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 ملخص
المه وك ،من األئمة الذين قام عليهم علم الجرح والتعديل م  اإلمام الحافظ ابن معين إما
 .في الرجال له وزنه واعتباره عند النقاد

في  احتوى هذا الكتاب على أقواله ؛وابن معين له كتاب في التاريخ رواه عنه تالميذه 
 .وقد وصلت إلينا بعض رواياته وُفقد بعضها اآلخر ،الرجال

اورواية   ل بن َغسَّ  إحدى روايات الكتاب - موضوع هذا البحث – ن الغالبيالُمَفضَّ
، روابن عساك ،والخطيب البغدادي ،اعتمدها كثير من األئمة في كتبهم كالدارقطني ؛المهمة
 وغيرهم.

ون في لتك ،فحاولت الباحثة جمعها من بطون الكتب المسندة ؛وقد فقدت هذه الرواية 
 فكان عدد الرواة الذين تكلم فيهم ابن معين من رواية ،الروايات األخرى التي بين أيدينا اف   مَص 

ما بين جرح أو تعديل أو أسماء أو أنساب أو كنى أو  ،رواة   وتسعةأربعمائة ( 409الغالبي )
 وفيات أو غير ذلك.

وتم من خالل الدراسة مقارنة رواية الغالبي عن ابن معين بباقي الروايات في الراوي 
 في أقوال ابن معين، والترجيح بينها، والوقوفاالتفاق واالختالف وذلك لمعرفة مواضع  ،الواحد

 ،كما تم جمع ألفاظ الجرح والتعديل عند ابن معين من رواية الغالبي على اعتبارات الترجيح،
 ومن ثم الوصول إلى مراتبه في الجرح والتعديل.

قوال ابن معين اء أوقد اعتمدت الباحثة: المنهج العلمي االستقرائي التحليلي، وذلك باستقر 
 من خالل المظان  الحديثية المختلفة، وتحليل هذه األقوال، واستخالص النتائج منها.
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Abstract 

Emam Hafez Ibn Maeen is one of those whom the science of 
criticism and assessment was based on. Critics have greatly considered 
his views in hadith narrators. 

  Bin Maeen has a book in history narrated by his students. This 
book contained his views in hadith narrators, some of his narrations are 
available now, others were lost. 

The novel " el-Mofadal Bin Ghassan el-Ghalabi , the topic of this 
research, is one of the important novels in the book. A lot of Emams 
approved it for their books as el-Dar Kotni, el- Khateeb el-Baghdadi, 
Bin Asaker ,and others.  

This novel was lost, the researcher tried to recreate and find it 
from different scattered books. This is in order to have it available as 
well as the other ones. Four hundred and seven narrators were covered 
in Ibn Maeen's Novel "el-Ghalabi". This included criticism, edition, 
names, kinships, deaths , and others.  

This study compared the narration of el-Ghalabi from Bin-Maeen 
with the other narrations of the same narrator. This is to realize the 
similarities and differences in the sayings of Bin Maeen. Then finding 
the best of them and considering the reasons made them so. The 
phrases of criticism and assessment for Bin Maeen el-Ghalabi, were 
also gathered and graded. 

The researcher adopted, in her research, the scientific, inductional 
and analytical method by inducing the sayings of Ibn Maeen from all the 
different sayings of hadith, in doubt. This is in addition to analyzing 
these results and deducing the results.    
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 وتقديٌر شكٌر 

، الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على أشرف الخلق، سيدنا محمد    
 وبعد:
ومن  ؛(1) َّمب  خب حب جب هئٹٱٹٱُّٱفإن الشكر هلل أوالا وآخراا، وهو القائل:    

هذا المنطلق أتقدم بعظيم الشكر واالمتنان، لشيخي وأستاذي، فضيلة األستاذ الدكتور: طالب 
ا في  حماد أبو شعر، حفظه هللا، والذي تفضل بقبول اإلشراف على هذا البحث، فما ادخر جهدا
نصحي وإرشادي وتوجيهي، واحتمل ضعفي وتقصيري، حتى خرج هذا البحث على هذا الوجه، 

  أن يجزيه خير الجزاء، وأن ينفع به اإلسالم والمسلمين.فأسأل هللا
والشكر موصول لألساتذة الكرام الذين تفضلوا بقبول مناقشة هذا البحث، وتحملوا عناء األمر، 

ا للفائدة، وإثراءا للموضوع:  إتماما
 .أ. د. أحمد يوُسف أبو حلبية -
 إسماعيل سعيد رضوان.أ. د.  -
 زيان.رمضان إسحاق الأ. د.  -
 .أ. د. نعيم أسعد الصفدي  -

  . ا، وجعَلُه في ميزان  أعمال هم الصالحة ، إنه على ما يشاُء قدير   حفَظُهم هللُا جميعا
 سكككككالمية،اإل هذا الصكككككرح  العظيم، منارة  العلم  والعلماء، الجامعة   الجزيل  إلىكما وأتقدُم بالشككككككر  
: كليَة أصوالقائمكككين عليهكككا ها: أ. د. عماد عبد هللا، وأخصُّ بالذكر   ول  الدين، المتمثلَة في عميد 

. د. أ وق سككككَم الحديث  الشككككريذ  وأسككككاتذَتُه الكرام، متمثالا في رئي  القسككككم -هللاُ  حفظهُ - الشككككنطي
 _.هللاُ  هُ حفظَ _ محمد ماهر المظلوم

ا، وعوائل      م ... فقد هوأقدُم عظيَم شكككككككككككري وامتناني إلى أسككككككككككرتي الغالية : زوجي وأبنائي جميعا
م أثناَء فترة  الدراسة، واحتملوا مني هذا التقصير. فجزاهم هللُا عني خيَر الجزاء.  قصرُت في حقه 

أهلي وأرحامي الكرام: وأخصُّ منهم أشكككككككقائي وشكككككككقيقاتي وعوائَلهم ْن لهْم كلُّ حب  وتقدير  مَ وإلى 
 _حفَظُهم هللُا تعالى_

إلي  معروفاا، وكلَّ من ساهَم في إخراج  هذا البحث  وأشكُر كلَّ من نصحني وأعانني وأسدى     
 إلى النور.

                                                           

 .[40]النمل: 1) )
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 فصل تمهيدي
 اإلطار العام للدراسة

 ةمقدم

 من أعمالنا، ئاتوسي أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ ونستغفره، ونستعينه، نحمده هلل، الحمد إن   
  .له هادي فال يضلل ومن له، مضل فال هللا يهده

 حق مف خف حف ُّٱ: العزيز كتابه في القائل له، شريك ال وحده هللا إال إله ال أن وأشهد

 أن وأشهد ،(1) َّجم هل مل خل حلجل مك لك خك حك  جك مق
 أتاه تىح جهاده حق هللا في وجاهد لألمة، ونصح األمانة، وأدى الرسالة، بل غ هللا، رسول امحمدا 
 .اليقين

  :بعد أما
 جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ ٱُّٱ: فإن هللا تعالى يقول   

 حض خض مض  حط مظ جع مع جغ مغ جف حفَّ )2(. 

دينه،  بحفظ عالىت هللا تكفل وقد اإلسالمي، التشريع في مكانتها النبوية للسنة فإن: َثمَّ  ومن   
  .السنة وحفظ القرآن بحفظ الدين وحفظ
 العابثين، ثعب من وصانه تزوير، أو تحريذ كل من الكريم كتابه حفظ قد تعالى هللا كان فإذا
 .قدره وأعز مكانته فرفع
 عن والذود هاحفظ أجل من والنفي  النف  بذلوا جهابذة، علماء السنة لهذه قيض قد تعالى فإنه

فكان االهتمام باإلسناد، ومن ثم كان االهتمام بتواريخ  والكذب؛ الزور من تنقيتهاو  حياضها،
الرجال؛ حيث تكمن أهمية هذا العلم في الحفاظ على الشريعة من التحريذ والتزييف، ومعرفة 

ول والرد ولم يكن هذا القب؛ األحكام الشرعية عليهاالعقائد، و المقبول منها والمردود حتى تنبني 
هم، ووالدتهم ورحالتاعد وال ضوابط، بل إن علماء هذا الفن قد تتبعوا تواريخ الرجال، دون قو 

ا جرحوه، وبينوا كيفية ووفياتهم،  حوال أمعرفة فمن كان منهم عدالا عدلوه، ومن كان مجروحا
 ، وغير ذلك.والمتروكين ضعفاءالثقات والمدلسين، وال

تم وأبو و حاحنبل، وعلي بن عبد هللا المديني، وأبأحمد بن  ومن األعالم في هذا الفن: اإلمام   
وإمام الجرح والتعديل بال وكان منهم علم من أعالم السنة  .، والبخاري، وغيرهمنازرعة الرازي  

                                                           

 [.28: ]الفتح1) )
 .[65: ]النساء2) )
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 ،دةومصنفات ع ضخمة الذي كانت له جهود، و ك هو اإلمام يحيى بن معين رحمه هللال؛ ذمنازع
 كتابه التاريخ. ، ومن مصنفاتهما فقدومنها  نامنها ما وصل

ْور ي      وابن  ،َطْهَمان وابن ،والدارمي ،وابن الُجَنْيد ،وكتاب التاريخ له رواة كثر، منهم العباس الدُّ
ز،   . وهذه روايات وصلت إلينا؛ َطاُلْوتوابن ُمْحر 

ان الغالبيرواية  أهمها: منو وفقدت روايات أخرى     ل بن َغسَّ  ورواية إسحاق بن، الُمَفضَّ
بَّان، والُحَسْين بن الَكْوَسج منصور  وغيرهم. ح 

 وقد اختارت الباحثة إحدى هذه الروايات المفقودة لتكون موضوع هذا البحث، وهي رواية   
ان الغالبي ل بن َغسَّ ة منها لجمع شتاتها من بطون الكتب، ومن ثم  في الُمَفضَّ محاولةا جادًّ

شرت، ن إلى جانب غيرها من الروايات التي ندراستها؛ عسى هللا أن ييسر طباعتها ونشرها فتكو 
 فيحوز كل من ساهم في هذا البحث بشيء  من شرف هذا العلم.

 

 المبحث األول: أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

 الرجال. تراجميتناول فرعاا مهماا من فروع علم الحديث، وهو علم  .1
بي  - يختص بدراسة أقوال ابن معين .2  مام حافظ  من أئمة الجرحوهو إ -من رواية الَغالَّ

 والتعديل.
لاليقوم هذا البحث على جمع أقوال  .3 بي ُمَفضَّ  من أئمة الجرحناقد  إمام   وهو الَغالَّ

خ، والسير، في كتب التاري منثور   ، لكنهمفقودوله كتاب والتعديل والتأريخ في عصره، 
في  بذله من جهد وقوف على ماستفادة منه، واللالال بد من جمعه، و  ؛والتراجم وغيرها
 فكان هذا البحث خطوة على الطريق. ،هذا الشأن

 

 : أهداف البحث:المبحث الثاني

 .ا من أصلهجمع جزء من كتاب مفقود بطريقة علمية؛ في محاولة ليكون قريبا  .1
 دراسة جديدة إلى دراسات  سابقة تعلقت بكتاب التاريخ البن معين ورواياته.إضافة  .2
بي رواية إبراز .3  مستقلة من روايات التاريخ البن معين. كرواية معين ابن نع الَغالَّ
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 اختلفت نإ الواحد الراوي  في معين ابن أقوال بين المقارنة في المبذولة الجهود استكمال .4
 الترجيح. واعتبارات أسباب هذا االختالف استنتاجاألقوال؛ ومن َثمَّ  هذه
 

 المبحث الثالث: الجهود السابقة:

بي تتعلق برواية علمية رسائل على -فيما َعل َمت  -لم تقف الباحثة  -1 معين،  ابن نع الَغالَّ
   من قريب وال من بعيد.

ثون المعاصرون  بذلها التي الجهود إلى - العموم وجه على –اإلشارة  لكن يمكن -2  المحد  
ام به : ما قودككككهذه الجه ن أبرزكككككوم معين، البن خكككالتاري كتاب روايات من عدد   ونشر لتحقيق

تحقيق روايات كل   من: الُدْوري، والدارمي، وابن الُجَنْيد، وابن َطْهمان، أ. د. أحمد نور سيف من 
 عن ابن معين.

 خليل، محمود وجهاد معروف، عواد بشار وهناك جهد مبارك لكل من األساتذة األفاضل: -3
جرح والتعديل وعلل أقوال يحيى بن معين في الموسوعة خليل؛ في إصدار  محمد ومحمود
اعتنت هذه الموسوعة بجمع أقوال ابن معين في الراوي الواحد معتمدين في ذلك  ، حيثالحديث

بي  هناك أمور  ، لكنعنهعلى الروايات المختلفة لكتابه التاريخ، ومن ضمن ما جمع رواية الَغالَّ
 من وجوه:فارقة بين ما هو موجود في الموسوعة المذكورة وما في هذا البحث، وذلك 

بي عن ابن معين كرواية مستقلة، وهو هدف الموسوعة لم تقصد  -أ إبراز رواية الَغالَّ
 رئي  من أهداف هذا البحث.

بي في الرجال، وقد ذكرت أقواله في الرواة الذين تكلم  -ب ولم تتعرض إليراد أقوال الَغالَّ
 فيهم ابن معين من روايته.

بي عن ابنروايات  جميعلم تستوعب و  -ت في  ، فعدد الرواياتفي الرجال معين الَغالَّ
ا مائتين (275)الموسوعة بلغ  ا يقارب م، وقد وقفت على تقريباا رواية وسبعين وخمسا

 .ةرواي ستمائة( 600)
ن عن اب لغالبيلعلى مراجع محددة فيما جمعته من روايات الموسوعة اقتصرت و  -ث

ر، البن عساك ، وتاريخ دمشقالبغدادي كتاريخ بغداد للخطيب معين في الرجال
وأغفلت مراجع مهمة أخرى كضعفاء العقيلي، والمؤتلف والمختلف للدارقطني، وكتب 

 تاريخ.الاألخرى غير البغدادي الخطيب 
بي، وقد اعتنيت بذكرها ودراستها. الموسوعة تحذفو  -ج  أسانيد روايات الَغالَّ
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 ثة مطالب(:، )ويشتمل على ثال رابع: منهج البحث وطبيعة عمل الباحثة فيهالمبحث ال

 المطلب األول: منهج البحث في جمع ودراسة الرواة: 

ممن تكلم فيهم ابن معين من رواية  رواة   تسعةو  أربعمائة  ( 409دراسة ) البحث تناول .1
بي عنه.  الَغالَّ

 رقمت الرواة بأرقام متسلسلة، وضعت بين قوسين. .2
 الرواة، وأنسابهم، وكناهم؛ وضبطت ذلك بالشكل. أسماء ذكرت .3
 .المعجم حروف على الرواة  ترتب .4
 ترجمت لهؤالء الرواة في الحاشية.  .5
 ق األئمة على توثيقهم أو تضعيفهم.اختصرت الترجمة في الرواة الذين اتف .6
أما من اختلف في توثيقه وتضعيفه منهم: فقد توسعت في الترجمة لهم، وأوردت كالم   .7

 ترجيح القول فيهم.النقاد فيهم، انتهاءا بقول الحافظ ابن حجر، ثم خلصت إلى 
كتب الثقات، والضعفاء، والسؤاالت، والطبقات،  :اختالفها على الرجال بكتب استعنت .8

 .زمنيًّا حسب وفيات المصنفين ورتبتهم والتاريخ، وغير ذلك؛
 

بي عن ابن معينالمطلب الثاني: منهج البحث في جمع ودراسة   :مرويات الغ الا

 .روايةا  وتسعين ست  و  خمسمائة  ( 596تناول البحث دراسة ) .1
 رقمت الروايات بأرقام متسلسلة. .2
ذكرت الروايات بأسانيدها كما وقفت عليها، فإن لم أقف عليها مسندة أوردتها كما هي  .3

 دون إسناد.
 المصنفين الذين وردت في كتبهم.وفيات رتبتها ترتيباا زمنياا حسب  .4
ب .5 ات التي ي، ثم أتبعتها بالروايقدمت الروايات التي نقلت كالم ابن معين من رواية الَغالَّ

بي دون ابن معين.  هي من كالم الَغالَّ
 حققت ما ورد فيها من أخطاء، ووضعته بين معكوفتين، وعلقت عليه في الحاشية. .6
ذكرت مصادر هذه الروايات في الحاشية، فقدمت المصادر التي أوردتها مسندة، ثم  .7

 أتبعتها باألخرى.
 باب األول، حيث الدراسة النظرية.درست أسانيد هذه الروايات في ال .8
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يفاا تعر  -عند وروده أول مرة  –عرفت باألعالم الواردة في هذه الروايات في الهامش  .9
موجزاا، اقتصرت فيه على نقل كالم ابن حجر في التقريب إن وجد، أو غيره مختصراا 

 إن لم يوجد.
أترجم  اية الغالبي، لمرو  فيمن تكلم فيهم ابن معين من هذه األعالم قد ذكرت تفإذا كان
 ا.له
وسع ولم أت -األصلية  الكتب من -خرجت األحاديث التي أشارت إليها هذه الروايات  .10

 في التخريج، إال حسب الحاجة.
نقلت حكم العلماء عليها إن وجد، وإال فإني أجتهد حسب القواعد واألصول المعمول  .11

 حين أو أحدهما.إال ما كان منها في الصحيبها في الحكم على األسانيد؛ 
 استعنت بكتب غريب الحديث لبيان معاني األلفاظ الغريبة في هذه الروايات. .12
 استعنت بكتب األنساب لبيان األنساب غير المشهورة. .13
 .البلدان كتب إلى بالرجوع البحث في وردت التي باألماكن عرفت .14
 على ذلك بيَّنتُ  ثم لمؤلفه، الشهرة واسم للمرجع الشهرة اسم بذكر المراجع عزوت .15

 .المراجع قائمة في التفصيل
 

 ابن معين: الروايات األخرى عنالمطلب الثالث: منهج البحث في إيراد 

 في كل راو  من الرواة. -من روايات تالميذه عنه  -أوردت أقوال ابن معين  .1
 قارنت هذه الروايات برواية الغالبي، فإن تقاربت إحداهن معها أشرت إلى ذلك. .2
 كر باقي الروايات عن ابن معين.ثم أتبعت ذلك بذ .3
 الدوري على غيرها ألنها أوسع هذه الروايات. ات المطبوعة، وابتدأت بروايةروايالقدمت  .4
فإذا اختلف كالم ابن معين في الراوي، اجتهدت في ترجيح أحد هذه األقوال، وذكرت  .5

 اعتبارات الترجيح.
وجد؛  إن -ن، وابن شاهين كابن حبا -وقد استعنت في الترجيح بكالم األئمة النقاد  .6

ا : كالم بعض استعنت بو  ، - حفظه هللا -أ. د. أحمد نور سيف المعاصرين، خصوصا
 وذلك لتخصصه وعمله الواسع المعروف في تحقيق روايات التاريخ البن معين.
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 :البحث المبحث الخامس: خطة

 وفهارس. وخاتمة، وبابين، ،فصل تمهيدي: على وتشتمل

 واشتمل على:، تمهيديالفصل ال -
 .المبحث األول: أهمية الموضوع وأسباب اختياره

 .المبحث الثاني: أهداف البحث
 .المبحث الثالث: الجهود السابقة

 .المبحث الرابع: منهج البحث وطبيعة عمل الباحثة فيه
 .المطلب األول: منهج البحث في جمع ودراسة الرواة 
 .المطلب الثاني: منهج البحث في دراسة الروايات

 .المطلب الثالث: منهج البحث في إيراد أقوال ابن معين في الرواة 

 البحث. المبحث الخام : خطة       

بي، وابن معين وكتابه التاريخ، الباب األول:   (:فصول الثةثوفيه )الدراسة النظرية: سيرة الغ الا

ل ال اإلمام األول: سيرة الفصل - ان  بنُمَفضَّ بي، )وفيه مبحثَغسَّ  ان(:الَغالَّ
بي اإلمام ترجمة: األول المبحث ان الَغالَّ ل بن َغسَّ  ، )وفيه خمسة مطالب(:الُمَفضَّ

 ونسبه. وكنيته، اسمه،: األول المطلب
 ونشأته. مولده: الثاني المطلب
 رحالته.: الثالث المطلب
 شيوخه.: الرابع المطلب
 تالميذه.: الخام  المطلب

 )وفيه مطلبان(:ووفاته،  العلمية مكانته: الثاني المبحث
 العلمية. مكانته: األول المطلب
 وفاته.: الثاني المطلب

 معين، )وفيه مبحثان(: بن يحيى اإلمام الثاني: سيرة الفصل -
 معين، )وفيه سبعة مطالب(: بن يحيى اإلمام سيرة: األول المبحث

  وكنيته. ونسبه اسمه: األول المطلب
 ونشأته. مولده: الثاني المطلب
 للعلم. وطلبه رحالته: ثالثال المطلب
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  شيوخه.: الرابع المطلب
 أقرانه.: الخام  المطلب
 تالميذه.: السادس المطلب
 عليه. العلماء وثناء العلمية، مكانته: السابع المطلب

 ووفاته. آثاره،: الثاني المبحث
 العلمية. آثاره: األول المطلب
 وفاته.: الثاني المطلب

 الرجال، )وفيه مبحثان(: في معين بنال التاريخ الثالث: روايات الفصل -
 :مطالب(: ستة)وفيه ، معين ابن عن المطبوعة التاريخ روايات: األول المبحث

ز. ابن رواية: األول المطلب  ُمْحر 
 البصري. طالوت بن عثمانرواية : الثاني المطلب
 الجنيد. ابن رواية: الثالث المطلب
 .الدوري  محمد بن العباس رواية: الرابع المطلب
 الدارمي. رواية: الخام  المطلب
 َطْهَمان. ابن رواية: السادس المطلب

بي رواية: الثاني المبحث  معين، )وفيه ستة مطالب(: ابن عن الَغالَّ
 الكتاب. اسم: األول المطلب
 الكتاب. أهمية: الثاني المطلب
 المؤلف. إلى الكتاب نسبة توثيق: الثالث المطلب
ل عن  الكتاب رواة : الرابع المطلب بي.الُمَفضَّ  الغالَّ
بي. رواية - معين ابن لتاريخ المصنفين أسانيد: الخام  المطلب   الَغالَّ
 معين. ابن عن الغالبي تاريخ رواية مميزات: السادس المطلب

 
الدراسة التطبيقية، وتشتمل على الرواة الذين تكلم فيهم ابن معين من رواية : الثانيالباب 

بي، وتحليلها  )وتشتمل على ستة فصول(: ،الغ الا
 حنان، )وفيه أربعة مباحث(: إلىإبراهيم من الفصل األول:  -

 أيوب. إلىإبراهيم من : األول المبحث
 .ثور إلىبريدة من : الثاني المبحث
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 .جندب إلى جرادمن : الثالث المبحث
 حنان. إلى حارثةمن : الرابع المبحث

 (:مباحث أربعة وفيه)سيف،  إلىخارجة من الفصل الثاني:  -
 خيرة. إلىخارجة من : األول المبحث
 رواد. إلىداود من : الثاني المبحث
 سلم. إلىزافر من : الثالث المبحث
 سيف. إلىسلمان من : الرابع المبحث

 (:مباحث أربعة وفيه)عبد هللا،  إلىشراحيل من الفصل الثالث:  -
 صالح. إلىشراحيل من : األول المبحث
 عبد األعلى. لىإصبيغ من : الثاني المبحث
 عبد القدوس. إلىعبد الحميد من : الثالث المبحث
 عبد هللا.: الرابع المبحث

 (:مباحث أربعة وفيه) محمد، إلىعبد الملك من الفصل الرابع:  -
 عثمان. إلىعبد الملك من : األول المبحث
 علي. إلىعطاء من : الثاني المبحث
 كثير. إلىعمارة من : الثالث المبحث
 محمد. إلىكعب من : ابعالر  المبحث

 (:مباحث أربعة وفيه) نحيلة، يأب إلىمروان من الفصل الخام :  -
 منهال. إلىمروان من : األول المبحث
 هالل. إلىموسى من : الثاني المبحث
 يحيى. إلىهياج من : الثالث المبحث
 نحيلة. يأب إلىيزيد من : الرابع المبحث

 (:مباحث سبعة)وفيه  الفصل السادس: تحليل الدراسة التطبيقية، -
بي دراسة الروايات التي تفرد: األول المبحث  معين. ناب عن سائر الرواة  عن بها الَغالَّ

بي بهم تفرد الذين الرواة  بأسماء جدول: األول المطلب  لرواة ا سائر عن الَغالَّ
 .معين ابن عن

بي بهم تفرد الذين الرواة  أسماء جدول دراسة: الثاني المطلب  ائرس عن الَغالَّ
 .معين ابن عن الرواة 
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ا الرواة عن ابن الروايات التي اتفق فيها دراسة: الثاني المبحث  .عديالا وت معين جرحا
ا معين ابن عن الرواة  فيها اتفق التي الروايات جدول: األول المطلب  جرحا

.  وتعديالا
 ينمع ابن عن الرواة  فيها اتفق التي الروايات جدول دراسة: الثاني المطلب

. اجرحا   وتعديالا
ا معين ابن عن الرواة  فيها اختلف التي الروايات الثالث: دراسة المبحث .و  جرحا  تعديالا

اج معين ابن أقوال فيهم اختلفت الذين الرواة  بأسماء جدول: األول المطلب  رحا
.  وتعديالا

 عينم ابن أقوال فيهم اختلفت الذين الرواة  أسماء جدول دراسة: الثاني المطلب
ا .وت جرحا  عديالا

بي. رواية من معين ابن التعديل عند مصطلحات :الرابع المبحث  الَغالَّ
 الغالبي رواية من معين ابن عند التعديل جدول مصطلحات: األول المطلب
 رواية من معين ابن عند التعديل مصطلحات جدول دراسة: الثاني المطلب

بي  .الَغالَّ
بي. رواية من معين ابن عند الجرح مصطلحاتالخام :  المبحث  الَغالَّ

 الغالبي. رواية من معين ابن عند الجرح بمصطلحات جدول: األول المطلب
 ظ.لف من بأكثر معين ابن الرواة الذين جرحهم بأسماء جدول: الثاني المطلب
 رواية من معين ابن عند الجرح مصطلحات جدول دراسة: الثالث المطلب

 الغالبي.
بي رواية من معين ابن عند تعديلوال الجرح مراتب: السادس المبحث  .الَغالَّ

بي. رواية من معين ابن عند الجرح مراتب: األول المطلب  الَغالَّ
بي رواية من معين ابن عند التعديل مراتب :الثاني المطلب  .الَغالَّ

بي المبحث السابع: أقوال  الرواة. في الَغالَّ
 الرواة. في الغالبي بأقوال جدول: األول المطلب
 الرواة. في الغالبي أقوال جدول دراسة: الثاني بالمطل

 

 .والتوصيات النتائج أهم على وتشتمل: الخاتمة
 :العامة الفهارس
 :التالية الفهارس على وتشتمل
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 فهرس اآليات القرآنية .1
 األحاديث النبوية أطراف فهرس .2
 فهرس الرواة الذين تكلم فيهم ابن معين من رواية الغالبي .3
 مينفهرس األعالم المترج .4
 والمراجع. المصادر فهرس .5

 
 وبعد،

 ،  أستغفرف والشيطان، نفسي فمن أخطأت وإن هللا، فمن أصبت قد كنت فإنهذا ُجهد الُمق ل 
ا العمل هذا يجعل أن تعالى وأساله العظيم، هللا  طالب من يجعلنا وأن الكريم، لوجهه خالصا
 .آمين اللهم ينهد ونصرة هللا ارض به المبتغين بعلمهم، العاملين األوفياء، المخلصين العلم

 
العالمين رب هلل الحمد أن دعوانا وآخر



 

 
 
 
 

 الباب األول
 النظريةُ  الدراسةُ 

 تاريخه المعين وكتابُ  بي، وابنِ الا الغ   سيرةُ 
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 األولالفصل 
ل ال اإلمام سيرة ان  بنُمف ضا بيغ سا  الغ الا

ل الالمبحث األول: ترجمة اإلمام  انبن ُمف ضا بي غ سا  الغ الا
 تمهيد:
ل الأهملت المراجع التاريخية والحديثية ترجمة اإلمام     بي ُمَفضَّ فلم تذكر شيئاا  إهماالا كبيراا،الَغالَّ

أورد له و علم، أو غير ذلك من تفاصيل حياته، عن والدته، وال عن نشأته، أو أسرته، أو طلبه لل
 .اساكر والذهبي، وغيرهمالخطيب البغدادي ترجمة مقتضبة، اعتمد عليها ابن ع

وقد اعتمد كثير من األئمة المصنفين في التاريخ وفي الجرح والتعديل أقواله ونقوالته، ومع ذلك 
وقد حاولت الباحثة استخالص بعض المعلومات عن نسبه ونشأته؛ وذلك  ع في ترجمته.سَّ وَ تَ لم يُ 

 من خالل المعلومات المتاحة.
 به:، ونسوكنيته ،المطلب األول: اسمه

 وكنيته:                                                                          أواًل: اسمه،
ل بنُ هو     بي الُمَفضَّ ان الَغالَّ و بن   َغسَّ َيَة بن  َعْمر  و بن  ُمَعاو   اَلب، وهوغ  ن  ب َخال د بن َعْمر 
ن  ب رْص نَ بن   مانهْ دُ بن   وائلبن  َحب ْيب  بن   (1)رتْ عُ بن  النَّاب َغة  بن سرَ حْ أَ بن  الَحار ث بن  َخال د 
اَلببن  َمْخَلد بن   ُنَفْير ْيدبن  َعتَّاب بن   غ  بي الرحمن عبد أبو ،َأس    .(2)ْصر يُّ اْلبَ  الَغالَّ
 .(3) هوازن  بن بكر بن معاوية بن رْص نَ  بني إلى نسبة: ي رِ الناْص  نسبته في ويقال

ا  انالويقال أيضا ان، إلى نسبة :يغ سا ان " وسميت الشام، نزلت قبيلة وهي َغسَّ  . (4)نزلوه بماء :"َغسَّ
ل ال رأس مسقط وهي ،(5)البصرة الى نسبة: والب ْصِري  بيُمَفضَّ  .الَغالَّ

بي -  الحارث.                                    بن خالد أم وهي امرأة،: اَلبغ   إلى نسبة: والغالا

                                                           

 (521/ 7تاريخ بغداد )ج، والخطيب البغدادي في (96/ 10األنساب )ج في السمعانيهكذا ذكرها  قلت:1) )
/ 2للباب )ا، وابن األثير في (392/ 4إكمال اإلكمال البن نقطة ) وابن نقطة في ،في ترجمة ابنه األحوص

 والراجح هو األول. وهللا تعالى أعلم. : )عبر(.(88/ 60)ج؛ ووردت عند ابن عساكر في تاريخ دمشق (395

ابن أبي يعلى،  ،(96/ 10)ج، السمعاني، األنساب (156/ 15انظر: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج2) )
 ،(205/ 28)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(88/ 60)ج، ابن عساكر، تاريخ دمشق (341/ 1)جطبقات الحنابلة 

، ابن حجر، تهذيب (1261/ 5)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(275/ 11)جمغلطاي، إكمال تهذيب الكمال 
 (.215/ 10)جالتهذيب 

مغلطاي، إكمال تهذيب  ،(205/ 28)جالمزي، تهذيب الكمال : وانظر ،(110/ 13)جالسمعاني، األنساب 3) )
 (.215/ 10)جحجر، تهذيب التهذيب  ابن ،(275/ 11)جالكمال 

 (.42/ 10)جالسمعاني، األنساب 4) )
 (.253/ 2)ج السابق المرجع5) )
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اَلب إلى النسبة قال السمعاني: "هذه اَلب خالد بن( 1) [أم] وهي ،غ  صحبة..."، ثم  له القرشي، غ 
 صحبة، هل اَلب القرشي،غ   بن خالد: أصبهان تاريخ في الحافظ مردويه بن بكر أبي نقل قول
بيين جد وهو ... اَلببالبصرة، و  هم الذين الَغالَّ  .(2)أمه" غ 

اَلبوقد أجمع المؤرخون على أن  كلمة عند ابن عساكر؛ فقال: هذه الوتحرفت  ،(3) هي أمه غ 
 .(5) أمه" باَل ، وصوبها ابن منظور في مختصر التاريخ، فقال: "وغ  (4)أمه" "وعالثة

 
 واختلف في ضبط هذه النسبة، كما اختلف فيمن ينسب إليها، كما هو مبين فيما يلي:

ا بتخفيف الال - شديدها، م، وآخر بتتكلم السمعاني في ضبط هذه النسبة، فذكر أن لها وجها
 والثاني هو بيت القصيد؛ 

بييقول السمعاني:   الموحدة، اءالب آخرها وفي المخففة ألف المعجمة، والالم الغين : بفتحالغ ال 
 بن كرياز  بن محمد بكر أبو وهو إليه، المنتسب أجداد لبعض اسم وهو َغاَلب، إلى فهي نسبة
 .(6)بك "َزْكَرَوْيه" لمعروفا البصرة، أهل من الَغاَلبي البصري، دينار

                                                           

أثبته، فقد وردت هكذا  ما والصواب )والد(، (:193/ 10األنساب )ج كتاب من موضعها في وردت قلت:1) )
 فقال: "وأما (194/ 10)جية في كتب التراجم التي ذكرت في الهامش، وقد صوبها السمعاني في الصفحة التال

ان بن بن المفضل اأَلْحَوص بن أمية أبو  فنسب يالغالب غالب بن خالد بن عمرو بن معاوية بن المفضل َغسَّ
 ...".  الحارث بن خالد أم وهي امرأة، اسم وهي غالب، إلى

ا قول السمعاني: "وقال  على ،غالب بن خالد ذلك دول من أمية أبو وهذا خالد، والد غالب وقال ابن األثير منتقدا
 اللباب امرأة". إلى ونسبه مردويه بن بكر أبي كالم غالب بن خالد والد قوله: بعد نقل حيث العذر؛ بعض له أنه
 .(395/ 2)ج

 هو أو ناسخال من خطأ أنه ظني "وفي بقوله: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليمانيوعلق محقق الكتاب الشيخ 
 "والد". فذكر "أم" لفظ يذكر أن أراد كان كتابة،ال وقت سعد أبى من سهو
 وهذا تبرير حسن، ولعل السمعاني كتبها هكذا: "والدة" فسقطت التاء المربوطة. قلت:
مغلطاي، إكمال تهذيب  ،(395/ 2)ج ابن األثير، اللباب: وانظر ،(193/ 10)جالسمعاني، األنساب 2) )

 .(275/ 11)جالكمال 
 تاريخ نعيم، أبو ،(958/ 2)ج الصحابة معرفة نعيم، أبو ،(484)ص:  الصحابة فةمعر  منده، انظر: ابن3) )

 ابن ،(134/ 13)ج ابن الجوزي، المنتظم ،(521/ 7الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج ،(96/ 1)ج أصبهان
 ابن ناصر الدين، توضيح ،(275/ 11)جمغلطاي، إكمال تهذيب الكمال  ،(392/ 4)ج اإلكمال إكمال نقطة،
 ، ،(215/ 10)جابن حجر، تهذيب التهذيب ( 1048/ 3)ج ابن حجر، تبصير المنتبه ،(446/ 6)ج المشتبه

 .(88/ 60)جابن عساكر، تاريخ دمشق 4) )
 .(192/ 25)جتاريخ دمشق  مختصر منظور، ابن5) )
 .(95/ 10)جالسمعاني، األنساب 6) )
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 "هذه دة.الموح الباء آخرها وفي ألف الالم وتشديد المعجمة، الغين : "بفتحالغ الابيثم يقول: 
اَلب إلى النسبة اَلب خالد بن [أم] وهي ،غ   .(1)القرشي البصري" غ 

اَلب بن "خالد: أصبهان تاريخ في الحافظ مردويه بن بكر أبي ثم نقل قول  صحبة، له ي،القرش غ 
بيين جد وهو ...  .(2)أمه" اَلبرة، وغ  بالبص هم الذين الغالَّ
 ويفهم من قول السمعاني:   

التفريق بين النسب المخفف والمشدد في أصل النسبة لكل واحد منهما، وفيمن ينتسبون 
 إليهما.

 بالتشديد، بل إن المشدد هي النسبة إليه. –غالب  –وال يفهم من قوله أنه ضبط االسم 
 ذكر دريق بينهما، وفيمن ينتسب إليهما، ثم قال: "قاألثير فقد تبع السمعاني في التف أما ابن -
ب بالتشديد: الترجمة هذه في  مثل: الكسر على والبناء بالتخفيف إال وال يعرف امرأة، اسم َغالَّ

 .(3)اللغة" أهل ذكره كذلك ق َطام،
 االسم، بل في النسبة فقط.لكن السمعاني لم ينص على تشديد الالم في  قلت:
اأما الذهبي في المشتبه فقد ضبط النسبة بالتشديد، ثم قال: " - ل بن َغسَّ بيالُمَفضَّ روى  ،ن الَغالَّ

بيوولده أبو أمية أحوص بن  عنه ابن أبي الدنيا، ان الَغالَّ ل بن َغسَّ طبراني، لشيخ ل الُمَفضَّ
بيومحمد بن زكريا بن دينار   .(4)واه " الَغالَّ

 يف.َزْكَرَوْيه"؛ وهو الذي ضبطه السمعاني بالتخف دينار هو المعروف بكك " بن زكريا بن محمد قلت:
ا  –وضبط الذهبي   :(6)، وبالتشديد مرة أخرى (5)االسم )غالب(: بالتخفيف مرة -أيضا

ب" ب: ... و... ومعاوية بن عمرو بن غالَّ  .(7)حيث قال: "غالَّ
ف: خالد بن َغاَلب الطائفي، له صحبة، وغاَلب أمه ... وهو ثم قال: "وبغين مفتوحة وبالتخفي

بيين الذين بالبصرة"والد الغَ   . (8)الَّ

                                                           

 .(344/ 1)ج هة األلبابوانظر: ابن حجر، نز  ،(95/ 10السمعاني، األنساب )ج1) )
مغلطاي، إكمال تهذيب الكمال  ،(395/ 2)ج ابن األثير، اللباب: وانظر ،(96/ 10)جالسمعاني، األنساب 2) )
 .(275/ 11)ج
 (.395/ 2)ج ابن األثير، اللباب3) )
 (.478: ص) الذهبي، المشتبه4) )
 (.489: ص) السابق المرجع5) )
 (.489: ص) نفسه المرجع6) )
 (.489: ص) نفسه رجعالم7) )
 (.489: ص) نفسه المرجع8) )
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ب الذي ضبطه بالتثقيل من أحفاد خالد بن عمرو بن ولكن معاوية قلت:  –ب اَل غ   بن غالَّ
 الذي ضبطه بالتخفيف، فكيف يكون هذا! -وسيأتي ذكره 

، -احثةكما تراه الب–هبي، وتدخل فيه تدخالا غير مناسب وقد أورد ابن ناصر الدين كالم الذ -
 وهو مفتوحة، المعجمة: -يعني ابن ناصر  –قلت  .وموحدة بمعجمة[ الَغالبي]حيث قال: و
  .(1)بالتخفيف"

 .(2)وتبع ابن حجر ابن ناصر الدين فيما قاله -
 كيف وقد نص الذهبي أنها بالتثقيل! قلت:
 .(3)للتثقيل أو التخفيف وذكره ابن ماكوال ولم يتعرض -
 الالم تخفيفو  المعجمة العين بفتح بيالَ الغَ  وضبط ابن نقطة النسبة بالتخفيف، فقال: "أما -

ان  معاوية فهو: أبو بواحدة المعجمة الباء وكسر ل ال بنَغسَّ  خالد بن عمرو بن معاوية بنُمَفضَّ
ا ينتسبون بهذه النسبة،  غالب ابن  .(4)"َزْكَرَوْيه " ممعه وجمعالغالبي..."، وعدد أشخاصا
قال: وذكر فيه وجهين: التثقيل والتخفيف، ف –غالب  –في موضع  ثان  من كتابه بذكر االسم و 
ب  بن العزيز عبد بن السميع فهو: عبد الالم بتشديد بالَّ غَ  "أما اَلب غ   الواسطي...، وأماَغالَّ

اَلب  بن خالد فهو بالتخفيف اَلبو  صحبة له الطائفيغ   .(5)أمه..." غ 
في هذا الموضوع، والراجح في ذلك ما هو واضح  اكبيرا  اترجح الباحثة أن هناك خلطا  الخالصة:

 ومفهوم من كالم السمعاني والذهبي، أال وهو:
اَلباالسم  -  بالتخفيف، وهو يوافق ما قاله ابن األثير من كونه علم مؤنث. غ 
ل بالنسبة إليه تكون بالتثقيل فهو:  - بيالُمَفضَّ ان الَغالَّ  علم.. وهللا تعالى أ ن َغسَّ
 

 ثانًيا: نسبه:
ل بنله نسب شريذ، فقد أجمعت المصادر التي ترجمت لل    ان، ُمَفضَّ ان غَ ووالده  َغسَّ بن سَّ

ل،   بن يرجع إلى الصحابي الجليل: خالد –الَغالَّبي  –على أن نسبه  اأَلْحَوص،وولده الُمَفضَّ
اَلب قال أبو الشيخ  ؛-أمه  اَلبغ  و  -هم بالبصرة  الذين الَّبيينالغَ  جد وهو ،القرشي غ 

 جد وهو أصبهان، على  عثمان المَّ عُ  من القرشي اَلب الطائفيغ   بن األصفهاني: "وخالد

                                                           

 .(395/ 6)ج ابن ناصر الدين، توضيح المشتبه1) )
 .(1035/ 3)ج ابن حجر، تبصير المنتبه2) )
 (.23/ 7)ج اإلكمال ماكوال، ابن3) )
 .(439/ 4)ج اإلكمال إكمال نقطة، ابن4) )
 .(4/391)ج السابق المرجع5) )
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بيين  ظهر ما الفتن يكفيه أن له ، ودعاءهبالبصرة"، ثم ذكر حديثه مع النبي هم الذين الغالَّ
 . (1)بطن وما منها
اَلب  بن نعيم: "خالدوقال أبو      بهان؛أص على عفان بن عثمان استعمله القرشي الطائفيغ 
 منزله إلى فانصر  بالبصرة وهو قتله بلغه فلما لنصرته، منها خرج عثمان َحْصر بلغه فلما

اَلب، بن خالد بن عمرو بن معاوية جد وهو بالطائف،  صحبة النبي من له خالد وكان غ 
بيين جد وهو بطن، وما منها ظهر ما الفتن يكفيه أن له ودعا ورواية،  .(2)"الَغالَّ

اَل  بن عمرو بن معاوية: ولده وأكد ابن منده على ذلك، فترجم للصحابي ثم قال: "ومن  -ب غ 
اَلب ان، بن ومحمد -امرأة  وغ  ان و  َغسَّ لال بنَغسَّ ل بن و  ،ُمَفضَّ ان الُمَفضَّ  .(3)"َغسَّ

بيون" بالبصرة وترجم له أبو نعيم، ثم قال: "وعقبه بيين" وهووقال مرةا أخرى: "، (4) الَغالَّ ، (5)جد الَغالَّ
ا: "و (6)وكذلك قال السمعاني ل ال، وقال ابن عساكر أيضا  نب معاوية بن عمرو ابن هو جدهُمَفضَّ

اَلب بن بن عمرو اَلب رأى وخالد بن ،غ   .(7)صحبة" وله  النبي غ 
اَلب الطائفي بن وقال ابن نقطة: "خالد اَلب صحبة؛ له غ  بيي والد وهو ... أمه وغ   الذين نالَغالَّ

 .(8) بالبصرة

                                                           

حدثني األحوص بن المفضل بن غسان بن المفضل ، قال: (49/ 2جقضاة )أخبار الأخرجه وكيع في 1) )
بن معاوية بن عمرو بن خالد بن كالب؛ قال: حدثني عمي محمد بن غسان؛ قال: حدثني خالد بن عمرو، 
ومعاوية بن عمرو، عن أبيه، عن جده، عن أبيه عمرو بن خالد؛ قال: قدمت البصرة في نفل أبي من 

؛ فقال: عمرو بن خالد ؟ا فأتيت األحنف بن قي ؛ فقال: من هذا معكيقولون: كالما أصبهان، فسمعت قوما 
أمر الفتن؛ ، وقد ذكر النبي قال: نعم؛ قال: أشهدت أنت أباك بين يدي رسول هللا  ؟قال: ابن غالب

  ."طنباللهم اكفه الفتن، ما ظهر منها وما "فقال: يا رسول هللا ادع هللا أن يكفيني أمر الفتن، فقال: 
 بن خالد قول وفيه ،(958/ 2)ج الصحابة معرفة نعيم، أبو ،(483: ص) الصحابة معرفة منده، وانظر: ابن
وقال أبو . "بطن وما منها ظهر ما الفتن اكفه اللهم: "فقال ،"الفتن يكفيني أن هللا ادع هللا رسول يا: "غالب
 . (483معرفة الصحابة البن منده )ص:  نعيم: "

 ".ال يعرف إال من هذا الوجه ،هذا حديث غريبده: "وقال ابن من
، السمعاني، (392/ 4)ج اإلكمال إكمال نقطة، ، وانظر: ابن(358/ 1)ج أصبهان تاريخ نعيم، أبو2) )

 . (395/ 2)ج ابن األثير، اللباب ،(96/ 10ج)األنساب 
 .(484: ص) الصحابة معرفة منده، ابن3) )
 . (96 /1)ج أصبهان تاريخ نعيم، أبو4) )
 .(358/ 1)ج السابق المرجع5) )
 .(96/ 10)جالسمعاني، األنساب 6) )
 .(90/ 60)جابن عساكر، تاريخ دمشق 7) )
 .(392/ 4)ج اإلكمال إكمال نقطة، ابن8) )
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 :المطلب الثاني: مولده ونشأته
بيد ل  وُ     ان الَغالَّ ل بن َغسَّ ، وانتقل إلى بغداد، فسكنها، (1)في مدينة البصرة بالعراق الُمَفضَّ

التي ترجمت له شيئاا ولم تذكر لنا المراجع  - (2)كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي -وحدث بها 
ذا ال بد ، ل-كما سيأتي ذكره  –عن مولده، وال عن نشأته وطلبه للعلم؛ لكن والده كان محدثاا 

ا على تعليمه وتربيته تربية دينية متخصصة في مجال الحديث، وأن يبكر  أن يكون حريصا
ا.  بسماعه من حفاظ بلده، بل ويرتحل إلى غيرهم أيضا

حول سنة ميالده، وذلك من خالل االطالع على سنوات وفيات شيوخه، م و   حَ ويمكننا أن نُ    
 بن ، وشيخه معاذ(3) (هك 193)حيث توفي سنة  ُعَليَّة هو ابن -وسيأتي ذكرهم  –فأقدم شيوخه 

 .(4) (هك 196) حيث توفي سنة الَعْنَبر ي   معاذ
 تقدير عند علماءوإذا افترضنا أن سماعه من شيوخه قد ابتدأ من سن العاشرة على أقل    

 - (5)نسني لعشر كانوا يكتبون  البصرة أهل وقد ذكر ابن الصالح في مقدمته أن -الحديث 
ه 175ه( على وجه التقريب، أي أنه يمكننا القول أنه قد ولد ما بين )183فتكون والدته سنة )

 ه(.185 –
ي ذكره يث كما سيأتوهذا الطلب المبكر للعلم يؤكد لنا أنه قد نشأ في بيت من بيوت الحد   
 آنفاا.
ان وكان والده     ل روى عنه ابنه  -محدثاا َغسَّ يُّه محدثاا؛ وقد ق-الُمَفضَّ امت ، كما كان جده َسم 

بي  –الباحثة بجمع أسماء المحدثين الذي انتسبوا بهذه النسبة  ل ذلك لترسم من خال –الَغالَّ
انالحافظ   صورة للعائلة  التي خرج منها، وللبيت الذي تربي فيه ل بن َغسَّ بي الُمَفضَّ ؛ الَغالَّ

 ليتبين لنا بعد ذلك أن أغلب هذه العائلة من العلماء والمحدثين:
  

                                                           

  .(184/ 9)ج الثقات ."البصرة أهل من: "حبان ابن قال1) )
 .(156/ 15بغداد )ج تاريخ". بها وحدث بغداد، سكن األصل، بصري : "الخطيب وقال2) )
 (.105التقريب )ص: : انظر3) )
 (.536السابق )ص:  المرجع: انظر4) )
 .(129: ص) الصالح ابن ابن الصالح، مقدمة5) )
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 :(1)بِغال   بن خالد بن عمرو بن معاوية :البصري، ويقال بال  غِ  فجده معاوية بن عمرو بن -1
، وقال ابن (2)القضاة كان قاضياا بالبصرة، ذكره وكيع في أخبارمن كبار المحدثين وثقاتهم،  

اَلب ثقة ... هذا بن عمرو بن "معاوية معين: ، وذكره (4) ، وقال النسائي: "ثقة"(3) بي"الَّ الغَ  جد غ 
 .(5) ابن حبان في الثقات

(8)الذهبيو ،(7)المزي و ،(6)البغدادي الخطيب وذكر
 عمرو بن أن معاوية -كذلك  -(9)وابن حجر ، 

اَلب ابن ل بن  جد: غ  بيالُمَفضَّ ان الَغالَّ  .َغسَّ
، وذكر الذهبي وفاته ما بين (10)"وذكره ابن حبان في: "أتباع التابعين الذين رووا عن التابعين

 .(11)مائة وواحد وأربعين ومائة وخمسين
ان  والده -2 لالبن غ سا بيُمف ضا  ه ابن سعدوثقاتهم، ذكر  المحدثين كبار : من، أبو معاوية الغ الا

، (13)، ووثقه ابن معين(12)بها" فمات وقدمها نزلها ممن المحدثين، من ببغداد في: "تسمية من كان
 (15)المأمون  على دخل الناس، عقالء من كان ، وقال ابن أبي خيثمة: "(14)والدارقطني

                                                           

 .(205/ 28)جالمزي، تهذيب الكمال 1) )
 .(48/ 2)ج القضاة وكيع، أخبار2) )
 .(159/ 4)ج الدوري 3) )
 (.205/ 28)جالمزي، تهذيب الكمال 4) )
 .(470/ 7)ج الثقات حبان، بنا5) )
 .(1968/ 3)ج والمفترق  انظر: الخطيب البغدادي، المتفق6) )
 .(205/ 28)جالمزي، تهذيب الكمال : انظر7) )
 .(982/ 3)جالذهبي، تاريخ اإلسالم : انظر8) )
 .(215/ 10)جابن حجر، تهذيب التهذيب : انظر9) )
 (.470/ 7)ج الثقات حبان، ابن10) )
 (.982/ 3)جتاريخ اإلسالم الذهبي، 11) )
 .(250/ 7)ج ابن سعد، الطبقات الكبرى 12) )
 .(283/ 14الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج 13) )
 (.283/ 14)ج المرجع السابق14) )
 ابن المهدي مدمح بن الرشيد هارون  بن هللا عبد العباس، أبو الرشيد، هارون  بن هللا عبد المأمون  الخليفة15) )
 .ومائة سبعين سنة: ولد العباسي، ورالمنص جعفر أبي
 جبل وق ف الرصد وعمل وبالغ، كتبهم، بتعريب وأمر األوائل، وعلوم والعقليات، واألخبار، واألدب، العلم، قرأ

: انظر .سنة وأربعون  ثمان وله ومائتين، عشرة ثمان سنة توفي وبالغ؛ القرآن بخلق القول إلى ودعا دمشق،
 (.272/ 10)ج الذهبي، سير أعالم النبالء
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 التابعين أتباع عن روى  وذكره ابن حبان في: "من ،(2) ثقة" وقال ابن الجوزي: "كان، (1)فاستعقله"
 .(4)بها" وحدث بغداد، ، وترجم له الخطيب فقال: "سكن(3)"المحدثين من وشافههم

 .(5)لبيباا" عاقالا  وكان" وقال الذهبي:
 .(7)وستين سبع ، وكان ابن(6) "هك 219 سنة في مات: "قانع ابن قال
ان  بن محمد أخوه -3 لالبن غ سا ، وأبو نعيم (8)كان محدثاا، ذكره وكيع في أخبار القضاة :ُمف ضا

ان  بن وقال ابن نقطة: "محمد ،(10)، وابن حجر في اإلصابة(9)بهانفي تاريخ أص ل بنَغسَّ  الُمَفضَّ
بي ل ال بن اأَلْحَوص عنه: روى  معاوية، بن عمرو بن خالد عن: حدث ،الَغالَّ  .(11) بي"الَغالَّ ُمَفضَّ

ب -4 ل الوقد سبقت اإلشارة؛ أن نسب  : الصحابي خالد بن ِغال  ذا الغالبي يرجع إلى هُمَفضَّ
 الصحابي الجليل.

ل الثم إن   –الوقت  لكذ في للعلم حاضرة كانت وكلتاهما -بغداد  وسكن بالبصرة، ولد قدُمَفضَّ
منهم  الزمان، فيسمع ذلك في األمة علماء من إليها والوافدين بعلمائها يلتقى مما يسر له أن 

 يوخه.ويتلقى عنهم؛ ويتضح هذا األمر بصورة أكبر عند الحديث عن رحالته وش
ل بنُمف  مما سبق، ومن خالل هذا االستعراض السريع يتبين لنا أن هللا تعالى قد هياأ لل  ضا

ان  أسباًبا كثيرة ومهًمة من أسباب العلم، فقد ساهمت هذه البيئة العلمية التي نشأ فيها غ سا
دته ، أو بل-سواء كانت أسرته التي انصبا اهتمامها في مجال الحديث الشريف وعلومه  –

التي ولد فيها، أو بغداد التي سكنها، أو البلدان التي ارتحل إليها، أو شيوخه الكبار الذين 
علمية خالصة، فتربى على يده كبار األئمة تلقى عنهم؛ كل هذا ساهم في نشأته نشأة 

 المصنفين كما سيأتي ذكره.

                                                           

 .(283/ 14الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج1) )
 (.46/ 11)ج ابن الجوزي، المنتظم2) )
 .(184/ 9)ج الثقات حبان، ابن3) )
 .(283/ 14الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج4) )
 .(419/ 5)جالذهبي، تاريخ اإلسالم 5) )
 .(283/ 14الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج6) )
ابن قطلوبغا، الثقات ممن لم يقع في الكتب  ، وانظر في ترجمته:(340/ 2)ج األوسط لبخاري، التاريخا7) )

 .(485/ 7جالستة )
 .(49/ 2)ج القضاة وكيع، أخبار8) )
 .(97/ 1)ج أصبهان تاريخ نعيم، أبو9) )
 .(1036/ 3)ج ابن حجر، تبصير المنتبه ، وانظر:(211/ 2) اإلصابة10) )
 .(440/ 4)ج اإلكمال إكمال نقطة، ابن11) )
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، أن يسمع منهم عنهم وقدر له تلقى الذين الكبار أضف إلى ذلك من اجتمع له من الشيوخ
 والذين تعددوا كذلك بسبب ارتحاله في طلب العلم.

 
  :المطلب الثالث: رحالته

 بالرسالة يسمع من بعض ، فكان النبي عهد في العلم الشرعي طلب في بدأت الرحلة   
 قومه إلى ينصرف ثم اإلسالم، ويتعلم الكريم، منه القرآن ، ليسمع النبي إلى يرتحل الجديدة،
مام فعل ويفقهم كما يعلمهم  .(1)ثعلبة بن ض 
 ما ثيراافك ومن بعدهم بالرحلة، وخاصة في طلب الحديث والتابعين الصحابة وازداد اهتمام   
 ؛ (2)وضبطه، أو غير ذلك حديث من التأكد أو حديث لسماع الطويلة المسافات يقطعون  كانوا

 يلالتحص في ومنهجهم المحدثين طريقة لوازم من الحديث طلب في الرحلة حتى أصبحت
 المهماتو  العوالي سماع من فرغ وإذا: "الصالح ابن الحافظ قال حثَّ عليها العلماء:قد و  العلمي،
 طلب في واأليام الليالي ألسير كنت "إن: المسيب بن وقال سعيد، (3)"غيره إلى فليرحل ببلده التي

 أصحاب عن بالبصرة الرواية نسمع كنا "إن: م هران بن العالية ُرفيع وقال أبو، (4)الواحد" الحديث
  .(5)أفواههم" من فسمعناها المدينة، إلى ركبنا حتى نرض، فلم ، هللا رسول
ل بن وقد ارتحل الحافظ     ان الُمَفضَّ رة كغيره من المحدثين، ولم يكتف بعلماء بلده البصَغسَّ

ن يقول فاستحق أفحسب، بل كلف نفسه عناء الرحلة في سبيل الحصول على علم الحديث، 
  (.6)بالحديث" وعني عنه اإلمام الذهبي: "ورحل،

                                                           

ومسلم في  ،]63: رقم الحديث 23/ 1العلم، ج في جاء ما صحيح البخاري، العلم/[البخاري في  أخرجه1) )
 مالك، بن أن  حديث من ]10: رقم الحديث 41/ 1ج الدين، وشرائع باهلل اإليمان صحيح مسلم، اإليمان/ بيان[

 المسجد في فأناخه جمل، على رجل دخل المسجد، في  النبي مع جلوس نحن بينما: قال البخاري  رواية وفي
 له فقال. المتكئ األبيض الرجل هذا: فقلنا ظهرانيهم، بين متكئ  والنبي محمد؟ أيكم: لهم قال ثم عقله، ثم

 في عليك فمشدد سائلك إني:  للنبي الرجل فقال". أجبتك قد: " النبي له فقال المطلب عبد ابن يا: الرجل
 إلى أرسلك آهلل قبلك، من ورب بربك أسألك: فقال ،"لك بدا عما سل: "فقال نفسك؟ في علي تجد فال ألة،المس
: قال الليلة؟و  اليوم في الخم  الصلوات نصلي أن أمرك آهلل باهلل، أنشدك: قال". نعم اللهم: "فقال كلهم؟ الناس
 باهلل، كأنشد: قال". نعم اللهم: "قال السنة؟ من الشهر هذا نصوم أن أمرك آهلل باهلل، أنشدك: قال". نعم اللهم"
 آمنت: الرجل فقال". نعم اللهم: " النبي فقال فقرائنا؟ على فتقسمها أغنيائنا من الصدقة هذه تأخذ أن أمرك آهلل
َمام وأنا قومي، من ورائي من رسول وأنا به، جئت بما  .بكر بن سعد بني أخو ثعلبة بن ض 
 (.176/ 1)ج التدوين قبل خطيب، السنةال عجاج محمد: انظر2) )
 .(246: ص) الصالح ابن مقدمة الصالح، ابن3) )
 .(291/ 2)ج ابن سعد، الطبقات الكبرى 4) )
 .]583: رقم الحديث 464/ 1ج الدارمي، المقدمة/الرحلة في طلب العلم، سنن[ الدارمي،5) )
 .(1261/ 5)جالذهبي، تاريخ اإلسالم 6) )
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الشام، وله شيوخ سمع منهم  وبالد العراق بين تنقل أنه (1)ترجمته في عساكر ابن وقد ذكر
 .-كما سيأتي في ذكر شيوخه  –بدمشق، وآخرين بحمص، وشيوخ بالعراق 

 رحالت أخرى لم يوقف عليها.هذا ما وقفت عليه من رحالت له، ومن الممكن أن تكون له 
 

 :المطلب الرابع: شيوخه
ل جمع هللا تعالى لل ن أئمة ، فقد كان شيوخه م-وقد سبق الحديث عنها  -أسباب العلم ُمَفضَّ

اله في وتعددوا كذلك بسبب ارتح –المحدثين وكبارهم كيحيى القطان وأحمد بن حنبل وابن معين 
 طلب العلم؛

ل الُمفَ وتجدر اإلشارة إلى أن  قد سمع من والده، ويتبين كذلك من سنوات الوفاة لشيوخه أن ضَّ
أول سماعة كان بالبصرة؛ وقد وجدت ابن عساكر يشير إلى هذا األمر، حيث ذكر سماعه 

 .(2) بدمشق وحمص، ثم قال: "وكان قد سمع بالعراق ..."
 دمشق.بن عمار، وهو ب وأقدم شيوخه وفاةا هو: ابن ُعليَّة، وهو من البصرة؛ وآخرهم وفاةا: هشام

 وسأذكر شيوخه موزعين على األماكن التي التقاهم فيها، مرتبين على سنوات الوفاة:
 

 :(3)بالبصرة  سمع
ْقَسم بن إبراهيم بن إسماعيل - . صلاأل الكوفي البصري، ُعَليَّة بابن: المشهور ،م 

 .(4)(هك193)
 .(5)(هك 196. )القاضي ي البصر  المثنى أبو العنبري، حسان بن نصر بن معاذ بن معاذ -
 .(6) (هك 198. )الكوفي محمد أبو الهاللي، ميمون : عمران أبى بن عيينة بن سفيان -
 .(7)(هك 198) الحافظ، األحول سعيد أبو التميمي، القطان فروخ بن سعيد بن يحيى -
 . (8) (هك 200 بعد. )العطار سعيد أبو البصري، عطاء أبى بن نوح بن سالم -

                                                           

 .(88/ 60)جخ دمشق ابن عساكر، تاري1) )
 .(88/ 60ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج2) )
أن هؤالء سمعوا منه بالعراق، فاستثنيت من َنصَّ الخطيب  (88/ 60)ج دمشق تاريخ عساكر في ذكر ابن3) )

 على سماعهم ببغداد. (283/ 14)ج بغداد في تاريخ
 (.105التقريب )ص: : انظر4) )
 (.536السابق )ص:  المرجع: انظر5) )
 (.245المرجع نفسه )ص: : انظر6) )
 (.591نفسه )ص:  المرجع: انظر7) )
 (.277)ص:  نفسه المرجع: انظر8) )
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 .(1)(هك 202. )باهلة مولى: ويقال التيمي،: ويقال التميمي، سعيد بوأ مسعدة، بن حماد -
، عثمان بن بكر بن محمد -  .(2)(هك 204. )البصري  هللا عبد أبوأو:  عثمان، أبو الُبْرَسان ي 
ي  البصري  عامر أبو القيسي، عمرو بن الملك عبد -  .(3) (هك 205 أو 204. )الَعَقد 
ر بن الُمَور  ع الهمداني، - ُلْول ي   ُمَحاض  ُكوني أو: ،أبو الُمَور  ع السَّ  .(4) (هك 206) .السَّ
. يالكوف عون  أبو المخزومي، القرشي حريث بن عمرو بن جعفر بن عون  بن جعفر -

 .(5) (هك 207: وقيل هك 206)
 .(6) (هك 206. )البصري  العباس أبو األزدي، زيد بن حازم بن جرير بن وهب -
 .(7) (هك 207 أو 205. )البصري  محمد أبو القيسي، العالء بن عبادة بن روح -
 .(8) (هك 209: وقيل هك، 207. )البصري  محمد أبو األزدي، الحكم بن عمر بن بشر -
 .(9) (هك 208) ةفَ حْ الجُ  بغريق المعروف ،الجهني ُعَبيدة بن عيسى بن حماد -
، عامر بن سعيد - ي  َبع   .(10) (هك 208) .البصري  محمد أبو الضُّ
 .(11) (هك 209. )الكوفي الطنافسي يوسف أبو اإليادي، أمية ىأب بن عبيد بن يعلى -
 هك 213) الكوفي محمد أبو موالهم، العبسى باذام: المختار أبى بن موسى بن هللا عبيد -

 .(12) (الصحيح على
 أبى بن إسحاق أبو: ويقال عمرو، أبو موالهم، الهاشمى مطرف بن عمر بن إبراهيم -

 .(13) (ه213 أو ه،212 بعد. )البصرة نزيل المكي، الوزير
 .(14) هك( 213الهيثم بن جميل البغدادي، أبو سهل الحافظ. ) -

                                                           

 (.178التقريب )ص: : انظر1) )
 (.470)ص:  السابق المرجع: انظر2) )
 (.364نفسه )ص:  المرجع: انظر3) )
 (.521المرجع نفسه )ص: : انظر4) )
 (.141)ص: : التقريب انظر5) )
 (.585المرجع السابق )ص: : نظرا6) )
 (.211المرجع نفسه )ص: : انظر7) )
 (.123المرجع نفسه )ص: : انظر8) )
 (.178المرجع نفسه )ص: : انظر9) )
 (.237المرجع نفسه )ص: : انظر10) )
 (.609المرجع نفسه )ص: : انظر11) )
 (.375المرجع نفسه )ص: : انظر12) )
 (.92المرجع نفسه )ص: : انظر13) )
 (.577انظر: المرجع نفسه )ص: 14) )
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، الضحاك بن مسلم بن الضحاك بن مخلد بن الضحاك - ْيَبان ي   لنبيلا عاصم أبو الشَّ
 . (1) (بعدها أو هك 212(. )أنفسهم من: ويقال شيبان، بنى مولى إنه: يقال. )البصري 

 .(2) (هك 227. )البصري  الطيالسي الوليد أبو والهم،م الباهلي الملك عبد بن هشام -
ي  الهيثم بن خارجة  - ْوذ   .(3)هك( 227)البغدادي  ويقال: أبو يحيى -أبو أحمد  ،الحافظالَمرُّ

 

 :(4)بدمشق سمع    
 أبو ي،الخزاع وقيل: الحنفي، الرحمن عبد بن سليمان بن يحيى بن إسماعيل بن هشام -

  .(5) (هك 216) العطار. الدمشقي الملك عبد
 .(6)(هك 233) الدمشقي. أيوب أبو التميمي، عيسى بن الرحمن عبد بن سليمان -
،: ويقال السلمي، أبان بن ميسرة بن نصير بن عمار بن هشام -  لوليدا أبو الظََّفر ي 

 .(7) (هك 245) الدمشقي.
 

 :(8)بحمص سمع    
، (9)]عياش[ بن على -  .(10) ه(219اء. )الَبكَّ  الحمصى الحسن أبو األَْلَهان ي 
، صالح بن يحيى - ي   . (11)(هك  222) الدمشقي. صالح أبو أو: زكريا، أبو الُوَحاظ 

 

 :(12)ببغداد سمع   
ان والده  - ل، بن َغسَّ  .(13)ه(219أبو معاوية الغالبي البصري. )الُمَفضَّ
 .(14) (هك 198. )اللؤلؤي  البصري  سعيد أبو ،الَعْنَبر ي   حسان بن مهدى بن الرحمن عبد -

                                                           

 (.311/ 12النبالء )ج أعالم (، وانظر: الذهبي، سير280التقريب )ص: : انظر1) )
 (.573)ص: : التقريب انظر2) )
 (.577انظر: المرجع نفسه )ص: 3) )

 (.88/ 60)ج دمشق تاريخ عساكر، انظر: ابن4) )
 .(572: )صالتقريب انظر: 5) )
 .(253: )صالسابق المرجع : انظر6) )
 .(404: المرجع نفسه )ص انظر:7) )
 (.88/ 60) دمشق تاريخ عساكر، انظر: ابن8) )
 : )عباس(، والصواب ما أثبته، وذلك بالرجوع إلى كتب التراجم.(88/ 60تاريخ دمشق )وردت في  قلت:9) )
 .(572: )صالتقريب انظر: 10) )
 .(591: المرجع نفسه )ص: انظر11) )
 .(156/ 15)ج بغداد تاريخ لبغدادي،ا انظر: الخطيب12) )
 (.283/ 14)ج المرجع السابقانظر: 13) )
 .(351: )ص التقريب: انظر14) )
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 .(1) (هك 204. )الحافظ البصري  الطيالسى داود أبو الجارود، بن داود بن سليمان -
 بن عمر آل مولى البصري، الرحمن عبد أبو العدوى  القرشى إسماعيل بن مؤمل -

 .(2) (هك 206. )مكة نزيل مناة، عبد بن بكر بنى مولى وقيل الخطاب،
 . (3)(هك 206) .موالهم السلمي خالد أبو زاذان ابن وقيل َزاذ ي، بن هارون  بن يزيد -
 . (4) (هك 207. )القاضي المدنى هللا عبد أبو األسلمي، الواقدي واقد بن عمر بن محمد -
 .(5) (هك 208. )البصري  أن  أبو - موالهم - األموي  ويقال األنصاري، أن  بن قريش -
،الُخَرْيب   الرحمن عبد أبو الشعبى، الَهْمَدان ي   عامر بن داود بن هللا عبد -  األصل، وفيك يَّ

 .(6) (هك 213. )بالبصرة محلة وهي الُخَرْيَبة؛ سكن
 ثابت بن َرةَعزْ  مولى البصري، الصفار عثمان أبو الباهلى، هللا عبد بن مسلم بن عفان -

 .(7) (ه 219 بعد(. )بغداد سكن) األنصارى 
، داود بن سعيد - ْنَبر ي   .(8) (تقريباا هك 220. )بغداد سكن المدني، عثمان أبو المدني، الزَّ
يسليمان بن حرب بن َبجيل األزدي  - ح   -د وواشح من األز  -، أبو أيوب البصري الَواش 

 .(9) هك( 224سكن مكة، وكان قاضيها. )
، الفضل بن محمد - ي  ُدْوس   .(10) (ه224. )بعارم المعروف البصري، النعمان أبو السَّ
، سليمان بن سعيد - ب  ي   بغداد، سكن) َسْعَدَوْيه، لقبه زَّاُز،البَ  الواسطي، عثمان أبو الضَّ

 .(11) (هك 225(. )القراطي  أصحاب نحو بالَكْرخ ينزل وكان
َياث بن ابن: وقيل عون، بن معين بن يحيى - ، المري  زياد غ   البغدادي كرياز  أبو الَغَطَفان ي 

 .(12)(ه 233. )الحافظ

                                                           

 (.250)ص: : التقريب انظر1) )
 (.555)ص: السابق المرجع : انظر2) )
 (.606)ص: نفسه المرجع : انظر3) )
 (.498)ص: : المرجع نفسه انظر4) )
 (.455)ص: : المرجع نفسه انظر5) )
 (.3019المرجع نفسه )ص: : انظر6) )
 (.393المرجع نفسه )ص: : انظر7) )
 (.235المرجع نفسه )ص: : انظر8) )
 (.250انظر: المرجع نفسه )ص: 9) )

 (.502المرجع نفسه )ص: : انظر10) )
 (.237المرجع نفسه )ص: : انظر11) )
 (.597المرجع نفسه )ص: : انظر12) )
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ي لقرشا العوام بن الزبير بن هللا عبد بن ثابت بن مصعب بن هللا عبد بن مصعب -
 .(1) (هك 236(. )بغداد نزيل) المدني، الزبيري  هللا عبد أبو األسدي،

، هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد - ْيَبان ي   .(2)(هك 241. )الَمْرَوز ي  هللا عبد أبو الشَّ
 

  :المطلب الخامس: تالميذه
بي أئمة محدثين، من كبار الم ورين؛ ويدل صنفين المشهتتلمذ على الحافظ أبي عبد الرحمن الَغالَّ

هذا على عظمة هذا الشيخ، ومدى تأثيره على تالميذه، ومن هؤالء التالميذ من سمع منه 
 :(3)بالبصرة، ومنهم من سمع منه ببغداد

ان،  ابنه - ل بن َغسَّ بي، حدث عن أبيه كتاب الت أبو اأَلْحَوص بن الُمَفضَّ اريخ أمية الَغالَّ
 .(4) ه(300رجمته. )البن معين، وسيأتي التفصيل في ت

الزبير بن بكار بن عبد هللا بن مصعب بن ثابت بن عبد هللا بن الزبير بن العوام القرشى  -
، أبو عبد هللا المدني، قال الذهبي: "وهو مصنف كتاب "نسب قريش"،  َبْير ي  األسدي الزُّ

  .(6) هك( 256. )(5)وهو كتاب كبير نفي "
ْلت  بن شيبة بن يعقوب - ي  السَّ  يوسف أبو الكبير الحافظ ،ورُعْصفُ  بنالصَّ البصري،  ُدْوس 

 .(7) ه(262صاحب المسند المعلل. )
عبد هللا بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي األموي موالهم، أبو بكر ابن أبى الدنيا  -

 . (8) ه( 281البغدادي، صاحب التصانيف المشهورة. )
، وبال بالَباورد ي ويعرف ازُ الَبزَّ  أحمد أبو األزهر البغدادي، بن محمد بن جعفر - ي  طُّْوس 

  .(9)ه(299توفي )

                                                           

 (.533التقريب )ص: : انظر1) )
 (.84)ص: : المرجع نفسه انظر2) )
 .(88/ 60)ج دمشق عساكر، تاريخ ، ابن(283/ 14)ج بغداد انظر: تاريخ3) )
 (.521/ 7الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج: انظر4) )
 (.476/ 12الذهبي، سير أعالم النبالء )ج5) )

 (.312انظر: التقريب )ص: 6) )

 .(451/ 6)جالذهبي، تاريخ اإلسالم 7) )
 (.3219 نظر: المرجع السابق )ص:ا8) )

 .(97/ 8الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج9) )
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ر اج، ذكر الذهبي  - ، أبو العب اس الس  محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي، موالهم النَّْيسابوري 
أن له كتاب: "المسند الكبير" على األبواب والتاريخ. سكن بغداد مدة طويلة، وحدث بها، 

 .(1) (هك 313ثم رد إلى وطنه خراسان. )
عمر بن عبد هللا بن عمر أبو القاسم البغدادي، الزيادي، المعروف: بابن أبي حسان  -

(.  .(2)ه(314الز  َياد ي 
ي  نصر بن القاسم بن نصر، أبو الليث  - : "وكان البغدادي. قال الخطيب البغداديالَفَرائ ض 

ا على مذهب أبي حنيفة، وكان مقرئاا جليالا على قراءة أبي عمرو".  . (3) هك( 314) فقيها
عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز، أبو القاسم البغوي. وذكر الذهبي أنه بغوي األصل،  -

 .(4)ه(317) "الجعديات". كتاب: "معجم الصحابة"، وكتاب لهبغدادي الدار والمولد، 
 

 :ووفاته العلمية مكانتهالمبحث الثاني: 
 العلمية: مكانته: األول المطلب
ل جمة مما سبق من تر     تظهر لنا جليًّا مكانته العلمية، فقد كان من أصحاب ابن معين، الُمَفضَّ

من كبار العلماء، وَخرَّج كبار األئمة المصنفين، وارتحل في طلب  اوأحمد بن حنبل، وغيرهم
؛ أثنى عليه العلماء ثناءا حسناا جالعلم، وصنف كتاباا في التاريخ، كما سيأتي ذكره؛ وقد   ميالا

 يعلى أبي ثقة"، وكذلك قال ابن : "كان(7)، وابن عساكر(6)، والسمعاني(5)طيب البغداديفقال الخ
ه في الطبقة األولى من أصحاب اإلمام أحمد بن حنبل ، ويدل هذا على أنه كان من كبار (8)وعدَّ

 . طويلةتالميذه، وأنه الزمه مالزمة 
، (9)يث"بالحد وعني رحل، ري؛األخبا الحافظ : "البصري عنه الذهبي ووصف بالحافظ، فقال   

ه ابن حبان في أصحاب ابن معين  . (10)وعدَّ

                                                           

 (.270/ 7الذهبي، تاريخ اإلسالم )ج1) )

 (.72/ 13الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج2) )

 (.287/ 7الذهبي، تاريخ اإلسالم )ج3) )

 (.442/ 14نبالء )ج(، وانظر: الذهبي، سير أعالم ال492/ 2)ج االعتدال ميزان الذهبي،4) )

 .(156/ 15الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج5) )
 .(98/ 10)جالسمعاني، األنساب 6) )
 (.90/ 60بن عساكر، تاريخ دمشق )جا7) )
 .(341/ 1)جابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة 8) )
 .(1261/ 5)جالذهبي، تاريخ اإلسالم 9) )
 .(184/ 9)جابن حبان، الثقات 10) )
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أنه بالحفيد، وأراد أن يرفع من ش المعروف هللا بن عبد ولما ترجم السمعاني ألبي بكر محمد   
بي أخبار قال: "وسمع  .(1)بالبصرة" آخرها عن الَغالَّ

فائدة  ال ويذكر هذا الكتاب لما له منواقترن ذكره بكتابه الذي صنفه، فال يكاد يترجم له، إ   
 كبيرة، وأهمية عظيمة.

بي قال أبو نعيم: " ... نسبه ان الَغالَّ ل بن َغسَّ ، وقال ابن عساكر: (2)التأريخ" صاحب الُمَفضَّ
ا "وصنف  ،(4)"التاريخ ، وقال الذهبي: "مصنف(3)منه" أصغر في واختصره الفائدة، كثير تاريخا

 .(6)مفيد" تاريخ ، وقال ابن العماد: "له(5)وقال: "له تاريخ مفيد"
 

 وفاته:: الثانيالمطلب 
بعد رحلة طويلة مباركة من العلم والعمل واالشتغال بالتصنيف والتأريخ، وعلم الحديث، الرجال؛ 

ل بن توفي الحافظ  ان الُمَفضَّ  .ومائتين وأربعين ست (246) سنةَغسَّ
 .(8)، وابن العماد(7)ذكر ذلك الذهبي

 
 
 
 
 

  

                                                           

 .(199/ 4)جاني، األنساب السمع1) )
 .(96/ 1)ج أصبهان تاريخ نعيم، أبو2) )
 .(89/ 60)جابن عساكر، تاريخ دمشق 3) )
 .(1261/ 5)جالذهبي، تاريخ اإلسالم 4) )
  .(352/ 1)ج العبر الذهبي،5) )
 (.215/ 3ابن العماد، شذرات الذهب )ج6) )
 .(352/ 1)ج الذهبي، العبر ،(1261/ 5)جالذهبي، تاريخ اإلسالم 7) )
 (. 215/ 3)ج الذهب شذرات العماد، ابن8) )
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 الثانيالفصل 
 سيرة اإلمام يحيى بن معين

 (1):يحيى بن معين اإلمام سيرة: األولالمبحث 
 

  :المطلب األول: اسمه ونسبه وكنيته
ين ع  ن مَ يحيى ب :وإمام الجرح والتعديل بال منازع‘ المحدثين شيخ الجهبذ، الحافظ، هو اإلمام،   
 :لوقي الرحمن، عبد بن ب ْسَطام بن ادكككزي بن عون  بن - (2) نون  وآخره العين، وكسر الميم بفتح -

َياث بن معين بن يحيى ، ب ْسطام بن عون  بن زياد بن غ   الُمر  ي  ريا أبو زكالبغدادي،  الَغَطفاني 
  .(3)موالهم
" الرحمن عبد بن للجنيد مولى "أنا: يقول يحيى سمعت: زهير بن أحمد وقال   .(4)الُمر  ي 
 .(5)للعرب" مولى "أنا: أنت؟ قال العرب أي من: معين بن يحيى وسئل
 

  :المطلب الثاني: مولده ونشأته
ْقيا: لها يقال األنبار، نحو قرية من أصله     ثمان سنة في مولده وكان ،(7)ببغداد ، ونشأ(6)ن 

 ومائة. وخمسين
  .(8)آخرها" في ومائة وخمسين ثمان سنة جعفر أبي خالفة في "ولدت: معين ابن قال   

ر بنلي عوسأله  ن  ه؟ عن ومائتين عشرة أربع سنة في (9)ُمْسه   ينوخمس ست ابن "أنا فقال: س 
ر أبا يا سنة  .(10)"أنا" قال: حنبل؟ بن أحمد أو أنت أسن فمن له: قال "،ُمْسه 

                                                           

 قصدت الباحثة االختصار في ترجمة ابن معين، وذلك لشهرته، وكثرة من ترجم له.1) )
 .(205/ 7)ج ابن ماكوال، اإلكمال2) )
 .(263/ 16الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج3) )
 .(376/ 2)ج الثالث ابن أبي خيثمة، السفر4) )
 .(77/ 11)ج النبالء أعالم سير لذهبي،ا5) )
 .(263/ 16الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج6) )
ْقيا: قرية -  .(1386/ 3)ج االطالع الحق، مراصد عبد األنبار. انظر: ابن ناحية من ن 
 .(3/ 65)ج، وانظر: ابن عساكر، تاريخ دمشق (965/ 5)جالذهبي، تاريخ اإلسالم 7) )
 .(263/ 16تاريخ بغداد )ج الخطيب البغدادي،8) )
ر القرشي الكوفي، قاضي الموصل، قال ابن حجر في التقريب )ص: 9) ) (: "ثقة له غرائب 405علي بن ُمْسه 

 بعد أن أضر". توفي سنة تسع وثمانين ومائة. )ع(.
 .(10/ 65)جابن عساكر، تاريخ دمشق 10) )
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ا عشر اثني على األنبار، أهل من معين بن وقال العجلي: "يحيى  أبوه وكان بغداد، من (1)فرسخا
 .(2)الملك" لعبد كاتباا
 حيىي البنه فخلف فمات الري، خراج على َمعين "كان: معين قال بن ليحيى عم ابن وذكر   
 .(3)لبسه"ي نعل له يبق لم حتى الحديث، على كله فأنفقه درهم، ألف وخمسين درهم ألف ألف

وكانت حاضرة للعلم في ذلك الزمن، فتتلمذ على كبار األئمة  –كما سبق  –وقد نشأ ببغداد 
 شرينع ابن وهو العلم قال الذهبي: "وكتب ن، وبدأ سماعه للعلم في سن العشرين،المحدثي
 .(4)سنة"
 

 رحالته وطلبه للعلم: المطلب الثالث: 
 يف ومنهجهم المحدثين طريقة لوازم كانت من الحديث طلب في الرحلة أن القولسبق    

كثر من أئمة الحديث، بل أ العلمي؛ وقد اجتهد الحافظ ابن معين في الرحلة كغيره من التحصيل
 غيره؛ فتنقل بين بالد الشام والحجاز ومصر، كما أفادت كتب التراجم:

 بوكت ،مصر قدم. خراساني أصله إن: ويقال. األنبار أهل من قال ابن يون  المصري: "إنه
 .(5)"المدينة إلى انتقل ثم ،العراق إلى ورجع ومائتين، عشرة ثالث سنة عنه وكتب بها،
 ،ومصر ،والشام ،وبالحجاز بها، وسمع ،ببغداد ونشأ األنبار، من ذهبي: "أصلهال وقال

  .(6)والنواحي"
 .(7)دمشق" قدم األنبار، من وقال ابن عساكر: "أصله

 حيىي "سمعت يقول: الدوري  محمد بن أن العباس ، حيث ذكر ابن عساكرالبصرةوارتحل إلى 
 .(8) ..." العنبري  عباس وسأله بالبصرة، معين بنا

فتُ  ونقل الدوري عن ابن معين قوله:  أربع سنة البصرة وَبُصرتُ  عشرة، ثمان سنة الكوفة "َكوَّ
 .(9)سنين" بأربع الكوفة قبل ،عشرة

                                                           

 .(332/ 4) نَفْرَسخ. الفراهيدي/ العي فيها ما: األشياء من هفي ُفْرَجةَ  ال للذي ويقالُ  أميال، ثالثة الَفْرَسخ:1) )
 (.475: ص) الثقات العجلي،2) )
 .(263/ 16الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج3) )
 .(76/ 11)ج النبالء أعالم سير الذهبي،4) )
 .(255/ 2)ج يون  المصري  ابن تاريخ يون ، ابن5) )
 .(965/ 5)جالذهبي، تاريخ اإلسالم 6) )
 .(3/ 65)جابن عساكر، تاريخ دمشق 7) )
 .(12/ 65)ج السابق المرجع8) )
 .(393/ 3)ج الدوري 9) )
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ا، حيث ذكر ابن عساكر في ترجمته قصة القاص الذي الراصافةوقد ارتحل ابن معين إلى   أيضا
 معين بن يحيى الدنيا في لي  ال: كأنهن ... إلى أن ققال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معي

 .(1) غيركما..." حنبل بن وأحمد
ا ذهابه إلى  في قصة لقائه مع عبد الرزاق  بمكةمروراا  صنعاءوذكر ابن عساكر أيضا

 .(2)الصنعاني
 

  :: شيوخهالرابعالمطلب 
ه، سواء علقد أكثر ابن معين من الشيوخ الذين أخذ عنهم، إكثاره من تلقي الحديث وتدوينه وجم

كان ذلك في بغداد، أو من رحل إليهم في األمصار المختلفة، وحدث عن كبار األئمة أمثال: 
عبد هللا بن المبارك، ووكيع بن الجراح، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان، 

 وغيرهم؛ ومن جملة شيوخه:
. رحمنال عبد أبو موالهم، الَحْنَظل ي   التميمي المبارك بن هللا عبد -  .(3)هك( 181) الَمْرَوز ي 
، حرب بن السالم عبد - ي  الُماَلئ ي   .(4) ه(187بصري. ) وأصله الكوفي، بكر أبو النَّْهد 
، الحميد عبد بن جرير - ب  ي   . (5) ه(188) .القاضي الرازي  هللا عبد أبو الضَّ
، معاوية بن مروان -  .(6)ه(319)ودمشق.  مكة نزيل الكوفي، هللا عبد أبو الَفَزار ي 
َياث بن حفص -   .(7) ه(195أو  194الكوفي. ) عمر أبو النخعي، طلق بن غ 
، مليح بن الجراح بن وكيع - ي  َؤاس   . (8) ه(197 أو 196الكوفي. ) سفيان أبو الرُّ
 .(9) ه(197) .القاضي الرحمن عبد أبو الصنعاني، يوسف بن هشام -
 .(10) (هك 198. )الكوفي مدمح أبو الهاللي، ميمون : عمران أبى بن عيينة بن سفيان -

                                                           

 .(26/ 65)جابن عساكر، تاريخ دمشق 1) )
 .(175/ 36)ج السابق المرجع2) )
 (.320: ص) التقريب3) )
  (.591: ص) السابق المرجع4) )

 .(216/ 13األنساب ) ،لسمعانيا . انظر:الشامومنهم باليمن و  ... دهْ نسبة إلى بنى نَ  :النَّْهد ي  
 (.139: )صالتقريب 5) )
 (.526: المرجع السابق )ص6) )
 (.173: المرجع نفسه )ص7) )
 (.581: المرجع نفسه )ص8) )
 (.591: المرجع نفسه )ص9) )
 (.245المرجع نفسه )ص: 10) )
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 .(1) ه( 198) موالهم، األزدي :وقيل العنبري،سعيد  أبو ،مهدي بن الرحمن عبد -
 :يقال الحافظ، األحول البصري  سعيد أبو التميمي، القطان فروخ بن سعيد بن يحيى -

 . (2) ه( 198. )(والء عليه ألحد لي : ويقال) بني تميم مولى
. (نمير بن هللا عبد بن محمد والد) الكوفي هشام أبو خارفي،ال الهمداني نمير بن هللا عبد -

 .(3) ه(199)
 :هاشم، وقيل بني مولى الكوفي، أسامة أبو موالهم، القرشي زيد بن أسامة بن حماد -

 .(4) ه(201علي. ) بن زيد مولى
توفي  .(بغداد نزيل)األبار  الكوفي حفص أبو األسدي، قي  بن الرحمن عبد بن عمر -

 . (5)بكبغداد ارون ه والية في
، محمد بن حجاج - ي  ْيص   أبى مولى مجالد بن سليمان مولى األعور، محمد أبو الم ص  

 .  (6) ه(206بغداد(. ) سكن األصل، ترمذى) المنصور جعفر
 سهل أبو ،التَّنُّْور ي   موالهم، الَعْنَبر ي   التميمي سعيد بن الوارث عبد بن الصمد عبد -

 .(7) ه(207البصري. )
 .(8)ه(211الصنعاني. ) بكر أبو اليماني، موالهم، الحميري  همام بن لرزاقا عبد -
 مكة، لنزي جده، إلى ينسب وقد) هللا عبد أبو ،الَعَدن ي   عمر أبى بن يحيى بن محمد -

 . (9) ه(243. )(يحيى أبيه كنية عمر أبا إن ويقال
 ربيب كانو  ك"ُغْنَدر"،بك المعروف البصري، هللا عبد أبو موالهم، الُهَذل ي   جعفر بن محمد -

 . (10) ه(294أو 293شعبة. )
  

                                                           

 (.351: )صالتقريب 1) )
 (.591: التقريب )ص2) )
 (.327: ق )صالمرجع الساب3) )
 (.177: المرجع نفسه )ص4) )
 (.415: المرجع نفسه )ص5) )
 (.153: المرجع نفسه )ص6) )
 (.356: المرجع نفسه )ص7) )
 (.591: المرجع نفسه )ص8) )
 (.513: المرجع نفسه )ص9) )
 (.472: المرجع نفسه )ص10) )
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 :أقرانه: الخامس المطلب
ا، وكان أقربهم إليه     أقران ابن معين كانوا أئمة من كبار المصنفين، من بلدان مختلفة أيضا

ا:  اإلمام أحمد بن حنبل، وكان منهم أيضا
 :ويقال). ي  الطَّاْلَقان   قال:وي ،الَمْرَوز ي   عثمان أبو الخراساني، شعبة بن منصور بن سعيد -

 . (1) ه(227. )(مكة وسكن خ،لْ ببَ  ونشأ بجوزجان، ولد
د -  بن الملك بدع اسمه ويقال: البصري، الحسن أبو األسدي، ُمَسْرَبل بن ُمَسْرَهد بن ُمَسدَّ

 .(2)ه(228) بالبصرة. المسند صنف من أول إنه ، ويقال:لقب ومسدد العزيز؛ عبد
 .(3) ه(230. )هاشم بني مولى البغدادي، الحسن أبو ري،الجوه الجعد بن علي -
ي   نجيح بن جعفر بن هللا عبد بن علي - ْعد   مولى صري،الب المديني بن الحسن أبو ،السَّ

 .(4) ه(234السعدي. ) عطية بن عروة
، شداد بن حرب بن زهير - ي   بن كعب نب الُحَرْيش بنى مولى النسائي، خيثمة أبو الَحَرش 

 . (5) ه(234. )(بغداد نزيل) .صعصعة بن عامر
 أبى بن كرب أبو موالهم، ُخَواْسَتى العبسى بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن هللا عبد -

 .(6) ه(235. )(األصل الواسطي) الكوفي شيبة
ري بن - ري  أبو التميمي، بكر أبي بن مصعب َهنَّاد بن السَّ  .(7)ه(243الكوفي. ) السَّ
 بن الحسن وأب ،التَّْغل ب ي   الغطفاني الحارث بن العباس نب ميمون  بن هللا عبد بن أحمد -

 .(8) ه(246. )(األصل كوفى) الزاهد الدمشقي الحواري  أبى
ي  بكر  أبو البغدادي، المبارك بن سيار بن منصور بن أحمد - َماد    .(9) ه(265. )الرَّ
 

                                                           

 (.241: التقريب )ص1) )
 (.528: )ص السابق المرجع2) )
 (.398: فسه )صالمرجع ن3) )
 (.217: المرجع نفسه )ص4) )
 (.217: المرجع نفسه )ص5) )
 (.320: المرجع نفسه )ص6) )
 (.574: المرجع نفسه )ص7) )
 (.81: المرجع نفسه )ص8) )
 (.85: المرجع نفسه )ص9) )
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 :تالميذه: السادس المطلب
مصنفين الكبار: كصاحبي الصحيحين: البخاري أخذ عنه العلم جماعة من األعالم الحفاظ، وال  

 ومسلم؛ وجماعة من أئمة الجرح والتعديل: كأبي داود وأبي حاتم وغيرهم، ومن أشهر تالميذه:
 .(1) ه(246. )النيسابوري  الُقَشْير ي   الرحمن عبد أبو منصور، بن الخالق عبد -
ل بن  - ان،الُمَفضَّ بي الرحمن عبد أبو َغسَّ  .(2) ه(246) .األخباري  افظالح البصري  الَغالَّ
 .(3)ه(251) ،(نيسابور نزيل) .الَمْرَوز ي   يعقوب أبو الَكْوَسج، منصور بن إسحاق -
 الحسن بىأ بن هللا عبد أبو موالهم، الُجْعف ي   المغيرة بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد -

 . (4) ه(256. )"الصحيح صاحب" الحافظ. البخاري 
،ا هللا عبد بن يحيى بن محمد -  . (5)ه(258النيسابوري. ) هللا عبد أبو لذُّْهل ي 
، الحجاج بن مسلم -  .(6)ه(261)الصحيح.  صاحب الحافظ؛ الحسين أبو الُقَشْير ي 
ي   يوسف ُعْصُفور. أبو بن الصلت بن شيبة بن يعقوب - ُدْوس   . (7) ه(262. )البصري  السَّ
 بنَعيَّاش  مولى الرازي، عةزر  أبو المخزومي، القرشي يزيد بن الكريم عبد بن هللا عبيد -

 .(8) ه(264. )(المشهورين األئمة أحد) .َعيَّاش بن ُمَطر  ف
. )في حدود  إسحاق أبو ،الُجَنْيد بن هللا عبد بن إبراهيم -  .(9) ه(270الُختُّل ي 
م. هاش بنى مولى البغدادي، الفضل أبو الدوري، واقد بن حاتم بن محمد بن عباس -

 .(10) ه(271) األصل(. خوارزمي)
 .(11) ه(272معين الرازي. ) الحسن، أبو بن الحسين -
ْيَبان ي   علي أبو أسد، بن هالل بن حنبل بن إسحاق بن حنبل -  .(12) ه(273. )الشَّ

                                                           

 (.1165/ 5)جالذهبي، تاريخ اإلسالم 1) )
 (.1261/ 5)جالذهبي، تاريخ اإلسالم 2) )
 (.103: ص) التقريب3) )
 (.468: ص) السابق المرجع4) )
 (.512: المرجع نفسه )ص5) )
 (.529: المرجع نفسه )ص6) )
 (.451/ 6)جالذهبي، تاريخ اإلسالم 7) )
 (.373: ص) التقريب8) )
 (.591: ص) السابق المرجع9) )
 (.294: المرجع نفسه )ص10) )
 (.154/ 13)ج النبالء أعالم سير الذهبي،11) )
 (.543/ 6)جتاريخ اإلسالم  الذهبي،12) )
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، بشير بن إسحاق بن األشعث بن سليمان - ْسَتان ي  ج   . (1)ه(275الحافظ. ) داود أبو الس  
ْوَرق ي   لعبديا العباس أبو كثير، بن إبراهيم بن أحمد بن هللا عبد -  .(2) ه(276) .الدَّ
، داود بن المنذر بن إدري  بن محمد -  .(3) ه(277الرازي. ) حاتم أبو الَحْنَظل يُّ
 .(4) ه(279) البغدادي النسائي، بكر أبو حرب، بن زهير خيثمة أبي بن أحمد -
، هللا عبد بن عمرو بن الرحمن عبد -  . (5) ه(281) الدمشقي. زرعة أبو النَّْصر ي 
 .(6) ه(282) البغدادي. الطيالسي الفضل أبو عثمان، أبي بن محمد بن رجعف -
 .(7) ه(284) .البادا خالد أبو. الدقاق البغدادي طهمان بن الهيثم بن يزيد -
 .(8) ه(289) البغدادي. محرز بن َفهم بن الرحمن عبد بن محمد بن الحسين -
ْيَبان ي   حنبل بن أحمد بن هللا عبد -  .(9)ه(290) .الَمْرَوز ي   نالرحم عبد أبو ،الشَّ
 . (10)ه(294جزرة. ) البغدادي األسدي علي أبو الحافظ عمرو، بن محمد بن صالح -
 . (11) ه(306البغدادي. ) هللا عبد أبو راشد. بن الجبار عبد بن الحسن بن أحمد -
  .(12) ه(307المسند. ) صاحب يعلى الموصلي، المثنى، أبو بن علي بن أحمد -
  .(13) (ه 325). التَّمَّار  المقرئ  الحسن أبو هللا، يدعب بن محمد بن أحمد -

 
 عليه: العلماء وثناء ،: مكانته العلميةالسابعالمطلب 

، وأطالوا القول، وفصلوا في مهارته، ومعرفته بالحديث     أثنى العلماء على ابن معين ثناءا طويالا
ا من ذلك:  وبالرجال، وبمدى ضبطه وإتقانه، وقد اخترت بعضا

 

                                                           

 (.250: ص) التقريب1) )
 (.560/ 6)جالذهبي، تاريخ اإلسالم 2) )
 (.467: ص) التقريب3) )
 (.481/ 6)جالذهبي، تاريخ اإلسالم 4) )
 (.347: ص) التقريب5) )
 (.728/ 6)جالذهبي، تاريخ اإلسالم 6) )
 (.853/ 6)ج السابق المرجع7) )
 (.427/ 13)ج نبالءال أعالم سير الذهبي،8) )
 .(762/ 6)جالذهبي، تاريخ اإلسالم 9) )
 (.953/ 6)ج السابق المرجع10) )
 (.152/ 14)ج النبالء أعالم سير الذهبي،11) )
 (.112/ 7)جالذهبي، تاريخ اإلسالم 12) )
 (.505/ 7)ج السابق المرجع13) )
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 : مهارته ومعرفته بالحديث:أواًل 

 ديث ومعرفته، وشهد له األئمة بذلك، ومناحعرف ابن معين بمهارته الفائقة في تمييز األ   
 األمثلة على ذلك:
 ربماف أحمد، يذاكرني الذي كان سنة، أربعين منذ بغداد إلى قدمت إذا "كنت :قال ابن المديني

 .(1) "!هحديث بموضع أعرفه كان ما يخرجه،ف فيقوم زكريا، أبا فنسأل الشيء، في اختلفنا
ا وقال  .(2)رده" وال قط، حديثاا استفهم يحيى رأيت "ما :أيضا

 .(3)بحديث" هو فلي  معين، بن يحيى يعرفه ال حديث "كل :حنبل بن وقال أحمد
ا تعالى هللا خلق "ما العجلي: وقال  يجتمع انك ولقد معين، بن يحيى من بالحديث أعرف كان أحدا
 ولقد حد،أ منهم يتقدمه ال األحاديث لهم ينتخب الذي هو فكان ونظرائهم المديني وابن أحمد مع
 .(4)ال"ق كما فيكون  كذا وهذا كذا الحديث هذا فيقول وتلبست خلطت قد باألحاديث يؤتى كان

 
 ثانًيا: كتابته وتدوينه للحديث:

  .(5)يث"الحد كتَّاب من أكثر انك "وقد وكان من أكثر المحدثين كتابة للحديث:قال ابن سعد:   
ا نعلم ابن المديني: "ال وقال  .(6)معين" بن يحيى كتب ما الحديث من كتب آدم لدن من أحدا
 

 ثالًثا: معرفته بالرجال، وتمييز الكذابين منهم:

 وبرع في تمييز الكذابين ومعرفتهم:   
 . (7)معين" بن يحيى إلى الناس علم "انتهى: المديني ابن قال
 ابن :الكذابين؛ يعني كذب يظهر الشأن، لهذا هللا خلقه رجل هنا "ها :حنبل بن أحمد الوق

 .(8)معين"

                                                           

 .(263/ 16الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج1) )
 .(25/ 65)جخ دمشق ابن عساكر، تاري2) )
 .(263/ 16الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج3) )
 .(288/ 11)جابن حجر، تهذيب التهذيب 4) )
 .(253/ 7)ج ابن سعد، الطبقات الكبرى 5) )
 .(12/ 65)جابن عساكر، تاريخ دمشق 6) )
 (.263/ 16الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج7) )
 (.263/ 16)جالخطيب البغدادي، تاريخ بغداد 8) )
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 .(1)بالرجال" أعلمنا معين بن يحيى "كان: وقال
 تهرأي وإذا سنة، صاحب أنه فاعلم حنبل، بن أحمد يحب البغدادي رأيت "إذا: حاتم أبو وقال
 .(2)كذاب" أنه فاعلم معين، بن يحيى يبغض
س هارون  بن محمد وقال  يضع ذاب،ك أنه فاعلم معين، بن يحيى في يقع الرجل رأيت "إذا: الَفالَّ

 .(3)الكذابين" أمر من يبين لما يبغضه وإنما الحديث،
 ا أحمد"أم: حنبل؟ فقال بن أحمد أم معين، بن يحيى: بالحديث أعلم من: محمد بن صالح وسئل
 .(4)والكنى" بالرجال أعلمف يحيى، وأما واالختالف، بالفقه فأعلم
 

 رابًعا: مكانته بين العلماء: 

 وذاع صيته، ومدحه أقرانه وتالميذه وشيوخه وكل من عرفه من األئمة:
 .(5)"إمام": أبو حاتم فقال سئل عنه
 .(6)معين" بن يحيى إلى الناس علم "انتهى المديني: وقال ابن
 .(7)معين" بن ويحيى ،أحمد مثل البصرة علينا قدم "ما :القطان يحيى وقال
 .(8)مأمون" ثقة، الحديث، في األئمة أحد زكريا "أبو: النسائي وقال

 سننال جمع في الدنيا رفض وممن والفضل، الدين أهل من هللا رحمه وقال ابن حبان: "وكان
 يرجع وإماماا األخبار في به يقتدى َعَلماا صار حتى إياها وحفظه لها وجمعه بها عنايته وكثرت
 . (9)اآلثار" في هإلي

 .(10)متقناا" ثبتا، حافظاا، عال ماا، ربَّانياا إماماا وقال الخطيب البغدادي: "كان

                                                           

 (968/ 5)جالذهبي، تاريخ اإلسالم 1) )
 (.25/ 65)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )
 .(316/ 1الجرح والتعديل ) ،ابن أبي حاتم3) )
 (.263/ 16الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج4) )
 .(192/ 9)ج والتعديل ابن أبي حاتم، الجرح5) )
 .(280/ 11)جهذيب التهذيب ابن حجر، ت: وانظر ،(597: ص) التقريب6) )
 .(85/ 11)ج النبالء أعالم سير الذهبي،7) )
 .(263/ 16الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج8) )
 .(262/ 9)ج ابن حبان، الثقات9) )
 .(263/ 16الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج10) )
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ا:(1)... أحد األعالم" اإلمام، الحافظ، الجهبذ، شيخ المحدثين": وقال الذهبي  "العَلم ، وقال أيضا
 .(2)الحجة" الثبت

 .(3)"والتعديل الجرح إمام مشهور، حافظ وقال ابن حجر: "ثقة
 

 ووفاته ،: آثارهالثانيالمبحث 
 :المطلب األول: آثاره العلمية

 ترك ابن معين تراثاا ضخماا من كتبه ومصنفاته واألحاديث:
 .(5)ق َمْطراا" عشر وأربعة (4)ق َمْطر مائة الكتب من "َخلَّف أنه روي  فقد كتبهأما عن 
ا أعلم "ما: المديني ابن وقال  .(6)ين"مع بن يحيى كتب ما كتب أحدا
 راا،ق َمطْ  ثالثين مات لما الكتب من خلف معين بن يحيى أن لي "ذكر: محمد بن صالح وقال

 .(10)تباع" أن (9)خيثمة أبو يدع فلم دينار، بمائتي كتبه (8)َأْكَثم بن يحيى وطلب ،(7)ابًّ حُ  وعشرين
  

                                                           

 .(71/ 11)ج النبالء أعالم سير الذهبي،1) )
 .(410/ 4)ج االعتدال ميزان الذهبي،2) )
 .(280/ 11)جابن حجر، تهذيب التهذيب : وانظر ،(597: ص) التقريب3) )
رُ  الكتب ... والجمع: فيه ُيصان ما: "والق َمْطَرةُ  الق َمْطر4) )  (.797/ 2ج) اللغة تاج الصحاح . الجوهري،"َقماط 

َفط وهو: "النووي  وقال  (.141/ 11ج) الطالبين النووي، روضة". المحاضر والسجالت فيه يجمع الذي السَّ
 (.15/ 65)جابن عساكر، تاريخ دمشق 5) )
 .(263/ 16الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج6) )
: حاتم أبو وقال ،..." الماء فيه يجعل الذي هو: ُدَرْيد   اْبنُ  َوَقالَ  الخاب يُة؛: والُحبُّ . الَضْخمةُ  الَجرَّةُ : والُحبُّ 7) )
، صُله"َ أ َببة   َأْحباب   الَجْمعُ و  َفُعر  َب، ُحْنب  باب وح   (.295/ 1) العرب لسان: منظور ابن". وح 
، التميمي َقَطن بن محمد بن َأْكَثم بن يحيى8) )  التقريب في رحج ابن قال المشهور، القاضي محمد أبو الَمْرَوز ي 
 جازةباإل وايةالر  يرى  كان وإنما له، ذلك يقع ولم الحديث، بسرقة رمي أنه إال صدوق، فقيه(: "588: ص)

 (.ت. )سنة وثمانون  ثالث وله ومائتين، وأربعين ثالث أو اثنتين سنة آخر في توفي". والوجادة
. سبقت ترجمته، انظر: )ص:  شداد بن حرب بن زهير9) ) ي   (.32الَحَرش 
 .(263/ 16)ج السابق المرجع10) )
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  التي كتبها، فهناك روايتان: األحاديثوأما عدد 
 كذاو  كذا عنده ابن معين، فعددت على دخلت الطبري: نصر بن مدالرواية األولى: يقول مح

ْفطاا  "كل قول:ي وسمعته حديث"، ألف ألف بيدي كتبت "قد وسمعته يقول: –دفاتر  يعني - س 
 .(1)كذب" فهو - اأَلسَفاط إلى بيده وأشار - هنا ها يوجد ال حديث

 قال: يا؟زكر  أبا يا الحديث من بتكت كم معين: ابن الرواية الثانية: قال أحمد بن عقبة: سألت
 أيديهمب كتبوا له قد المحدثين أن أظن "وإني حديث، قال أحمد: ألف ستمائة هذه بيدي "كتبت
 .(3)بالمكرر" قال ابن العماد: "يعني .(2)ألف" وستمائة ألف ستمائة

،  أو اجرحا  فيه معين ابن يتكلم لم رجالا  نجد أن أنه قلَّ  ومن جانب آخر فقد ذكر ابن رجب تعديالا
ا  ري،الدو  وعباس الدارمي، كعثمان العلل: في ومسائله أخباره قد جمعوا تالميذه من وأن عددا
 .(4)الهيثم" بن وخالد محرز، وابن محمد، بن ومضر الجنيد، وابن
 

 :(5)ومن أهم مصنفاته
اء، ، والكتاب مطبوع في أربعة أجز (6)الدوري  محمد بن عباس رواية معين بن يحيى تاريخ -

 اثالتر  وإحياء العلمي البحث سيف، وطبع بمركز نور محمد أحمد حققه: األستاذ الدكتور
 ه.1399المكرمة، عام  مكة في اإلسالمي

ا مطبوع، ، والكتاب(7)الدارمي سعيد بن عثمان تاريخ -  دمحم أحمد الدكتور األستاذ: حققه أيضا
 ه.1400دمشق، عام  في للتراث المأمون  سيف، وطبع بدار نور
 جزء في مطبوع ، والكتاب(8)معين بن يحيى عن ه تقريباا(260الجنيد ) بن إبراهيم سؤاالت -

 رة،بمكتبة الدار بالمدينة المنو  وطبع سيف، نور محمد أحمد الدكتور األستاذ: حققه فقط، واحد
 .ه1408 عام

                                                           

 (.12/ 65)جابن عساكر، تاريخ دمشق 1) )
 (.13/ 65)ج السابق المرجع2) )
 (.155/ 3)ج الذهب شذرات العماد، ابن3) )
 .(32/ 1)ج انظر: ابن رجب، شرح علل الترمذي4) )
 اقتصرت الباحثة على ذكر بعض المصنفات التي تمت طباعتها.5) )
 ،(129: ص) المستطرفة الرسالة الكتاني، ،(196: ص) اإلشبيلي خير ابن اإلشبيلي، فهرسة خير ابن6) )
 (.173: ص) مفهرسال المعجم حجر، ابن
 (.231 ص) بالتوبيخ السخاوي، اإلعالن7) )
 (.202/ 1)ج فؤاد سزكين، تاريخ التراث العربي ،(173: ص) المفهرس ابن حجر، المعجم8) )



39 
 

في جزءين،  ، والكتاب مطبوع(1)محرز ابن القاسم بن محمد بن أحمد رواية: الرجال معرفة -
قام بتحقيق الجزء األول: أ. محمد كامل القصار، وحقق الجزء الثاني منه: محمد مطيع الحافظ، 

 ه.1405وغزوة بدير، 
، الدقاق، يزيد بن الهيثم خالد أبي رواية: الرجال في معين بن يحيى زكريا أبي كالم من -

 أحمد الدكتور األستاذ: ه؛ والكتاب مطبوع في جزء واحد فقط، حقق(2)المعروف بابن طهمان
 .ه1400 عام دمشق، في للتراث المأمون  بدار وطبع سيف، نور محمد
، والكتاب (3)الطبراني عن يحيى بن معين في التعديل مرثد بن هاشم سعيد أبي جزء من تاريخ -

 مطبوع، قام بتحقيقه: أ. نظر محمد الفاريابي.  
ْيَبان ي  عنه، والكتاب منصور  أبي رواية معين بن يحيى حديث من جزء - يحيى بن أحمد الشَّ

مطبوع في مجلد واحد؛ قام بتحقيقه الدكتور عبد هللا محمد حسن دمفو، وطبع بدار المآثر 
  .(4)ه1419بالمديتة المنورة، عام 

. والكتاب (5)الجزء الثاني من حديث يحيى بن معين )الفوائد(، رواية أبي بكر الَمْرَوز ي  عنه -
بتحقيقه أ. خالد بن عبد هللا السبت، وأشرف على طباعته ونشره مكتبة الرشد مطبوع، قام 

 ه.1419بالرياض، وشركة الرياض للنشر والتوزيع، عام 
 

 :المطلب الثاني: وفاته
مدَّ هللا تعالى في عمر ابن معين وباركه، فتأخرت وفاته حتى قارب الثمانين عاماا، وقد حفلت 

 ين هللا تعالى، والذود عن حياض السنة النبوية المشرفة؛ فكانتحياته بالعمل الدؤوب لخدمة د
 أعواد يف وغسل ومائتين، وثالثين ثالث القعدة، سنة ذي من بقين لست   السبت، : يوموفاته 
 بالمدينة.  النبي

 على خرج حجها: حجة آخر كان فلما المدينة، ويرجع إلى مكة، إلى فيذهب يحج، حيث كان
 فقائه،ر  مع المنزل نزل حتى خرج ثم ثالثة، أو يومين بها فأقام المدينة، على ورجع المدينة،
ا المنام في فرأى فباتوا،  عن أترغب كرياز  أبا يا جواري؟ عن أترغب زكريا أبا "يا به: يهتف هاتفا

                                                           

 التراجم مصنفات أهم البصيري، معجم محمد بن هللا عبد ،(202/ 1) فؤاد سزكين، تاريخ التراث العربي1) )
 (.95: ص) المطبوعة

 .(98: ص) المطبوعة التراجم مصنفات أهم البصيري، معجم محمد بن هللا دعب2) )
 (.202/ 1)ج فؤاد سزكين، تاريخ التراث العربي3) )
 (.379: ص) المفهرس المعجم حجر، ابن4) )
 (.379: ص) السابق المرجع5) )
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 ثالثاا، بها امفأق ورجع فمضوا المدينة"، إلى راجع فإني "امضوا لرفقائه: قال أصبح فلما جواري؟"،
 عن الذابُّ  "هذا يقولون: وجعلوا الناس، عليه ، وصلى النبي أعواد على فحمل قال ات؛م ثم

 .(1)الكذب"  هللا رسول
 ريقط في الصحبة في قال: "كنت البخاري  يوسف بن وروى ابن عساكر بإسناده إلى محمد

 سامعت أصبحنا فلما ليلته، من ومات الجمعة، ليلة المدينة فدخلنا معين، بن يحيى مع الحج
 التي واداألع له "يخرج فقالت: هاشم، بنو وجاءت العامة، فاجتمع وبموته، يحيى بقدوم الناس
  يبالنب أولى "نحن هاشم: بنو فقالت الكالم، وكثر ذلك، العامة "، فكره النبي عليها غسل
 يذ هرش في الجمعة يوم ودفن عليها، فغسل األعواد فأخرج عليها"، يغسل أن أهل وهو منكم،
 .(2)ومائتين" وثالثين ثالث سنة القعدة

ل، حجرته في ألنه أعواد، إلى  النبي احتاج قال الذهبي: "وما  دفن،و  عليه ُصل  ي وفيها ُغس  
 .(3)عليه" غسل الذي التخت باألعواد: يراد أن إال

 .(4)الحج" إلى متوجه وهو  الرسول بمدينة "وتوفي وقال ابن سعد:
 .(5)يحج" أن قبل ذهابه في توفي يحيى أن وقال الخطيب: "الصحيح

 يريد وهو يحج، أن قبل الحج أيام بالمدينة معين بن يحيى وقال تلميذه عباس الدوري: "مات
نُّه يحيى ومات المدينة ... والي عليه وصلى ومائتين، وثالثين ثالث سنة مكة   وسبعون  بعس وس 
ا" إال سنة أياما

 .(7)"بالبقيع . ودفن(6)
  

                                                           

 (.36/ 65)جابن عساكر، تاريخ دمشق  ،(263/ 16الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج: انظر1) )
 .(36/ 65)ج دمشق تاريخ عساكر، ابن2) )
 .(376/ 2)ج الكاشف3) )
 .(253/ 7)ج ابن سعد، الطبقات الكبرى 4) )
 (.263/ 16الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج5) )
 (.37/ 65)جابن عساكر، تاريخ دمشق 6) )
 ابن عدي، ،(278/ 8)ج الكبير خالبخاري، التاري: في ترجمته ، وانظر(971/ 5)جالذهبي، تاريخ اإلسالم 7) )

 واللغات األسماء النووي، تهذيب ،(202/ 11)ج ابن الجوزي، المنتظم ،(122/ 1)ج الكامل في ضعفاء الرجال
 .(410/ 4)ج االعتدال ميزان الذهبي، ،(543/ 31)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(156/ 2)ج
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 ثالثالفصل ال
 في الرجال البن معين روايات التاريخ

 لدوري،ا العلل مثل: عباس ومسائله في أخباره اهتموا بجمع ذكر ابن رجب أن تالميذ ابن معين
بيو  محمد، بن ومضر الجنيد، وابن ل الَغالَّ  .(1)الهيثم بن ويزيد ، والدارمي،الُمَفضَّ

بعد في صورة روايات مختلفة عن ابن أما هذه األخبار والمسائل التي جمعت، فقد دونت فيما 
ه ، وحفظت الكثير من نصوصما هو مفقود معين: فمنها ما بقي محفوظاا فوصل إلينا؛ ومنها

ح ن الذين وصلتهم هذه الروايات؛ قبل أن تصبب، واعتمد عليها األئمة المصنفو في بطون الكت
 في عداد المفقود.

مَّ الموجز لروايات التاريخ المطبوعة، ومن ثوفي هذا الفصل، ستقوم الباحثة بالعرض السريع 
بيتسليط الضوء على رواية  ل الَغالَّ  باعتبارها موضوع هذا البحث.  الُمَفضَّ

 
 :(2)عن ابن معين -المطبوعة -التاريخ  : روايات األولالمبحث 
 :(3)ُمْحِرز: رواية ابن األولالمطلب 

 عن يحيى بن معين. معرفة الرجال اسمها: -
زأحمد بن محمد بن القاسم بن عن ابن معين:  يرويها - صل اتالبغدادي.)العباس  وأب ،ُمْحر 
 .(4) ه(225قبل سنة ابن معين ب
 . (5)رواية وسبعمائةَ  األفا ( 1700بلغ عدد الروايات فيها: ) -
طريقة التبويب: الرواية ليست مرتبة على الطبقات، وال على الحروف الهجائية، لكنه يورد  -

ل مادة متشابهة ترد في صفحات متتابعة: كالضعفاء من الرواة، الثقات من الرواة، مجاميع لك
  .(6)الكنى، الوفيات، وهكذا

  

                                                           

 .(32/ 1)ج انظر: ابن رجب، شرح علل الترمذي1) )
انت الباحثة في هذا المبحث بما كتبه الدكتور أحمد نور سيف في مقدمة كتاب: "يحيى بن معين استع( 2)

 وكتابه التاريخ"، وغيره كما سيتم بيانه.
: ص) المحقق مقدمة: محرز ابن (، رواية142/ 1يحيى بن معين وكتابه التاريخ )جد. سيف، انظر: 3) )
21). 
 .(253/ 6تاريخ بغداد )جانظر ترجمته في: الخطيب البغدادي، 4) )
 (.140/ 1يحيى بن معين وكتابه التاريخ )جد. سيف، انظر: 5) )
 (.142/ 1انظر: المرجع السابق )ج6) )
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 :(1)هذه الرواية ما اشتملت عليه -
 رواية ابن محرز عن ابن معين على: اشتملت
 .أقوال في الجرح والتعديل 
 .التحقيق في سماع الرواة من شيوخهم نفياا أو إثباتاا 
 ق الرجال بأنسابهم وبلدانهم.إلحا 
 .حل المشتبه من األسماء 
 .الحكم على بعض األحاديث، وتعيين درجاتها 
 .أحكام في العقائد والفقه 

 

 عثمان بن طالوت البصري: رواية المطلب الثاني: 

)سؤاالت عثمان بن طالوت بن َعبَّاد البصري، لإلمام أبي زكريا يحيى بن معين في اسمها:  -
ا بك: )تاريخ هاشم بن مرثد الطبراني عن اإلمام الجرح والت عديل وعلل الحديث(، ويعرف أيضا

لك ألن طالوت مات مبكراا، وقد شاركه هاشم بن مرثد رواية هذا التاريخ ذيحيى بن معين(، و 
 .(2) عن ابن معين

 .(3) ه(234عثمان بن طالوت )
 .(4) ه(278مرثد ) بن هاشم
 .(5)اب ترتيب معين، وذلك لقلة نصوصهيرويها عن ابن معين: لي  للكت -
ا وستين ( 67) فيها: الروايات عدد بلغ -  رواية.سبعا
 
 :هذه الرواية عليه اشتملت ما -
 رواية عثمان بن طالوت عن ابن معين على: اشتملت  

 .أسئلة وجهت من ابن طالوت، أو غيره إلى ابن معين 

                                                           

 ( وما بعدها.23انظر: رواية ابن محرز: مقدمة المحقق )ص: 1) )
 (.25انظر: سؤاالت عثمان بن طالوت، مقدمة المحقق: )ص: 2) )
 ةالست الكتب في يقع لم ممن الثقات قطلوبغا، ابن ،(883/ 5)ج اإلسالم تاريخ الذهبي،: في ترجمته انظر3) )
 .(88/ 7)ج
 ابن ،(270/ 13)ج النبالء أعالم سير الذهبي، ،(635/ 6)ج اإلسالم تاريخ الذهبي،: في ترجمته انظر4) )

 .(25/ 5)ج الستة الكتب في يقع لم ممن الثقات قطلوبغا،
 ، وما بعدها.(25: ص: )المحقق مقدمة الوت،ط بن عثمان سؤاالت: انظر5) )
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 ر كالم البن معين في الرجال، وكالم لغيره كشيخه أبي ر،  بن األعلى عبد ُمْسه  ُمْسه 
 وعلي بن المديني.

 .جرح الرواة وتعديلهم 
 .بيان سماع بعض الرواة من شيوخهم، أو عدم سماعهم 
 .ذكر شيوخ الرواة وتالميذهم 
 .من ثبتت لهم الصحبة 
 .أسماء الرواة وكناهم ووفياتهم 
 .المقارنة بين الرواة 
 .الحكم على بعض األحاديث ثبوتاا أو عدماا 

 

 :(1)ديْ ن  : رواية ابن الجُ الثالثالمطلب 
 .(2)ليحيى بن معين الُجَنْيداسمها: سؤاالت ابن  -
 .(3)ه تقريباا(260) .الُختَّل ي  إسحاق  وأب ،الُجَنْيدإبراهيم بن عبد هللا بن يرويها عن ابن معين:  -

 .(4)ثقة" انوك. .. عنده عن يحيى بن معين سؤاالت كثيرة الفائدة، تدل على فهمه"قال الخطيب: 
 وغيرهما من كتب الرجال. ،(6). وكذلك في التهذيب(5)وفي تاريخ الخطيب نقول كثيرة عنه

 .(7)"لم أظفر له بوفاة، وكأنها في حدود الستين ومائتين"قال الذهبي: 
 .(8)روايةثمانمائة وتسعين ( 890) فيها: الروايات عدد بلغ -
 .(9)، ولم تنتظم مادتها على أي تبويبخمسة أجزاء طريقة التبويب: قسمت هذه الرواية إلى -
 

                                                           

 (.24: ص: )المحقق مقدمة: الجنيد ابن (،145/ 1)ج التاريخ وكتابه معين بن يحيىد. سيف، انظر: 1) )
 (.19انظر: ابن الجنيد: مقدمة المحقق: )ص: 2) )
 ،(96/ 1)ج الحنابلة طبقات يعلى، أبي ابن ،(35/ 7)ج بغداد تاريخ البغدادي، الخطيب: في ترجمته انظر (3)

 (.631/ 12)ج النبالء أعالم سير الذهبي،
: قال السمعاني: "اختلف -  مجتمعة الدب ختالن إلى هي يقول: كان بعضهم النسبة، هذه في مشايخنا الُختَّل ي 
 الخاء بضم - الخت لي   أن رأيت حتى مشددة، باثنتين المنقوطة والتاء الخاء بضم هي يقول: وبعضهم بلخ، وراء
 .(44/ 5) األنساب الدسكرة. السمعاني، بنواحي بغداد من خرجت إذا خراسان طريق على قرية - المشددة والتاء
 . (35/ 7الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج (4)
 (.133/ 15)جو ،(145/ 7السابق )ج المرجع: مثالا  انظر (5)
 (.238/ 2، و)ج(9/ 1)ج التهذيب: مثالا  انظر (6)
 .(124/ 2ذكرة الحفاظ )جالذهبي، ت (7)
 (.24: ص: )المحقق مقدمة: الجنيد ابن: انظر (8)
 المرجع السابق.: انظر (9)
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 :(1)هذه الرواية عليه اشتملت ما -
 رواية ابن الجنيد عن ابن معين على: اشتملت 
  بيأسئلة وجهت من زمالء ابن الجنيد إلى ابن معين: ومنهم ل الَغالَّ الحسين ، و الُمَفضَّ

 بن حبان، وغيرهم.ا
 .جرح الرواة وتعديلهم 
  واة وتالميذهم.ذكر شيوخ الر 
 .بيان بعض من اختلط من الرواة، وسماع بعضهم من بعض 
 .من ثبتت لهم الصحبة 
 .أسماء الرواة وكناهم ووفياتهم 
 .إيراد طرق بعض األحاديث لمعرفة أصحها، وما فيه من علة 
 .المقارنة بين الرواة 
 .الحكم على بعض األحاديث ثبوتاا أو عدماا 
 راد منها.بيان داللة بعض األحاديث والم 
 .يقارن أحياناا ويبدي مالحظاته 
 .يستقل أحياناا بإبداء معلومات أو يوضح قضية أو يبدي رأيه 

 

 :(2): رواية العباس بن محمد الدوري الرابعالمطلب 
 .اسمها: )التاريخ( -
 .(3)ه(271. )الفضل الدوري  وأب ،العباس بن محمد بن حاتميرويها عن ابن معين:  -

  .(4)الشأن" هذاب بصره عن ينبئ نافع، كبير مجلد معين ابن عن الرجال في بهقال الذهبي: "وكتا
 .(5)روايةآالف وأربعمائة  خمُ  ( 5400) فيها: الروايات عدد بلغ -
فقد بدأ  ،نظم الدوري روايته على طبقات حسب األمصار بعد طبقة الصحابةطريقة التبويب:  -

 لمختلفة.بهم، ثم بالتابعين ومن بعدهم في األمصار ا

                                                           

 ( وما بعدها.25)ص:  ابن الجنيدانظر: 1) )
 (.151/ 1)ج التاريخ وكتابه معين بن يحيىد. سيف، انظر: 2) )
/ 14)ج بغداد تاريخ البغدادي، الخطيب ،(216/ 6)ج والتعديل الجرح حاتم، أبي ابن: في ترجمته انظر3) )
 (.120/ 2)ج الحفاظ تذكرة الذهبي، ،(236/ 1)ج الحنابلة طبقات يعلى، أبي ابن ،(30
 (.120/ 2)ج الحفاظ تذكرة الذهبي،4) )
 .(140/ 1)ج التاريخ وكتابه معين بن يحيىد. سيف، 5) )
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 :(1)الرواية هذه عليه اشتملت ما -
 ، وقد اشتملت على:أوسع الروايات وأكثرها مادة وأغزرها فوائدالدوري رواية تعد 
 .عدد من الصحابة ومن اختلف في صحبته 
 .عدد كبير ممن ُجر  ح أو ُعد  ل، وأحوالهم في األخذ 
 .األسماء والكنى واأللقاب واألنساب والوالء 
 الرواة في األخذ والسماع. المفاضلة بين 
 .الوفيات والمقارنة في السن 
 .قضايا اإلرسال والسماع، ومن حدث من صحيفة 
  اع أحياناا.موبيان مواطن الس ،وعمن أخذ ،من أخذ عن الراوي 
 .أوهام بعض المحدثين 
 .من عرف ببدعة أو اتهم بها 
 .قضايا الكتابة والتدوين 
 اوي صلة.واإلخوة ومن تربطهم بالر  بيان األبناء 
 .بيان مواطن الرواة ومن تحول إلى غيرها 
 .ضبط بعض األعالم التي تكون موضع اختالف 
 .التفريق بين الرواة عند التشابه، وبيان من أبهم في موضع 
 .من عرف بالسماع ألحاديث معينة 
 .بيان الغريب من األلفاظ 
 .قضايا في مصطلح الحديث 
 .ألفاظ في القراءات أو التفسير 
 نبه على أنها موضوعة.أحاديث ي 
 .أحاديث يوردها الدوري لمناسبة ذكرها ابن معين 
 .األحاديث المعللة باإلرسال أو الختالف الرواة 
 .قضايا فقهية عن يحيى وغيره 
 .قضايا تاريخية ومناسبات أخرى 
  ا على يحيى في إيضاح بعض النصوص أو تفسيرها.يستدرك الدوري أحيانا 

                                                           

 (.155/ 1)ج التاريخ وكتابه معين بن يحيىد. سيف، 1) )
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 :(1)مي: رواية الدار الخامسالمطلب 
 .(2))تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي، عن يحيى بن معين، في تجريح الرواة وتعديلهم( :اسمها -
 .(3) ه(280) سعيد الدارمي. وأب التميمي، عثمان بن سعيد بن خالديرويها عن ابن معين:  -

 .(4)"سؤاالت عن الرجال ليحيى بن معين "ولعثمانقال الذهبي: 
 .(5)روايةتسعمائة ( 900) :فيها الروايات عدد بلغ -
طريقة التبويب: بدأت بتراجم ألصحاب بعض التابعين البارزين، مع المفاضلة بينهم في  -

السماع والتثبت والحفظ، ثم أتبع ذلك بتراجم الرواة مرتبين على الحروف الهجائية، وختم ذلك 
 .(6)بباب من يعرف بالكنية

 :(7)ما اشتملت عليه هذه الرواية -
 ب: فإن إيراد المادة مرتبة على الحروف الهجائية يعين على سهولة المراجعة، وقد الترتي

يستطرد عند ذكر اآلباء أو اإلخوة أو األبناء أو من تربطهم بالمترجم له عالقة. لكن 
 .يوردهم غالباا في مكانهم المناسب

 .طبقات أصحاب التابعين الذين صدر بهم روايته، والمفاضلة بينهم 
 عنه، وما طرأ عليه بعد ذلك. ابن معينا حال الراوي حين سأل نا يحدد أحيا 
  في بعض المعلومات التي يوردها. معين ابنيستدرك على 
  عن أحدهم: ال أعرفه. معين ابنيدلي برأيه في بعض الرواة الذين يقول 
 بين الرواة في الجرح والتعديل، وفي السماع والتثبت. عنده تكثر المقارنة 
  واية على رواية الدوري، وبعض الروايات األخرى، كرواية ابن أبي خيثمة، تقدمت هذه الر

بي؛ ويبدو أن اتصال الدارمي بابن معين كان مبكراا.  وابن الجنيد، والَغالَّ
 

                                                           

( وما 17(، الدارمي، مقدمة المحقق )ص: 147/ 1)ج التاريخ وكتابه معين بن يحيى. سيف، دانظر: 1) )
 بعدها. 

 (. 17انظر: الدارمي، مقدمة المحقق )ص: 2) )
 ،(574/ 6)ج اإلسالم تاريخ الذهبي، ،(361/ 38) دمشق تاريخ عساكر، ابن: في ترجمته انظر3) )

 (.302/ 2)ج الكبرى  الشافعية طبقات سبكي،ال ،(319/ 13)ج النبالء أعالم سير الذهبي،
 (.146/ 2الذهبي، تذكرة الحفاظ )ج4) )
 .(140/ 1)ج التاريخ وكتابه معين بن د. سيف، يحيى: انظر (5)
 (.26: ص) المحقق مقدمة الدارمي، (6)
 ( وما بعدها.26انظر: المرجع السابق )ص: 7) )
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 :(1)ط ْهم ان: رواية ابن السادسالمطلب 
  .(2)أبي زكريا يحيى بن معين من أقوالاسمها:  -
قَّاقأبو خالد  َطْهَمان،بن  ْيَثمالهَ يزيد بن يرويها عن ابن معين:  -  .(3) ه(284. )البغدادي الدَّ
 حققها: األستاذ الدكتور أحمد نور سيف. -
 أربعمائة  وعشرين (420)على و ، نصوص   وسبعةَ  أربعمائةا  (407) فيها: الروايات عدد بلغ -

 تقريباا. ترجمة  
 :هذه الرواية عليه اشتملت ما -

 .وما يتعلق بهما ،في الجرح والتعديلابن معين أقوال على اشتملت 
 .تعتبر من الروايات القصيرةفإنها وهذه الرواية إذا قيست بغيرها 

 
بي الثانيالمبحث   :معين عن ابن: رواية الغ الا

ذكر األستاذ الدكتور أحمد نور سيف في مقدمة تحقيقه لتاريخ ابن معين، رواية الدوري: أن من 
جع، المرا من مادتها ى أصولها مدونة في نسخ، وقد استخلصروايات التاريخ ما لم يقف عل

ل ، ورواية (5)، ورواية الحسين بن حبان (4)وذكر منها: رواية إسحاق بن منصور الكوسج  ُمَفضَّ
ان بن ا بي، وغيرهاَغسَّ  . (6)الَغالَّ

بي ورواية ان الَغالَّ ل بن َغسَّ  ردت مادتها فيين، و ُتَعدُّ من الروايات المهمة لتاريخ ابن مع الُمَفضَّ
بي؛ وقد ُفق د هذا الكتاب ولم يقدر له البقاء  ا إ –كتاب تاريخ الَغالَّ لى زمان رغم أنه كان موجودا

ع ، وقد أثار انتباه الباحثة واهتمامها: كثرة الرجو –ابن حجر العسقالني، وربما إلى زمان بعد ذلك 
عها ذلك ، وكتب الجرح والتعديل، ودفإلى الكتاب، وكثرة االعتماد على نصوصه في كتب التاريخ

                                                           

 (.7انظر: ابن طهمان، مقدمة المحقق )ص: 1) )
 الموضع السابق.2) )
 ،(853/ 6)ج اإلسالم تاريخ الذهبي، ،(508/ 16)ج بغداد تاريخ البغدادي، الخطيب: في ترجمته انظر3) )
 (.106/ 1)ج األلباب نزهة حجر، ابن
 ،(474/ 2)ج الكمال تهذيب المزي، ،(385/ 7)ج بغداد تاريخ البغدادي، الخطيب: في ترجمته انظر4) )

. وقد أورد ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل كثيراا من نصوص هذه (258/ 12)ج ءالنبال أعالم سير الذهبي،
: )ج  (.79/ 7(، و)ج96/ 2الرواية، انظر مثالا

(. 812/ 5)ج اإلسالم تاريخ الذهبي، ،(564/ 8)ج بغداد تاريخ البغدادي، الخطيب: في ترجمته انظر5) )
 أبيه عن الكتاب ذلك الحسين بن علي ابنه روى  فائدة،ال غزير كتاب يحيى عن وله: "البغدادي الخطيب وقال
 ". وجادة
 ،(265/ 2: )جمثالا  انظر حبان، بن الحسين كتاب نصوص من كثيراا تاريخه في البغدادي الخطيب أورد وقد
 (.101/ 9)جو ،(524/ 4)جو
 .(138/ 1)ج التاريخ وكتابه معين بن يحيى: د. سيف، انظر (6)
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إلى العمل على جمع جزء مهم من نصوصه؛ وهو الجزء المتعلق بأقوال ابن معين في الرجال 
بيمن طريق  ل الَغالَّ وقد وقفت الباحثة على بعض النصوص لباحثين معاصرين؛ تم  - الُمَفضَّ

 التأكد من خاللها أن الكتاب مفقود؛ ومن هذه النصوص:
 األستاذ الدكتور أحمد نور سيف الذي تمت اإلشارة إليه في مقدمة هذا المبحث. :رهما ذك -1
 ةأسام محمد محمد، وأبو بن عادل الرحمن عبد أبو الكمال: تهذيب ذكر محققا كتاب إكمال -2
 التعديلو  الجرح في لروايات مادة لنا حفظ إبراهيم؛ ذكرا أن من أهم ما يميز هذا الكتاب أنه ابن
بي ورواية أحمد، عن البغدادي جعفر أبي كرواية الناس بين اآلن جودهاو  انعدم  يحيى نع الَغالَّ
 .(1) ذلك ... ونحو معين ابن
ن سعود طالل ب كتوردالوفي رسالة علمية بعنوان: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق، ذكر  -3

االمُ الدعجاني أن من موارد ابن عساكر كتاب تاريخ يحيى بن معين رواية  ل بن َغسَّ ن َفضَّ
بي  .  (2)، ثم قال: "لم يصل إلينا"الَغالَّ

أما الدكتور حكمت بن بشير بن ياسين في كتابه: "كتب التراث بين الحوادث واالنبعاث" فقد  -4
بيذكر تاريخ  ان الَغالَّ ل بن َغسَّ  .(3)في فهارس الكتب واألجزاء المفقودة الُمَفضَّ

 -فيصل للبحوث، والسؤال عن مخطوطة هذا الكتاب  تواصلت الباحثة مع مركز الملك -5
بي رواية معين بن يحيى تاريخ كتاب ان الَغالَّ ل بن َغسَّ ب اطوطة الكتفكان الرد بأن مخ – الُمَفضَّ

 (.1انظر )ملحق رقم لم يعثر عليها. 
ا كبيراا في سبيل جمع ما قصدت جمعه من نصوص هذا الكتاب التي تناثرت  قلت: قد بذلت جهدا
ثنايا كتب التاريخ والشروح والجرح والتعديل وغير ذلك، ألجعل هذه الرواية من روايات التاريخ  في

بين أيدينا، كمثيالتها من روايات التاريخ األخرى؛  اعن ابن معين ترى النور، ويكون لها مكانا 
ي، بولي  بالضرورة أن تكون كل رواية أوردتها هنا، قد وردت أصالا في كتاب التاريخ للغال
ي ف فربما وردت فيه، وربما وردت في غيره، وقد تكون هذه الروايات رواية كتاب، أو مشافهة

 . صورة سؤاالت أو غير ذلك.
ا؛ فأوردت الرواية كما هي دون  ورد الروايات هذه أغلب ا، ومنها ما لم أقف عليه مسندا مسندا
  ، ثقةا في رواية المصنفين. إسناد
 
 

                                                           

 .(33/ مقدمة)الكمال  مغلطاي، إكمال تهذيب1) )
 (.1671/ 3)جتاريخ دمشق  عساكر في ابن الدعجاني، موارد2) )
 (.258 ص) واالنبعاث الحوادث بين التراث حكمت ياسين، كتب3) )
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  ب:اسم الكتاالمطلب األول: 
ا، وعند مصنفين ُكثر: كالخطيب البغدادي، والسمعاني، ك  ذُ  ر اسم الكتاب في مصادر عديدة جدا

 وابن عساكر، وابن العماد وغيرهم؛ لكن بإشارات سريعة، مختصرة كما سيأتي ذكره آنفاا.
ا: "  بي تاريخوورد اسمه تامًّا وصريحا ان الغ الا ل بن غ سا بي، ه"، عند: ابن رجب، والذالُمف ضا

 ومغلطاي.
 في لكنبالكلية، و  إسناد له يعرف لم هذا إن: قيل ابن رجب عن حديث، ثم قال: "وقدتكلم حيث 
بي )تاريخ ان الَغالَّ ل بن َغسَّ  .(1)(: حدثنا ..."الُمَفضَّ

: "وقد  الكتب نم التأليف هذا على طالعت أما الذهبي فقد عدد مصادره في كتابه التاريخ قائالا
بي ... إلى أن قال: و)تاريخ :من ومادته رة،كثي ُمصنَّفات ان الَغالَّ ل بن َغسَّ  ".(2) (الُمَفضَّ
ل بن  )تاريخ : "وفيُمَغْلطايوقال  بي( عسانالُمَفضَّ  يهودياا أبوه كان البناني أسلم بن ثابت: الَغالَّ

 .(3)فأسلم ... "
ا وقال بي تاريخ : "وفيأيضا ان الَغالَّ ل بن َغسَّ  أربعة قريش نم الفقهاء كان: زهري ال قال: الُمَفضَّ

 .(4) ُعْور ..."
 الثاني: أهمية الكتاب: المطلب

إذا أردنا الوقوف على أهمية الكتاب، تستوقفنا العبارة التي أوردها الخطيب البغدادي في  -1
، قال: ي  ْعد  : لشافعيا إدري  بن محمد لي "قال كتابه الجامع، حيث نقل قول هارون بن محمد السَّ

 مالك". موطأ من أنفع هللا كتاب بعد تابك ما
: "ثمو    وعلي بل،حن بن أحمد كتاب فمنها: الحديث، بعلل المتعلقة الكتب أردف الخطيب قائالا
 الحسن وأبي النيسابوري، الحافظ علي وأبي الرازي، حاتم أبي بن الرحمن وعبد المديني، ابن
 القشيري. اجالحج بن لمسلم التمييز وكتاب الدارقطني، عمر بن علي
 عباس عنه يرويه الذي معين بن يحيى كتاب مثل: الرواة  أحوال في وكالمهم المحدثين تواريخ ثم
بي عنه يرويه الذي وكتابه الدوري، محمد بنا ان الَغالَّ ل بن َغسَّ  عنه يرويه لذيا وكتابه ،الُمَفضَّ

 ويعقوب الزيادي، نحسا وأبي العصفري، خياط بن خليفة وتاريخ البغدادي، حبان بن الحسين
 إسحاق بن وحنبل الدمشقي، زرعة وأبي النسائي، خيثمة أبي بن وأحمد الفسوي، سفيان بنا

                                                           

 .(106/ 5)ج الباري  ابن رجب، فتح1) )
 (.1/7، و)ج(5/ 1)جالذهبي، تاريخ اإلسالم 2) )
 .(64/ 3)جمغلطاي، إكمال تهذيب الكمال 3) )
 (.34/ 9)ج السابق المرجع4) )
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، ْيَبان ي   أبي بن رحمنال لعبد والتعديل الجرح وكتاب النيسابوري، السراج إسحاق بن ومحمد الشَّ
 . (1)البخاري" إسماعيل بن محمد تاريخ كلها الكتب هذه على ويربو الرازي؛ حاتم

ل فالخطيب البغدادي يعتبر كتاب التاريخ لل ا من الكتب األكثر أه ُمَفضَّ بي، واحدا مية، والتي الَغالَّ
يجب على المحدث أن يحيط بها علماا، ويخاطب بهذا القول كل الشيوخ والتالميذ من المحدثين 

 على حد   سواء. 
ى ح والتعديل، والسؤاالت، فقد حو ويعد الكتاب من الكتب المهمة في تواريخ الرجال، والجر  -2

 جملة من أقوال ابن معين في الرواة، وقد تنوعت المادة العلمية، حيث شملت:
ا آخر ممن تكلم فيهم بجرح أو تعديل، واألسماء، والكنى، واأللقاب،  ا من الصحابة، وعددا عددا

 واألنساب، والمراسيل، وغير ذلك.
راا من مصادر كثير من األئمة في كتبهم: ومما يدلل على أهميته: أنه يعتبر مصد -3

كالدارقطني، والخطيب البغدادي، وابن عساكر، والمزي، والذهبي، وابن حجر وغير ذلك؛ مما 
 سيأتي بيانه.

بي بنقل كالم ابن معين في ) -4 ( أربعة  وأربعين راوياا، لم يتكلم فيهم في رواية  44انفرد الَغالَّ
 أخرى.
بي  -5  راوياا.خمسة  وخمسين ( 55)فيتكلم الَغالَّ
المساهمة في إبراز هذا الكتاب المفقود، والذي تفرقت مادته العلمية في بطون الكتب، لعله  -6

 يرى النور، ويصبح مرجعاا من مراجع المكتبة الحديثية التي بين أيدينا.
عدد  ، منهمرواة   وتسعة( أربعمائة 409)اشتمل الكتاب على كالم ابن معين في ما يقارب  -7

 من الصحابة. 
من كالم ابن  وتسعين رواية ثمان  ( خمسمائة و 598)عدد الروايات في الكتاب وصلت إلى  -8

 معين.
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .(186/ 2)ج الراوي  ألخالق الجامع البغدادي، الخطيب1) )
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 المطلب الثالث: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف:
بالنظر في كتب التراجم، وكتب طبقات المحدثين، وكتب التاريخ، وكتب الفهارس؛ يتضح لنا ما 

بيلتاريخ إلى اإلمام يؤكد نسبة كتاب ا ان الَغالَّ ل بن َغسَّ  تالي:، وذلك على النحو الالُمَفضَّ
 

 للكتاب: أواًل: سماع الحافظ السمعاني
 أحمد نب محمد بكر فقد ذكر الحافظ السمعاني سماعه لهذا الكتاب، حيث قال في ترجمة أبي

ْيري: موسى بن محمد بنا ا بتاريخ "حدث الباَبس  ل بن َغسَّ بيالُمَفضَّ  اأَلْحَوص  أمية بىأ عن ن الَغالَّ
ل  بنا نْ  بكر أبى بن محمد طاهر أبى من التاريخ هذا أبيه ... سمعت عنالُمَفضَّ ي  الس    بمرو، ج 

 لبقالا ُبْنَدار بن ثابت المعالي أبى وعن بعضه؛ الباقالني الحسن بن محمد غالب أبى عن
 .(1)الواسطي" العالء أبى القاضي عن: كالهما بعضه،

 
ل لل الكتاب ثانًيا: نسبة عدد من األئمة والمصنفين بي: ُمف ضا  الغ الا

 المحدثين اريختو  الخطيب البغدادي للكتاب، حيث قال في العبارة السالف ذكرها: "ثم نسبة .1
 محمد نب عباس عنه يرويه الذي معين بن يحيى كتاب مثل: الرواة  أحوال في وكالمهم
بي عنه يرويه الذي كتابهو الدوري، ان الَغالَّ ل بن َغسَّ  .(2) ..."الُمَفضَّ

ا في ترجمة جعفر ل ال عن الَبزَّاُز: "روى  أحمد أبو األزهر، بن محمد بن وقال أيضا ُمَفضَّ
انا بي، بن َغسَّ  .(3)معين" بن يحيى تاريخ أبيه، عن الَغالَّ
بي وذكر"ُدَكين:  بن اْلفضل عن حديثه عند الَجي ان ي   علي أبو قال .2 : قال تاريخه يف الَغالَّ

 .(4) ..."ومائة يويعن ثالثين؛ ُدَكين سنة بن الفضل ميْ عَ نُ  أبو ولد
ل بن َغسَّ  نسبه القرشي: "كذا باَل غ   بن في ترجمة خالد ُنَعْيموقال أبو  .3 بيالُمَفضَّ  ان الَغالَّ

 . (5)"التأريخ صاحب
ل بن  ذلك القيسراني: حيث قال " ... ذكر ونسبة ابن .4 ان الُمَفضَّ  .(6)"هكتاب يفَغسَّ

                                                           

 .(5/ 2)جالسمعاني، األنساب 1) )
 .(186/ 2)ج الراوي  ألخالق الخطيب البغدادي، الجامع2) )
 .(97/ 8الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج3) )
اني،4) ) اني، ،(54: ص) والتابعين الصحابة ألقاب الَغسَّ  (.1097/ 3)ج المهمل تقييد الَغسَّ
 .(96/ 1)ج أصبهان تاريخ نعيم، أبو5) )
 .(210: ص: )(، وانظر125)ص:  ابن القيسراني، األنساب المتفقة6) )
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ْير ي: بكر السمعاني الكتاب له، حيث قال في ترجمة أبي ونسبة .5  بتاريخ دث"ح الَباَبس 
بي ان الَغالَّ ل بن َغسَّ ل، اأَلْحَوص بن  أمية أبى عن الُمَفضَّ  .(1)ه"أبي عن الُمَفضَّ

بيعساكر في ترجمة  ابن وقال .6 ل الَغالَّ  رهواختص دة،الفائ كثير تاريًخا وصنف: "الُمَفضَّ
 .(2)"منه أصغر في
بي )تاريخ : "وفيُمَغْلطايوقال  .7 ان الَغالَّ ل بن َغسَّ  كان البناني أسلم بن ثابت: (الُمَفضَّ

 .(3)فأسلم ... " يهودياا أبوه
بي تاريخ وقال: "وفي ان الَغالَّ ل بن َغسَّ  قريش نم الفقهاء كان: الزهري  قال: الُمَفضَّ

 .(4) ر ..."وْ عُ  أربعة
ل بن الُمفَ  تاريخ: "اإلسالم تاريخ في موارده سم الكتاب وهو يعددوصرح الذهبي با .8 ضَّ

بي ان الَغالَّ  ، وقال في ترجمته:(6)أعالم النبالء ، وأكثر من الرجوع إليه في سير(5)"َغسَّ
 .(8)والده" عن التاريخ قال: "روى  اأَلْحَوص ، وفي ترجمة ابنه (7)"التاريخ "مصنف

 محرمال في مارية ماتت: الواقدي منها ما قاله: "قال وذكره ابن كثير في عدة مواضع، .9
بي قال ... وكذا عشرة خم  سنة ان الَغالَّ ل بن َغسَّ  . (9)"الُمَفضَّ

 بين بكت ألنه كان بمكة ... وقد يشهدها ولم بدر قبل أسلم القبطي رافع وقال: "أبو
ان الَغالَّ  قاله بالكوفة، طالب أبي بن علي يدي ل بن َغسَّ  .(10)"بيالُمَفضَّ
 فتح: تلفةالمخ ومصنفاته كتبه في إليه والرجوع الكتاب، هذا ذكر من رجب ابن وأكثر .10

 والحكم: العلوم وجامع الترمذي، علل وشرح الباري،
بي تاريخ قال ابن رجب: "ففي ل الَغالَّ  .(11) ..." الُمَفضَّ

                                                           

 .(5/ 2)جالسمعاني، األنساب 1) )
 .(89/ 60)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )
 .(64/ 3)جمغلطاي، إكمال تهذيب الكمال 3) )
 (.34/ 9)ج السابق المرجع4) )
 .(7/ 1)جالذهبي، تاريخ اإلسالم 5) )
: الذهبي، سير أعالم النبالء6) )  (.300/ 6)جو ،(204/ 5)جو ،(14/ 4)جو ،(222/ 2)ج انظر مثالا
 .(1261/ 5)جالذهبي، تاريخ اإلسالم 7) )
 (.167/ 1ميزان االعتدال )ج الذهبي،8) )
 .(305/ 5)ج والنهاية ابن كثير، البداية9) )
 (.313/ 5)ج المرجع السابق10) )
/ 6)جو ،(106/ 5)جو ،(41/ 4)جو ،(338/ 2)جوانظر:  ،(163/ 2)ج الباري  فتح رجب، ابن11) )

413.) 
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بي ..." تاريخ وقال: "وفي  .(1) الَغالَّ
بي وقال: "وقال  .(2)..."خهتاري في الَغالَّ

 كتاب :لالُمَفضَّ  أبيه عن يروي  المذكور: اأَلْحَوص  أمية وقال ابن ناصر الدين: "وأبو
 .(3)"التاريخ

بي أن ونسبة ابن حجر للكتاب، حيث قال: "إال .11 ل الَغالَّ  حدثني: خهتاري في قال الُمَفضَّ
  .(4)عامر ..." بني من رجل

بيال وكرر ابن حجر حديثه عن الكتاب؛ قال: "قال ل الَغالَّ  بنا أسئلة في ُمَفضَّ
ا: "وقد(5)معين..." بي قال ، وقال أيضا ل الَغالَّ  يعني كرياز  أبا سألت أسئلته: في الُمَفضَّ
 .(6)حدثنيه ... " حديث عن معين بن يحيى

ا: .12 : ثمانع بن محمد رواية في معين ابن ابن قطلوبغا: "وقال وممن رجع إلى الكتاب أيضا
بي رواية وفي بأس، به يكن لم: عباس ةرواي وفي به، بأس ال  .(7)قة"ث: عنه الَغالَّ
لفي ترجمة  وقال ابن العماد .13 بي الُمَفضَّ  .(8)مفيد" تاريخ : "لهالَغالَّ

من خالل النظر فيما سبق، نالحظ أن بعض العلماء أطلق لفظ: "كتاب"، وأكثرهم  قلت:
سابقين، تصنيف عند العلماء الوصفه بكك "التاريخ"، وبعضهم قال: "سؤاالت"؛ وهذا منهج لل

حيث كانت تسمى كتب الجرح والتعديل بهذه المسميات؛ ومن ذلك على سبيل المثال: 
التاريخ الكبير للبخاري، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، تاريخ دمشق البن عساكر، 

 وغير ذلك.
 

 ثالًثا: نسبة الكتاب في التاريخ المعاصر:
كذلك و  حثين المعاصرين في تخصص الحديث الشريذ وعلومه،المحققين والبا كتب في بالنظر
ان اإلمام إلى التاريخ كتاب نسبة يؤكد ما لنا يتضح الفهارس؛ كتب ل بن َغسَّ بي الُمَفضَّ  ،الَغالَّ
 :التالي النحو على وذلك

                                                           

   .(813/ 2)جو ،(775/ 2)جو ،(813/ 2)جوانظر:  ،(699/ 2)ج ابن رجب، شرح علل الترمذي1) )
 .(395/ 2)ج والحكم العلوم جامع رجب، ابن2) )
 .(446/ 6)ج صر الدين، توضيح المشتبهابن نا3) )
 .(351/ 2)جو ،(347/ 2)جو ،(612/ 1)جوانظر:  ،(377/ 5)ج اإلصابة حجر، ابن4) )
 .(449/ 4)جابن حجر، تهذيب التهذيب 5) )
 (.113/ 9)ج السابق المرجع6) )
 .(348/ 2ابن قطلوبغا، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة )ج7) )
 .(215/ 3)ج الذهب اتشذر  العماد، ابن8) )



54 
 

بي:إسماعيل باشا الباباني قال -1 بي : "الَغالَّ ان الَغالَّ ل بن َغسَّ  المتوفى دثالمح البغدادي الُمَفضَّ
 .(1)مفيد" تاريخ ومائتين: له وأربعين خم  245 سنة

ل بن  بن أحوص - أمية أبو وقال: "الغالبى ان الُمَفضَّ  أمية بوأ القاضي، الَبزَّازُ  الغالبىَغسَّ
 .(2)والده" رواه عن تاريخ صنف ،( ه 300) سنة توفى البصري:

ان كحالة: " رضا بن وقال عمر -2 ل بن َغسَّ بيالُمَفضَّ  همؤرخ، ل البغدادي: محدث، ،الَغالَّ
 .(3")تاريخ
اب أن كت -في مقدمة تحقيقه لرواية الدوري  -أحمد نور سيف  :وذكر األستاذ الدكتور -3

ل بنلل التاريخ ان  ُمَفضَّ بي واحدة من الروايات المفقودة لكتاب تاريخ البن معينَغسَّ  . (4)الَغالَّ
 نال حفظ: الكمال تهذيب إكمال إبراهيم؛ أن كتاب ابن ةأسام محمد، وأ. بن وبين أ. عادل -4
بي رواية مثل: قد فقدت والتعديل الجرح في لروايات مادة  .(5)معين ابن عن الَغالَّ
ل بن غَ أما د. طالل بن سعود الدعجاني فقد ذكر كتاب تاريخ ابن معين، رواية  -6 ان الُمَفضَّ سَّ

بي ه من موارد ابن عساكر فالَغالَّ  .  (6)ي تاريخه، ثم قال: "لم يصل إلينا"، وعدَّ
وفي كتاب: "كتب التراث بين الحوادث واالنبعاث"، ذكر د. حكمت بن بشير بن ياسين:  -7

بي تاريخ ان الَغالَّ ل بن َغسَّ  .(7)في فهارس الكتب واألجزاء المفقودة الُمَفضَّ
ل بنلل التاريخ العمري أن كتاب ضياء أكرم. واعتبر د -9 ان غَ  ُمَفضَّ بيسَّ السنة  ن كتبم الَغالَّ

 .(8)والضعفاء من الرواة  الثقات بين التي جمعت
  

                                                           

 .(818/ 1)ج العارفين الباباني، هدية1) )
 ، وعبارته ليست دقيقة، إذ أن اأَلْحَوص  روى التاريخ ولم يصنفه.(195/ 1)ج السابق المرجع2) )
 .(71/ 8)ج المؤلفين كحالة، معجم3) )
 المفضل تاريخ أن: ولهبق والمقصود (.138/ 1)جو ،(61/ 1)ج التاريخ وكتابه معين بن يحيىد. سيف، 4) )
بي رواية على ثناياه في احتوى  قد  .مفقودة وهي معين ابن عن الَغالَّ
 .(33/ مقدمة)مغلطاي، إكمال تهذيب الكمال 5) )
 (.1671/ 3)جتاريخ دمشق  في عساكر ابن موارد الدعجاني،6) )
 (.258 ص) واالنبعاث الحوادث بين التراث كتب ياسين، حكمت7) )
 .(106: ص) المشرفة السنة تاريخ في بحوث العمري، ضياء أكرم8) )
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بيالمطلب الرابع: رواة الكتاب عن  ل الغ الا  :الُمف ضا
ان -1 ل بن غ سا ص بن الُمف ضا بي األ ْحو  بي: أمية ، أبوالغ الا   الغ الا
 واألهواز. وواسط البصرة، قضاء تولىو ،(1)الَبز   في يتجر ببغداد كان
 ،(3)الجوهري  سعيد ابن وإبراهيم ،(2)الشوارب أبي بن الملك عبد بن ومحمد أبيه،: عن حدث 

ب  ي   عبدة بن وأحمد الضَّ
(4). 

 روى عن أبيه كتاب التاريخ. .(5)معجمه في الطبراني القاسم أبو: وعنه
 عن "روى  لسمعاني:، وقال ا(6) التاريخ" بكتاب أبيه عن أمية أبو قال الخطيب البغدادي: "حدث

، وقال الذهبي: (8)التاريخ" كتاب أبيه عن وقال ابن الجوزي: "روى  ،(7) له" كتاب التاريخ أبيه
 .(10)التاريخ" أبيه عن وقال ابن كثير: "روى ، (9)"حدث عن أبيه بالتاريخ"

 .(12)ه(300)توفي  .(11)البصرة" قاضي كان بأس، به "لي : سئل عنه الدارقطني، فقال
ْيري، كتاب التاريخ عن  موسى بن محمد أحمد بن بن محمد بكر أبو روى  وقد قلت: الَباَبس 

لالبن اأَلْحَوص   .ُمَفضَّ

                                                           

 الثياب من تالبي متاع أو الَبزَّاز، أمتعة: الثياب من الَبزُّ : وقيل الثياب، من ضرب: وقيل. الثياب: الَبزُّ 1) )
 (.28/ 15تاج العروس ) الزبيدي،. بالكسر الب زاَزة،: وحرفته الَبز از،: وبائعه ونحوها، خاصة

 أبي نب الرحمن عبد بن محمد: الشوارب أبي واسم البصري، األموي  الشوارب أبي بن الملك بدع بن محمد2) )
 (.ق س ت م. )ومائتين وأربعين أربع سنة توفي". صدوق (: "494: ص)التقريب  في حجر ابن قال عثمان،

 ثقة(: "89: ص) التقريب في حجر ابن قال بغداد، نزيل الطبري  إسحاق أبو الجوهري، سعيد بن إبراهيم3) )
 (.ق س ت د م. )ومائتين الخمسين حدود في توفي". حجة بال فيه ُتُكل  م حافظ،
 رمي ثقة(: "82: ص) التقريب في حجر ابن قال البصري، هللا عبد أبو الضبي، موسى بن عبدة بن أحمد4) )

 (.ق س ت د م. )ومائتين وأربعين خم  سنة توفي". بالنصب
 وال،الج الرحال، الثقة، الحافظ، اإلمام،: "الذهبي قال الطبراني، القاسم أبو ،أيوب بن أحمد بن سليمان5) )

. ه 360 سنة توفي". الثالثة المعاجم صاحب الطبراني، الشامي، اللخمي،...  المعمرين علم اإلسالم، محدث
 (.119/ 16)ج النبالء أعالم سير الذهبي،

 .(521/ 7الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج6) )
 .(96/ 10)جالسمعاني، األنساب 7) )
 .(134/ 13)ج ابن الجوزي، المنتظم8) )
 (.167/ 1)ج االعتدال ميزان: وانظر ،(915/ 6)جالذهبي، تاريخ اإلسالم 9) )
 (.118/ 11)ج والنهاية ابن كثير، البداية10) )
 .(179: ص) للدارقطني حمزة سؤاالت الدارقطني،11) )
، ابن (96/ 10)جالسمعاني، األنساب  ،(521/ 7غدادي، تاريخ بغداد )جالخطيب الب: في ترجمته انظر12) )

، (167/ 1)ج االعتدال ميزان ، الذهبي،(915/ 6)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(133/ 13)ج الجوزي، المنتظم
  .(118/ 11)ج والنهاية البداية كثير، ابن
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ْيري ة قال السمعاني في ترجم ل ا بتاريخ "حدث :محمد بن أحمد بن محمد بن موسى الَباَبس  لُمَفضَّ
بي،ا ان الَغالَّ ل عن اأَلْحَوص بن أمية أبى عن بن َغسَّ  .(1)"أبيه الُمَفضَّ
 
 الب زااُز: أحمد أبو األزهر، بن محمد بن جعفر -2
  ي  بالَباَوْرد   الَبزَّاُز، ويعرف أحمد أبو األزهر بن محمد بن "جعفر قال الخطيب البغدادي: 

، ي  بي [ عن روى  وبالطُّْوس  ان الَغالَّ ل بن َغسَّ  .(2)" ]معين بن يحيى تاريخ ،الُمَفضَّ

  .(4) ه(299) ، توفي(3)قال الخطيب: "كان ثقة"

 تاريخ"ال كتاب: وله والتواريخ، األخبار بجمع عني وممن السير أصحاب وذكر ياقوت أكنه أحد
  .(5)ه(299السنين". ) على

  

                                                           

ابن حجر، تبصير  ،(99/ 1)ج ، اللبابابن األثير . وانظر ترجمته في:(5/ 2)جالسمعاني، األنساب 1) )
  (.114/ 1)ج المنتبه

ير، وهي قرية من قرى واسط وقيل من قرى األهواز - ْيري: نسبة إ َلى باَبس  / 2ساب )جالسمعاني، األن .الَباَبس 
5). 
د يور نسبة الى بلدة بنواحي خراسان يقال لها أب :الباَوْرد ي .(97/ 8الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج2) )

 .(68/ 2األنساب للسمعاني )ج .درْ وتخفف ويقال باوَ 
ان  بن المفضل عن وردت في موضعها من تاريخ بغداد هكذا: )روى  قلت:  يحيى اريخت أبيه، عن الغالبي، َغسَّ
معين(، والصواب ما أثبته، ويمكن استقراء ذلك من جميع المواضع التي روى فيها جعفر بن محمد بن  ابن

 البي في كتاب الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد(.األزهر عن الغ
  .(97/ 8الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج3) )
 (.125/ 13)ج ابن الجوزي، المنتظم ،(924/ 6)جالذهبي، تاريخ اإلسالم : في ترجمته انظر4) )
 . (97/ 8(. وانظر: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج792/ 2ياقوت، معجم األدباء )ج5) )
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بي -المطلب الخامس: أسانيد المصنفين لتاريخ ابن معين   :(1)رواية الغ الا
ا جاء م –ي هذا البحث ف -من المالحظ أن الغالبية العظمى لروايات الغالبي عن ابن معين   سندا

إلى األئمة المصنفين، وقد آثرت الباحثة الترجمة لرجال أسانيد المصنفين في هذا المطلب، تجنباا 
ا باألقدم وفاةا منهم.  لتكراره داخل البحث، ابتداءا

 

 إسناد ابن الُجن ْيد:أواًل: 
بي ابن قال :(2)قال ابن الجنيد  ..."."........بن معين:  ليحيى الَغالَّ

بي - ان الَغالَّ ل بن َغسَّ  .(3): سبقت ترجمتهالُمَفضَّ
 

 إسناد العقيلي:ثانًيا: 
ل بن  حدثنا: قال موسى بن حماد، بن محمد حدثنا :(4)العقيلي قال -1 ان قالالُمَفضَّ  :َغسَّ

 "...........". :يقول معين، بن يحيى سمعت
، حماد بن موسى بن محمد -  غدادي:الب أحمد أبو الَبْرَبر ي 
   .(6)الطبراني" عنه اإلخباري ... أكثر "الحافظ وقال الذهبي: ،(5)بالقوي" "لي : الدارقطني قال

 .(7) ه(294) توفي .الناس" بأيام ومعرفة فهم صاحب إخباريًّا، وقال الخطيب البغدادي: "كان
 

 إسناد ابن حبان:ثالًثا: 
ل بن  حدثنا قال: ،الثََّقف ي   إسحاق بن محمد أخبرنا :(8)ابن حبانقال  ان،الُمَفضَّ  يحيى نع َغسَّ
 "...........". قال: معين بنا
ْهَران بن إبراهيم بن إسحاق بن محمد - رَّاجا العباس أبو النيسابوري، موالهم الثقفي، م    الحافظ: لسَّ
 ،شيوخه من وهم الدنيا أبي بن بكر وأبو الرازي، حاتم وأبو ومسلم، البخاري،: عنه روى 

                                                           

ان، ويحيى بن معين، حيث 1) ) ستتم الترجمة لرجال اإلسناد، دون اأَلْحَوص بن المفضل، والمفضل بن َغسَّ
 (.2سبقت الترجمة لهم في هذا الباب، وانظر ملحق رقم )

: ابن2) )  . (446: ص) الجنيد انظر مثالا
 (.12انظر: )ص: 3) )
 (.26/ 4)ج الكبير الضعفاءالعقيلي، : مثالا  انظر4) )
 (152سؤاالت الحاكم للدارقطني )ص: الدارقطني، 5) )
 .(1045/ 6)جالذهبي، تاريخ اإلسالم 6) )
 .(397/ 4الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج7) )
  .(117/ 2)ج ابن حبان، المجروحين: مثالا  انظر8) )
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 ينالصادق الثقات المكثرين من وقال الخطيب البغدادي: "كان ،(1)ثقة" بن أبي حاتم: "صدوق قال ا
 .(3)ومسندها" خراسان ، وقال الذهبي: "محدث(2)كثيرة" كتباا وصنف بالحديث، عني األثبات،
 .(4)هك( 313توفي )
 

 أسانيد ابن عدي:رابًعا: 
لمُ  حدثني شيبة، بن يعقوب حدثنا اد،الَعرَّ  بن محمد بن أحمد حدثنا: (5)عدي ابن قال -1  ،َفضَّ
 : "...........".قال معين بن يحيى عن
 الَعرَّاد: عيسى أبو موسى، بن محمد بن أحمد -

 .شيبة بن ويعقوب إبراهيم، بن محفوظ: روى عن
وَّاف وابن الشافعي، بكر أبو ،محمد بن عبد هللا بن إبراهيم: وروى عنه ن أحمد محمد ب :الصَّ
 .(6)هك( 310 - 301) توفي. عدي وابن ،ديالبغدا
ْلت بن شيبة بن يعقوب - ، ُعْصُفور بن الصَّ ي  ُدْوس   غدادي:البصري، الب يوسف أبو السَّ
 ، وقال الذهبي: "الحافظ،(7)"والتصنيف الرواية كثير: "، وقال"ثقة كان: "البغدادي الخطيب قال

 .(8)ه(262المعلل". توفي ) النظير لعديما الكبير، المسند صاحب الثقة ... العالمة، الكبير،
لاأَلْحَوص  حدثنا: قال ثابت، بن محمد حدثنا :(9)قال ابن عدي  و  -2 بي بن الُمَفضَّ : قال ،الَغالَّ

 "...........". معين يقول: بن يحيى سمعت :يقول أبي سمعت
 محمد بن ثابت: -

ا فلم أجد فقلت: هناك عدد كبير من المحدثين ممن سموا بهذا االسم، تتب ي عت تراجمهم جميعا
 تراجمهم من هو شيخ البن عدي، وترجح لدي أن يكون التالي:

 هك(. 330 - 321) توفي. الواسطيُّ  بكر أبو أحمد، بن ثابت بن محمد

                                                           

 (.196/ 7)ج والتعديل الجرح حاتم، أبي ابن1) )
 (.56 /2الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج2) )
 .(270/ 7)جالذهبي، تاريخ اإلسالم 3) )
 .(169/ 8انظر: ابن قطلوبغا، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة )ج4) )
: ابن5) )  (.4/ 9)ج الرجال ضعفاء في الكامل عدي، انظر مثالا
، (173/ 7)ج، وانظر ترجمته في: الذهبي، تاريخ اإلسالم (264/ 6)ج بغداد تاريخ البغدادي، الخطيب6) )
 .(78/ 2)ج الستة الكتب في يقع لم ممن الثقات قطلوبغا، ابن
 .(410/ 16الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج7) )
ابن نقطة، التقييد لمعرفة رواة السنن : ترجمته في وانظر ،(476/ 12)ج النبالء أعالم سير الذهبي،8) )

 (.451/ 6)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(494: ص) والمسانيد
 (.450/ 6)ج الرجال ضعفاء في الكامل عدي، ابن: مثالا  انظر9) )
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، شعيب: حدث ببغداد عن قيقي   الملك عبد بن ومحمد الصريفيني   .الد 
 .مد الغسانيمحمد بن أحمد بن مح: ُجَمْيع وابن شاهين، ابن: وعنه

 .(1)ثقة" قال الخطيب البغدادي: "كان
، وحدثنا :(2)قال ابن عديو  -3 بي، عن الطَّاْلَقان ي   :قال معين بن يحيى عن الَغالَّ
، نزيل عبد أبو حفص، بن محمد -  مصر: هللا الطَّاْلَقان ي 
  .(3)"ضعيف": الدارقطني قال
 
 

 إسناد الدارقطني:خامًسا: 
ل ا حدثنا األزهر، بن جعفر حدثنا إبراهيم، بن هللا عبد بن محمد ثناحد :(4)قال الدارقطني لُمَفضَّ

ان الغالبيا  : "...........".معين بن يحيى قال: قال ،بن َغسَّ
 :الَبزَّازمحمد بن عبد هللا بن إبراهيم بن َعْبُدَوْيه بن موسى، أبو بكر الشافعي  -
 يحةصح أصوالا  إال له رأيت ما منه، أوثق زمانال ذلك في كان ما مأمون  ثقة ": الدارقطني قال 

ا وقال الضبط"، أحسن فيها سماعه ضبط قد متقنة،  تغيري لم الذي المأمون، الثقة "هو: أيضا
كان ثقة ثبتاا كثير الحديث، حسن التصنيف، جمع أبواباا "وقال الخطيب البغدادي:  بحال"،
ا  .(5)ه(354توفي ) ".وشيوخا

ي   بالباَوْرد ي، ويعرف الَبزَّازُ أبو أحمد  ،هرجعفر بن محمد بن األز  -  .(6)قت ترجمته: سبوبالطُّْوس 
 
 
 

  

                                                           

 .(612/ 7)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  وانظر ترجمته في: ،(472/ 2الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج1) )
 .(186/ 8)ج الرجال ضعفاء في الكامل عدي، ابن: مثالا  انظر2) )
/ 3)ج االعتدال ميزان الذهبي، وانظر ترجمته في: ،(120: ص) للدارقطني حمزة سؤاالت الدارقطني،3) )

526.) 
 .(1211/ 3)ج والمختلف الدارقطني، المؤتلف4) )
 ،(279: ص) للدارقطني السلمي سؤاالت الدارقطني، وانظر ترجمته في: ،(953/ 2)جالمرجع السابق  (5)

ابن الجوزي،  ،(483/ 3اد )الخطيب البغدادي، تاريخ بغد ،(276: ص) للدارقطني حمزة سؤاالت الدارقطني،
 ابن نقطة، إكمال اإلكمال ،(69: ص) ابن نقطة، التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ،(172/ 14)ج المنتظم
 ابن كثير، طبقات ،(65/ 3)ج الحفاظ تذكرة الذهبي، ،(76/ 8)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(108/ 4)ج

 (.343/ 3)ج الزاهرة بردي، النجوم تغري  ابن ،(910/ 3)ج ابن حجر، تبصير المنتبه ،(264: ص) الشافعيين
 (.56انظر: )ص: 6) )
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 إسناد ابن شاهين:سادًسا: 
ل بن  -جعفر بن محمد، حدثنا  -حدثني أبي، حدثنا  :(1)قال ابن شاهين ان قالُمَفضَّ : الَغسَّ

 سألت أبا زكريا: .......".
َراج بن َأزَداذ بن أيوب بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن عمر بن أحمد -  ،الرحمن عبد بن س 
 .(2) ه(406توفي ) .ثقة" قال الخطيب البغدادي: "كان شاهين، بابن المعروف طاهر، أبو
يأبو أحمد الَبزَّاُز، ويعرف  ،جعفر بن محمد بن األزهر - ي   بالباَوْرد   .(3)قت ترجمته: سبوبالطُّْوس 
 

 أحمد الحاكم: يإسناد أبسابًعا: 
ل بن  سمعت قال: الثقفي، العباس أبو أخبرنا :(4)أحمد أبو الحاكم قال ان الُمَفضَّ  عنييَغسَّ

بي،  : "...........".يقول معين بن يحيى سمعت قال: الَغالَّ
ْهَرانالثقفي:  العباس أبو -  .(5)سبقت ترجمته، محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن م 
 

 ي:مِ هْ إسناد السا  ثامًنا:
ْهِميقال  ، أخبرنا محمد بن علي بن يعقوب، أخبرنا محمد بن الُمْقر ي  الَمَعال يأخبرنا أبو  :(6)السا

ْير ي، أخبرنا  ل بن أحمد الَباَبس  ان قالاأَلْحَوص بن الُمَفضَّ يا يحيى : قال أبي: قال أبو زكر َغسَّ
 "...........".بن معين: ا
 .(7)الُمْقر ي: لم أقف على ترجمته الَمَعال ي أبو -
 الُمْقر ي: الواسطي العالء أبو مروان، بن يعقوب بن أحمد بن علي بن مدمح -

ا، وتراجم أبواباا وخرج الحديث، من الكثير جمع قد قال الخطيب البغدادي: "وكان  تبتك وشيوخا
 .منتخباا" منها عنه

                                                           

: اا1) )  .(126بن شاهين، تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين )ص: نظر مثالا
 الستة الكتب في يقع لم ممن الثقات قطلوبغا، ابن: وانظر ،(480/ 5) بغداد تاريخ البغدادي، الخطيب2) )
 (438/ 1)ج
 (.56ص: انظر: )3) )
 (.15/ 5)ج والكنى األسامي الحاكم، أحمد أبو4) )
 (.57انظر: )ص: 5) )
: السهمي، تاا6) )   (.279ريخ جرجان )ص: نظر مثالا
 -أبو المعالي الُمْقر ي الذي يروي عن محمد بن علي بن يعقوب باإلسناد المذكور هو : ثابت بن ُبْندار قلت:7) )

تردد في ذلك هو حساب سنوات الوفاة، حيث توفي ثابت بن بندار ، لكن الذي جعلني أ-ستأتي ترجمته 
 ه(. وهللا أعلم.427ه(، وتوفي السهمي )498)
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 له مضطربة ... ورأيت وأصوالا  صحيح، فيها سماعه ُعْتقاا أصوالا  العالء ألبي وقال: "ورأيت
 .(1)بالقلم" مصلح أو بالسكين، محكوك إما مفسود، فيها سماعه أشياء

 أئمة، رواته ليد،ا بأخذ مسلسالا  حديثاا وتكلم الخطيب كالماا كثيراا، اختصره الذهبي بقوله: "روى 
 وذكر فامتنع، به يحدث أن إنكاري  بعد وسئل عليه، فأنكرت: الخطيب قال. بوضعه واتهم

 ه(.431) . توفي(2)"ضعفه توجب أشياء الخطيب
ْيري: سبقت ترجمته الواسطي بكر أبو موسى، بن محمد بن أحمد بن محمد -  .(3)الباَبس 
  

 إسناد البيهقي:تاسًعا: 
، يحيى بن هللا عبد محمد أبو : أخبرنا(4)قال البيهقي كَّر ي   محمد بكر وأب أنبأنا: قال ببغداد، السُّ

ل ب حدثنا: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال الشافعي، هللا عبد بنا ان الُمَفضَّ ن َغسَّ
بي  :قال معين بن يحيى عن أظنه ،الَغالَّ

كَّر ي   محمد أبو الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد -  : (5)السُّ
: رقانيالب وقال ،"صدوقاا وكان عنه، كتبنا: "البغدادي الخطيب قال العجوز، وجه بابن يعرف
ن شيخ،" : العبر يالثقة"، وقال ف المعمر "الشيخ: سير أعالم النبالء في الذهبي الوق ،"أمره وحسَّ

           .مائة وأربع عشرة سبع توفي. مشهور" "صدوق 
كَّر ي    . (6)وعمله وشرائه السكر، بيع إلى نسبة والسُّ

 .(7)الشافعي: سبقت ترجمته  محمد بن عبد هللا بن إبراهيم -

 .(8)ترجمته : سبقتأحمد الَبزَّازُ  أبو ،جعفر بن محمد بن األزهر -
 

                                                           

 .(162/ 4الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )1) )
ابن الجوزي،  ،(325/ 8)جالسمعاني، األنساب  ، وانظر ترجمته في:(510/ 9)جالذهبي، تاريخ اإلسالم 2) )

 الذهبي، ،(654/ 3)ج االعتدال ميزان الذهبي، ،(367: ص) الضعفاء الذهبي، ديوان ،(276/ 15)ج المنتظم
 النجوم بردي، تغري  ابن ،(91/ 4)ج بالوفيات الصفدي، الوافي الدين صالح ،(218: ص) الكبار القراء معرفة
 (.155/ 5)ج الذهب شذرات العماد، ابن ،(31/ 5)ج الزاهرة
 (.56انظر: )ص: 3) )
  (.168/ 5)ج النبوة دالئل يهقي،انظر: الب4) )
الذهبي، تاريخ  ،(386/ 17)ج النبالء أعالم سير الذهبي، ،(454/ 11الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج (5)

 (.123)ص:  المحدثين طبقات في المعينالذهبي،  ،(233/ 2)ج العبر الذهبي، ،(248/ 28)جاإلسالم 
 (.156/ 7)جالسمعاني، األنساب  (6)
 (.59ر: )ص: انظ7) )
 (.56انظر: )ص: 8) )
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 أسانيد الخطيب البغدادي:عاشًرا: 
، يحيى بن هللا عبد أخبرني: (1)البغدادي الخطيب قال -1 كَّر ي   نكككككب دكككككككككككككمحم أخبرنا: قال السُّ
بي، ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال الشافعي، هللا عبد  الق: الق الَغالَّ
 "...........".: معين بنا يحيى
كَّر ي   محمد أبو الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد -  .(2): سبقت ترجمتهالسُّ
 .(3)الشافعي: سبقت ترجمته محمد بن عبد هللا بن إبراهيم -
 .(4)ترجمته : سبقتأبو أحمد الَبزَّازُ  ،جعفر بن محمد بن األزهر -
بي: المقصود هو  ابن - بيالمُ الَغالَّ ان الَغالَّ ل بن َغسَّ  .(5)ترجمته سبقت :َفضَّ
 
 بن أحمد بن محمد أخبرنا: قال مهدي، بن عمر أبو أخبرنا :(6)قال الخطيب البغداديو  -2

ل، حدثني: قال جدي، حدثنا: قال يعقوب،  ...". معين بن يحيى سألت: "قال ُمَفضَّ
 غداديالب الفارسي، مهدي بن مدمح بن هللا عبد بن محمد بن الواحد مهدي: عبد بن عمر أبو -

 . الَبزَّازُ 
 .(7) ه( 410أميناا". توفي ) ثقة وكان عنه قال الخطيب البغدادي: "كتبنا

، شيبة بن يعقوب بن أحمد بن محمد - ي  ُدْوس  قة". ث البغدادي: قال الخطيب: "كان بكر أبو السَّ
 .(8)هك( 331توفي )
 .(9)شيبة: سبقت ترجمته بن يعقوب -
 

                                                           

( (1:  (.506/ 14الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج انظر مثالا
 (.61: ص: )انظر2) )
 (.59: ص: )انظر3) )
 (.56انظر: )ص: 4) )
 :ذلك على األمثلة ومن المفضل، ويريد الغالبي؛ ابن يطلق الخطيب البغدادي قلت: (5)
ان بن المفضل الغالبي ناب حدثنا(: "95: ص) الكفاية في قال / 2ج) المتشابه تلخيص تالي في وقال ،"َغسَّ
ان بن بن المفضل وهو الغالبي ابن حدثنا(: "454  (:336/ 2)ج الجمع أوهام موضح في وقال ،"المفضل َغسَّ
ان بن المفضل وهو الغالبي حدثنا"  ".َغسَّ
 .(542/ 16الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج6) )
 (.153/ 9)جالذهبي، تاريخ اإلسالم : في ترجمته وانظر ،(263/ 12غدادي، تاريخ بغداد )جالخطيب الب7) )
 ،(648/ 7)جالذهبي، تاريخ اإلسالم : في ترجمته وانظر ،(248/ 2الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج8) )

 (.163/ 8ابن قطلوبغا، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة )ج
 (.58انظر: )ص: 9) )
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 باهلل المهتدي بن علي بن محمد الحسين أبو القاضي أخبرنا :(1)ل الخطيب البغداديقاو  -3
 بن مدمح بكر أبو حدثنا: قال المأمون، بن الفضل بن الحسن بن محمد أخبرنا: قال الهاشمي،
، القاسم  حدثنا: الق القرشي، بكر أبو حدثنا: قال الَمْرُزَبان، بن محمد حدثني: قال األَْنَبار ي 
ل بن المُ  ان،َفضَّ  :قال أبيه، عن َغسَّ
 الحسين وباهلل، أب المهتدي بن الصمد عبد بن هللا عبيد بن محمد بن علي بن محمد القاضي -

 الَغر ْيق: بابن الهاشمي، المعروف
، فاضالا  قال الخطيب البغدادي: "وكان  .(2)صدوقاا" ثقة نبيالا

 البغدادي: لهاشمي العباسيا الفضل أبو المأمون، بن الفضل بن الحسن بن محمد -
 .(3)هك( 396توفي ) .قال الخطيب: "ثقة"

النحوي:                                      األَْنَبار ي   بن بكر أبو بشار، بن محمد بن القاسم بن محمد -
، ديانا، خيراا، من أهل السنة، وصنف كتباا كثيرة  قال الخطيب البغدادي: "كان صدوقاا، فاضالا

لوم القرآن، وغريب الحديث، والمشكل، والوقف واالبتداء، والرد على من خالف مصحف في ع
 .(4)ه(328توفي ) العامة".

: بكر أبو بسام، بن الَمْرُزَبان بن خلف بن محمد - ل ي   اآلُجر  ي  الُمَحوَّ
 سنح مصنفاا، أخباريًّا وكان إليه، فنسب المحول باب يسكن "كان قال الخطيب البغدادي:

 .(5)تأليف"ال
 .(6)هك( 309توفي ) .صدوقاا" قال الذهبي: "كان

 المعروف ةأمي بني مولى القرشي بكر أبو قي ، بن سفيان بن عبيد بن محمد بن هللا عبد -
 الدنيا: أبي بابن

 .(7)ه(281توفي ) .المشهورة" التصانيف قال الذهبي: "صاحب
                                                           

 .(12/ 4لخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )جا1) )
ابن نقطة، التقييد لمعرفة رواة السنن :  في ترجمته وانظر ،(183/ 4الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج2) )

 (.227/ 10)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(94: ص) والمسانيد
 (.770/ 8)ج، تاريخ اإلسالم الذهبي: في ترجمته وانظر ،(621/ 2الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج3) )
/ 2)جابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة : في ترجمته وانظر ،(299/ 4الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج4) )
 (.564/ 7)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(69
 .(128/ 3الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج5) )
/ 3الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج: في تهترجم وانظر ،(264/ 14)ج النبالء أعالم سير الذهبي،6) )

 (.148/ 7)جالذهبي، تاريخ اإلسالم ( 128
 ،(293/ 11الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج: في ترجمته وانظر ،(768/ 6)جالذهبي، تاريخ اإلسالم 7) )

 (.397/ 13)ج النبالء أعالم سير الذهبي،
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 : أسانيد ابن عساكر: حادي عشر
 رناَخْيُرْون، أخب بن الفضل أبو أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(1)ابن عساكر قال -1
ْير ي، أخبرنا بكر أبو أخبرنا الواسطي، العالء أبو لاأَلْحَوص  الَباَبس  بيا بن الُمَفضَّ  أخبرنا ،لَغالَّ
 معين: "...........". بن يحيى قال قال: أبي
:األنْ  البركات أبو الحافظ، ُبْندار، نب الَحَسن بن أحمد بن المبارك بن الوه اب عبد -  ماطي 

 .(2)السلف" قيةب المسند، الثقة، المفيد، الحافظ اإلمام، النبالء: "الشيخ، أعالم قال الذهبي في سير
 الذكر، ندع الدمعة البشر، سريع دائم الرواية، واسع السماع كثير متقن، "حافظ: وقال السمعاني

 من قيب ما حسنة أصول صاحب التخاريج، وخرج الفوائد، معج المحاورة، مليح المعاشرة، حسن
 بخطه، ارالكب الكتب ونسخ غيره، خط أو بخطه إما نسخته وحصل قرأه  إال جزء والنازل العالي
 .(3) ه(538الخطيب. توفي ) وتأريخ الطبقات مثل
 ي:اق الَّن  البَ  ابن المقرئ، البغدادي، الفضل أبو، أحمد بن الحسن بن أحمد َخْيُرْون: ابن -
َدف ي   علي أبو قال  وثقته سنده، وعلو حديثه، لكثرة الرحال إليه ممن تشد ببغداد محدث "هو: الصَّ

 سماعاا أكثر دادببغ لقيت ما والتفاسير، والغرائب والتواريخ والمسندات المصنفات سمع وإتقانه،
 .(4)فأكثرت" عليه وقرأت منه،
 .(5)مثله" ُرأي ما مأموناا، ثقة ن"كا: األنماطي الوهاب عبد الحافظ وقال
 معرفة له وكان الكثير، بخطه كتب الرواية، واسع متقن، عدل، "ثقة،: السمعاني وقال

 .(6)بالحديث"
 .(7)بالثقة" معروفا العدول أحد وقال ابن الجوزي: "كان
 تهزكيت إلى إشارة زمانه، في معين بن كيحيى "هو: الزمان ذلك في يقال وقال الذهبي: "وكان

 .(8)ينصف" وكان جرحهم، وتبيين وقته، لمشايخ

                                                           

 .(428/ 6)جابن عساكر، تاريخ دمشق : مثالا  انظر1) )
 .(134/ 20)ج النبالء أعالم سير الذهبي،2) )
/ 2)ج عساكر ابن ، وانظر ترجمته في: ابن عساكر، معجم(227/ 16)ج ابن النجار، ذيل تاريخ بغداد (3)

)ص:  ابن نقطة، التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ،(454/ 1)جطبقات الحنابلة  رجب، ذيل ابن ،(656
 (.453/ 2)ج العبر الذهبي، ،(686/ 11)جسالم الذهبي، تاريخ اإل ،(370
 .(309/ 1ابن قطلوبغا، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة )ج4) )
 .(309/ 1)ج السابق المرجع5) )
 .(106/ 19)ج النبالء أعالم سير الذهبي،6) )
 .(68/ 1)ج والمتروكون  الضعفاء الجوزي، ابن7) )
 .(107/ 19)ج النبالء أعالم سير الذهبي،8) )
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 نم الخام  الجزء إليه أحمل أن خيرون  ابن الفضل أبو "سألني محمد: بن المحسن عبد وقال
 ترجمة في خطهب فيه ألحق وقد أيام بعد ورده فحملته سنتين، بنحو وفاته بعد الخطيب تاريخ
 نب محمد القضاة قاضي ترجمة في وألحق قال: الخطيب، يذكرهما لم رجلين علي بن محمد
اَمَغان ي: "وكان علي ا"، نزهاا الدَّ  .(1)بدامغان" "مولده آخره: وفي عفيفا
 ريقاتو  يلحق أن خيرون  ابن أمر الخطيب أن مشايخنا من أسمع كنت قد قلت ابن الجوزي: قال
 نفسه لقب من ذلك كتب يكون  أن الممكن من ثم عنه، يظهر أن الخطيب اشتهى ما كتابه؛ في
 .(2)شك" الب ثقة والرجل هذا، مثل الناس كتب في يكتبون  الناس زال وما الخطيب، عن يحكه ولم
 مثل في له أذن الخطيب شيخه كان وقد حواش، هو بل بإلحاق، "ماذا: -يعني الذهبي  –قلت 
 .بغيره" يلتب  ال بين، وخطه: فمشهور ذلك،

 كثير،ب طاهر ابن من أوثق وهو....  سمج يذز  بقول طاهر ابن فيه تكلم: "وقال في الميزان
 .(4) ه(481) توفي .(3)"مطلقاا ثقة هو بل
 .(5)رجمتهت سبقت الُمْقر ي: الواسطي العالء أبو مروان، بن يعقوب بن أحمد بن علي بن محمد -
ْيري: سبقت ترجمته الواسطي بكر أبو موسى، بن محمد بن أحمد بن محمد -  .(6)الباَبس 
 
دار، ُبنْ  بن ثابت المعالي أبو أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا: (7)عساكر ابن قالو  -2

ْير ي، أخبرنا أحمد بن محمد أخبرنا الواسطي، علي بن محمد أخبرنا ل  اأَلْحَوص بن الَباَبس  الُمَفضَّ
انا بي بن َغسَّ  قال: معين بن يحيى عن أبي، حدثنا ،الَغالَّ
 .(8)ترجمته: سبقت األنماطي البركات أبو -
َيَنَوري   المعالي أبو إبراهيم بن ُبْندار بن ثابت - يعرف بابن  ق ال،الب المقرئ  البغدادي، األصل الد  
  :ماميالحَ 

                                                           

 .(68/ 1)ج والمتروكون  الضعفاء الجوزي، ابن1) )
 .(68/ 1)ج المرجع السابق2) )
 .(155/ 1)ج الميزان ، وانظر: ابن حجر، لسان(92/ 1)ج االعتدال ميزان الذهبي،3) )
 ابن ،(454/ 2)جابن نقطة، إكمال اإلكمال  ،(18/ 17)ج وانظر في ترجمته: ابن الجوزي، المنتظم (4)

 الذهب شذرات العماد، ابن ،(590/ 10)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(398/ 8)ج التاريخ في لكاملا األثير،
 (.379/ 5)ج
 (.60انظر: )ص: 5) )
 (.56انظر: )ص: 6) )
 .(280/ 6)جابن عساكر، تاريخ دمشق : مثالا  انظر7) )
 (.64انظر: )ص: 8) )
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ا، "كان: السمعاني قال ، ثقة، صالحا  وقرأت بالكثير ... وحدث القرآن، أقرأ الرواية، واسع فاضالا
                                                                   .(1)ثابت" ثابت  : والدي بخط

المشايخ". توفي  بقية الثقة، المحدث، المجود، المقرئ، اإلمام، وقال الذهبي: "الشيخ،
 .(2)ه(498)
 .(3): سبقت ترجمتهالواسطي علي بن محمد -
ْير ي  أحمد بن محمد -  .(4): سبقت ترجمتهالَباَبس 
 
، بن علي بن أحمد السعود وأب أخبرنا :(5)ابن عساكر وقال -3  بن الحسين أبو ناحدث الُمَجل ي 

 بن حمدم أخبرنا ،َحمَّةَ  بنالَخالَّل  أحمد بن عمر بن الرحمن عبد الحسين أبو أخبرنا ،المهتدي
ل بن خبرنيأو  :قال ،جدي ناحدث ،شيبة بن يعقوب بن أحمد ان قال ُمَفضَّ  زكريا وأب قال :َغسَّ
 .."."......... :معين بن حيىي
،  بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد -  الَبزَّاُز الواعظ: السعود أبوالُمَجل ي 

ي الحديث". توف من شيئاا يعرف يكن ولم القراءة، على صبور صالح، قال الذهبي: "شيخ،
 .(6)ه(525)
 .(7): سبقت ترجمتهالمهتدي بن الحسين أبو -
 :الخالل َحمَّةَ  بن، المعروف باالمعدل الحسين أبو أحمد، بن عمر بن الرحمن عبد -

 .(9) ه(397الثقة". ) ، وقال الذهبي: "الشيخ،(8)ثقة" قال الخطيب البغدادي: "كان
: سبقت ترجمته شيبة بن يعقوب بن أحمد بن محمد - ي  ُدْوس  السَّ

(10). 

                                                           

 .(802/ 10)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  (1)
 ابن ،(93/ 17)ج ابن الجوزي، المنتظم: ترجمته في ، وانظر(204/ 19)ج النبالء أعالم سير الذهبي، (2)

 الذهبي، ،(514/ 8)ج التاريخ في ابن األثير، الكامل ،(224)ص:  والمسانيد السنن رواة  لمعرفة التقييد نقطة،
ابن قطلوبغا، الثقات  ،(291/ 10)ج بالوفيات الوافي الصفدي، الدين صالح ،(204/ 19)ج النبالء أعالم سير

 (.420/ 5)ج الذهب شذرات العماد، ابن ،(117/ 3)ج ممن لم يقع في الكتب الستة
 (.60انظر: )ص: 3) )
 (.56انظر: )ص: 4) )
( (5 :  .(324/ 27)جابن عساكر، تاريخ دمشق انظر مثالا
 .(426/ 11)جالم ، وانظر في ترجمته: الذهبي، تاريخ اإلس(68/ 1)ج عساكر ابن معجم ،ابن عساكر6) )
 (.63انظر: )ص: 7) )
 (.608/ 11الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج8) )
 .(274/ 2)ج اإلكمال إكمال نقطة، ابن ، وانظر في ترجمته:(82/ 17)ج النبالء أعالم سير الذهبي،9) )
 (.62انظر: )ص: 10) )
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 .(1)شيبة: سبقت ترجمته بن يعقوب -
 
 بن الحسين أبي عن ،محمد بن هللا نصر الفتح أبي على قرأت: (2)قال ابن عساكرو  -4

 عمر بن رحمنال عبد ناأنبأ ،الكوفي بن علي بن أحمد بن هللا عبيد الفضل أبو ناخبر أ ري،الطيو 
ل ُمَفضَّ  حدثني ،جدي حدثني ،يعقوب بن أحمد بن محمد بكر أبو ناخبر أ ،ةحم   بن أحمد بنا
ان، بنا  "...........". :قال يحيى عن َغسَّ
، الال ذ   هللا عبد بيأ بن الفتح أبو القوي، عبد بن محمد بن هللا نصر - ي  ْيص   قي:الم ص  

 حدث من آخر وهو ومذهباا ... نسباا األشعري، األصولي، الشافعي قال ابن عساكر: "الفقيه
 .(3) ه(542الخطيب". توفي ) بكر أبي عن بدمشق
 بابن لمعروفا ،ْيَرف ي  الصَّ  الحسين أبو القاسم البغدادي، بن أحمد بن الجبار عبد بن المبارك -

:  الطُُّيور ي 
 شايخم أكثر وكان. والنازل العالي سمع ومسندها، بغداد محد ث. الكرخ أهل قال ابن النجار: "من

 .(4)حصر" تحت يدخل ال ما بخطه وكتب إسنادا، وأعالهم سماعاا، وقته
 ويصرح ذببالك ميهير  وكان الطيوري، ابن في الرأي سيئ الساجي المؤتمن "كان: السمعاني وقال
ا رأيت وما عنه، وكتب الحديث منه سمع أنه مع بذلك؛  لمؤتمنا يوافق الثقات مشايخنا من أحدا
 ناصر وابن األنماطي بن الوهاب عبد مثل عنه مشايخنا من جماعة سألت فإني ذلك، على
 .(5)السماع" وكثرة واألمانة والصدق الحديث بطلب له وشهدوا حسناا، ثناءا  عليه فأثنوا

 لساجيا مؤتمن تكذيب إلى المحدثين من أحد التفت ما ثقة، مكثر مشهور، وقال الذهبي: "شيخ
  .(6)له"

 صحب متقناا، يفاا،عف فهماا، ثبتاا كان الثقة، الصالح الشيخ: فقال ة،رَ كَّ سُ  بن علي أبو وقال: "ذكره
 .(7) (ه500) توفي معهم". ودرب الحفاظ

                                                           

 (.58انظر: )ص: 1) )
( (2:  .(444/ 40)جابن عساكر، تاريخ دمشق  انظر مثالا
الذهبي، تاريخ  ،(1187/ 2)ج عساكر ابن معجمابن عساكر،  ،(10/ 62)جابن عساكر، تاريخ دمشق 3) )

 (.816/ 11)جاإلسالم 
 .(169/ 21)ج ، تاريخ بغداد وذيولهابن النجار4) )
 .(169/ 21)ج السابق المرجع5) )
 التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد. وانظر في ترجمته: ابن نقطة، (431/ 3)ج االعتدال ميزان الذهبي،6) )
 .(438: ص)
 (.830/ 10الذهبي، تاريخ اإلسالم )ج7) )
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ْيَرف ي   الفضل أبو علي، بن أحمد بن هللا عبيد - طيب البغدادي: الكوفي: قال الخ بابن يعرف ،الصَّ
ا" سماعه وكان عنه، "كتبت  .(1) ه(451توفي ) .صحيحا
 .(2)َحمَّة: سبقت ترجمته بن أحمد بن عمر بن الرحمن عبد -
: سبقت ترجمته شيبة بن يعقوب بن أحمد بن محمد - ي  ُدْوس  السَّ

(3). 
 .(4)تهشيبة: سبقت ترجم بن يعقوب -
 
أخبرنا أبو القاسم، أخبرنا أبو القاسم، أخبرنا أبو القاسم، أخبرنا أبو  :(5)قال ابن عساكرو  -5

ل،أحمد، حدثنا أحمد بن محمد بن الَعرَّاد، حدثنا يعقوب بن شيبة، حدثني  حيى بن عن ي ُمَفضَّ
 "...........". معين قال:

َمْرَقْندي   بكر أبي قاسم بنال أبو األشعث، أبي بن عمر بن أحمد بن إسماعيل -  :السَّ
 هك(. 536توفي ) ،(6)وأصول" نسخ صاحب ثقة، مكثراا قال ابن عساكر: "كان

 بوأ إسماعيل، بن إبراهيم بن أحمد بكر أبي اإلمام ابن إسماعيل، بن َمْسَعَدة بن إسماعيل -
 .الجرجاني اإلسماعيلي القاسم

، وقال: (7)العلم" وسعة والنثر النظم له بليغاا، اعظاا،و  إماماا، معظماا، صدراا، قال الذهبي: "كان
 الوعظ، ليحم بالفقه، عارفاا وكان كثيرة، ببالد وحدث ودراية، فهم على ويملي يعظ كان "صدوق،

 .(8)رجان"ج وبتاريخ عدي، البن وبالمعجم الكامل بكتاب حدث والترسل، والنثر النظم في يد له
 .(ه477)توفي 
 لقرشيا هللا، عبد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن إبراهيم بن يوسف بن حمزة -

 الجرجاني: يعقوب أبي بن القاسم أبو -العاص  بن هشام ولد من - السهمي

                                                           

 (.30/ 10)جالذهبي، تاريخ اإلسالم : ترجمته في وانظر ،(126/ 12الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج1) )
 (.66انظر: )ص: 2) )
 (.62انظر: )ص: 3) )
 (.58انظر: )ص: 4) )
: ابن 5) )  (.53/ 64)جعساكر، تاريخ دمشق انظر مثالا
 ،(650/ 11)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  :ترجمته في وانظر ،(357/ 8)جابن عساكر، تاريخ دمشق 6) )

 (.564/ 18)ج النبالء أعالم سير الذهبي،
 .(564/ 18)ج النبالء أعالم سير الذهبي،7) )
 نقطة، التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيدابن : ترجمته في وانظر (،404/ 10)جالذهبي، تاريخ اإلسالم 8) )
 (.204: ص)
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 لمتقن،ا المحدث الحافظ، والتعديل، قال الذهبي: "اإلمام، الجرح في وتكلم التصانيف، صنف
 .(1)جرجان" المصنف محدث

 ... هعصر  في الحفاظ ولقي جرجان، تاريخ وصنف بها، وسمع البالد وقال ابن نقطة: "طاف
 وله له ءجز  في جوابهم وكتب الشيوخ أحوال عن الحفاظ من وغيره الدارقطني الحسن أبا وسأل
 ه(.428توفي ) .(2)واألسانيد" المتون  ومعرفة والتعديل الجرح في حسن كالم
 بابن رفويع الحافظ، الجرجاني أحمد أبو رك،مبا بن محمد بن هللا عبد بن َعدي بن هللا عبد -

 القطان:
 ،(3)مثله" زمانه في يكن لم متقناا، حافظاا عصره ... وكان حافظ قال السمعاني: "كان
 لحسن،ا غاية في" الضعفاء معرفة في الكامل" كتاب: له حافظاا، مصنفاا وقال الذهبي: "كان

 من أكثرف حديثاا، ترجمة كل في وذكر ح،الصحي رجال من كان ولو فيه، تكلم من كل فيه ذكر
  .(4)منصف" بكالم الرجال على ويتكلم ومناكيره، الرجل ذلك غرائب

. (5)يفه"تأل في يظهر فيه، لحن على الصناعة هذه في وتقدم وعلل، وصحح وعدل وقال: "جرح
 ه(.365توفي )
 . (6): سبقت ترجمتهالَعرَّاد عيسى أبو موسى، بن محمد بن أحمد -
 .(7)شيبة: سبقت ترجمته بن عقوبي -
 
يب،أنبأنا أبو القاسم علي بن إبراهيم  :(8)قال ابن عساكرو  -6 لي عن أبي بكر أحمد بن ع النَّس 

،نا عبد هللا بن يحيى خبر أ ،الخطيب كَّر ي  جعفر  أخبرنا ،محمد بن عبد هللا الشافعي أخبرنا السُّ
ل بن نا حدث ،بن محمد بن األزهرا  "...........". قال أبو زكريا: :ان قالَغسَّ الُمَفضَّ

                                                           

 (.469/ 17)ج النبالء أعالم سير الذهبي،1) )
الذهبي، تاريخ اإلسالم : ترجمته في ، وانظر(256: ص) ابن نقطة، التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد2) )
 .(424/ 9)ج
 .(238/ 3)جالسمعاني، األنساب 3) )
 .(240/ 8)جإلسالم الذهبي، تاريخ ا4) )
ابن نقطة، التقييد لمعرفة رواة السنن  :ترجمته في وانظر ،(154/ 16)ج النبالء أعالم سير الذهبي،5) )

 .(318: ص) والمسانيد
 (.58انظر: )ص: 6) )
 (.58انظر: )ص: 7) )
: ابن عساكر، تاريخ دمشق 8) )  .(6/ 14)جانظر مثالا
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سين ابن الرئي  أبي الجن ح ،علي بن إبراهيم بن العباس بن الحسن بن العباس بن الحسن -
أبو  ،ابن الصادق جعفر بن محمد، الشريذ، النسيب ،بن علي بن محمد بن علي بن إسماعيلا

 :القاسم الحسيني، الدمشقي، الخطيب
 .(1)الوراقين" بخطوط أصول وله ثقة، امكثرا  "كان عساكر: قال ابن

 وشيخها ... كان دمشق خطيب النسيب، الشريذ، المحدث، اإلمام، وقال الذهبي: "الشيخ،
ا معظماا، صدراا ا، ونبيالا  محدثاا، وثقة محتشماا، وسيدا  رواألث والجماعة، السنة أهل من ممدحا

 .(3) ه(508. توفي )(2)عليه" يثني أحد كل والرواية،
 :البغدادي الخطيب الحسن أبي بن بكر أبو مهدي، بن أحمد بن ثابت بن علي بن حمدأ -
 المبرزين، حفاظوال المكثرين، والمصنفين المشهورين، األئمة أحد الحافظ قال ابن عساكر: "الفقيه 

 .(4)المحدثين" ديوان به ختم ومن
 أن لبيب لك عند شبهة وال مثلها، إلى يسبق لم الحديث علوم في مصنفات وقال ابن نقطة: "له

 .(5)الخطيب" بكر أبي ىعل عيال الحديث أصحاب من المتأخرين
 ليهإ وانتهى منه، مفروغ غير الرقاع في وجد ما سوى  مصنفاا؛ وخمسين نيف عن "مات وقال:
 ه(.463. توفي )(6)الحديث" بعلوم والقيام واإلتقان الحفظ
: سبقت ترجمته محمد أبو الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد - كَّر ي   .(7)السُّ
 .(8)الشافعي: سبقت ترجمته محمد بن عبد هللا بن إبراهيم -
 .(9)ترجمته : سبقتأبو أحمد الَبزَّازُ  ،جعفر بن محمد بن األزهر -
 

نا أبو بكر خبر أ ،وأبو النجم - ناحدث :قاال - الحسن اأخبرنا أبو  :(10)قال ابن عساكرو  -7
 ،زهرن األجعفر بن محمد ب حدثنا ،محمد بن عبد هللا الشافعي أخبرنا ،ي ر كَّ السُّ  ناخبر أ ،الخطيب
بي أخبرنا  : "...........".عن يحيى بن معين ،ابن الَغالَّ

                                                           

 (245/ 41)جابن عساكر، تاريخ دمشق 1) )
 .(115/ 11)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  :ترجمته في ، وانظر(358/ 19)ج النبالء أعالم سير الذهبي،2) )
 .(360/ 19)ج النبالء أعالم سير الذهبي،3) )
 .(31/ 5)جابن عساكر، تاريخ دمشق 4) )
 (.154: ص) ابن نقطة، التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد5) )
 .(270/ 18)ج النبالء أعالم سير الذهبي،: ترجمته في ، وانظر(154: ص) السابق المرجع6) )
 (.61: ص: )انظر7) )
 (.59: ص: )انظر8) )
 (.56انظر: )ص: 9) )
 .(276/ 28)جابن عساكر، تاريخ دمشق 10) )
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انيُقَبْي   بن العباس أبي بن الحسن أبو محمد، بن منصور بن أحمد بن علي -  الفقيه؛ الَغسَّ
 ُقَبْي : بابن المعروف

 لبيته زماامال الناس عن منقطعاا متيقظاا متحرزاا ثقة وكان كثير،ال منه قال ابن عساكر: "سمعت
 ويقرئ  الكم مذهب على يفتي وكان الشرقية، المنارة في بيته في متخليًّا أو النقاشة درب في
 .(1)لحديث"ا ألصحاب محباا هللا، رحمه السنة في مغالياا وكان والحساب الفرائض ويعرف النحو
 هك(. 530) توفي
 علي أبي بن الحسن أبو سعيد الدمشقي، بن محمد بن سعيد بن علي بن الحسن بن علي -

 العطار:
 يغني فكان فتقرا ثم الغناء، منها فتعلم مغنية جارية له فاشترى  مقرئاا، أبوه "كان: عساكر ابن قال
 فتاب وبة،الت في فرغبناه حاله، وساءت وضعف كبر أن إلى الخمر، ويشرب الشرب مجال  في
 له لقرآنا ومشكل قتيبة البن الكاتب وأدب بغداد، تاريخ من قطعة منه وسمعنا مدة، غناءال وترك
 (.هك 553) . توفي(2)منشورة" وأجزاء الخطيب، عن
يحي   النَّْجم أبو هللا، عبد بن بدر - : التاجر، الش   األرمني 
ا" سماعه "كان: وقال الجوزي  ابن الفرج أبو: عنه وروى  دمشق، قدم  هك(.532وفي ). ت(3)صحيحا
 .(4)ترجمته سبقت البغدادي: الخطيب بكر أبو ثابت، بن علي بن أحمد -
: سبقت ترجمته محمد أبو الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد - كَّر ي   .(5)السُّ
 .(6)الشافعي: سبقت ترجمته محمد بن عبد هللا بن إبراهيم -
 

، أخبرناالفَراو  وأخبرنا أبو عبد هللا : (7)قال ابن عساكرو  -8 عبد هللا  برناأخ ،أبو بكر البيهقي ي 
كَّر ي  بن يحيى بن عبد الجبار ا ر بن محمد بن جعف حدثنا ،أبو بكر الشافعي حدثنا ،ببغداد السُّ

بي حدثنا ،األزهر ان الَغالَّ ل بن َغسَّ  "...........". :بن معين عن يحيى ،الُمَفضَّ

                                                           

الذهبي،  ،(699/ 2)ج عساكر ابن معجم: ابن عساكر، في ترجمته وانظر ،(237/ 41)ج السابق المرجع1) )
 (.18/ 20)ج النبالء أعالم سير الذهبي، ،(507/ 11)جم تاريخ اإلسال

/ 2)ج عساكر ابن معجم: ابن عساكر، في ترجمته وانظر ،(330/ 41)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )
 .(381/ 11)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(708
/ 1)ج كرعسا ابن معجم: ابن عساكر، في ترجمته وانظر ،(363/ 71)جابن عساكر، تاريخ دمشق 3) )

 (.566/ 11)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(185
 (.70انظر: )ص: 4) )
 (.61: ص: )انظر5) )
 (.59: ص: )انظر6) )
: ابن عساكر، تاريخ دمشق 7) )  ، (54/ 26)جانظر مثالا
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، فقيه النَّي الُفَراويُّ  هللا عبد أبو العباس، أبي بن محمد بن َأْحَمد بن الفضل بن محمد -  سابوريُّ
  الحرم:
 اعظ،و  مناظر مفت، إمام "هو: محمد، قال السمعاني فولد نيسابور، ثغر ُفَراوة سكن من أبوه
 .(1)لتبسم"ا كثير جوادا وكان مثله، شيوخي في رأيت ما للغرباء، مكرم والمعاشرة، األخالق حسن
 ه(.530توفي ) .(2)راوي" ألف "الفراوي : يقول بمرو الطبري  علي بن الرشيد عبد سمعت: وقال
 . البيهقي بكر أبو اإلمام. موسى بن علي بن الحسين بن أحمد -

ا إماماا "كان قال السمعاني:  صوصن تتبع وكان وفقهه، الحديث معرفة بين جمع حافظاا فقيها
 هللا عبد بوا الحاكم الحديث: في ذهأستا وكان المبسوط، كتاب سماه فيها كتاباا وجمع الشافعي  
، العمري  محمد بن ناصر الفتح أبى على وتفقه الحافظ، هللا عبد بن محمد  سمعو  الَمْرَوز ي 
 .(3)اليها" يسبق لم التي التصانيف فيه وصنف الكثير، الحديث

، "بوةلنا دالئل"و ،"واآلثار السنن"و ،"الصغير السنن"و ،"الكبير السنن"وقال الذهبي: "مصنف 
 ...ذلك وغير ،"والصفات األسماء"و ،"اإليمان شعب"و
  .(4)الحاكم" هللا عبد أبي أصحاب كبار ومن أوانه، وحافظ أقرانه، وفرد زمانه، واحد كان

 هك(. 458توفي )
: سبقت ترجمته محمد أبو الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد - كَّر ي   .(5)السُّ
 .(6)شافعي: سبقت ترجمتهال محمد بن عبد هللا بن إبراهيم -
 .(7)ترجمته : سبقتأبو أحمد الَبزَّازُ  ،جعفر بن محمد بن األزهر -
 

 م:يْ دِ إسناد ابن الع  عشر:  ثاني
ي  أنبأنا أبو اليمن  :(8)قال ابن العديم إن لم  إجازةا  -قال: أخبرنا أبو البركات بن المبارك الك ْند 
دثنا ح ل: أخبرنا محمد بن علي بن يعقوب قال:قا ُبْندارقال: أخبرنا ثابت بن  -ايكن سماعا 

                                                           

 .(615/ 19)ج النبالء أعالم سير الذهبي،1) )
: ص) تقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، وانظر ترجمته في: ابن نقطة، ال(615/ 19)ج السابق المرجع2) )

 (.512/ 11)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(102
 .(412/ 2)جالسمعاني، األنساب 3) )
 .(137: ص) ابن نقطة، التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ، وانظر:(95/ 10)جالذهبي، تاريخ اإلسالم 4) )
 (.61: ص: )انظر5) )
 (.59: ص: )انظر6) )
 (.56ر: )ص: انظ7) )
: ابن العديم، بغية الطلب )ج 8) )  .(4066/ 9انظر مثالا
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انمحمد بن أحمد بن محمد قال: حدثنا  ل بن َغسَّ أبو  الق قال، أبي ، حدثنااأَلْحَوص بن الُمَفضَّ
 :زكريا
:أبو اليمن  - ي  ، البغدادي ،زيد بن الحسن بن زيد الك ْند  ي   :أبو اليمن الك ْند 

مفتي، شيخ الحنفية، وشيخ العربية، وشيخ القراءات، الشيخ، اإلمام، العالمة، القال الذهبي: "
  ه(.613توفي ) .(1)"المقرئ، النحوي، اللغوي، الحنفي...  ومسند الشام، تاج الدين

 .(2): سبقت ترجمتهاألنماطي أبو البركات بن المبارك -
 .(3): سبقت ترجمتهثابت بن ُبْندار -
 .(4): سبقت ترجمتهمحمد بن علي بن يعقوب -
ْيري  د بن أحمد بن محمدمحم -  .(5): سبقت ترجمتهالباَبس 
 

  

                                                           

 (.34/ 22الذهبي، سير أعالم النبالء )ج1) )
 (.64انظر: )ص: 2) )
 (.65انظر: )ص: 3) )
 (.60انظر: )ص: 4) )
 (.56انظر: )ص: 5) )
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 :ُمغ ْلطايد انيسأ: عشر لثثا
بي  :(1)ُمغ ْلطايقال  -1 وحدثني أبو الحسن محمد بن محمد بن عبد السالم، ثنا أبي، ثنا الَغالَّ

 يحيى بن معين: "...........".قال: قال 
 : ذكره ابن عساكر في معجمه.(2)األنصاري  أبو الحسن ،محمد بن محمد بن عبد السالم -
 ستطع تمييزه.أمي بهذا االسم أشخاص عدة، ولم : سُ محمد بن عبد السالم -
 

 ناحدثثنا جعفر بن األزهر، حدثنا محمد بن عبد هللا بن إبراهيم، حدو  :(3)ُمغ ْلطايقال و  -2
بي،   قال يحيى بن معين: "...........".الَغالَّ

 .(4): سبقت ترجمتهالشافعي ممحمد بن عبد هللا بن إبراهي -
 .(5): سبقت ترجمتهجعفر بن األزهر -

  

                                                           

: مغلطاي، إكمال تهذيب الكمال 1) )  .(46/ 2)جانظر مثالا
 .(1037/ 2ن عساكر )جمعجم اب ،ابن عساكر2) )
 .(391/ 9)جمغلطاي، إكمال تهذيب الكمال 3) )
 (.59انظر: )ص: 4) )
 (.56انظر: )ص: 5) )
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 رواية تاريخ الغالبي عن ابن معين: ما اشتملت عليهالمطلب السادس: 
تميزت هذه الرواية بما اشتملت عليه، حيث تنوعت المادة العلمية في هذه الرواية وكثرث، وحوت 

 الكثير من الفوائد، ومن ذلك:
 :ن الصحابة، ومن اختلف في صحبتهمعرفة عدٍد م -1

 ومن أمثلته قوله: 
 في ُعَباد بن قي  :عنه روى  ، النبي سمع هللا، عبد  النبي فسماه الُحَصين، اسمه "كان -

 .(1)"التعبير
 .(2)"صحبة له :أنصاري  ُعَبْيد بن َفَضاَلة" -
 ."(3) النبي من سمع أسد بن يزيد يكون  أن ينكرون  خالد وولد" -
بي بنا قال  ،"ال: قالوا: "الق صحبة؟ له القسري، هللا عبد بن خالد جد أسد بن يزيد: ليحيى الَغالَّ
 .(4)"نعم: "يحيى قال ولده؟ ذلك؛ يقول من: قال
 بيان أسماء عدد من الرواة وكناهم وألقابهم وأنسابهم ووالئهم: -2

 ومن أمثلته قوله: 
 .(5)"دينار هند :أبي واسم قشير، لبني مولى :هند أبي بن "داود -
ْمر: َعْبلة أبي اسم َعْبلة، أبي بن "إبراهيم -  .(6)"ش 
 .(7)"كثير أبا :يكنى كان ،أيوب أبي مولى "أفلح -
 .(8)"سهل أبو :األسلمي "بريدة -
ْجلي :إبراهيم بن أدهم" -  .(9)"ع 
 .   (10)"ُزْهَرة بني من :اللَّْجالج بن وخالد"  -
 .(11)"ُمَزْيَنة مولى :رافع بن إسماعيل رافع "أبو -
 .(12)"َعْن  مولى :عياش بن "إسماعيل -

                                                           

 (. 205انظر الراوي: )1) )
 (.273الراوي: ) انظر2) )
 (.384الراوي: ) انظر3) )
 (.384: )الراوي  انظر4) )
 (.90انظر الراوي: )5) )
 (.5انظر الراوي: )6) )
 (.23ي: )انظر الراو 7) )
 (.29انظر الراوي: )8) )
 (.2انظر الراوي: )9) )
 (.77) :الراوي  انظر10) )
 (.18) :الراوي  انظر11) )
 (.20) :الراوي  انظر12) )
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 بيان عدِد ممن اتفقوا في الكنية واختلفوا في االسم: -3
 وأبو لواسطي،ا العالية وأبو فيروز، بن زياد :البراء العالية وأبو ُرَفْيع، :الرياحي العالية أبو" -

 .(1)"سلمة بن هللا عبد :العالية
 من الرواة: مختلفالمؤتلف والبيان  -4
 .(2)"سمعان بن هللا عبد :يعني ،بثقة لي  :اآلخر سمعان وابن ،ثقة هذا :سمعان ابن" -
 .(3)"ميمون  بن ُعَبْيُ   من وأوثق أقدم :َبْيَه  بن ُعَبْي " -
َزام، بن هانئ عن النعمان بن المغيرة" -  .(4)"اختلفوا حَرام،: وقالوا ح 
 واة:بيان المتفق والمفترق من الر  -5
 .(5)"هذا لي  بالفهري  :الضحاك بن قي " -
ل: عدٌد كبير -6  ممن ُجرِ ح أو ُعدِ 

 ومن أمثلته قوله: 
 .(6)"ثقة سعد: بن إبراهيم" -
 .(7)"بذاك لي  أرقم: بن سليمان" -
 .(8)إبراهيم بن أبي َعْبلة: ثقة"" -
 .(9)"حديثه ْكتبيُ  ال: المطلب عبد بن العباس بن هللا عبيد بن هللا عبد بن حسين" -
 :وأعمار الرواةالوفيات  -7

 ومن أمثلته قوله: 
 .(10)سنة خمسين" :"مات الحسن بن علي -
 .(11)"تسعين سنة :العالية أبو "مات - 
 .(12)"وستين ثالث ابن وهو زائدة أبي بن زكريا بن يحيى ومات" -
 

                                                           

 (.98) :الراوي  انظر1) )
 (.202) :الراوي  انظر2) )
 (.227) :الراوي  انظر3) )
 (.355) :الراوي  انظر4) )
 (.163) :الراوي  انظر5) )
 (.3) :ي الراو  انظر6) )
 (.126) :الراوي  انظر7) )
 (.5) :الراوي  انظر8) )
 (.59) :الراوي  انظر9) )
 (.56) :الراوي  انظر10) )
 (.98) :الراوي  انظر11) )
 (.376) :الراوي  انظر12) )
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 :واإلخوة ومن تربطهم بالراوي صلة بيان األبناء -8
  ومن أمثلته قوله:

 .(1)ضعيف" :َطْيَبة أبو وأبوه ثقة، :الجرجاني َطْيَبة أبي بن "أحمد -
 اأكثرهم وموسى موسى، من إليَّ  أحب :عقبة بن وإبراهيم موسى، :من سمع المبارك ابن" -

 .(2)"أقدمهم أخوهم :عقبة بن ومحمد حديثاا،
 .(3)"ثقتان :جعفر بن محمد وأخوه جعفر، بن "إسماعيل -
 .(4)"بثقة لي : الثوري  سفيان أخت ابن محمد بن سيف" -
 مةسل بن محمد خال وهو يزيد، أبي بن خالد اسمه الرحيم؛ عبد أبي عن سلمة، بن "محمد - 

 .(5)"جعفر أبي زمن ببغداد الرحيم عبد أبا :األعور حجاج لقي وقد الحراني،
 .(6)"بيضاء بنو: وصفوان وسهيل، سهل،" -
، َسيَّار َأب ي ْبن ارَسيَّ  هو الَحَكم، أبو "وَسيَّار -   .(7)ألمه" اهأخ الورَّاق ُمَساو ر وكان الَعَنز ي 
 :ضبط بعض األعالم التي تكون موضع اختالف -9

 ومن أمثلته قوله: 
ا، حديثاا الشعبي عن َجْيدا، بن َعب ْيدة عن الثوري، سفيان روى " - : وقيل. بجليًّا َعب ْيدة وكان واحدا

 .(8)"ُعَبْيدة
َماكُ " -  .(9)"َمْعُرور   نُ بْ  َسيَّارُ : فقال ؛اأَلْحَوص  أبو وأخطأ الَمْغُرور، ْبن   َسيَّار   عن َحْرب   بنُ  س 
 ألحاديثا وسائر الظن، حسن سلمة بن حماد: واحد حديث غير َنَهار   بن ُشَتْير عن نسمع لم" -
 .(10)"َنَهار بنُ  ُسَمْيرُ  عن
 .(11)"هناك لي : موسى بن هللا عبيد هعن روى  عطاء، عن الكوفي الرحمن عبد بن كثير" -
 
 
 

                                                           

 (.9) :الراوي  انظر1) )
 (.343) :الراوي  انظر2) )
 (.293) :الراوي  انظر3) )
 (.142) :الراوي  انظر4) )
 (.79) :الراوي  انظر5) )
 (.134) :الراوي  انظر6) )
 (.139) :الراوي  انظر7) )
 (.120) :الراوي  انظر8) )
 (.140) :الراوي  انظر9) )
 (.144) :الراوي  انظر10) )
 (.284) :الراوي  انظر11) )
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 :وعمن أخذ ،من أخذ عن الراوي  -10
 ومن أمثلته:

 .    (1)ابن عيينة" :َجْزري، روى عنه :"إبراهيم بن أبي ُحرَّة -
 .(2)"رُ َحَزوَّ  غالب أبي :عن سلمة، بن وحماد سليمان، بن وجعفر عيينة، بن سفيان روى  قد" -
 .(3)"َأْيَلة أهل من: مكحول عنه روى  الذي الحارث بن وُغَضْيف" -

 المفاضلة بين الرواة في األخذ والسماع: -11
مَّان، أزهر :من َعْون  ابن في أثبت أحد يكن لم" -  بن سينح وكان أخضر، بن سليم وبعده السَّ

 .(4)"َعْون  ابن حديث يحفظ حسن
 .(5)"منه أفضل :يون  بن وُسَرْيج ثقة، :النُّْعمان بن "ُسَرْيج -
 وكان يزيد، بن يون  ثم معمر، ثم الزهري، أصحاب عن أن  بن مالك يقدم معين "ابن -

 . (6)"معمر على عيينة ابن يقدم القطان
 وكل   ويون ، واألوزاعي، عقيل، ثم ومعمر، أن ، بن مالك: الزهري  عن روى  من وأثبت" -

 .(7)"ضعيف :ثابت عن ومعمر ثبت،
 نه،م إليَّ  أحب "أيوب: قال عتبة؟ بن أيوب أو أبان، بن محمد إليك أحب أيما ليحيى: قيل -

 .(8)القوي" بذاك لي  ضعيف :وأيوب
 بيان صيغ التحمل واألداء: -12

 ومن أمثلته:
راا وكان ثقة، :الدمشقي حمزة أبي بن وشعيب" -  مع ري الزه من سماعه وكان حديثه، في َعس 

 .(9)"عليهم الزهري  من إمالء الوالة،
 اولة؛من هو لي : فقال حمزة، أبي بن شعيب حديث عن الَيَمان أبا سألت: "ازكري أبو قال -

 .  (10)"أحد إلى أخرجها لم المناولة
 
 

                                                           

 (.1) :الراوي  انظر1) )
 (.53) :الراوي  انظر2) )
 (.270) :الراوي  انظر3) )
 (.10) :الراوي  انظر4) )
 (.109) :اوي الر  انظر5) )
 (.311) :الراوي  انظر6) )
 (.311) :الراوي  انظر7) )
 (.27) :الراوي  انظر8) )
 (.147) :الراوي  انظر9) )
 (.65) :الراوي  انظر10) )
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 والتدليس:قضايا اإلرسال والسماع،  -13
 ومن أمثلته:

 .(1)"عيينة وابن ،الثوري  منه سمع المخزومي، سلمة بن خالد :من يسمع لم "هشيم -
، أبي :نم َعروبة أبي ابن يسمع لم" -  .(2)"روةع بن هشام :من وال بشر، أبي :من وال التَّيَّاح 
 .(3)"زيد بن حماد منه سمع إنما عربي، بن الزبير :من الثوري  يسمع لم" -
 .(4)"سلمر  عبد هللا بن مسعود :حدث عن ،جانرْ بن ربيعة قاضي جُ  ُعَبْيَدة :أبو إسحاق عن" -

  بيان سبب الجرح أحياًنا: -14

ان قال ل بنُمَفضَّ قال  الَمْخَرم ي   رجعف بن هللا عبد :: سألت أبا زكريا يحيى بن معين عنَغسَّ
 .(5)السوق" بواليته إال يعب لم فوقه، بالل بن وسليمان "صويلح، فقال:

 :بيان مواطن الرواة ومن تحول إلى غيرها -15
 ومن أمثلته:

      .(6)"من تنوخ، ومات بالعراق :فرج بن فضالة" -
 بن هشام ابن مع الموسم شهدوا الذين الفقهاء من وكان جزري، :الحراني ُحرَّة أبي بن اهيمإبر " -
 .(7)"الملك عبد
  .(8)"الُقْطن دار في ببغداد محمد بن أسباط رأيت وقد" -
 .(9)"الشام نزل خراساني أصله :ثوبان "ابن -
 .(10)"الجسر عند منزله كان :الكوفي الجبار عبد بن داود "رأيت -
 .(11)"لكوفةا إلى فانتقل بصرياا، أصله ثقة ... وكان :التميمي الرحمن عبد بن َشْيَبان كان" -

  

                                                           

 (.73) :الراوي  انظر1) )
 (.116) :الراوي  انظر2) )
 (.120) :الراوي  انظر3) )
 (.226) :الراوي  انظر4) )
 (.197) :الراوي  انظر5) )
 (.271) :الراوي  رانظ6) )
 (.1) :الراوي  انظر7) )
 (.12) :الراوي  انظر8) )
 (.36) :الراوي  انظر9) )
 (.88) :الراوي  انظر10) )
 (.151) :الراوي  انظر11) )
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 مهنة بعض الرواة، وما أوكل إليهم من مهام: -16
 ومن أمثلته: 
 .(1)البلقاء" قاضي :الُمر  ي   ُصَبْيح بن صالح بن يزيد بن "خالد -
 .(2)"العزيز عبد بن عمر كتاب من ... كان داود بن سليمان حديث" -
 .(3)"األردن على قاضياا :ُنَسي   بن ُعبادة كان" -
 .(4)"ا على الري ا، وكان قاضيا كوفيًّ  :وكان عبد هللا بن عبد هللا الرازي " -
ويق... يبيع وكان وائل، أبي مولى رزين أبو كان" -  .(5)" السَّ
 .(6)الهاشمي" داود بن مانلسلي مؤدباا وكان ثقة، :التميمي الرحمن عبد بن َشْيَبان كان" -

 :أوهام بعض المحدثينبيان  -17
 ومن أمثلته:

 .(7)"أن  بن مالك غير وُأوهم سعد، في ُيَتكلم لم" -
، ُجْعُثل بن َعاَهان، والصواب: "ابن َهاَعان" - أبو سعيد الرَُّعْين ي 

(8). 
 :من عرف ببدعة أو اتهم بها -18

 ومن أمثلته:
ر  مُ  أبي إلى أحب صدقة كان" -  إلي   أحب وصدقة قدريًّا، حمزة بن يحيى وكان الوليد، من ْسه 
 .(9)"حمزة بن يحيى من
 .(10)"ثقة قدريًّا وكان ب ْنُدويه، جميلة أبي اسم: األعرابي جميلة أبي بن عوف عن" -
 .(11)"شيعي ثقة :األحمر جعفر" -

  

                                                           

 (.81) :الراوي  انظر1) )
 (.130) :الراوي  انظر2) )
 (.171) :الراوي  انظر3) )
 (.208) :الراوي  انظر4) )
 (.320) :الراوي  انظر5) )
 (.151) :الراوي  نظرا6) )
 (.110):الراوي  انظر7) )
 (.402) :الراوي  انظر8) )
 (.159) :الراوي  انظر9) )
 (.263) :الراوي  انظر10) )
 (.42) :الراوي  انظر11) )
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 بيان العلة في أحاديث بعض الرواة:  -19
 ومن أمثلته:

 . (1)شيء" ففيه :غيرهم عن روى  ما وأما الشام، أهل في ثقة :عياش نب إسماعيل" -
، الحباب بن زيد وذكر -  .(2)"بأس به يكن ولم الثوري، حديث يقلب كان: "فقال الُعْكل ي 
ح ُكَهْيل، بن وَسَلمة َبْهدلة، بن عاصم حديث في ويغلط ثقة، :"الَمْسعودي -  عن روى  ما وُيَصحَّ

 .(3)وَمْعن" القاسم،
 .(4)"والحديث القديم واحد، منه والسماع لهيعة، ابن كتب احتراق مصر أهل أنكر" -

 ألحاديث معينة. بروايتهمن عرف بيان  -20
 ومن أمثلته:

َماز، بن حبيب عن سماك،" -  .(5)"واحد حديث :السالم عليه علي عن ح 
 في ُعَباد بن قي  :عنه روى  ، النبي سمع هللا، عبد  النبي فسماه الُحَصين، اسمه كان" -

 .(6)"التعبير
 القميص في الصالة في النبي  عن األكوع، بن سلمة :عن يروي  المديني، إبراهيم بن موسى" -

 .(7) "بشوكة... ولو زره: الواحد
 ،رةميس بن حفص :وهو الراهب، حديث ؛الصنعاني عمر أبي :عن الثوري  سفيان روى  قد -
 .(8)"عسقالن ينزل كان
 ألحاديثا وسائر الظن، حسن سلمة بن حماد: واحد حديث غير َنَهار   بن ُشَتْير نع نسمع لم" -
 .(9)"َنَهار بنُ  ُسَمْيرُ  :عن
  قضايا تتعلق بالتاريخ: -21

 ومن أمثلته:
 بن هشام ابن مع الموسم شهدوا الذين الفقهاء من وكان جزري، :الحراني ُحرَّة أبي بن إبراهيم" -
 .(10)"الملك عبد

                                                           

 (.20) :الراوي  انظر1) )
 (.105) :الراوي  انظر2) )
 (.183) :الراوي  انظر3) )
 (.212) :الراوي  انظر4) )
 (.48) :الراوي  انظر5) )
 (.205) :الراوي  انظر6) )
 (.341) :الراوي  انظر7) )
 (.61) :الراوي  انظر8) )
 (.144) :الراوي  انظر9) )
 (.1) :الراوي  انظر10) )
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 .(1)ربيعة" بن شيبة بنت رملة مولى :لزنادا "وأبو -
  .(2)عمر" قاتل لؤلؤة أبي أخا كان أباه ذكوان إن :"ويقال -
 

بي البن معين: -22  سؤاالت الغ الا
بي:  ومن أمثلته قول الَغالَّ

 .(3)"فضعفه :عياش بن بكر أبي عن وسألته" -
 مروان نب الملك عبد بن سعيد بن هللا عبد وهو - األموي  َصْفوان أبي عن زكريا أبا سألت -
 .(4)"ثقة" فقال: –الحكم  بنا
 .(5)الحديث" حسن وكان ثقة، "كان: فقال إسحاق، بن محمد عن معين بن يحيى سألت -
، مصعب بن محمد عن: قال معين، بن يحيى سألت -  .(6)"بشيء لي ": فقال اْلُقْرُقَسان ي 

يَلة مولى هو: "قالف كامل بن الوليد عن معين بن يحيى يعني وسألته-  .(7)"لَبج 
 
 

  

                                                           

 (.200) :الراوي  انظر1) )
 (.200) :الراوي  انظر2) )
 (.397) :الراوي  انظر3) )
 (.204) :الراوي  انظر4) )
 (.292) :الراوي  انظر5) )
 (.312) :الراوي  انظر6) )
 (.365) :الراوي  انظر7) )



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب الثاني
 التطبيقيةُ  الدراسةُ 

هم ــفي الذين تكلم   اةِ و  رُّ ــعلى ال ملُ ــــوتشت
 هايلُ بي، وتحلِ الا الغ   معين من روايةِ  ابنُ 
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 الفصل األول
ن ْان إلى ِإْبر اِهيممن   ح 

 :بأ يُّوْ  إلىِإْبر اِهيم من  المبحث األول:
، ويقال ُحراة   أ ِبي ْبنُ  ِإْبر اِهيمُ   رااِنيُّ  :(1)الناِصْيِبيُّ  اْلح 

ا، البركات أبو وأخبرنا :(2)قال ابن عساكر .1 أخبرنا  ،َخْيُرْون  بن الفضل أخبرنا أبو أيضا
ْير ي  أحمد بن محمد بكر الواسطي، أخبرنا أبو العالء أبو ْحَوص بن األَ أخبرنا  ،الَباَبس 

ل  اناالُمَفضَّ  أبي بن اهيم"إبر  معين: بن يحيى زكريا أبو قال قال: أبي، حدثنا ،بن َغسَّ
 عبد بن هشام ابن مع (3)الموسم شهدوا الذين الفقهاء من وكان جزري، :اْلَحرَّان ي   ُحرَّة
 ".(4)الملك

 بكر، أبو اأخبرن العالء، أبو أخبرنا ،ُبْندار بن ثابت أخبرنا البركات، أبو : وأخبرنا(5)وقال .2
 عن حدثي :ُحرَّة أبي بن "إبراهيم معين: بن يحيى قال قال: أبي حدثنا اأَلْحَوص، أخبرنا
 مكة". إلى صار شامي، ،(6)مجاهد

                                                           

: ُحراة أبي إبراهيم بن1) ) رااِني   مختلف  في توثيقه:  اْلح 
 لثقات،ا في حبان ابن وذكره ،"بحديثه بأس ال: "حاتم أبو زاد ،"ثقة: "حاتم وأبو أحمد، وقال الساجي، ضعفه
 ".به بأس ال أنه وأرجو: "عدي ابن وقال
 أعلم. الراجح أنه ثقة. وهللا تعالى قلت:

 ،(146/ 3)جأحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد  ،(334/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
/ 6)ج ابن حبان، الثقات ،(96/ 2)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(281/ 1)جالبخاري، التاريخ الكبير 

الذهبي، ميزان  ،(15/ 8)جريخ اإلسالم ، الذهبي، تا(430/ 1ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(9
 (.26/ 1)جاالعتدال 

 .(107/ 4)ج الجزيرة. السمعاني، األنساب من بلدة الحرَّانى  نسبة إلى حرَّان -
ْيب ي   - ْيب ْين، وهي بلدة عند آمد وميافارقين: النَّص  ني، األنساب السمعا. من ناحية ديار بكر ،نسبة إلى َنص 
(13 /115). 
 .(381/ 6)جاكر، تاريخ دمشق ابن عس 2))
 يتجهزون  الناس فرأى: "الجوزي  ابن قول( 127/ 2)ج المنتظم في ورد وقد الحج، موسم: بالموسم المراد 3))
 ."بمكة هللا بيت يحجون : له فقيل الناس؟ يذهب أين: فسأل الموسم أيام
 نب وإبراهيم...  و الزهري، ومعه الموسم قدم أنه عساكر ابن ذكر حيث هشام بن محمد المقصود قلت:4) )
 (.381/ 6)جوهللا تعالى أعلم. ابن عساكر، تاريخ دمشق ". الحراني حرة أبي
 .(382/ 6)جابن عساكر، تاريخ دمشق  5))
 إمام ثقة" (:520 قال ابن حجر في التقريب )ص: المكي، موالهم المخزومي الحجاج أبو جبر، بن مجاهد6) )
 (.ع. )وثمانون  ثالث وله ومائة أربع أو ثالث أو اثنتين أو إحدى نةس توفي". العلم وفي التفسير في
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اِبرٍ   ْنُصْوِر بِن ي ِزْيد  بِن ج  اق  الِعْجِليُّ ، ِإْبر اِهْيُم بُن أ ْده م  بِن م  ِقْيل : التاِمْيِميُّ  ،أ ُبو ِإْسح  ، و 
، ال اِنيُّ اِمالُخر اس  ِزْيُل الشا ، ن  ْلِخيُّ  :(1)ب 

 ،دارُبنْ  بن ثابت المعالي أبو أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(2)قال ابن عساكر .3
ْير ي  أحمد بن محمد أخبرنا الواسطي، علي بن محمد أخبرنا ص بن اأَلْحوَ  أخبرنا ،الَباَبس 

ان  ل بن َغسَّ بيالُمَفضَّ  إبراهيم نْ مَ  "وسألت قال: معين، بن يحيى عن أبي، حدثنا ،الَغالَّ
ْجل بني من العرب من رجل فقالوا: أدهم؟ بنا    ".ع 

بي وقال .4 ْجلي". :أدهم بن "وإبراهيم :(3)اإلسناد بهذا آخر موضع في الغ الا  ع 
 

ْبد ْبن ِإْبر اِهيم ْبن سعد ْبن ِإْبر اِهيم  ْحم نِ  ع  ، القرشي عوف ْبن الرا اق   ُبوأ   الزُّْهِري  ،ا ِإْسح   لع ْوِفيُّ
ِنيُّ   :(4)الم د 

كَّر ي   يحيى بن هللا دككككككككككعب وأخبرني :(5)قال الخطيب البغدادي .5  بن دككككككككككممح أخبرنا: قال ،السُّ
 عن ،بيالَغالَّ  ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال الشافعي، هللا عبد
 ثقة". :سعد بن "إبراهيم: قال معين، بن يحيى

                                                           

: لنسائيا قالو  "،ثقة": والعجلى ،نمير ابن قالوثقه بعض األئمة، وتوسط فيه آخرون:  إبراهيم بن أدهم: (1)
 وذكره ابن حبان في الثقات.  ،"الحديث صحيح فهو ثقة، عنه روى  إذا: "يالدارقطن وقال ،"مأمون  ثقة"
 (.ت بخ. )ومائة وستين اثنتين سنة توفي ."صدوق : "-وهو الراجح  – حجر ابن الوق

ابن حبان، مشاهير علماء األمصار ، (24/ 6)ج ابن حبان، الثقات، (273/ 1)جالبخاري، التاريخ الكبير 
 الذهبي، سير ،(27/ 2)جالمزي، تهذيب الكمال ، (549/ 6)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ،(290: ص)

 (.87: صابن حجر، التقريب ) ،(102/ 1ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(387/ 7)ج أعالم النبالء
 رواية في معين ابن للفظ موافقة معين، ابن عن ،الدوري  ورواية. (280/ 6)جابن عساكر، تاريخ دمشق  (2)

بي  .(417/ 4)ج الدوري . الَغالَّ
 (.173/ 1) الكمال تهذيب إكمال مغلطاي،". ثقة عابد: "يقول معين عن ابن: المنتجالي قال
 . (280/ 6)جابن عساكر، تاريخ دمشق  (3)
 (.173/ 1) الكمال تهذيب إكمال مغلطاي،". ثقة عابد: "يقول معين عن ابن: المنتجالي قال
 وثقه األئمة: :سعد بن إبراهيم4) )
 ماءالعل من "كان وقال الذهبي: ين"،المسلم ثقات من" عدي: وقال ابن حاتم: "ثقة"، والعجلي، وأبو أحمد، قال

 بن يمإبراه عن مرة وكيع حدثنا: "أحمد "صدوق"، قال: خراش وقال ابن ،"مستقيمة أحاديثه: "أحمد وقال الثقات".
 وثمانين ثالث نةس توفي ."قادح بال فيه ُتُكل  م حجة ثقة: "حجر ابن وقال". بآخره تركه عليه، أجيزوا: قال ثم سعد،
 (.ع) ومائة
العجلي،  ،(288/ 1)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(158/ 3) أحمد بن هللا عبد رواية الرجال، ومعرفة العلل حمد،أ

: ص)ابن حبان، مشاهير علماء األمصار  ،(101/ 2)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(52: ص) الثقات
الذهبي، تاريخ  ،(90/ 2)جلكمال المزي، تهذيب ا ،(404/ 1ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(225

 (.89: ابن حجر، التقريب )ص ،(121/ 1ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(24/ 12)جاإلسالم 
 بهذا السياق. (91/ 2وانظر: المزي، تهذيب الكمال )ج، (601/ 6الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج 5))

 .(520/ 3)ج . الدوري "بأس به لي : ": عن ابن معينالدوري وقال 
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اِني ِ  ُشْعب ة   بنِ  ط ْهم ان   بنُ  ِإْبر اِهْيمُ   ِعْيدٍ  أ ُبو، الُخر اس  ِويُّ  س  ر   :(1)اله 
كَّر ي   يحيى بن هللا عبد أخبرني :(2)قال الخطيب البغدادي .6  بن دككككككككككككككككككمحم أخبرنا: قال ،السُّ

 عن ،بيالَغالَّ  ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال الشافعي، هللا عبد
 .مكة" نزل ثقة، خراساني :َطْهَمان بن "إبراهيم: قال معين، بن يحيى

                                                           

: ص) الدارمي ،"ثقتان كالهما: "فقال ليث؟ أو إليك أحب سعد بن فإبراهيم: : قلت البن معينالدارمي وقال 
42). 
ا"،ج إسحاق ابن ومن كثير، بن الوليد من أثبت سعد بن "إبراهيم: معين ابن : عنحبان بن الحسين وقال  ميعا
  الزهري". في ذئب أبي ابن من إلي   بأح "إبراهيم: فقال ذئب؟ أبي ابن أو عدس بن إبراهيم الزهري، في إليك أحب أيهما ابن معين: وسئل
/ 1حجة". ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج "ثقة: معين ابن عن: مريم أبي بن سعد بن أحمد وقال
401). 
 : مختلف  في توثيقه:إبراهيم بن طهمان (1)
 بوأ وقال "،ثقة ، وغيرهم: "حاتم وأبو داود، وأبو جلي،والع أحمد،قال و "، الحديث صحيح": المبارك نباقال  

ا حاتم  ."صدوق  الحديث، حسن": أيضا
 ."حديثال مضطرب ضعيف، طهمان بن إبراهيم: فقال عمار، بن هللا عبد بن محمد الحافظ شذ": الذهبي وقال
 سنة: قيلو  ومائة، نوستي ثالث سنة توفي ،"عنه رجع ويقال ،لإلرجاء فيه وتكلم ،يغرب ثقة: "حجر ابن وقال
  (.ع) .ثمان

/ 7)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(108/ 2)جالمزي، تهذيب الكمال ، (294/ 1)جالبخاري، التاريخ الكبير 
ابن حجر، التقريب  ،(129/ 1ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج، (38/ 1)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(382
 (.90: ص)
 في معين ابن للفظ موافقة معين، ابن عن ،الدوري  ورواية .(13/ 7)ج دادالخطيب البغدادي، تاريخ بغ (2)

بي رواية  (.354/ 4)ج الدوري . الَغالَّ
". ديثهح يكتب: "مريم أبي ابن زاد ،"بأس به لي : "معين ابن عن :مريم أبي بن سعد بن وأحمد ،الدارمي وقال

 .(13/ 7)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ،(77: ص)الدارمي 
 .(107/ 2)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ".به بأس ال: "معين ابن عن :أبو حاتموقال 
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ْبل ة   أ ِبي بنُ  ِإْبر اِهْيمُ   ْمِليا  ُمْرت ِحلٍ  بنِ  ي ْقظ ان   بنِ  ِشْمرِ  بن   ع  اق  إِ  أ ُبو ،الرا ْيِليُّ  ْسح  ، وقيل: الُعق 
 :(1)اْلع بااس وأ ب: وقيل ،ِإْسم اِعيل وأ ب

 خبرناأ ،َخْيُرْون  بن الفضل أبو أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(2)عساكرقال ابن  .7
ْير ي  بكر أبو أخبرنا الواسطي، العالء أبو بي لبن الُمَفضَّ اأَلْحَوص  أخبرنا ،الَباَبس   ،الَغالَّ

 ".ْمرش   َعْبلة: أبي اسم ،َعْبلة أبي بن "إبراهيم معين: بن يحيى قال قال: أبي، أخبرنا
 ،ليع بن محمد ، أخبرناُبْندار بن ثابت أخبرنا ،األنماطي البركات أبو وأخبرنا: (3)الوق .8

ل، اأَلْحَوص بن  أخبرنا ،أحمد بن محمد أخبرنا  إبراهيم" :معين بن يحيى قال :قال الُمَفضَّ
 ".ثقة :َعْبلة أبي بنا

                                                           

ْبلة أبي بن إبراهيم (1)  وثقه األئمة: :ع 
 بنفسه هو": يالدارقطن وقال : "ثقة"،والنسائي، سفيان بن يعقوبو  دحيم، وقال ،: "أحد الثقات"المديني ابن وقال 

 اثنتين سنة توفي ،: "ثقة"حجر ابنقال و  ،"صدوق ": حاتم أبو وقال"، ثقة عنه روى  إذا الثقات، يخالف ال ثقة،
 .(ق س د م خ. )ومائة وخمسين

ابن حبان، مشاهير علماء  ،(105/ 2)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(310/ 1)جالبخاري، التاريخ الكبير 
ابن  ،(323/ 6)ج أعالم النبالءالذهبي، سير  ،(140/ 2)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(189: ص)األمصار 

 .(92: صابن حجر، التقريب ) ،(142/ 1حجر، تهذيب التهذيب )ج
 .السياق بهذا( 442/ 4ج)و ،(435/ 4ج) الدوري : وانظر(. 428/ 6ج)ابن عساكر، تاريخ دمشق  2))
/ 2ج) الكمال تهذيب المزي،: وانظر ،(434/ 6ج) دمشق تاريخ عساكر، ابن عساكر، تاريخ دمشق ابن 3))

 .السياق بهذا( 143
بي رواية في معين ابن للفظ موافقة معين، ابن عن الجنيد؛ وابن الدوري، ورواية  ،(428/ 4ج) الدوري . الَغالَّ
 (.400: ص: )الجنيد ابن
. "الحجاج أدركت قد الدرداء وأم الدرداء، أم من سمع قد عبلة أبي بن إبراهيم: "معين ابن عن: الدوري  وقال
 (. 438/ 4ج) الدوري 
 بن براهيمإ عن عيينة بن سفيان روى : قلت الدرداء، أم من سمع قد عبلة أبي بن إبراهيم: "معين ابن عن: وقال
 (.471/ 4ج) الدوري ". سفيان يلقه لم: قال عبلة، أبي
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، ع يااشٍ  أ ِبي بنِ  ُعْقب ة   ْبنُ  ْبر اِهيمُ إ    ِديُّ ،الِمْطر   األ س  ِنيُّ  ِقيُّ  ،الع وااِم بنِ  الزُّب ْيرِ  لِ آ م ْول ى الم د 
ى أ ُخو و ُهو   مادِ  ُعْقب ة ، بنُ  ُمْوس  ُمح   :(1)ُعْقب ة   بنِ  و 

 دمحم أخبرنا ،الحسن بن أحمد أخبرنا ،األنماطي البركات أبو أخبرنا :(2)قال ابن عساكر .9
لالاأَلْحَوص بن  أخبرنا ،أحمد بن محمد أخبرنا ،علي بنا  أبو قال :قال ،أبي ، حدثناُمَفضَّ

 وموسى ،موسى من إليَّ  أحب :عقبة بن وإبراهيم ،(4)موسى من سمع (3)المبارك ابن" :زكريا
 ".أقدمهم أخوهم (5)عقبة بن ومحمد ،احديثا  أكثرهما

  

                                                           

  : وثقه األئمة:عقبة بن إبراهيم (1)
بان ثه؟ قال يكتب حديثه"، وذكره ابن حقال أحمد: "ثقة"، وقال أبو حاتم: " صالح ال بأس به، قلت يحتج بحدي

 في الثقات، وقال ابن حجر: ثقة. )م د س ق(.
/ 6(، ابن حبان، الثقات )ج117/ 2(، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج305/ 1البخاري، التاريخ الكبير )ج

/ 1يب )ج(، ابن حجر، تهذيب التهذ219/ 1(، الذهبي، الكاشف )ج152/ 2(، المزي، تهذيب الكمال )ج21
 (.92(، ابن حجر، التقريب )ص: 145
(، ابن حجر، تهذيب 153/ 2(. وانظر: المزي، تهذيب الكمال )ج462/ 60ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج (2)

 (، بهذا السياق.145/ 1التهذيب )ج
 (.117/ 2)ج. ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل "ثقة" :بن معيناعن : إسحاق بن منصور وقال
 فقيه ثبت ثقة: "(320 قال ابن حجر في التقريب )ص: ،حنظلة بني مولى ،المروزي  المبارك بن هللا عبد (3)

  (.ع) وستون  ثالث ولهومائتين،  وثمانين إحدى سنة توفي "،الخير خصال فيه جمعت ،مجاهد جواد عالم
 ثقة: "(552 قال ابن حجر في التقريب )ص: ،الزبير آل مولى ،األسدي عياش أبي بن عقبة بن موسى (4)

  (.ع) لكذ بعد وقيل ومائة، وأربعين إحدى سنة توفي "،لينه معين بنا أن يصح لم ،المغازي  في إمام فقيه
 قال ابن حجر في التقريب )ص: ،موسى أخو ،المدني ،موالهم األسدي عياش أبي بن عقبة بن محمد (5)

  (.ق س م) ".ثقة: "(496
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ِرْيكٍ  بنِ  ي ِزْيد   بنُ  ِإْبر اِهْيمُ   ، ش   :(1)أ ُبو أ ْسم اء   التاْيِميُّ
ل بن  سمعت: قال الثقفي، العباس أبو َأْخَبرنا :(2)حمدقال الحاكم أبو أ .10 ان غَ الُمَفضَّ سَّ

بي يعني  .أسماء" أبا :التَّْيم ي  يكنى إبراهيم "كان قال: معين ابن يعني يحيى، عن ،الَغالَّ
 

ِثْيرٍ  بنِ  ِإْبر اِهْيم   بنُ  أ ْحم دُ   ، أ ُبو ك  ِقيُّ ْور  ْبدِ  الدا                             :        (3)الع ْبِديُّ  هللاِ  ع 
كَّر ي   يحيى بن هللا عبد أخبرني :(4)قال الخطيب البغدادي .11  هللا بدع بن محمد أخبرنا ،السُّ

بي ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد جعفر بن حدثنا: قال الشافعي،  وقيل :قال ،الَغالَّ
ْوَرق ي  يزعم ابن "إن: معين بن ليحيى  حديثاا عنه تكتب "ما: قال "،حديثاا عنه كتبت أنك الدَّ
 ".(5)المجانين حد في هو: يقول وكان قط،

                                                           

 وثقه األئمة: لتابعين،ا صغار من: بن يزيد التْيمي إبراهيم (1)
وقال أبو حاتم: "صالح الحديث"، وقال الذهبي: "اإلمام، القدوة، الفقيه، عابد الكوفة"، وقال : "ثقة"، أبو زرعةقال 

نة اثنتين قيل: توفي س، وعده ابن حجر في الثانية من طبقات المدلسين. ابن حجر: "ثقة إال أنه يرسل ويدل "
 .ين؛ لم يبلغ إبراهيم أربعين سنة. )ع(وتسعين، وقيل: سنة أربع وتسع
/ 4(، ابن حبان، الثقات )ج145/ 2(، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج334/ 1البخاري، التاريخ الكبير )ج

/ 2(، المزي، تهذيب الكمال )ج227/ 1(، الذهبي، الكاشف )ج 60/ 5(، الذهبي، سير أعالم النبالء )ج7
ابن حجر، التقريب ، (28: ص) المدلسين طبقات حجر، ابن(، 176/ 1ج(، ابن حجر، تهذيب التهذيب )232
 .(95)ص: 

 ةرواي في معين ابن للفظ موافقة معين، ابن عن ،الدوري  . ورواية(389/ 1األسامي والكنى )جأبو أحمد، ( 2)
بي  (.426/ 3)ج الدوري . الَغالَّ
 عن لتيميا جواب روى  وقد التيمي، شريك بن يزيد بن إبراهيم هو التيمي : عن ابن معين: "إبراهيمالدوري  قال
 (531/ 3) شريك". الدوري  بن يزيد أبيه
 .(145/ 2. ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج"ثقة" :بن معيناعن  :إسحاق بن منصور وقال
ِقي  ( 3) ْور   :قال الخليلي: "ثقة متفق عليه": أحمد بن إبراهيم بن كثير الدا
ره ابن حبان في الثقات، ووثقه صالح جزرة، وقال الذهبي: "الحافظ، اإلمام"، وقال قال أبو حاتم: "صدوق"، وذك 

 .ابن حجر: "ثقة حافظ". توفي سنة ثنتين وأربعين ومائتين. )م د ت ق(
 ،(21/ 8ابن حبان، الثقات )ج ،(39/ 2ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج ،(6/ 2البخاري، التاريخ الكبير )ج

الذهبي، سير  ،(68/ 2الذهبي، تذكرة الحفاظ )ج ،(693/ 2في معرفة علماء الحديث )جالخليلي، اإلرشاد 
ابن  ،(10/ 1ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(249/ 1المزي، تهذيب الكمال )ج ،(141/ 12)ج أعالم النبالء

 (.77ص: حجر، التقريب )
ا أبوه : "وكان(9/ 5)ج وقال الخطيب في تاريخ بغداد  سمى الزمان ذلك في يتنسك كان ومن زمانه، في ناسكا

 ية".الدورق تسمى التي الطوال القالن  لبسهما إلى الدورقيين ينسبون  الناس كان بل: وقيل دورقيًّا،
 (.9/ 5( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج4)
 (9 /5)ج ولعل الذي جعل ابن معين ينعته بذلك هو ما رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد قلت:( 5)

ا فذهب لخفته، ؛"أوثق حداد بيا" يلقب الدورقي أحمد كان: محمد بن صالح علي أبو ""قال: بسنده، قال  في يوما
 تواروا،و  أوثق حداد يا صاحوا، بهم مر فلما فاختفوا، طريقه في الحديث أصحاب من قوم له فاعترض حاجة،
ا ير فلم ووقف فالتفت ا، ير فلم فنظر فوقف أوثق، حداد يا فصاحوا فمضى، أحدا  من يتعجبون  فجعلوا: قال أحدا
 تلك". خفته
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ُد ْبُن أ ِبي ط ْيب ة  اِنيُّ  ،أ ْحم  ماٍد الُجْرج  ى ْبن ُسل يمان ْبن ِدْين اٍر، أ ُبو ُمح   :(1)اضي ُقْوِمسق ِعيس 
لاأَلْحَوص  حدثنا: قال ثابت، بن محمد حدثنا :(2)قال ابن عدي   .12  ،بيالَغالَّ  بن الُمَفضَّ

 ثقة، :يالجرجان َطْيَبة أبي بن "أحمد يقول: معين بن يحيى سمعت: يقول أبي سمعت: قال
 يسىع َطْيَبة، أبي قبر بجرجان: "هذا عندنا قبره على قرأت ضعيف، :(3)َطْيَبة أبو وأبوه
 دينار". بن سليمان بنا

 

 

 

                                                           

ولعل ذلك من باب المبالغة في الوصف حيث كان ابن الدورقي من أقران ابن معين، فلما سئل عن روايته عنه، 
 استهجن ذلك واستغربه، ووصفه بهذا الوصف، ال سيما أنه متفق على توثيقه. وهللا تعالى أعلم.

 :وثقه األئمة: دينار بن سليمان بن عيسى ،ب ةط يْ  أبي بن أحمد1) )
 ،"الكبار من هوو  بأحاديث، ينفرد ثقة: "الخليلي قال ،"حديثه يكتب: "حاتم أبو الثقات، وقال في حبان ابن ذكره 

 (.س. )ومائتين ثالث سنة توفي ،"أفراد له صدوق : "حجر ابن وقال
 ،(359/ 1)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(3/ 8)ج لثقاتابن حبان، ا ،(64/ 2)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 

 ،(80 ابن حجر، التقريب )ص: ،(45/ 1ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(22/ 5)جالذهبي، تاريخ اإلسالم 
 (.63/ 1)جمغلطاي، إكمال تهذيب الكمال 

 (.450/ 6ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج2) )
 دينار. بن سليمان بن عيسى3) )

ا، رجالا  كان هذا طيبة وأبو: "عدي بنا وقال  عليه بَّهُيشَ  كان لعله ولكن الكذب، يتعمد كان أنه أظن وال صالحا
 ".طيبة أبي عن ورقاء، مع الكبار من جماعة حدث وقد فيغلط،

ابن حبان، مشاهير علماء  ،(278/ 6)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(402/ 6)جالبخاري، التاريخ الكبير 
 ،(454/ 6ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(234/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،(314)ص: ار األمص

/ 2الخليلي، اإلرشاد في معرفة علماء الحديث )ج  ،(186: الحاكم أبو عبد هللا، سؤاالت السجزي للحاكم )ص
/ 7ج) يقع في الكتب الستة ابن ُقطلوُبغا، الثقات ممن لم ،(238/ 2)ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون  ،(789
 (.497/ 2)جالذهبي، المغني في الضعفاء  ،(451
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 ، ْعٍد الب ْصِريُّ ماانُ أ ُبو ب ْكٍر الب اِهِليُّ م وْ  أ ْزه ُر بُن س   :(1)ال ُهْم، السا
وحدثني أبو الحسن محمد بن محمد بن عبد السالم، ثنا أبي، ثنا  :(2)ُمغ ْلطايقال  .13

بي مَّانمن أزهر  (3)ن وْ لم يكن أحد أثبت في ابن عَ "قال: قال يحيى بن معين:  الَغالَّ ، السَّ
 .َعْون"يحفظ حديث ابن  (5)، وكان حسين بن حسن(4)وبعده سليم بن أخضر

                                                           

ماان سعد بن أزهر1) )  : توثيقه على متفق  : السا
". لحديثا صالح: " حاتم أبو وقال ،"مأمون : "قانع ابن زاد حجر: "ثقة"، وابن والذهبي، قانع، وابن سعد، ابن قال
 (.س ت د م خ. )ومائتين ثالث سنة توفي
، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل (460/ 1)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(215/ 7)جبن سعد، الطبقات الكبرى ا
 ،(194/ 1)جابن خلكان، وفيات األعيان  ،(255)ص: ابن حبان، مشاهير علماء األمصار  ،(315/ 2)ج

/ 1)جميزان االعتدال  الذهبي، ،(250/ 1)جالذهبي، تذكرة الحفاظ  ،(323/ 2)جالمزي، تهذيب الكمال 
 (.97: ابن حجر، التقريب )ص ،(172
 .(202/ 1، وانظر: ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج(46/ 2)جمغلطاي، إكمال تهذيب الكمال 2) )

 (.214: ص)و ،(76: ص) الدارمي". ثقة: "معين ابن عن: الدارمي وقال
ابن أبي حاتم، الجرح ". أزهر به رفهموأع عون  ابن عن الناس أروى : "معين ابن عن: خيثمه أبي ابن وقال

 (.315/ 2)والتعديل 
الذهبي، سير ". أزهر من أعلم عون  ابن أصحاب في لي : "معين ابن عن: المروزي  علي بن بكر أبو قال

 (.442/ 9) أعالم النبالء
 ثبت قةث(: "317 قال ابن حجر في التقريب )ص: البصري، عون  أبو َأْرَطَبان، بن َعْون  بن هللا عبد3) )

 (.ع. )الصحيح على ومائة خمسين سنة توفي ،"فاضل
. ومائة ثمانين سنة توفي". ضابط ثقة(: "249 قال ابن حجر في التقريب )ص: البصري، أخضر بن ُسَليم4) )
 (.س ت م)
 وثمانين ثمان سنة توفي ،"ثقة(: "166 قال ابن حجر في التقريب )ص: يسار، بن الحسن بن الحسين5) )

 (.س م خ. )ومائة
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، أ ُبوأ    ِشي  اِلدٍ  ْزه ر بُن ِسن اٍن الُقر   :(1)الب ْصِريُّ  خ 
ل بن رواية في :(2)شاهين ابن قال .14 ان  ُمَفضَّ  نب يزيد "روى : معين بن يحيي عنَغسَّ

 عن سالم[ ،(4)واسع بن محمد عن روى  بثقة، لي  بصري  سنان، بن أزهر عن (3)هارون 
 الذي ،(6)الزبير آل قهرمان دينار بن وعمر  حديث مثل أبيه، عن (5)]عمر بن هللا عبد بنا

 ."(7)السوق  دخل من روى 

                                                           

ا، ةبالمنكر  لي  صالحة، أحاديثه: "عدي ابن وقال ،"وهم حديثه في: "العقيلي قال أزهر بن ِسن اٍن:1) )  وأرجو جدا
 (.ت) ،"ضعيف: "حجر ابن وقال ،"ضعف: "الذهبي وقال ،"به بأس ال أنه

/ 1لمجروحين )جابن حبان، ا ،(133/ 1)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(460/ 1)جالبخاري، التاريخ الكبير 
الذهبي،  ،(326/ 2)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(142/ 2ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(178

 (.97: ابن حجر، التقريب )ص ،(203/ 1ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(231/ 1الكاشف )ج 
 .(57: ص)ابن شاهين، تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين 2) )

 ،(314/ 2)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ". بشيء   لي : "معين ابن : عنخيثمة بيأ   وابن، داود أبو وقال
 .(140/ 2ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج

 ثقة(: "606 قال ابن حجر في التقريب )ص: الواسطي، خالد أبو موالهم السلمي زاذان بن هارون  بن يزيد3) )
 (.ع. )التسعين ربقا وقد ومائتين، ست سنة توفي ."عابد متقن
تقريب قال ابن حجر في ال ، البصري  هللا عبد أبو أو بكر أبو األزدي، األخن  بن جابر بن واسع بن محمد4) )

 (.س ت د م. )ومائة وعشرين ثالث سنة مات" المناقب كثير عابد ثقة(: "511 )ص:
 الحقاا. يي المواضع المشار إليهااإلسناد، والصواب إثباته، وذلك واضح من تخريج الحديث ف من سقط :قلت5) )
بن حجر قال ا المدني، هللا عبد أبو أو عمر أبو العدوي، القرشي الخطاب بن عمر بن هللا عبد ابن هو: سالم -

ا ثبتاا وكان السبعة، الفقهاء أحد(: "226 في التقريب )ص:  ،"والسمت يالهد في بأبيه يشبه كان فاضالا، عابدا
 (.ع. )الصحيح على توس مائة سنة آخر في توفي
 (:315 قال ابن حجر في التقريب )ص: الرحمن، عبد أبو العدوي  الخطاب بن عمر بن هللا عبد وأبوه هو: -
 والعبادلة، ةالصحاب من المكثرين أحد وهو سنة، عشرة أربع ابن وهو أحد يوم واستصغر بيسير المبعث بعد ولد
ا الناس أشد من وكان  (.ع. )تليها التي أول أو آخرها في وسبعين ثثال سنة توفي لألثر، اتباعا
 قال ابن حجر في التقريب )ص: يحيى، أبا يكنى الزبير آل قهرمان األعور، البصري  دينار بن عمرو6) )

 (.ق ت) : "ضعيف"(421
ما يقول إذا دخل /ما جاء في فضل الدعاءسنن الترمذي، [ في الترمذي أخرجه وقد كثيرة، طرق  للحديث7) )

 مكة قدمت: قال واسع، ابن محمد عن سنان، بن أزهر طريق من ]3428 : رقم الحديث491/ 5ج ،السوق 
 السوق، دخل من: "قال   هللا رسول أن جده، عن أبيه، عن فحدثني، عمر، بن هللا عبد بن سالم أخي فلقيني
 وهو الخير بيده يموت، ال حي وهو ويميت، يحيي الحمد وله الملك له له، شريك ال وحده هللا إال إله ال: فقال
 ".ةدرج ألف ألف له ورفع سيئة، ألف ألف عنه ومحا حسنة، ألف ألف له هللا كتب قدير، شيء كل على
/ 1ج)و ،(133/ 1ج)العقيلي، الضعفاء الكبير  ،(50/ 9ج)البخاري، التاريخ الكبير : عند ورد الطريق هذا ومن
  .وغيرهم ]1974/ 721/ 1ج حين، الدعاء والتكبير،المستدرك على الصحي[الحاكم أبو عبد هللا،  ،(134
ا وروي   . هللا رسول عن عمر، عن أبيه، عن سالم، عن الزبير، آل مولى دينار بن عمرو: طريق من أيضا
ابن [ ،]3429 : رقم الحديث491/ 5ج سنن الترمذي، الدعوات/ما يقول إذا دخل السوق، الترمذي،[انظر: 
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مادٍ  بنُ  أ ْسب اطُ   مادٍ  أ ُبو ُمح  ، أ ُبو ُمح  ِشيُّ مادٍ  الُقر  ِش  ن ْصرٍ  أ ِبي بنُ  ُمح  ،الُقر   : (1)الُكْوِفيُّ  يُّ
كَّر ي   يحيى بن هللا دكككككعب أخبرني :(2)قال الخطيب البغدادي .15  بن دكككككككممح أخبرنا: قال ،السُّ

 : قال ،بيالَغالَّ  ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال الشافعي، هللا عبد
 ىموس بن محمد بن أحمد بن محمد أخبرنا: قال الواسطي، العالء أبو القاضي وأخبرنا .16

ْير ي  ان أمية أبو حدثنا: قال بواسط، الَباَبس  ل بن َغسَّ بيلغَ ا اأَلْحَوص بن الُمَفضَّ : قال ،الَّ
 ارد في ببغداد محمد بن أسباط رأيت "وقد: معين بن يحيى زكريا أبو قال: أبي قال
 ."(3)الُقْطن

كَّر ي   أخبرني :(4)وقال .17  جعفر ناحدث: قال الشافعي، هللا عبد بن محمد أخبرنا: قال ،السُّ
بي ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد بنا  :حمدم بن اط"أسب: زكريا أبو قال: قال ،الَغالَّ

 .يضعفونه" والكوفيون  ثقة،

                                                           

أحمد بن حنبل، مسند [ ،]2235 : رقم الحديث752/ 2ج ات/ األسواق ودخولها،ماجه، سنن ابن ماجه، التجار 
 .وغيرهم ،]327 : رقم الحديث410/ 1أحمد بن حنبل، ج

ا، منكر حديث هذا: "حاتم أبي والراجح قول قلت:  ابن أبي حاتم، علل[: انظر". الحديث هذا سالم يحتمل ال جدا
 ]200: رقم الحديث 312/ 5ج ،علل أخبار رويت في ثواب األعمال الحديث

 عن روى " :قال حيث هللا عبد بن سالم ذكر منه سقط قد شاهين ابن كالم أن يتبين الطريقين كال ومن :قلت
 .أعلم وهللا" أبيه عن سالم، عن واسع، بن محمد: "والصواب ،..."أبيه عن واسع، ابن محمد
 ثقة، ُضع  ف في روايته عن الثوري:  محمد: بن أسباط1) )
 أحمد وقال ،"الضعف بعض فيه أن إال صدوقاا، ثقة وكان: "سعد ابن ، وقال"ثقة صدوق : "شيبة بن ل يعقوبقا
 .مائتين سنة توفي الثوري"، في ضعف "ثقة: حجر ابن وقال معين"، ابن "وثقه: الذهبي ، وقال"صالح: "حنبل ابن
/ 2)جالجرح والتعديل  ،(53/ 2)جر البخاري، التاريخ الكبي ،(364/ 6)جابن سعد، الطبقات الكبرى  (.ع)

 (.98 ابن حجر، التقريب )ص: ،(232/ 1الذهبي، الكاشف )ج  ،(354/ 2)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(332
 . (512/ 7)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )

بي رواية في معين ابن لفظ بنحو معين، ابن عن ،الدوري  ورواية   .(535/ 3)ج الدوري . الَغالَّ
 يالغرب بالجانب طابق نهر من ببغداد كانت "محل ة :الُقْطن   : دارُ (422/ 2)ج البلدان قال ياقوت في معجم3) )
، بن عيسى ونهر الكرخ بين ارقطني" وانظر: السمعا علي   الحسن أبو اإلمام الحافظ إليها ينسب علي  ني، الد 

 .(435/ 3)ج األنساب
 .(512/ 7)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد4) )

، ابن حجر، تهذيب (175/ 1)ج، الذهبي، ميزان االعتدال (62/ 2)جوانظر: مغلطاي، إكمال تهذيب الكمال 
  ، بهذا السياق.(211/ 1التهذيب )ج
 ،(270/ 3)ج الدوري  ".ثقة: "معين ابن عن عبد هللا بن شعيب:و  ،خيثمة أبي وابن ،الجنيد وابن، وقال الدوري 

/ 7)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ،(332/ 2)جي حاتم، الجرح والتعديل ابن أب ،(465: ص) الجنيد ابن
512). 
/ 4ج) الدوري  ".سفيان عن يخطيء وكان: "الدوري  زاد ،"بأس به لي : " معين ابن : عنوالدارمي ،الدوري وقال 
  .(74: ص) ، الدارمي(49
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، و    رااِنيُّ ، أ ُبو ُسل ْيم ان  الح  ِريُّ ز  اُق بُن ر اِشٍد الج  ، م ْول   :ِقْيل  ِإْسح  قِ يُّ  :ِقْيل  ى ب ِني ُأم ياة ، و  الرا
ْول ى طااِب  م   :(1)ُعم ر  بِن الخ 

أبو  أخبرنا ،ُبْنداربن ثابت  أخبرنا ،أخبرنا أبو البركات األنماطي: (2)قال ابن عساكر .18
اأَلْحَوص بن أبو أمية  أخبرنا ،أبو بكر محمد بن أحمد أخبرنا ،العالء محمد بن علي

ل :وإسحاق بن راشد " :قال يحيى بن معين :أبي قال ، حدثناالُمَفضَّ  ".ةثق الَجَزر ي 
ْيب وغيره، القاسم أبو أنبأنا: (3)وقال .19  بن هللا عبد أخبرنا الخطيب، بكر أبي عن النَّس 

 بن مدمح بن جعفر أخبرنا الشافعي، هللا عبد بن محمد أخبرنا الجبار، عبد بن يحيى
بي حدثنا األزهر، ان الَغالَّ ل بن َغسَّ  ثقة". :الَحرَّان ي   راشد بن "إسحاق قال: الُمَفضَّ

                                                           

 مطرف نع يروي  فيما ثبت عندنا وهو يضعفونه، الكوفيون : "معين ابن عن :البرقي هللا عبد بن محمد وقال
 .(211/ 1ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ".منه أنا سمعت وقد والشيباني،

ْزِري  راشد بن إسحاق1) )  :توثيقه في مختلف  : الج 
 .الثقات في شاهين وابن حبان، ابن وذكره ،"ثقة: "والبرقي والعجلي، أحمد، قال
ا لوقا ،"الحديث صالح: "سفيان بن يعقوب وقال  وقال". بأس به "لي : النسائي وقال ،"الحديث حسن: "أيضا
 ".منه أقوى  وغيره صدوق،: "الذهبي
: الدارقطني ، وقال"شيخ: "حاتم أبو وقال ،"بحديثه يحتج ال: "خزيمة ابن وقال ،"القوي  بذاك لي : "النسائي وقال
 ".الزهري  من سماعه في تكلموا"

 (.ق س ت د خ. )جعفر أبي خالفة في توفي". الوهم بعض هري الز  عن حديثه في ثقة،: "حجر ابن وقال
 عن حدث إنهف الوجادة، في حدثنا يطلق كان فقد فقط، الزهري  عن روايته في فالضعف حجر، ابن قول والراجح
 ".كتاباا فوجدت المقدس، ببيت مررت: "قال لقيته؟ أني: له فقيل الزهري،

النسائي، السنن [ ،(345/ 1)جو ،(434/ 1)ج ي، المعرفة والتاريخالفسو  ،(386/ 1)جالبخاري، التاريخ الكبير 
ابن  ،(83: أحمد، العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي وغيره )ص ،]3412 : رقم الحديث407/ 3الكبرى، ج

: ص)الحاكم، معرفة علوم الحديث  ،(24/ 4)ج ابن حبان، الثقات ،(220/ 2)جأبي حاتم، الجرح والتعديل 
المزي، تهذيب  ،(1465/ 3)جابن العديم، بغية الطلب   ،(35: صشاهين، تاريخ أسماء الثقات )ابن ، (110
ابن  ،(42: ص)الذهبي، من تكلم فيه وهو موثق  ،(24/ 4)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(419/ 2)جالكمال 

 (.100: ابن حجر، التقريب )ص ،(19: ص) حجر، طبقات المدلسين
المزي، تهذيب  ،(1465/ 3)جوانظر: ابن العديم، بغية الطلب   ،(213/ 8)جق ابن عساكر، تاريخ دمش2) )

 .، بهذا السياق(421/ 2)جالكمال 
ا وقال ،"ثقة: "معين ابن عن: الدوري  وقال ابن عساكر، تاريخ  ،(73/ 3)ج الدوري ". الحديث صالح: "أيضا
 (.213/ 8)جدمشق 
 .(454: ص) الجنيد ابن. "بأس بإسحاق لي : "معين ابن عن: الجنيد ابن وقال
المزي، تهذيب  ،(1464/ 3وانظر: ابن العديم، بغية الطلب )ج  ،(213/ 8)جابن عساكر، تاريخ دمشق 3) )

 .، بهذا السياق(421/ 2)جالكمال 



97 
 

اقُ   ْبدِ  ْبنُ  ِإْسح  ْبد أ ِبي ْبنِ  ّللااِ  ع  ْحم ن ف ْرو ة ، ع  د بن الرا ،ِش الُقر   األ ْسو   أ ُبو اأُلم ِوي  موالهم، ي 
، م ْول ى ِني   :(1)ع فاان   ْبنِ  ُعْثم ان   ُسل ْيم ان اْلم د 

 أخبرنا ،َخْيُرْون  بن الفضل أبو أخبرنا األنماطي، البركات أبو : أخبرنا(2)عساكر ابن قال .20
ْير ي  أحمد بن محمد بكر أبو أخبرنا الواسطي، العالء أبو بن  صاأَلْحوَ  أخبرنا ،الَباَبس 

ان ل بن َغسَّ  سلمة( 4)]بن محمد[عن  (3)الواقدي "وحدث قال: أبي، أخبرنا ،الغالبي الُمَفضَّ
  معين". بن يحيى عند بثقة ولي  فروة، أبى بن إسحاق عن ،(5)]َبْخت[ بنا

                                                           

 متفق  على تضعيفه: :ف ْرو ة أبي بن إسحاق1) )
 وقال ،"الحديث متروك: "حاتم أبو وقال ،"فروة أبي بن هللا عبد بن اسحاق عن عندي الرواية تحل ال: "أحمد قال
: حجر ناب وقال ،"تركوه: "وقال ،"ضعفه على مجمع: "الذهبي ، وقال"الحديث متروك الحديث، ذاهب: "زرعة أبو

 (.ق ت د". )ومائة وأربعين أربع سنة توفي "متروك"،
ابن عدي، الكامل في  ،(227/ 2)ج، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل (396/ 1)جالبخاري، التاريخ الكبير 

 ،(814/ 3)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(446/ 2)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(530/ 1ضعفاء الرجال )ج
/ 1، ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج(193/ 1)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(237/ 1الذهبي، الكاشف )ج 

 .(102: ابن حجر، التقريب )ص ،(240
والمزي، تهذيب  ،(1481/ 3ابن العديم، بغية الطلب )ج : . وانظر(251/ 8)ج ابن عساكر، تاريخ دمشق2) )

 .السياق بهذا( 240/ 1ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(451/ 2)جالكمال 
 األعلى دوعب فروة، أبي بن الحكيم وعبد فروة، أبي بن هللا عبد بن إسحاق: "قال معين ابن عن :الدوري  وقال
 .(227/ 3)ج الدوري  ."إسحاق إال ثقات كلهم: فروة أبي بن هللا عبد بن وصالح ،فروة أبي بن هللا عبد ابن
 .(486: ص) الجنيد "ضعيف". ابن: معين ابن عن الجنيد: ابنوقال 
 (.321: ص) الجنيد ابن ".بشيء لي : ": عن ابن معينوقال
 .(451/ 2)جالمزي، تهذيب الكمال  .شيء" "ال: معين ابن عن :منصور بن إسحاق وقال
ابن  ."ثهحدي يكتب ال بشيء، لي  فروة أبي بن إسحاق: "قال معين ابن : عنمريم أبي بن سعد بن أحمد وقال

 .(530/ 1عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج
 .(451/ 2)جالمزي، تهذيب الكمال  ".بثقة لي : "معين ابن عن :داود أبو وقال
 ي ل حديثه: "آخر موضع في وقال" بشيء لي  ه،حديث يكتب "ال :معين ابن عن :صالح بن معاوية وقال
 .(102/ 1)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ".بذاك
: الحسن بن علي وقال اِني   .(228/ 2)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ".كذاب: "قال معين ابن عن الِهِسْنج 
 .(451/ 2)جالمزي، تهذيب الكمال  ".ضعيف: "معين ابن عن عبد هللا بن شعيب: وقال
 الواقدي. األسلمي واقد بن عمر بن محمد3) )
 ،(بخت بن مةسل بن محمد) الواقدي شيوخ في أجد لم حيث المعكوفتين، بين ما بحذف يستقيم الكالم :قلت4) )
 .فروة أبي بن إسحاق تالميذ في وال
  في الرواة. (بخت بن سلمة بن محمد)كذلك لم أقف على من اسمه  -
 : مثالا  انظر السنة، كتب من مواضع في َبْخت( بن )سلمة عن حديثبالت الواقدي صرح وقد -

 الحاكم أبو  (،132/ 1)جأبو نعيم، معرفة الصحابة  ،(35/ 8)جو ،(103/ 3)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
ابن عساكر، تاريخ دمشق  ،(6879/ 60/ 4)جو ،(6868/ 57/ 4)ج عبد هللا، المستدرك على الصحيحين

 (.297/ 20)ج
 فقد – أعلم وهللا – أثبته ما والصواب ،]بحت[ابن عساكر، تاريخ دمشق  من موضعها في وردت :قلت5) )

ابن سعد، الطبقات : في َبْخت بن محمد ترجمة وانظر(. 1481/ 3)جفي تاريخ حلب (  َبْخت) بلفظ وردت
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 أخبرنا قال،الب ُبْندار بن ثابت المعالي أبو أخبرنا األنماطي، البركات أبو : أخبرنا(1)وقال .21
 موسى بن محمد بن أحمد بن محمد بكر أبو أخبرنا الواسطي، علي بن محمد ءالعال أبو

ْير ي  ان أمية أبو أخبرنا ،الَباَبس  ل بن َغسَّ بي اأَلْحَوص بن الُمَفضَّ  حدثنا أبي، دثناح ،الَغالَّ
 يحيى: (3)] ُأَنْيَسة [ أبي وابن ،(2)األيلي والحكم فروة، أبي بن "إسحاق :قال معين بن يحيى
 حديثهم". كتبيُ  ال

 

اقُ   اِلحٍ  ،ن ِجْيٍح األ ْزِديُّ  بنُ  ِإْسح  الُ و  ،أ ُبو ص  اد  س   ،أ ُبو ي ِزْيد  الم ل ِطيُّ  :ُيق  ن  ب ْغد   :(4)ك 
كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى  :(5)قال الخطيب البغدادي .22 د بن ككككككك، قال: أخبرنا محمالسُّ

، قال: بيالَغالَّ ن األزهر، قال: حدثنا ابن عبد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد ب
ْيحإسحاق بن ": قال أبو زكريا  ."كذاب :طيلَ المَ  َنج 

                                                           

ابن ُقطلوُبغا،  ،(65/ 4)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(82/ 4)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(472/ 5)جالكبرى 
 (.59/ 5)ج الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة

 (.53/ 64)جو ،(20/ 15)جو ،(252/ 8)جابن عساكر، تاريخ دمشق 1) )

 بن أحمد قالو  ،"بشئ لي : "المديني ابن وقال المبارك، ابن تركه: ضعفه على متفق  : هللا عبد بن الحكم2) )
 في فروة أبي بن وإسحاق األيلي، الحكم حديث ألق: "وقال ،"موضوعة األيلي هللا عبد بن الحكم أحاديث: "حنبل
 ال ضعيف: "زرعة أبو وقال ،"يكذب كان حديثه يكتب ال الحديث، متروك ذاهب،: "حاتم أبو وقال ".الدجلة
 .وأربعين مائة سنة توفي ،"الحديث منكر: "ماكوال ابن وقال ،"عنه يحدث

ابن  ،(478/ 2ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(121/ 3)جالتعديل انظر: ابن أبي حاتم، الجرح و 
/ 3)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(572/ 1)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(19/ 15)جعساكر، تاريخ دمشق 

634). 
 واياتالر  يف وردت كما إثباتها، - أعلم تعالى وهللا – والصواب الرواية، هذه من اللفظة هذه سقطت :قلت3) )

 .الرواية هذه بعد ُأثبتت التي
 والجوزجاني، ل،حنب بن وأحمد الفال س،: بالكذب وصفه :تكذيبه على األئمة أجمع: الم ل ِطي   ن ِجْيح بن إسحاق4) )

 الدجاجلة، من دجال: "حبان ابن وقال .األئمة من وغيرهم عدي، وابن البغدادي، علي أبو محمد بن وصالح
ا  هللا ولرس على الحديث يضع كان  ".الوضاعين والكذبة المتروكين، الضعفاء أحد وهو: "المزي  وقال ،"صراحا
 ."له يخرجوا ولم تكذيبه، على أجمعوا: "حجر ابن وقال

ابن  ،(30/ 2)جأحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد  ،(404/ 1)جالبخاري، التاريخ الكبير 
ابن عدي، الكامل في ضعفاء  ،(134/ 1ابن حبان، المجروحين )ج ،(235 /2)جأبي حاتم، الجرح والتعديل 

 ،(116/ 2)جمغلطاي، إكمال تهذيب الكمال  ،(484/ 2)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(536/ 1الرجال )ج
/ 1ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(200/ 1)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(1069/ 4)جالذهبي، تاريخ اإلسالم 

 (.103: ابن حجر، التقريب )ص ،(175/ 7)جحجر، لسان الميزان ابن  ،(252
، بهذا (1530/ 3ابن العديم، بغية الطلب )ج  . وانظر:(331/ 7)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )5)

 دوري ال". هللا رحمه ال: "قال فضعفه، الملطي نجيح بن إسحاق وذكر: معين ابن عن: الدوري  السياق. وقال
 (.236/ 2)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ". بشيء لي : "معين ابن عن: الوق (.434/ 4)ج
 (.51/ 1)ج محرز ابن". خبيث سوء رجل هللا، عدو كذاب: "معين ابن عن: محرز ابن وقال
 (.63/ 1)جو ،(52/ 1)ج محرز ابن" مأمون  وال بشيء، لي  كذاب ضعيف: "معين ابن عن: وقال
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دُ أ    ْمٍرو ْبنُ  س  ، ع  ِليُّ  اْلُمْنِذرِ  أ ُبو اْلُكوِفيُّ ِقيُه، صاحب اْلب ج   : (1)يفةحن أبي اْلف 
كَّر ي   يحيى بن هللا عبد أخبرني :(2)البغدادي الخطيب قال .23  بن دككككككككككككمحم خبرناأ: قال ،السُّ

: قال ،بيالَغالَّ  ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال الشافعي، هللا عبد
 .ثقة" :عمرو بن "أسد: معين بن يحيى قال

                                                           

 جيحن بن إسحاق الحديث: ووضع بالكذب، المعروفين من: "معين ابن عن: مريم أبي بن سعد بن أحمد وقال
 .(535/ 1ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج. الملطي"

 وحماد لملطي،ا نجيح بن إسحاق: به يعتد وال بحديثهم، يذاكر لي  النفر؛ هؤالء طرح على الناس اجتمع: "وقال
 (.351/ 2)جابن حجر، لسان الميزان ". النصيبي
 سحاقإ منهم أرى  كنت الحديث، يضعون  قوم ببغداد كان: "معين ابن عن: شيبة أبي بن عثمان بن محمد وقال
 (.105/ 1)جالعقيلي، الضعفاء الكبير ". الملطي نجيح ابن
 مختلف  في توثيقه: :عمرو بن أسد1) )

س وقال عثمان المديني، ابن ضعفه  يبصر كان نماإ الحديث، في شيء ال سواء، والريح هو" :شيبة أبي بن والفالَّ
ا: "لين"، وقال ،"ضعيف: "البخاري  وقال ،"الرأي  ال: "ارون ه بن يزيد بالقوي"، وقال "لي : النسائي وقال أيضا
 أبي حابأص عنه روى : "حبان ابن ، وقال"حديثه يعجبني ال الحديث ضعيف: "حاتم أبو وقال ،"عنه األخذ يحل
 عجبالت جهة على عنه رووا قد الحديث أصحاب ألن ذكرته وإنما اهبهم،مذ على الحديث يسوي  كان حنيفة،
 ، وقال الذهبي في  ديوان الضعفاء: "ضعيف"."الشيء بعد الشيء
 سفيو  وأبو وقال: "صدوق، ،"صدوقاا كان" :وقال ،"الحديث صالح: "أحمد به"، وقال "يعتبر: الدارقطني وقال
ه"، ب بأس "ال: الموصلي عمار ابن شيء"، وقال عنهم روي ي أن ينبغي ال حنيفة أبي أصحاب ولكن صدوق 
  ،"بأس ورواياته بأحاديثه ما: "عدي ابن وقال ،"بأس به لي : "داود أبو وقال
 بن يزيد ولق على حجة بتزكيته عمار بن هللا عبد بن محمد كالم ولي : "فيهم المختلف في شاهين ابن وقال

 ن هارو  بن ويزيد موصلي، عمار ابن ألن عمار، ابن من عمرو نب بأسد أعلم شيبة أبي بن وعثمان هارون،
: وقوله مار،ع ابن على العليا الطبقة في هارون  بن ويزيد .به أعلم فهما كوفي شيبة أبي بن وعثمان واسطي،

 ".عنه الرواية تحل ال: يزيد قول مثل لي  به بأس ال
 لما تغير إنهو  يتعمد، ال أنه به بأس ال: بقوله رادأ بأنه كالميه بين الجمع فيمكن: "اللسان في حجر ابن وقال
ا وقد اختلف فيه قول ابن معين حفظه، فضعف بصره ضعف  ".أيضا

 الراجح أنه ضعيف. قلت:
 .ومائة تسعين سنة توفي: وقيل ومائة، وثمانين ثمان سنة توفي: قيل

/ 2)جأبي حاتم، الجرح والتعديل ، ابن (49/ 2)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(286/ 3)جوكيع، أخبار القضاة 
ابن عدي، الكامل في  ،(180/ 1، ابن حبان، المجروحين )ج(773/ 2)ج واألسماء مسلم، الكنى ،(337

ابن شاهين، تاريخ أسماء الضعفاء  ،(44: ص)ابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات  ،(84/ 2ضعفاء الرجال )ج
 ،(561/ 2)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ،(21: ص)ابن شاهين، المختلف فيهم  ،(46: ص)والكذابين 

/ 1)جابن حجر، لسان الميزان  ،(206/ 1)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(807/ 4)جالذهبي، تاريخ اإلسالم 
383.) 
 . وانظر: ابن ُقطلوُبغا، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة(470/ 7)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )
 بهذا السياق. (348/ 2)ج

بي رواية في معين ابن للفظ موافقة معين، ابن عن ،الدوري  ورواية   .(326/ 3)ج الدوري . الَغالَّ
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اِريُّ    ِثْيٍر األ ْنص  ِر بِن أ ِبي ك  ْعف  ِقيِ  م ْوال ُهمُ ، ِإْسم اِعْيُل بُن ج  ر  اق  الأ   ،الزُّ ِنيُّ ُبو ِإْسح  م د 
(1): 

كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى : (2)قال الخطيب البغدادي .24  د بن كككككك، قال: أخبرنا محمالسُّ
، قال: بيالَغالَّ عبد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن 

 ."ثقتان :(3)وإسماعيل بن جعفر، وأخوه محمد بن جعفر"قال يحيى بن معين: 

                                                           

 وقد اختلف فيه قول ابن معين:
 .(363/ 3)ج، و(29/ 4)ج الدوري  ".بأس به يكن لم: "معين ابن عن :الدوري  وقال
 ال يني،ع أنكرت قد: وقال الق َمْطر، فأعطاهم ء،القضا على وهو عينه أنكر به، بأس ال: "معين ابن عن: وقال
 .(363/ 3)ج الدوري  ".هللا رحمه: يحيى قال ثم لكم، أقضي ال وهللا
خ . الخطيب البغدادي، تاري..."حنيفة أبي مذهب يذهب وكان صدوقاا، عمرو بن أسد كان: "معين ابن عن :وقال
 .(470/ 7)ج بغداد
 .(392/ 2)جأبو أحمد، األسامي والكنى   ".به بأس ال: "معين ابن عن :شيبة أبي بن عثمان بن محمد وقال
ل ابن عدي، الكام". حديثه يكتب وال بشيء، لي  كذوب: "معين ابن عن: مريم أبي بن سعد بن أحمد وقال

 (.83/ 2في ضعفاء الرجال )ج
 يحيى عن غيره روى  قد": بقوله وعلق( 470/ 7)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد في القول هذا الخطيب وأورد
 ".القول هذا خالف معين ابن
ا وقد اختلف فيه قول ابن معين(: "384/ 1)جابن حجر في لسان الميزان  وقال  ".أيضا
: بقوله أراد أنهب وللتوفيق بين توثيق ابن معين وتكذيبه له؛ يرجح قول ابن حجر الذي سبقت اإلشارة إليه؛ قلت:
 حفظه. وهللا تعالى أعلم.  فضعف بصره ضعف لما غيرت وإنه يتعمد، ال أنه به بأس ال

رُ  َوجمعه الكتب، فيه ُيصان ما: "والق َمْطَرةُ  والِقم ْطر  (.37. سبق بيانه. انظر: )ص: "َقماط 
 :توثيقه على متفق   :جعفر بن إسماعيل1) )
: حجر ناب زاد ،"ثقة: "جرح وابن والذهبي، والحاكم، والنسائي، زرعة، وأبو وأحمد، سعد، وابن المديني، ابن قال
 (.ع. )ومائة ثمانين سنة توفي. الثقات في حبان ابن وذكره". ثبت"

 ،(137 ، ابن المديني، سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني )ص:(237/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
العلل ومعرفة  أحمد، ،(162/ 2)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(349/ 1)جالبخاري، التاريخ الكبير 

الحاكم أبو عبد هللا، سؤاالت  ،(44/ 6)ج ابن حبان، الثقات ،(485/ 2)جالرجال، رواية عبد هللا بن أحمد 
 ،(230/ 8)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(56/ 3)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(133)ص: السجزي للحاكم 

 .(244/ 1الذهبي، الكاشف )ج 
 .(182/ 7)ج بغدادالخطيب البغدادي، تاريخ 2) )

 الخطأ، قليل مأمون : "خيثمة أبي ابن زاد ،"ثقة: "معين ابن عن: خيثمة أبي وابن ،والدارمي، الدوري  وقال
ابن أبي خيثمة، السفر  ،(68: ص) الدارمي ،(171/ 3)جو ،(249/ 3)جو ،(165/ 3)ج الدوري ". صدوق 

 (.358/ 2الثالث )ج
قال ابن حجر في  األكبر، وهو إسماعيل أخو المدني، موالهم األنصاري  كثير أبي بن جعفر بن محمد3) )

 (.ع". )ثقة(: "471 التقريب )ص:
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ْيِمرٍ  بنِ ِإْسم اِعيُل ْبُن ر اِفٍع   ، ُعو  ِنيُّ ْين ة   ر اِفعٍ و أ بُ  الم د  ْوًلى ِلُمز  اصُّ م   :(1)ن ِزيُل اْلب ْصر ةِ  ،اْلق 
 برنا أبوأخ ،ُبْندار بن ثابت المعالي أخبرنا أبو البركات، أبو وأخبرنا :(2)قال ابن عساكر .25

ْير ي  بكر أخبرنا أبو الواسطي، العالء لاأَلْحَوص بن أخبرنا  ،الَباَبس   أبي، حدثنا ،الُمَفضَّ
 .ُمَزْيَنة" مولى :رافع بن إسماعيل رافع "أبو قال: معين بن يحيى حدثنا

 

 :(3)ِإْسم اِعيل ْبن ُعم ر، أ بو المنذر الواِسِطي   

كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى  :(4)قال الخطيب البغدادي .26   د بنكككككككككككك، قال: أخبرنا محمالسُّ

                                                           

 :مختلف  في توثيقه :رافع بن إسماعيل1) )
 ".الحديث مقارب ثقة: "البخاري  قال
ا الحديث كثير وكان: "سعد ابن وقال  وقال ،"قةبث لي : "النسائي وقال ،"الحديث ضعيف: "أحمد وقال ،"ضعيفا
اأ  منكر: "حاتم وأبو علي،   بن عمرو وقال ،"متروك: "والدارقطني خراش، ابن وقال ،"الحديث متروك: "يضا

 ".الحديث
ا، رجالا  كان: "حبان ابن وقال  تسبق لتيا المناكير حديثه على الغالب صار حتى األخبار، يقلب أنه إال صالحا
 ".لها كالمتعمد كان أنه القلب إلى
 (.ق ت بخ. )ومائة الخمسين حدود في توفي ،"الحفظ ضعيف: "حجر ابن وقال

/ 1)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(354/ 1)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(432/ 5)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
ابن عدي، الكامل  ،(124/ 1ابن حبان، المجروحين )ج ،(169/ 2)ج، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل (77

المزي، تهذيب الكمال  ،(14: ص) الدارقطني، سؤاالت البرقاني للدارقطني ،(454/ 1في ضعفاء الرجال )ج
 (.107: ابن حجر، التقريب )ص ،(227/ 1)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(85/ 3)ج
 .(398/ 8)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )

 (62/ 3)ج الدوري ". بشيء لي : "معين ابن عن: الدوري  وقال
ابن عدي،  ،(486: ص) الجنيد ابن". الحديث ضعيف: "معين ابن عن: مريم أبي نواب ،الجنيد ابن وقال

 (.452/ 1الكامل في ضعفاء الرجال )ج
/ 2ج)ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ". ضعيف: "معين ابن عن :صالح بن ومعاوية ،منصور بن إسحاق وقال
 (.452/ 1ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(169
 :وثقه األئمة: الواسطي عمر بن لإسماعي3) )
 في حبان ابن وذكره ".صدوق : "حاتم أبو وقال ،"ثقة: "حجر وابن البغدادي، والخطيب المديني، بن علي قال

 الراجح أنه ثقة. قلت: (.س م عخ. )المائتين بعد توفي. الثقات
/ 2)جسلم، الكنى واألسماء م ،(370/ 1)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(235/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 

المزي، تهذيب الكمال  ،(94/ 8)ج ابن حبان، الثقات ،(189/ 2)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(773
ابن حجر، التقريب  ،(319/ 1ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(248/ 1الذهبي، الكاشف )ج  ،(154/ 3)ج
 (.109: )ص
 بهذا السياق؛ ،(156/ 3)جالمزي، تهذيب الكمال وانظر:  ،(215/ 7)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد4) )

بي إلى ينسبه ولم معين، ابن قول من( 319/ 1ابن حجر في تهذيب التهذيب )ج وذكره  .الَغالَّ
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، قال: بيالَغالَّ عبد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن 
ل لي  به بأس، وهو إسماعي :عن أبي المنذر، من تجار أهل واسط" :حدثنا يحيى بن معين

 ."بن عمرا
 

، أ ُبو ُعْتب ة  الع ْنِسيُّ   يااِش بِن ُسل ْيٍم الِحْمِصيُّ  :(1)مم ْوال هُ ِإْسم اِعْيُل بُن ع 
كَّر ي  خبرني عبد هللا بن يحيى أ :(2)قال الخطيب البغدادي .27  د بن كككككك، قال: أخبرنا محمالسُّ

، قال: بيالَغالَّ عبد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن 
 ن غيرهمثقة في أهل الشام، وأما ما روى ع :إسماعيل بن عياش"قال يحيى بن معين: 

 ."ففيه شيء
كَّر ي  عبد هللا بن يحيى  أخبرناو  :قال الخطيب :(3)قال ابن عساكر .28 حمد بن م أخبرنا ،السُّ

بيابن  حدثنا ،جعفر بن محمد بن األزهر حدثنا ،عبد هللا الشافعي   :الَغالَّ

                                                           

 غير عن وى ر  ما فأما الشام، أهل أصحابه عن روى  فيما قثَّ وَ يُ  أنه على العلماء اتفق: ع يااش بن إسماعيل1) )
 شيبة، نب ويعقوب والدوالبي، والبخاري، والفالَّس، ودحيم، وأحمد، المديني، ابن قاله ضعف، هففي الشام أهل
 .وغيرهم والساجي والبرقي، الحاكم، أحمد وأبو والنسائي زرعة، وأبو
 قبيل من حصال الشاميين عن وحديثه به، يحتج ال والعراقيين، الحجازيين عن إسماعيل حديث: "الذهبي وقال

 ".منه أقوى  يعارضه لم إن به تجويح الحسن،
 أو إحدى سنة توفي ،"غيرهم في مخلط بلده، أهل عن روايته في صدوق : "-وهو الراجح  – حجر ابن وقال
 (.ق س ت د ي. )سنة وسبعون  بضع وله ومائة، وثمانين اثنتين

ل رواية المروذي أحمد، العلل ومعرفة الرجا ،(161: ابن المديني، سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني )ص
ابن  ،(192/ 2)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(89/ 1)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(104: ص)وغيره 

 ،(321/ 8)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(163/ 3)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(125/ 1جحبان، المجروحين )
ابن حجر، تهذيب التهذيب  ،(240/ 1)جاالعتدال  الذهبي، ميزان ،(47: ص)الذهبي، من تكلم فيه وهو موثق 

 (.109: ابن حجر، التقريب )ص ،(324/ 1)ج
 .(186/ 7)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )
 عن حدث وما صحيح، فحديثه الشام أهل عن رواه  ما أن: السياق بهذا رواية من أكثر معين ابن عن ورد وقد
 حمدوم ،خيثمة أبي وابن ،األسدي محمد بن ومضر ،المديني بن ليع رواه  فيه، خلط غيرهم أو العراق أهل

ابن حبان،  ،(89/ 1)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  .معين ابن :عن جميعهم ،شيبة أبي بنا عثمان بنا
 (.186/ 7)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ،(125/ 1المجروحين )ج

. "ثقة عن حدث إذا" ، زاد ابن محرز:"ثقة: "معين ابن عن: السجستاني داود وأبو ،محرز ابنو ،الدوري  وقال
 (.47/ 9)جابن عساكر، تاريخ دمشق ، (80/ 1)ج محرز ابن ،(411/ 4)ج الدوري 
 انياألله زياد بن محمد مثل الثقات الشيوخ عن حدث إذا: "معين ابن عن: بن حنبل أحمد بن هللا عبد وقال

 (.90/ 1)جالعقيلي، الضعفاء الكبير ". مسلم بن وشرحبيل
 .(69: ص) الدارمي". بأس به يكون  ال أن أرجو: "معين ابن عن :الدارمي وقال
 .(192/ 2)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ". بأس به لي : "معين ابن عن :خيثمة أبي ابن وقال
 .(49/ 9)جابن عساكر، تاريخ دمشق 3) )
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ن محمد بن علي ب أخبرنا ،ُبْندارثابت بن  أخبرنا ،وأخبرنا أبو البركات األنماطيح  .29
ان أخبرنا ،محمد بن أحمد بن محمد أخبرنا ،بيعقو  ل بن َغسَّ  حدثنا ،اأَلْحَوص بن الُمَفضَّ

ن وأما ما روى ع ،ثقة في أهل الشام :إسماعيل بن عياش" :قال يحيى بن معين :أبي قال
 يء".غيرهم ففيه ش

ضي لقاا أخبرنا ،َخْيُرْون أبو الفضل بن  أخبرنا ،أخبرنا أبو البركات األنماطي :(1)وقال .30
ْير ي أبو بكر  أخبرنا ،أبو العالء لاأَلْحَوص بن  حدثنا ،الَباَبس  عن يحيى  ،أبي نا، حدثالُمَفضَّ

 ". نْ مولى عَ  :وإسماعيل بن عياش" :بن معين قالا
 

ِميُّ   ار  اِشِعيُّ  ،اأْل ْصب ُغ ْبُن ُنب ات ة  الدا اِسِم اْلُكوِفيُّ  ،اْلُمج   :(2)ِمْيِميُّ التا ، أ ُبو اْلق 
كَّر ي   يحيى بن هللا عبد أخبرني :(3)البغدادي لخطيبقال ا .31   بن دكككككككمحم أخبرنا: قال ،السُّ

                                                           

 ، بهذا السياق.(168/ 3)جذيب الكمال المزي، ته ، وانظر: (37/ 9)جابن عساكر، تاريخ دمشق 1) )
 : توثيقه في مختلف   :ُنباتة بن األصبغ2) )
 ".ثقة: "العجلي قال
ا وقال ،"الحديث متروك: النسائي وقال ،"روايته في يضعف كان: "سعد ابن وقال  وقال ،"بثقة لي : "أيضا

: بانح ابن ، وقال"الحديث منكر: "يالدارقطن وقال ،"الحديث لين: "حاتم أبو وقال ،"متروك الحديث: "النسائي
 ".كذاب: "عياش بن بكر أبو قال ،"الترك أجلها من فاستحق الروايات في بالطامات أتى"

 (.ق". )بالرفض رمي متروك: "حجر ابن وقال
/ 3)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ ،(71: ص) العجلي، الثقات ،(247/ 6)جابن سعد، الطبقات الكبرى 

ابن أبي حاتم،  ،(129/ 1)ج، العقيلي، الضعفاء الكبير (21: ص) والمتروكون  لضعفاءا النسائي، ،(190
ابن عدي، الكامل في  ،(173/ 1ابن حبان، المجروحين )ج ،(320/ 2)جو ،(313/ 6)جالجرح والتعديل 

 ،(16/ 3)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(308/ 3)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(102/ 2ضعفاء الرجال )ج
 (.113: ابن حجر، التقريب )ص ،(271/ 1)جي، ميزان االعتدال الذهب
  .(251/ 14)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد3) )

 كلهم يساوى  ولي  َة؛ُنَباتَ  بن الُعَرن ي  واأَلْصَبغ الَهَجر ي  وَحبَّة رشيد الشعبي رأى قد: "معين ابن عن: الدوري  وقال
 (.354/ 3)ج الدوري . منهم" شر عقيصىاا سعيد وأبو: "يحيى قال، "شيئاا
 (.453/ 3)ج الدوري ". بثقة لي : "معين ابن عن: وقال
ابن  ،(70: ص) الدارمي". بشيء لي : "معين ابن عن :أبان بن وجعفر ،صالح بن ومعاوية ،الدارمي وقال

 (.174/ 1ابن حبان، المجروحين )ج ،(102/ 2عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج
ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال ". بشيء حديثه لي : "معين ابن عن: الدورقي أحمد بن هللا عبد وقال
 (.102/ 2)ج
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: قال ،بيالَغالَّ  ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال الشافعي، هللا عبد
الُعَرن ي   وَحبَّة ،(1)"رشيد الَهَجر ي  

 -عين م بن ىيحي: يعني -ذكرهم  ُنَباَتةَ  بن  ، واأَلْصَبغ(2)
ا سعيد وأبو مذهب، بسوء َعَقيصا

 منهم". شر   (3)

 
 

مُ   ، ِغي اثٍ  بنُ  أ ْصر  اِنيُّ اُبْوِريُّ  ِغي اثٍ  أ ُبو الُخر اس   :(4)الناْيس 
كَّر ي  ن يحيى ككككأخبرني عبد هللا ب :(5)قال الخطيب البغدادي .32  بند ككككككككككككك، قال: أخبرنا محمالسُّ

بيحدثنا جعفر بن محمد األزهري، قال: حدثنا ابن عبد هللا الشافعي، قال:  ، قال: الَغالَّ
 ".لي  بثقة :وأصرم الخراساني"قال يحيى بن معين: 

                                                           

، ُرَشْيد1) ) ". بعض المتأخرين رهذك صحبة، له يثبت ال معاوية، بني مولى: "نعيم أبو قال الفارسي،: وقيل اْلَهَجر ي 
 (.1119/ 2)ج الصحابة نعيم، معرفة أبو
 (. 126لُعَرني. ستأتي ترجمته. انظر: )ص: ا ُجَوين بن َحبَّة2) )
 محمدو األعمش،: وعنه عنه، هللا رضي علي: عن: الذهبي قال: دينار: اسمه وقيل سعيد، أبو عقيص،3) )
 .وغيرهم خليفة، بن وفطر جحادة، ابن
ا ولقبه دينار، اسمه إن: قيل: "الخطيب وقال الذهبي،  ،(251/ 14)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد". عقيصا

 (.43/ 3)جتاريخ اإلسالم 
 ":الجماعة عند متروك وهو: "الذهبي قال: ِغي اث بن أصرم4) )
: النسائي وقال ،"الحديث منكر: "وابن حبان، والدارقطني الساجي، وزكريا حاتم الرازي، وأبو والبخاري، أحمد، قال
 ".الحديث متروك"

النسائي، الضعفاء والمتروكون  ،(31)ص: عفاء الصغير البخاري، الض ،(56/ 2)جالبخاري، التاريخ الكبير 
ابن حبان،  ،(336/ 2)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(118/ 1)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(21: ص)

الحاكم أبو عبد هللا، تاريخ نيسابور  ،(259/ 1)جالدارقطني، الضعقاء والمتروكون  ،(183/ 1المجروحين )ج
ابن حجر،  ،(36/ 5)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(127/ 1)جوزي، الضعفاء والمتروكون ابن الج ،(15)ص: 

 (.462/ 1)جلسان الميزان 
 :ص)ابن شاهين، تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين  . وانظر:(493/ 7)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد5) )
 . السياق بهذا ،(463/ 1)ج ابن حجر، لسان الميزان ،(273/ 1)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(57

بي ابن)تحرف  قلت:  .(العالء ابن) الذهبي، ميزان االعتدال إلى في(. الَغالَّ
بي رواية في معين ابن للفظ موافقة معين، ابن عن: الجنيد ابن ورواية  (.305: ص) الجنيد ابن .الَغالَّ
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ْول ى أ ْفل ُح،  ، أ يُّوب   أ ِبي م  اِريُّ ْبدِ  أ ُبو اأْل ْنص  ، ع  ِنيُّ ْحم ِن الم د  : أ ُبو ويقال ي ْحي ى أ ُبو :ويقال الرا
 :(1)ك ِثير

 محمد أخبرنا ،ُبْندار بن ثابت أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(2)عساكر ابن قال .33
ْير ي  أحمد بن محمد أخبرنا الواسطي، علي بنا لبن الُمفَ اأَلْحَوص  ، أخبرناالَباَبس   ضَّ

بي  ثير".ك أبا يكنى كان :أيوب أبي مولى "أفلح زكريا: أبو قال قال: أبي ناحدث ،الَغالَّ

م   َأُبو أخبرنا :(3)وقال  .34 يُب وغيره، اْلَقاس   أخبرنا لي،ع بن أحمد الخطيب بكر أبي عن النَّس 
كَّر ي   يحيى بن هللا عبد محمد أبو  أخبرنا افعي،الش هللا عبد بن محمد بكر أبو أخبرنا ،السُّ
ل [أخبرنا األزهر، محمد بن جعفر ان  بن (4)]الُمَفضَّ بيَغسَّ  أبي مولى "أفلح قال: الَغالَّ
 كثير". أبا يكنى :أيوب

                                                           

: حجر ناب وقال العجلي، ووثقه ،"ديثالح قليل ثقة كان: "سعد ابن قال: األنصاري  أيوب أبي مولى أفلح1) )
 (.م) وستين، ثالث سنة توفي ،"ثقة مخضرم" 

ابن  ،(71: ص) العجلي، الثقات ،(52/ 2)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(64/ 5)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
: صابن حجر، التقريب ) ،(368/ 1ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(99/ 2أبي خيثمة، السفر الثالث )ج

114.) 
 ، بهذا السياق.(1946/ 4. وانظر: ابن العديم، بغية الطلب )ج (179/ 9)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )
 .(181/ 9)جابن عساكر، تاريخ دمشق 3) )
، والصواب ما أثبته، وقد تم التعديل بناءا على ما ورد في كتب التراجم، وتكرار ]الفضل[في األصل : قلت4) )

 .(6/ 14)جخ دمشق، انظر مثالا: ابن عساكر، تاريخ دمشق هذا السند في تاري



106 
 

ب ِشي  ، الم كِ يُّ أ ْيم ُن بُن ن اِبٍل   ِرْيُر، الطاِوْيُل، ِمْن م و اِلي آأ ُبو ِعْمر ان  الح  ِل أ ِبي ب ْكٍر ، الضا
ْيقِ  دِ  ال ن   ن ِزْيلُ  ،الصِ    :(1)ع ْسق 

ا أبو أخبرن ،ُبْندارأخبرنا ثابت بن  ،أخبرنا أبو البركات األنماطي :(2)قال ابن عساكر  .35
ْير ي  أخبرنا أبو بكر ،الواسطيالعالء  ل بن غَ حدثنا  ،الَباَبس  اناأَلْحَوص بن الُمَفضَّ  ، حدثناسَّ
 ".لم يكن يفصح ،شيخ ثقة :َناب لأيمن بن " :عن يحيى قال ،أبي

 

ْيِر ْبِن ك    ِويُّ ٍب عْ أ يُّوُب ْبُن ُبش   :(3)ق اِضي أ ْهِل ِفل ْسِطْين   ،اْلب ْصِري ِ  اْلع د 
 ْنداربُ أخبرنا أبو المعالي ثابت بن  ي،أخبرنا أبو البركات األنماط :(4)قال ابن عساكر .36
 ،دأخبرنا أبو بكر محمد بن أحم ،أخبرنا أبو العالء محمد بن علي بن يعقوب ،بن إبراهيما

انأخبرنا أبو أمية  ل بن َغسَّ أيوب " :قال أبو زكريا :أبي قال ، حدثنااأَلْحَوص بن الُمَفضَّ
 ".(5)د بن هالليْ مَ روى عنه حُ  ،عدوي  :ر بن كعبيْ شَ بن بُ ا

                                                           

 :في توثيقه مختلف  : ناِبل بن أيمن1) )
 ولي  ة،"ثق: المديني ابن وقال ،"ثقة: "والحاكم والترمذي، الطوسي، نصر بن على بن والحسن عمار، ابن وقال

 ".به بأس ال: "يالنسائ وقال ،"هو ما ضعف وإلى صدوق، مكي: "شيبة بن يعقوب وقال بالقوي"،
ا أر لمو ...  يرويه فيما به بأس ال: "عدي ابن وقال ،"بالقوي  لي : "الدارقطني وقال ،"شيخ: "حاتم أبو وقال  أحدا
 ".صالحة بها بأس ال أحاديثه أن وأرجو الرجال، في تكلم ممن ضعفه
 عندي ذيوال فيه، لرأيا حسن معين بن يحيى وكان عليه، يتابع ال بما وتفرد يخطىء، كان: "حبان ابن قال
 ".به االحتجاج من أولى الثقات وافق ما إال االحتجاج، عند حديثه تنكب
 (.ق س ت خ". )يهم صدوق : "-وهو الراجح  -حجر ابن قال

ابن أبي حاتم،  ،]903: رقم الحديث238/ 3 الترمذي، سنن الترمذي،[ ،(27/ 2)جالبخاري، التاريخ الكبير 
ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال  ،(183/ 1ابن حبان، المجروحين )ج ،(319/ 2الجرح والتعديل )ج

ابن حجر،  ،(51: ص)الذهبي، من تكلم فيه وهو موثق  ،(447/ 3)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(149/ 2)ج
 (.117: ابن حجر، التقريب )ص ،(393/ 1تهذيب التهذيب )ج

 .السياق بهذا ،(449/ 3)جتهذيب الكمال  المزي،: وانظر ،(53/ 10)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )
 (.75: ص) الدارمي ،(89/ 3)ج الدوري ". ثقة: "معين ابن عن: الدارميو ،الدوري  وقال
ْير بن أيوب3) )  : كعب بن ُبش 
 قالو  ،"صدوق : "الذهبي وقال الثقات، في حبان ابن وذكره ،"مجهول: "خراش ابن وقال ،"أعرفه ال: "أحمد قال
ا ،: أيضا  ".يعرف يكاد ال "مقل 
 (.د. )سنة وسبعون  خم  وله ومائة، عشرة تسع سنة توفي". مستور: "-وهو الراجح  –حجر  ابن وقال

ابن أبي  ،(409/ 1)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(124: ص)أحمد، العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي وغيره 
 في المتشابه تلخيص البغدادي، الخطيب ،(56/ 6)ج ابن حبان، الثقات ،(242/ 2)جحاتم، الجرح والتعديل 

الذهبي، الكاشف  ،(17/ 3)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(456/ 3)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(51/ 1)ج الرسم
، ابن حجر، (397/ 1ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(285/ 1)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(260/ 1)ج 

 (.117: التقريب )ص
 .(88/ 10)جتاريخ دمشق ابن عساكر، 4) )
 فيه توقف عالم، ثقة(: "182 قال ابن حجر في التقريب )ص: البصري، نصر أبو العدوي، هالل بن ُحَمْيد5) )
 (.ع". )السلطان عمل في لدخوله سيرين ابن
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ِنيُّ   يااٍر اْلم د  يااٍر الزُّْهِريُّ  ،أ يُّوُب ْبُن س   :(1)أبو س 
ل  رواية وفي :(2)قال ابن شاهين  .37  ليح ال مذموم َسيَّار: بن "أيوب :يحيي عنالُمَفضَّ

 .عنه" يحدث لمسلم
 

 

 :(3)ي الي م ام ةِ أ ُبو ي ْحي ى ق اِض  ،أ يُّْوُب بُن ُعْتب ة  الي م اِميُّ  
بي ابن قال :(4)قال ابن الجنيد .38  انأب بن محمد: اليك أحب أيما: أسمع وأنا ليحيى الَغالَّ
القوي"،  بذاك لي  ضعيف وأيوب منه، إليَّ  أحب عتبة بن "أيوب: قال عتبة؟ بن أيوب أو

 القوي". بذاك "لي  فقال: فعاوده "ضعيف"، فقال: عتبة بن أيوب عن وسأله
                                                           

ياار بن أيوب1) )  ضعفه األئمة: :س 
 وقال ،"كمترو : "النسائي وقال ،"الحديث منكر: "والدارقطني البخاري  قال ،"حديثه يكتب ال: "المديني ابن قال

ا، بالمنكرة أحاديثه وليست: "عدي ابن وقال ،"ثقة غير: "الجوزجاني  وقال ،"اياتهرو  على يبين الضعف أن إال جدا
 ".المراسيل ويرفع األسانيد يقلب وكان: "حبان ابن

/ 1ابن حبان، المجروحين )ج ،(112/ 1)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(417/ 1)جالبخاري، التاريخ الكبير 
/ 1)ج مسلم صحيح على المستخرج المسند نعيم، أبو ،(5/ 2ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(171
 (.288/ 1)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(584/ 4)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(59
 (.51: ص)ابن شاهين، تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين 2) )

: عمر بن هللا عبد بن الرحمن وعبد عمر، بن هللا عبد بن والقاسم سيار، بن أيوب: "معين ابن عن :الدوري  وقال
 .(50)ص: ، وانظر: ابن شاهين، تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين (171/ 3)ج الدوري . "بشيء ليسوا
/ 1)جير تاريخ الكبالبخاري، ال ".بشيء لي  الزهري  سيار أبو سيار بن أيوب: "معين ابن : عنالبخاري  وقال
417). 
 .(352/ 2ابن أبي خيثمة، السفر الثالث )ج .بشيء" حديثه "لي : معين ابن عن :خيثمة أبي ابن وقال
 وما: "قال ،"سيار بن أيوب عن كتاباا منجاب عند إن: "معين بن ليحيى : قلتالعبسي عثمان بن محمد وقال
 .(112/ 1)جالضعفاء الكبير العقيلي، ". كذاباا أيوب كان سيار، بن بأيوب يصنع
 توثيقه: في مختلف :عتبة بن أيوب3) )
 ؛"فضعي: "، وابن حجرعلى بن وعمرو والجوزجاني، والنسائي، عمار، بناو  ،ومسلم وأحمد، المديني، بنا قال
 ". الصدق أهل من وهو الحفظ، سيء وكان: "عمرو زاد
 ".لحديثا منكر: "داود أبو وقال ،"بالقوي  ولي  ثه،حدي يكتب: "العجلى وقال ،"لين عندهم هو: "البخاري  وقال
 ".عندهم بالمتين لي : "أحمد أبو الحاكم وقال
 (.ق. )ومائة ستين سنة توفي". كثير أبى بن يحيى حديث يقيم ال أنه إال ثقة،: "أحمد قالو 

 . أعلم تعالى وهللا يرجح، البتوثيقه  هذا أحمد قول قلت:
 ،(133: ابن المديني، سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني )ص ،(79 /6)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
 ،(76: ص) العجلي، الثقات ،(195: ص)الجوزجاني، أحوال الرجال  ،(420/ 1)جالبخاري، التاريخ الكبير 

ابن أبي  ،(117/ 3)جأحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد  ،(35: الترمذي، العلل الكبير )ص
ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال  ،(169/ 1ابن حبان، المجروحين )ج( 253/ 2)جاتم، الجرح والتعديل ح
الذهبي، تاريخ  ،(338/ 2)جمغلطاي، إكمال تهذيب الكمال  ،(484/ 3)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(11/ 2)ج

ابن حجر،  ،(236/ 8)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(584/ 4)جو ،(313/ 4)جو ،(30/ 4)جاإلسالم 
 (.118: التقريب )ص

 الجنيد، ابن طريق من( 450/ 7)ج تاريخ بغدادفي البغدادي  الخطيب وردهوأ .(374: ص) الجنيد ابن4) )
 .السياق بهذا ،(338/ 2)جمغلطاي، إكمال تهذيب الكمال : وانظر وبلفظه،
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بي ةرواي وفي .39  تبة؟ع بن أيوب أو أبان، بن محمد إليك أحب أيما ليحيى: قيل: الَغالَّ
 .القوي" بذاك لي  ضعيف وأيوب منه، إليَّ  أحب "أيوب: قال

كَّر ي   يحيى بن هللا عبد أخبرني :(1)وقال الخطيب البغدادي .40  بن دككككككممح أخبرنا: قال ،السُّ
بي ابن حدثنا: قال ألزهري،ا محمد بن جعفر حدثنا: قال الشافعي، هللا عبد : قال ،الَغالَّ
 .به" بأس ال :عتبة بن "أيوب: معين بن يحيى زكريا أبو قال

                                                           

ابن حجر،  ،(486/ 3)جيب الكمال المزي، تهذ ، وانظر:(450/ 7)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد1) )
 ، بهذا السياق.(84/ 1)ج العيني، مغاني األخيار ،(409/ 1تهذيب التهذيب )ج

 وقد اختلف فيه قول ابن معين:
 (.138/ 4)ج الدوري ". بالقوي  لي : "معين ابن عن: الدوري  قال
ابن  ،(86/ 4)ج الدوري . "بشيء لي : "معين ابن عن: الرازي  حاتم وأبو ،صالح بن ومعاوية ،الدوري  وقال

 (.253/ 2)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(11/ 2عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج
ابن  ،(144: ص)و ،(67: ص) الدارمي". ضعيف: "معين ابن عن: يحيى أبي بن وأحمد ،الدارمي وقال

 (.10/ 2عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج
 ،(72/ 1)ج محرز ابن". الحديث ضعيف: "معين ابن عن :خيثمة أبي ابنو ،مريم أبي وابن ،محرز ابن وقال

 (.343/ 1ابن أبي خيثمة، السفر الثالث )ج ،(10/ 2ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )
بي رواية وفي  ".به بأس ال: "قال( 450/ 7)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد في الغ الا
 وايةر  ومنها معين، ابن عن الروايات أكثر عليه وما العلماء، أكثر عليه ما وهو ضعيف، أنه الراجح: قلت

بي  . الَغالَّ
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ماٍد، بنُ  أ يُّْوبُ   ، أبو ُمح  ْهٍل اْلِعْجِلي  ُبه أ ُبو قاضي س  م لِ  اْلي مامة، ول ق    :(1)اْلج 

ثنا ،(3)ياديالز  هللا عبد بن ُعَمر القاسم أبو َأْخَبرنا :(2)قال الحاكم أبو أحمد .41 ل  َحدَّ الُمَفضَّ
ان الغالبي ثنا ،بن َغسَّ ثنا ،(4)يون  بن ُعَمر َحدَّ  قال، محمد بن أيوب :الجمل أبو َحدَّ

ل،    .ثقة" "هذا معين: بن يحيى قالالُمَفضَّ
 

  

                                                           

 :توثيقه في مختلف :محمد بن أيوب1) )
 ، وقال"الحديث منكر: "زرعة أبو وقال ،"حديثه بعض في يهم: "العقيلي وقال". به بأس ال: "حاتم أبو قال 

 أدري  الف روى، ما كل في الناس خالف ولكنه الحديث، يلقل وكان: "حبان ابن وقال ،"ضعيفاا كان: "الدارقطني
 ".يعلم ال وهو يقلب أو يتعمد أكان
 الراجح أنه ضعيف. قلت:

/ 1ابن حبان، المجروحين )ج ،(528/ 2)ج أبو زرعة الرازي، الضعفاء ،(116/ 1)جالعقيلي، الضعفاء الكبير 
 ،(18/ 2الكامل في ضعفاء الرجال )ج ابن عدي، ،(257/ 2)ج، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل (166

الذهبي، ميزان االعتدال  ،(313/ 4)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(390/ 1)جالدارقطني، المؤتلف والمختلف 
 (.255/ 2)ج األلباب ، ابن حجر، نزهة(292/ 1)ج
  (.198/ 3)ج والكنى األسامي أحمد، أبو2) )

 وقد اختلف فيه قول ابن معين:
 (.178: ص) الدارمي". ضعيف: "معين ابن عن: الدارمي وقال
، ابن أبي خيثمة، (460: ص) الجنيد ابن ".بشيء لي : "معين ابن عن :خيثمة أبي ابنو  ،الجنيد ابنوقال 

 . (344/ 1السفر الثالث )
، (343/ 1ابن أبي خيثمة، السفر الثالث )ج ."شيء ال: "معين ابن عن :خيثمة أبي وابن ،مريم أبي ابن وقال
 .(488/ 1)جن حجر، لسان الميزان اب

 الراجح أنه ضعيف، وهو يوافق قول أكثر النقاد في تضعيفه. قلت:
 ،لز  َياد ي  ا حسان َأب ي بابن المعروف القاسم َأُبو يزداد، عمر بن عبد هللا بن عمرو بن عثمان بن حماد بن3) )
/ 13ج) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد. ةمائ وثالث عشرة أربع سنة توفي ،"ثقة كان: "البغدادي الخطيب قال
72.) 
، حفص، َأبو القاسم، عمر بن يون  بن4) )  ،"ثقة(: "418 قال ابن حجر في التقريب )ص:. الَيمام يُّ  الَحَنفيُّ

 (.ع. )ومائتين ست سنة توفي
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ةالمبحث الثاني: من  ْيد   :ث ْور إلى ُبر 

ْيِب   ة بن الُحص  ْيد  ْبدِ  بنِ  ُبر  اِرثِ  ْبنِ  هللاِ  ع  ْعٍد، بنِ  األ ْعر جِ  بنِ  الح  ْبدِ  وأ بُ  س  ِقْيل   - هللاِ  ع  : و 
ْهٍل، أ ُبو ، و أ ُبو س  ان  اس  ْيِب  و أ ُبو س   :(1)األ ْسل ِميُّ  – الُحص 

ثنا الثقفي، العباس أبو َأْخبرنا :(2)قال الحاكم أبو أحمد  .42 ل بن  َحدَّ ان غَ الُمَفضَّ  يعنيسَّ
 .سهل" أبو :األسلمي ةُبَرْيدَ  " قال: معين بن يحيى عن الغالبى،

                                                           

ْيدة بن الُحصيب:1) )  والفتح، خيبر، وةغز : مهاجراا، وشهد  النبي به مر إذ الهجرة، عام أسلم إنه: قيل ُبر 
 البلقاء، أرض غزا حين أسامة األمير لواء يحمل قومه، وكان صدقة على   النبي اللواء، واستعمله معه وكان
 .وستين اثنتين سنة بها، توفي العلم ونشر مرو، نزل أحاديث، جملة . له  هللا  رسول وفاة إثر

ابن قانع،  ،(612/ 2)ج ،(221/ 1)جاألسماء الدوالبي، الكنى و  ،(182/ 4)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
ابن حبان، مشاهير علماء األمصار  ،(295: ص)ابن منده، معرفة الصحابة  ،(75/ 1معجم الصحابة )ج

 (.418/ 1ابن حجر، اإلصابة )ج ،(376/ 71)جابن عساكر، تاريخ دمشق  ،(100: ص)
 (.87/ 5)ج والكنى األسامي أحمد، أبو2) )

بي رواية في معين ابن لفظ بمثل معين، ابن عن ،الدوري  ورواية  (.46/ 3)جو ،(9/ 3)ج الدوري . الَغالَّ
 .(35/ 3)ج الدوري  ."بخراسان األسلمي بريدة ومات: "معين ابن عن :الدوري  وقال
 .(37/ 3)ج الدوري  ".الُحَصْيب   بن ُبَرْيَدة له ويقال ،هللا  رسول صاحب األسلمي بريدة: "معين ابن : عنوقال
 الجنيد ابن ."صحَّف فقد( ُخَصْيب: )قال ومن األسلمي، ُحَصْيب ابن هو بريدة: "معين ابن عن :الجنيد ابن الوق
 .(278: ص)
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ى الب ْصِريُّ   اُر بُن ُمْوس  ْيب اِنيُّ  -، أ ُبو ُعْثم ان  الِعْجِليُّ  ،ب شا ِقْيل : الشا ِزْيُل  -و  فااُف، ن  الخ 
اد    :(1)ب ْغد 

كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى  :(2)قال الخطيب البغدادي  .43 د بن كككككككك، قال: أخبرنا محمالسُّ
، قال: بيالَغالَّ ، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن عبد هللا الشافعي

 ."من الدجالين :اففَّ بشار الخَ "قال يحيى بن معين: 
 .(3)معين" وابن أنا نلتقي ا؛غدا  الموعد "نعم: قال بشار، وعن     

                                                           

ار1) ) فااف موسى بن ب شا  :توثيقه" في "اختلف: الذهبي قال: الخ 
 وكان ديثه،ح يكتب": أحمد وقال ،"منه السنة في أصلب ببغداد كان ما: "وقال فيه، الرأي حسن المديني ابن كان
 ".يغرب حديث صاحب كان: "الثقات في حبان ابن وقال ،"فيه الرأي حسن
س وقال  ،"ضعيف: "زرعة أبو وقال ،"الحديث منكر: "البخاري  وقال ،"الحديث ضعيف: "الفال 
 قال ،"الخفاف بشار عن أحدث ال وأنا الرأي، حسن فيه وكان عنه، يكتب أحمد كان ضعيف،: "داود أبو وقال
 به، بأس ال أنه أرجو: "عدي ابن وقال ،"بثقة لي : "النسائي وقال ،"الثقات عن وينكر فيه يتكلمون : "حاتم أبو
 فيه: "الخليلي وقال ،"عندهم بالقوي  لي : "الحاكم أحمد أبو وقال ،"ضعفه ممن الصواب أقرب وثقه من وقول
 الغلط، كثير ضعيف،: "- الراجح وهو – حجر ابن وقال ،"عنه كتبوا وقد كلهم، الحفاظ ضعفه: "وقال ،"لين
 (.فق". )الحديث كثير

/ 1)جمسلم، الكنى واألسماء  ،(130/ 2)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(252/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
 ابن حبان، الثقات ،(417/ 2)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(146/ 1)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(551
ابن عدي، الكامل  ،(595/ 2)جو ،(246/ 1الخليلي، اإلرشاد في معرفة علماء الحديث )ج  ،(153/ 8)ج

/ 10)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(83/ 4)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(186/ 2في ضعفاء الرجال )ج
حجر، التقريب  ابن ،(310/ 1)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(104/ 1)جالذهبي، المغني في الضعفاء  ،(581
 (.122: )ص
الذهبي، سير  ،(85/ 4)جالمزي، تهذيب الكمال : وانظر، (620/ 7)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )

 ،(441/ 1ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(311/ 1)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(582/ 10)ج أعالم النبالء
 .السياق بهذا
ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(81: ص) الدارمي". بثقة لي : "معين ابن عن: خيثمة أبي وابن ،الدارمي وقال
 (.417/ 2)ج
 كريا؟ز  أبا يا اآلن فيه تقول ما: فقال رجل فجاءني أم ، الخفاف بشار مات: "معين ابن عن: محرز ابن وقال
 ،(65/ 1ج) محرز ابن. سأله الذي من يعجب يحيى وجعل". اليوم قبل فيه أقول كنت ما فيه أقول: له فقلت
 (.117/ 1: )جوانظر
 بعد عينم بن يحيى سمعت ثم: قال ،"هللا أخزاه  يكذب، الخفاف بشار: "معين ابن عن: المطلب بن هاشم وقال
 .(65/ 1ج) محرز ابن. عليه يترحم موته
 .(311/ 1)جالذهبي، ميزان االعتدال : وانظر ،(582/ 10)ج الذهبي، سير أعالم النبالء3) )
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ْاُل: ب ِشْيُر بُن ن ِهْيكٍ   ، وُيق  ُدْوِسيُّ ، السا ُلْوِليِ   : (1)ِريُّ ْعث اِء الب ْص أ ُبو الشا  السا
ل بن  حدثنا الثقفي،أبو العباس  أخبرنا :(2)قال الحاكم أبو أحمد .44 ان قالالُمَفضَّ  قال :َغسَّ

يك بن "بشير معين: بن يحيى   .الشعثاء" أبو :َنه 

 

                                                           

 ".به يحتج ال: فقال حاتم، أبو شذ: "الذهبي في  سير أعالم النبالء قال :ن هيك بن ربشي1) )
 ال: "اتمح أبو وقال. الثقات فى حبان ابن وذكره". ثقة: "والذهبي والنسائي، والعجلى، وأحمد، سعد، ابن وقال
 (.ع". )ثقة: "- الراجح وهو – حجر ابن وقال". بحديثه يحتج

 ،(80/ 3)جأحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد  ،(166/ 7)جرى ابن سعد، الطبقات الكب
ابن  ،(82: ص) الثقات العجلي، ،(424/ 1)ج واألسماء الكنى مسلم، ،(105/ 2)جالبخاري، التاريخ الكبير 
 ،(181 /4)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(70/ 4)ج ابن حبان، الثقات ،(379/ 2)جأبي حاتم، الجرح والتعديل 
ابن حجر، تهذيب التهذيب  ،(331/ 1)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(481/ 4)ج الذهبي، سير أعالم النبالء

 (.125: ابن حجر، التقريب )ص ،(470/ 1)ج
 .(145/ 5)ج والكنى األسامي أحمد، أبو2) )

بي رواية في معين ابن للفظ موافقة معين، ابن عن ،الدوري  ورواية  (.117/ 4)ج الدوري . الَغالَّ
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ِرْيٍز الِحْمي ِريُّ   ْعِب بِن ح  اِئِد بِن ك  ِلْيِد بِن ص  ، لك ال  أ ُبو ُيْحِمد  ا، ب ِقياُة بُن الو  ْيت ِميُّ ، ُثما الم  ِعيُّ
 :(1)الِحْمِصيُّ 

 ،ُرْون َخيْ  بن الحسن بن أحمد أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(2)قال ابن عساكر .45
ْير ي  بن محمد بكر أبو أخبرنا يعقوب، بن علي بن محمد أخبرنا  قال واسط،ب الَباَبس 
ان أخبرنا ل بن َغسَّ  ال: "بقيةق معين بن يحيى عن بي:أ ، حدثنااأَلْحَوص بن الُمَفضَّ
 ".دُيْحم   أبو :الوليد بنا

                                                           

 صرح إذا به االحتجاج على اتفقوا األئمة لكن ،"به االحتجاج في مختلف: "الذهبي قال: الوليد بن بقية1) )
 : الحديث أو الضعفاء" متروكي أو المجهولين، غير المعروفين الثقات عن روايته وكانت بالسماع،
 واليس قوم عن حدث إذا: "أحمد وقال ".روأدب أقبل عمن يكتب لكنه صدوقاا، كان بقية: "المبارك ابن وقال

 ".قبل...  المعروفين عن بقية حدث وإذا تقبلوه فال بمعروفين
 حديث،ال متروكي قوم عن ويحدث المعروفين، عن حدث إذا الحديث حسن ثقة، بقية: "شيبة بن يعقوب وقال

اأي وقال". منه أصغر وه عمن ويحدث أسمائهم، إلى كناهم وعن كناهم، إلى أسمائهم عن ويحيد وضعفاء، : ضا
ا مناكير وأحاديثه يعرفون، ال الذين مشيخته عن حديثه ويتقى صدوق  ثقة"  ".جدا

 حدث إذاو  الصدق، من يؤتى فال الصدق فأما المجهولين، عن روايته كثرة إال عيب لبقية ما: "زرعة أبو وقال
 ألنه عنه؛ ذيؤخ فال فالن، عن: قال وإذا ثقة، وفه وأخبرنا، حدثنا: قال إذا: "النسائي وقال ".ثقة فهو الثقات عن
وعده في الرابعة من طبقات  ،"الضعفاء عن التدلي  كثير صدوق : "حجر ابن وقال ".أخذه عمن يدري  ال

. وثمانون  سبع لهو . ومائة وتسعين سبع سنة وهو شر أنواع التدلي . توفي تدلي  التسويةالمدلسين، واشتهر ب
 (.ق س ت د م خت)

/ 1)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(150/ 2)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(326/ 7)ج، الطبقات الكبرى ابن سعد
ابن عدي، الكامل  ،(201/ 1ابن حبان، المجروحين )ج ،(435/ 2)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(162

الخطيب البغدادي،  ،(93: ص)الحاكم أبو عبد هللا، سؤاالت السجزي للحاكم  ،(259/ 2في ضعفاء الرجال )ج
، (192/ 4)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(346/ 10)جابن عساكر، تاريخ دمشق  ،(623/ 7)ج تاريخ بغداد

الذهبي، ميزان االعتدال  ،(54: ص)الذهبي، من تكلم فيه وهو موثق  ،(519/ 8)ج الذهبي، سير أعالم النبالء
 ،(37: ص) المدلسين العراقي، ابن ،(150: ص)و ،(105: ص) العالئي، جامع التحصيل ،(331/ 1)ج

: ابن حجر، التقريب )ص ،(49: ص) ابن حجر، طبقات المدلسين ،(475/ 1ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج
 .(257/ 1جتدريب الراوي )السيوطي،  (.126
 .(333/ 10)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )

 ال أنه فاعلم وكناه، عنه يروى  الذي الرجل بقية َسم  يُ  لم إذا: "معين ابن عن: خيثمة أبي وابن ،الدوري  وقال
 (.435/ 2)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(415/ 4) الدوري ". شيئاا يساوي 

 (.79: ص) الدارمي". ثقة: "معين ابن عن: الدارمي وقال 
 (.79/ 1)ج محرز ابن". بأس به فلي : ثقة عن حدث إذا: "معين ابن عن: محرز ابن وقال
 من يدرى  ال مشايخ له ولكن المعروفين عن حدث إذا ثقة" معين: ابن عن: األسدي محمد بن مضر ةورواي
 (.201/ 1ابن حبان، المجروحين )ج. هم"
 نع حدث إذا فأما وغيره، عمرو بن صفوان: مثل الثقات عن حدث إذا: "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال
 (.435/ 2)جرح والتعديل ابن أبي حاتم، الج".  فال المجهولين أولئك
/ 2)ج محرز ابن". عنه تكتب فال تعرف ال وعمن تعرف عمن حدثك إذا: "معين ابن عن: محرز ابن وقال
239.) 
 الثقة عن يحدث أن قبل حديث، بمائة الضعفاء عن يحدث كان: "معين ابن عن: العباس بن أحمد وقال
 (.521/ 8)ج الذهبي، سير أعالم النبالء". بحديث
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ْبرُ   اِمٍر الِحْمي ِريُّ الح  ْيُع بُن ع  ْعِب األ ْحب ارِ  ،ُتب  ل هُ اْبُن اْمر أ ِة ك  ْبعُ  ، و  ة ، أ ُبو: و ِهي   ُكن ى، س   ُعب ْيد 
، و أ ُبو ُعْتب ة ، و أ ُبو ُعب ْيٍد، و أ ُبو  و اأُلْول ى ع اِمٍر، و أ ُبو غ ِطْيٍف، و أ ُبو ِحْمي ٍر، و أ ُبو أ ْيم ن 

ُره ا  :(1)أ ْشه 
حدثنا جعفر بن محمد بن  حدثنا محمد بن عبد هللا بن إبراهيم، :(2)الدارقطني وقال  .46

بيحدثنا  األزهر، ان الَغالَّ ل بن َغسَّ "أبو  :عيْ بَ تُ "عن يحيى بن معين قال:  ،الُمَفضَّ ْمَير   .ح 
ْمَيرأبو " :(3)وقال .47 ي، قاله يحيى بن معين. فيما أخبرنا الشافع ،"بن امرأة كعبا ،عيْ بَ تُ  :ح 

بيعن  عن ابن األزهر،  عنه. الَغالَّ
ا أبو أخبرن ،ُبْندارأخبرنا ثابت بن  ،أخبرنا أبو البركات األنماطي :(4)وقال ابن عساكر .48

ْير ي أخبرنا أبو بكر  ،العالء الواسطي  :بي قالأنا حدث ،أخبرنا أبو أمية بن العالء ،الَباَبس 
ْمَير".(5) [أبو] :عيْ بَ وتُ " :قال أبو زكريا  ح 

                                                           

 وأسلم ، النبي توفي حتى يسلم فلم اإلسالم عليه فعرض ، للنبي دليالا  كان: الِحْمي ِري   عامر بن ب ْيعتُ 1) )
 قال دهراا، وَعمَّر كعب، أمه زوج عن وأكثر الكتب قرأ ، هللا رسول أصحاب عند يقص كان وقد بكر، أبي مع
 (.س". )مخضرم صدوق : "حجر ابن

/ 3)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ ،(159/ 2)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(314/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
المزي، تهذيب  ،(122/ 6)ج ابن حبان، الثقات ،(50/ 2)ج ابن يون ، تاريخ ابن يون  المصري  ،(323
ابن حجر، تهذيب  ،(495/ 1ابن حجر، اإلصابة )ج ،(278/ 1الذهبي، الكاشف )ج  ،(312/ 4)جالكمال 
 (.178/ 1)ج السيوطي، حسن المحاضرة ،(130: ابن حجر، التقريب )ص ،(508/ 1جالتهذيب )

 .السياق بهذا ،(30/ 11ج)ابن عساكر، تاريخ دمشق : وانظر ،(296/ 1الدارقطني، المؤتلف والمختلف )ج2) )
 (.667/ 2الدارقطني، المؤتلف والمختلف )ج 3) )
 .(28/ 11ج)ابن عساكر، تاريخ دمشق 4) )
 كتب إلى بالرجوع وذلك أثبته، ما ، والصواب]بن[ابن عساكر، تاريخ دمشق  من موضعها وردت في: قلت5) )

 ،(667/ 2)جو ،(296/ 1الدارقطني، المؤتلف والمختلف )ج في الدارقطني عند هكذا وردت إنها ثم أوالا، التراجم
ا عساكر ابن وعند  باألصل، كذا: " قوله ،دمشق تاريخ من موضعها في المحقق كتب وقد ،(30/ 11)ج أيضا
 .       أعلم وهللا". حمير أبو وتبيع: م وفي. عتبة أبو تبيع: المطبوعة وفي
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ِديُّ   ، ت مااُم ْبُن ن ِجيٍح األ س  م ْشِقيِ  ل ب الدِ   :(1)ن ِزْيُل ح 
 محمد أخبرنا ،ُبْندار بن ثابت أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(2)قال ابن عساكر .49
ْير ي البَ  أحمد بن محمد أخبرنا يعقوب، بن علي بنا لااأَلْحَوص بن  أخبرنا ،اَبس  ، لُمَفضَّ

يح بن "َتمَّام زكريا: أبو قال قال: أبي حدثنا  ".ثقة :َنج 
 

ِذْيم ة    ْوِد بِن ج  ة  بِن س  اِرج  ، أ ُبو ُرق ياة  الِفل سْ  ت ِمْيُم بُن أ ْوِس بِن خ   :(3)ِطْيِني  اللاْخِميُّ
 ،ن َخْيُروْ أخبرنا أحمد بن الحسن بن  ،يأخبرنا أبو البركات األنماط :(4)قال ابن عساكر .50

ن اأَلْحَوص بأخبرنا  ،أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد ،أخبرنا محمد بن علي بن يعقوب
ان ل بن َغسَّ  ُرَقيَّة".أبو  :ميم الداري تَ " (5) [حدثنا] :قال أبو زكريا :أبي قال ، حدثناالُمَفضَّ

                                                           

 :توثيقه في مختلف :ن ِجيح األسدي بن تماام1) )
: حاتم بوأ وقال ،"ضعيف: "والذهبي زرعة، أبو وقال ،"نظر فيه: "البخاري  وقال ،"ثقة: "سفيان بن يعقوب قال
 ابن وقال يث،الحد في بالقوي  لي  بأنه البزار ووصفه ،"بمناكير يحدث: "العقيلي وقال ،"بذاه الحديث، منكر"

ا، الحديث منكر: "حبان  ام وعامة: "عدي ابن وقال ،"لها المتعمد كأنه الثقات عن موضوعة أشياء يروي  جدا
ا.الراجح أنه  قلت: (.ت د ي". )ضعيف"حجر:  ابن وقال". عليه الثقات يتابعه ال يرويه  ضعيف جدا

/ 3)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ( 548/ 2)ج أبو زرعة الرازي، الضعفاء( 157/ 2)جالبخاري، التاريخ الكبير 
 ،(27: ص)، النسائي، الضعفاء والمتروكون ]4086: رقم الحديث 25/ 10ج البزار، مسند البزار،[ ،(365

ابن حبان، المجروحين  ،(445/ 2)جوالتعديل ابن أبي حاتم، الجرح ( 169/ 1)جالعقيلي، الضعفاء الكبير 
: ص)ابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات  ،(281/ 2ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(204/ 1)ج
الذهبي، الكاشف  ،(155/ 1)جابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون  ،(325/ 4)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(51
مغلطاي،  ،(359/ 1)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(118/ 1)جاء الذهبي، المغني في الضعف ،(279/ 1)ج 

 (.130: ابن حجر، التقريب )ص ،(53/ 3)جإكمال تهذيب الكمال 
  .السياق بهذا ،(325/ 4)جالمزي، تهذيب الكمال : وانظر ،(47/ 111ج)ابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )

بي ايةرو  في معين ابن للفظ موافقة معين؛ ابن عن ،الدوري  ورواية  (.464/ 4)جو ،(429/ 4)ج الدوري . الَغالَّ
 قصة  للنبي وذكر نعيم، وأخوه هو تسع، سنة أسلم الصحابة، مشاهير : منالداري  أوس بن تميم3) )

اسة  أصالا  الحديث أهل وأورده مناقبه؛ من ذلك وعد المنبر، على بذلك  النبي عنه فحدث والدجال؛ الَجسَّ
 طين،فلس وعابد عصره، أهل راهب الكتاب، وكان أهل علماء من نصرانيًّا وكان ر؛األصاغ عن األكابر لرواية
 بيت سكن .عمر خالفة في وذلك قص، من وأول المسجد، في السراج أسرج من أول وهو.  النبي مع وغزا

 د ت س ق(. م )خت أربعين. سنة توفي قيل: عثمان. قتل بعد المقدس
ارُ  ذ: م  َوَلخْ  َلْخم ، من بطن: َوالدَّ البخاري،  ،(286/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى  .َقْحَطان بن َيْعُرب من َفخ 

: ص)، ابن حبان، مشاهير علماء األمصار (364/ 1)ج البغوي، معجم الصحابة ،(150/ 2)جالتاريخ الكبير 
ر، ، ابن عبد الب(316: ص)ابن منده، معرفة الصحابة  ،(448/ 1)جأبو نعيم، معرفة الصحابة  ،(89

 (.130: ابن حجر، التقريب )ص ،(193/ 1)ج االستيعاب
 ابن للفظ موافقة معين؛ ابن عن: الجنيد وابن ،الدوري  ورواية .(60/ 11)جابن عساكر، تاريخ دمشق  )4)

بي رواية في معين  .(284: ص) الجنيد ابن ،(5/ 3)ج الدوري . الَغالَّ
اسة / 4ج / قصة الجساسة،الفتن وأشراط الساعةسلم، صحيح م[حديث طويل أخرجه مسلم في  وحديث الَجسَّ

 .]2942 : رقم الحديث2261
بي َتَحمُّل أداة  هي ،"حدثنا: "قوله أن الظاهر :قلت5) )  .معين ابن عن الَغالَّ
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م ْشِقيُّ   اِميُّ  ،ِسيُّ الع نْ  ،ث اِبُت ْبُن ث ْوب ان  الدِ   :(1)الشا
 أخبرنا ،َخْيُرْون  بن الفضل أبو أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(2)قال ابن عساكر  .51

ْير ي  بكر أبو أنبأ الواسطي، العالء أبو لاأَلْحَوص بن  حدثنا ،الَباَبس   أبي، حدثنا ،الُمَفضَّ
 ."الشام نزل خراساني أصله :ثوبان "وابن قال: معين بن يحيى عن

 

اِلدٍ  أ ُبو ،ث ْوُر بُن ي ِزْيد  الِحْمِصيُّ   اِميُّ  خ  الُ الك ال ِعيُّ  الشا ُيق  حِبي   :، و   :(3)الرا
 ،َخْيُرْون أبو الفضل بن  أخبرنا ،أخبرنا أبو البركات األنماطي: (4)قال ابن عساكر  .52

ْير ي أبو بكر  أخبرنا ،أبو العالء الواسطي أخبرنا لب اأَلْحَوص أخبرنا ،الَباَبس   ن الُمَفضَّ
بي  ."صليبة َرحب ي   :وثور بن يزيد" :عن ابن معين قال :حدثنا أبي ،الَغالَّ

                                                           

 :وثقه بعض األئمة، وتوسط فيه آخرون : ثوبان بن ثابت1) )
 به لي " :حنبل بن أحمد وقال .الثقات في حبان ابن وذكره ،"ثقة: "حجر وابن والذهبي، صالح، بن معاوية قال
 (.ق ت د بخ)ثقة. الراجح أنه  قلت:". به بأس ال: "العجلي وقال ،"بأس
ابن حجر، تهذيب  ،(350/ 4)جالمزي، تهذيب الكمال : وانظر ،(115/ 11)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )

 .السياق بهذا ،(4/ 2التهذيب )ج
: ص) الدارمي". به بأس ال: "صالح بن معاوية زاد ،"ثقة: "معين ابن نع :صالح بن ومعاوية ،الدارمي وقال
 .(486/ 11)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ،(146
 :قدرياا وكان وثقه بعض األئمة، وتوسط فيه آخرون،: الك ال ِعي   يزيد بن ثور3) )
: لذهبيا وقال ،"ثقة: "داود أبوو  والعجلي، حنبل، بن وأحمد سعد، وابن سعيد، بن ويحيى إسحاق، بن محمد قال
ا وقال ،"مسلم تركه فلذا قح، قدري  أنه إال ثبت، حافظ"   ،"متقن حافظ ووه البخاري، في عالياا حديثه يقع: "أيضا

: عدي ابن وقال ،"قدري  صدوق : "الساجي وقال ،"حافظ صدوق،: "حاتم أبو وقال ،"بأس به لي : "أحمد وقال
 ثقة: "-جح وهو الرا –حجر  ابن الثقات، وقال في حبان ابن وذكره ،"الشاميين في صالح الحديث، مستقيم وهو"

 (.ع. )وخمسين خم  أو ثالث وقيل. ومائة خمسين سنة توفي". القدر يرى  أنه إال ثبت
/ 1)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(181/ 2)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(324/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 

/ 6)ج ابن حبان، الثقات ،(469/ 2)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(92)ص:  لي، الثقاتالعج ،(178
الذهبي، تاريخ  ،(418/ 4)جالمزي، تهذيب الكمال ( 314/ 2ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(129

 ،(56: ص)ثق الذهبي، من تكلم فيه وهو مو  ،(344/ 6)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(32/ 4)جاإلسالم 
 (.135: ابن حجر، التقريب )ص ،(374/ 1)جالذهبي، ميزان االعتدال 

 .السياق بهذا ،(421/ 4)جالمزي، تهذيب الكمال : وانظر ،(185/ 11)جابن عساكر، تاريخ دمشق 4) )
: ص) الدارمي ،(192/ 3)ج الدوري ". ثقة: "معين ابن عن: منصور بن وإسحاق ،والدارمي ،الدوري  وقال 
 (.469/ 2)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(83
، أزهر" يقول: معين ابن عن: بن أحمد الدورقي هللا وعبد ،لدوري ا وقال  يسبون  كانوا َوَداَعة بن وأسد الَحَراز ي 
، يسب ال يزيد بن َثْور وكان طالب، أبي ابن علي ابن  ،(423/ 4)ج الدوري  ".برجله جروا يسب لم فإذا علي 

 (.310/ 2في ضعفاء الرجال )ج عدي، الكامل
ا يزيد بن وثور رجع، ثم قدريًّا مكحول كان: "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال ي خيثمة، ابن أب". قدري  أيضا

 (.405/ 1)جالسفر الثاني 
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 لقاضيا أخبرنا ،َخْيُرْون  بن الفضل أخبرنا أبو األنماطي، البركات أبو أخبرنا: (1)وقال .53
ْير ي  محمد بن أحمد بن محمد بكر أبو أخبرنا الواسطي، العالء أبو  أخبرنا ،بواسط الَباَبس 
اناألَ  ل بن َغسَّ بي ْحَوص بن الُمَفضَّ  ثور أن ين:مع بن ليحيى قلت أبي: قال قال: الَغالَّ
 "،(3)أيوب أبي بن سعيد عنه "روى  وقال: فعرفه، (2)دينار بن عطاء عن حدث يزيد بنا
 نب الرحمن عبد له يقال رجل   عن حدث قد يزيد بن ثور كان ليحيى: وقلت أبي: قال
  معروف". وهو الشاميون  عنه ى رو  "قد فقال: ،(4)عائذ
 

 :ُجْنُدب إلىاد ر  ج  من : الثالثالمبحث 
ر ادُ   ِبْيطٍ  نِ بْ  ط اِرقٍ  ْبنُ  ج   :(5)التاْيِميُّ  ش 
ل الحدثنا  ،حدثنا جعفر بن األزهر ،حدثنا أبو بكر النيسابوري  :(6)لدارقطنيقال ا .54 ُمَفضَّ

بي  ."جراد بن طارق هو  :طيْ ب  جراد بن شَ "عن يحيى بن معين قال:  ،الَغالَّ

 

 

                                                           

 .(187/ 111ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج1) )
يَّان، أبو موالهم، الُهَذلي دينار بن عطاء2) )  :قال ابن حجر في التقريب )ص المصري، طلحة أبو وقيل الرَّ

 (.ت د بخ. )ومائة وعشرين ست سنة توفي ،"صحيفة من جبير بن سعيد عن روايته أن إال صدوق،(: "391
ْقاَلص بن يحيى أبو المصري، موالهم الُخزاعي أيوب أبي بن سعيد3) )  .م 
، عائذ بن الرحمن عبد4) )  ثقة،(: "343: ابن حجر في التقريب )ص قال الحمصي، الك ْندي ويقال الثَُّمال ي 

 (.ق س ت د". )الصحابة في ذكره من ووهم
ِبْيط  بن طارق  بن جراد5) ) : الميزان" يف الذهبي وقال الثقات، في حبان ابن ذكره البصرة، أهل من: التاِيميش 
 ".هو من يعرف ال"

/ 6)ج ابن حبان، الثقات ،(538/ 2)جل ابن أبي حاتم، الجرح والتعدي ،(244/ 2)جالبخاري، التاريخ الكبير 
ابن حجر، لسان الميزان  ،(390/ 1)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(260/ 7ابن ماكوال، اإلكمال )ج  ،(154
 (.158/ 3)ج ابن ُقطلوُبغا، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة ،(100/ 2)ج
 ،(80/ 9اصر الدين، توضيح المشتبه )جابن ن: وانظر ،(2249/ 4الدارقطني، المؤتلف والمختلف )ج 6) )

  .السياق بهذا

 قولي وبعضهم نشيط، بن جراد عن عرادة، بن فيل عن حزن، بن الصعق يحدث: "معين ابن عن: الدوري  وقال
 (.102/ 4)ج الدوري ". واحد وهو طارق  بن جراد: يقول وبعضهم بياءين،
ابن أبي حاتم، الجرح ". بأس به لي  ييطش بن طارق  بن جراد: "معين ابن عن :منصور بن إسحاق وقال

 (.538/ 2)جوالتعديل 
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، أ ُبو الناْضِر   اٍع األ ْزِديُّ ْبِد هللِا بِن ُشج  ْيِد بِن ع  اِزِم بِن ز  ِرْيُر بُن ح   م ْوالُهُم، ْلع ت ِكيُّ اج 
 :(1)و ْهٍب  دُ لِ اْ و   ،الب ْصِريُّ 

بيوقال  :(2)قال المزي  .55 ان الَغالَّ ل بن َغسَّ  (3)وهجرير وأخ" ، عن يحيى بن معين:الُمَفضَّ

 ."ثقتان :ازمابنا ح

                                                           

 :ضعف فيه قتادة عن حديثه لكن األئمة، وثقه: األزدي حازم بن جرير1) )
 ابن وقال ،"عندنا ثقتين كانا: فقال حازم بن يزيد وأخيه حازم، بن جزير عن عليًّا سألت: "شيبة أبي ابن قال
: الذهبي زادو  ،"عمره آخر في اختلط أنه إال: "سعد ابن زاد ،"ثقة: "والذهبي ي،والدارقطن والبزار، والعجلي، سعد،
 أشياء، روي ي فإنه قتادة عن روايته، إال فيه صالح الحديث مستقيم: "عدي ابن وقال ".ولده حجبه اختلط لما"

: وقال ،"صالح وق،صد: "حاتم أبو وقال ".المسلمين ثقات من عندي وجرير: "قال ثم ،"غيره يرويها ال قتادة عن
 منه يسمع لمف أوالده فحجبه اختلط،: "مهدي ابن ، وقال"بأس به لي : "النسائي وقال ،"بسنة موته قبل تغير"

: حجر ابن وقال ".حفظه من يحدث كان ما أكثر ألن يخطيء، وكان: "حبان ابن وقال ،"اختالطه حال في أحد
 اختلط، ما بعد ومائة، سبعين سنة توفي ،"حفظه من حدث إذا أوهام وله ضعف، قتادة عن حديثه في لكن ثقة،"

  (.ع. )اختالطه حال في يحدث لم لكن
/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى  ،(58: ص)و ،(57: ابن المديني، سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني )ص

/ 2)جلتاريخ الكبير البخاري، ا ،(307/ 1)جأحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد  ،(205
 ،(144/ 6)ج ابن حبان، الثقات ،(198/ 1)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(96: ص) العجلي، الثقات ،(213

 ،(355/ 2ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(250: ص)ابن حبان، مشاهير علماء األمصار 
الذهبي، ميزان  ،(291/ 1الكاشف )ج الذهبي،  ،]381: رقم الحديث193/ 1الدارقطني، سنن الدارقطني، ج[

ابن  ،(69/ 2ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(524/ 4)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(392/ 1)جاالعتدال 
 (.20: ص) ابن حجر، طبقات المدلسين ،(138: حجر، التقريب )ص

: (585 ب )ص:قال ابن حجر في التقري البصري، األزدي هللا عبد أبو زيد، بن حازم بن جرير بن وهب -
 )ع(. ومائتين. ست سنة توفي "ثقة"،
 رواية في معين ابن لفظ بنحو معين؛ ابن عن ،الدوري  ورواية(. 101/ 32)جالمزي، تهذيب الكمال  )2)

بي  ة،ثق حازم بن جرير: يقول القطان سعيد بن يحيى كان: "معين ابن عن :وقال (.144/ 4)ج الدوري . الَغالَّ
 (.347/ 4)ج الدوري ". يرضاه وكان
 (.87: ص) الدارمي". ثقة: "فقال حازم؟ بن جرير بحديث فكيف: معين البن قلت: الدارمي وقال
ابن عدي، الكامل في ". كتاب صاحب وكان هالل، أبي من أمثل هو: "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال

 (.345/ 2ضعفاء الرجال )ج
 أن  نع قتادة، عن يحدث إنه: له فقلت ،"بأس به لي : "معين ابن عن: حنبل بن أحمد بن هللا عبد وقال

 (.345/ 2ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج". ضعيف قتادة هوعن بشيء، لي : "فقال مناكير، أحاديث
 األزدي. زيد بن حازم بن يزيد3) )
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ِبيُّ   ُر ْبُن ُبْرق ان  اْلِكال  ْعف  قِ ي   ،م ْوال ُهمْ  ج  ِريُّ الرا ز  ْبِد هللِا الج   : (1)أ ُبو ع 

بي قال :(2)قال المزي  .56 ان الَغالَّ ل بن َغسَّ  بن رجعف "كان: معين بن يحيى عن ،الُمَفضَّ
 . أحاديث" (3)األصم بن يزيد عن روي  وقد ثقة، وهو أميًّا، برقان

                                                           

 :خاصة الزهري  عن روايته في العلماء وتكلم توثيقه، في مختلف: ُبرقان بن جعفر1) )
 في وفتوى  قهوف رواية له صدوقاا، ثقة وكان: "سعد ابن وقال ،"ثقة: "سفيان بن ويعقوب والعجلي، مير،ن ابن قال
 فال هري الز  غير عن حدث إذا: "أحمد وقال .الثقات في شاهين ابن وذكره ،"حديثه في الخطأ كثير وكان دهره،
 بأس ال غيره يوف الزهري، في بالقوي  لي : "النسائي وقال ،"حديثه يكتب الصدق، محله: "حاتم أبو وقال ،"بأس
 ،"به يحتج ال: "خزيمة ابن وقال ".الزهري  حديث في يهم صدوق : "حجر ابن وقال ،"صدوق : "الذهبي قال". به
 حجر ابنو  والذهبي، والنسائي، وأحمد، معين، ابن: الزهري  عن روايته في وتكلم ".مناكير عنده: "الساجي وقال
 ألن ري الزه في ضعيف قيل وإنما: "عدي ابن وقال". مضطربة الزهري  عن حاديثهأ: "نمير ابن وقال .وغيرهم
 ومعمر، قيل،وع وشعيب، ويون ، عيينة، وابن مالك،: المعروفين الزهري  بأصحاب منه أثبت الزهري  عن غيره،
 نةس يتوف ".غير ال الزهري  في ضعيف جعفر ألن جعفر من أثبت وهم بالزهري  أخص هؤالء أن أرادوا فإنما
 (.ق س ت د م بخ. )ومائة وخمسين أربع
 الزهري. نع روايته ألجل كان فيه تكلم من كالم أن والظاهر الزهري، عن روايته في إال ثقة، أنه الراجح :قلت

 ،(96: ص) العجلي، الثقات ،(187/ 2)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(335/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
 ،(103/ 3)جأحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد  ،(455/ 2)ج خالفسوي، المعرفة والتاري

ابن عدي،  ،(294: ص)ابن حبان، مشاهير علماء األمصار  ،(474/ 2)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 
ابن شاهين،  ،(21: ص) ، الدارقطني، سؤاالت البرقاني للدارقطني(373/ 2الكامل في ضعفاء الرجال )ج

 ،(59: ص)الذهبي، من تكلم فيه وهو موثق  ،(293/ 1الذهبي، الكاشف )ج ،(54: ص)اريخ أسماء الثقات ت
 (.140: ابن حجر، التقريب )ص ،(86/ 2ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج

". ثقة: "معين ابن عن: الدورقي أحمد بن هللا وعبد ،الدارمي وقال (.14/ 5)جالمزي، تهذيب الكمال  )2)
 :الزهري  عن روايته معين ابن وضعف (.372/ 2، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج(84: ص) الدارمي
 (.446/ 4)ج الدوري ". بشيء الزهري  في هو ولي  - بخير وذكره - أميًّا كان: "معين ابن عن: الدوري  فال
 (.395: ص) الجنيد ابن". أميًّا كان الزهري، عن روى  فيما ضعيف: "معين ابن عن :الجنيد ابن وقال
 (.43: ص) الدارمي". الزهري  في ضعيف: "معين ابن عن: الدارمي وقال
! أميًّا كان برقان بن جعفر: له فقلت ،"أميًّا برقان بن جعفر كان: "معين ابن عن: شيبة أبي بن يعقوب وقال
 روايته، أما: له فقلت ،"وأصحابه ميمون  عن روايته أصح وما صدوقاا، ثقة كان: "فقال روايته فكيف قلت: قال
اء ابن عدي، الكامل في ضعف". الزهري  عن روايته، يضعف وجعل نعم،: "قال بمستقيمة؟ ليست الزهري  عن

 (.372/ 2الرجال )ج
، معاوية بن ُعَبْيد بن عمرو واسمه األصم، بن يزيد3) )  أخت ابن هوو  الرَّقَّة، نزل كوفي عوف أبو الَبكَّائ ي 

 سنة توفي ،"ثقة وهو تثبت، وال رؤية له يقال(: "599: ن حجر في التقريب )صقال اب المؤمنين، أم ميمونة
 (.ق س ت د م بخ. )ومائة ثالث



120 
 

، ْبن عف رج    ن ِفيِ  ،: وقيل الزُّب ْير الح  اِمي ِ  الب اِهِلي  م ْشِقي  نزل الشا  :(1)ْلب ْصر ةا الدِ 
ل، اأَلْحَوص بن  أمية أبو قال :(2)قال ابن عساكر .57  بن يحيى عن أبيه، عن الُمَفضَّ

 هوو  -بني سدوس  مسجد يعني - مسجدهم في الزبير بن جعفر مصلى "كان: معين
 .قتيبة" بني ولىم يقولون  شامي،

  .حديثه" يكتب ال شامي، وهو باهلة، "من :أمية أبو قال .58

                                                           

 لبخاري،ا وقال ،"يكذب كان: "شعبة وقال ،"متروك أنه أجمعوا: "الجوزي  ابن قال :الحنفي الزبير بن جعفر1) )
ا وكان: "حجر ابن زاد ،"الحديث متروك: "حجر وابن وأبو حاتم، والدارقطني، والنسائي،  (.ق". )هنفس في صالحا

ابن حبان، المجروحين  ،(479/ 2)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(777/ 2)جأبو زرعة الرازي، الضعفاء 
/ 1)جالدارقطني، الضعقاء والمتروكون  ،(362/ 2ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(212/ 1)ج
 ،(92/ 2ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(32/ 5)جمزي، تهذيب الكمال ال ،(192/ 1)ج الموضوعات ،(261

 (.140: ابن حجر، التقريب )ص
 .السياق هذا بمثل( 33/ 5)جالمزي، تهذيب الكمال : وانظر ،(116/ 72)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )

مْ  مع وكان شامي وأصله البصرة، نزل الزبير بن جعفر: "معين ابن عن :الدوري  وقال  مسجد في ُحَدْير بن َرانع 
 .(167/ 4)ج الدوري  ".واحد
 .(309/ 4)ج. الدوري "الزبير بن جعفر وال بثقة، لي  فايد: "معين ابن عن :وقال
 .(429/ 4)جالدوري  ".ضعيف الزبير بن جعفر" :وقال
 .(408: ص) الجنيد ابن ".بشيء لي  الزبير بن وجعفر: "معين ابن عن :الجنيد ابن وقال
 كون ي كيف: "قال الصالحين، من كان الزبير بن جعفر: له وقيل معين بن يحيى سمعت :محرز ناب وقال
ا  .(60/ 1)ج محرز ابن ".يكذب وكان صالحا
: قال" عنه لكتبت ألفاا عنه أكتب أن شئت لو: "فقال الزبير بن جعفر وذكر يحيى سمعت: المديني ابن وقال
ا يحيى وضعفه حديثاا، أربعين من نحواا المسيب ابن عن يروي  كان"  .(182/ 1ج)العقيلي، الضعفاء الكبير ". جدا

 .(361/ 2ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج". بثقة لي : "معين ابن :صالح بن معاوية وقال
 .(212/ 1ابن حبان، المجروحين )ج ".معين بن يحيى تركه: "حبان ابن وقال
ا" يحيى "وضعفه :حاتم أبي ابنوقال   .(479/ 2)جأبي حاتم، الجرح والتعديل ابن . جدا
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ُر ْبُن ِزي اٍد اأْل ْحم رُ   ْعف  ْبِد هللاِ  ،ج  ْحم ِن الُكْوِفيُّ  ،أ ُبو ع  ْبِد الرا اُل: أ ُبو ع  ُيق  م ْول ى ُمز اِحم  ْبِن  ،و 
ب اِب   :(1)ُزف ر  ِمْن ت ْيِم الرِ 

كَّر ي  رني عبد هللا بن يحيى أخب :(2)قال الخطيب البغدادي .59 د بن كككككككك، قال: أخبرنا محمالسُّ
، قال: بيالَغالَّ عبد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن 

 ."ثقة شيعي :جعفر األحمر"قال يحيى بن معين: 
 
 

 

 

                                                           

 : توثيقه في مختلف :األحمر زياد بن جعفر1) )
زاد  ،"ثقة: "الساجي زكريا وأبو والعجلي، سفيان، بن يعقوب وقال –كما ذكر الذهبي في المغني –وثقه أحمد 
 .الثقات في حبان ابن وقال الذهبي: "ثقة يتفرد"، وذكره ،"مناكير روى  الساجي: "وقد

قال ، و "الكوفيين رواية في صالح هو: "عدي ابن وقال ،"صدوق : "داود أبو وقال ،"الحديث صالح: "أحمد قالو 
 الذهبي: "صدوق يتشيع".

 الثقات عن روى  وإذا الضعفاء، عن الرواية كثير: "حبان ابن وقال ،"حجة عندهم هو "لي : عمار ابن وقال
 ".منها القلب في بأشياء عنهم تفرد
 (.س ت ل. )ومائة وستين سبع سنة توفي ،"يتشيع صدوق : "-وهو الراجح  –جر ح ابن وقال
 .أعلم تعالى وهللا صدوق، الراوي  :قلت

 ،(133/ 3)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ ،(97: ص) العجلي، الثقات ،(192/ 2)جالبخاري، التاريخ الكبير 
/ 1ابن حبان، المجروحين )ج ،(159/ 8)ج ابن حبان، الثقات ،(480/ 2)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 

الذهبي،  ،(322/ 4)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(377/ 2ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(213
ابن حجر،  ،(407/ 1)ج، الذهبي، ميزان االعتدال (294/ 1، الذهبي، الكاشف )ج (64: ص) ديوان الضعفاء
 (.140: التقريب )ص

  .(27/ 8)ج ، تاريخ بغدادالخطيب البغدادي2) )
 ري الدو ". ثقة: "معين ابن عن: شيبة أبي بن عثمان بن محمدو ،خيثمة أبي وابن ،محرز وابن ،الدوري  وقال
العقيلي، الضعفاء الكبير  ،(480/ 2)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(102/ 1)ج محرز ابن ،(270/ 3)ج
 (.186/ 1)ج
 .(87: ص) الدارمي". يضعفه ولم يلينه، لم: بيده فقال األحمر جعفر عن معين ابن سئل: "الدارمي وقال
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ْحِشياة : إِ   ْحِشياة ، و اْسُم أ ِبي و  ُر ْبُن أ ِبي و  ْعف  ، أ ُبو ِبْشرٍ ج  ، ُثما ي اٍس اْلي ْشُكِريِ   اْلب ْصِريُّ
 :(1)اْلو اِسِطيُّ 

بي وقال :(2)قال ابن عساكر .60 ان الَغالَّ ل بن َغسَّ  بن فر"جع: معين بن يحيى عن ،الُمَفضَّ
 ،(4)مجاهد عن تفسيره في (3)شعبة عليه طعن الحجاج، جند أبناء من واسطي :وحشية أبي
 صحيفة". من: قال
 
 

ْبدِ  بنُ  ُدبُ ُجنْ   ، أ ُبو ُسْفي ان   بنِ  هللاِ  ع  ِليُّ ْبدِ  الب ج   :(5)الع ل ِقيُّ  هللاِ  ع 
بي حدثنا األزهر، بن جعفر حدثنا الشافعي، حدثنا :(6)قال الدارقطني .61 ل بن الُمفَ  الَغالَّ ضَّ

ان قال  َعْبَقر بن َعَلَقة بني من هو ، النبي صحب :سفيان بن هللا عبد بن ُجْنُدبُ : َغسَّ

                                                           

ْحِشياة أبي بن جعفر1) )  : مختلف في توثيقه:و 
 . الثقات في شاهين وابن حبان، ابن وذكره ،"ثقة: "والنسائي حاتم، وأبو زرعة، وأبو والعجلي، سعد، ابن قال
 ثبتأ من ثقة: "حجر ابن وقال ".به بأس ال أنه وأرجو: "عدي ابن وقال ،"بأس به لي : "حنبل بن أحمد وقال
 . )ع(. "مجاهد وفي سالم، بن حبيب في شعبة وضعفه جبير، بن سعيد في الناس

البخاري، التاريخ الكبير  ،(607: خليفة بن خياط، الطبقات )ص ،(188/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
أحمد، العلل ومعرفة الرجال،  ،(99: ص) جلي، الثقاتالع ،(138/ 1)جمسلم، الكنى واألسماء  ،(186/ 2)ج

/ 6)ج ابن حبان، الثقات ،(473/ 2)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(495/ 2)رواية عبد هللا بن أحمد 
ابن  ،(275/ 2)ج، أبو أحمد، األسامي والكنى (393/ 2ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(133

ابن حجر،  ،(123/ 1)ج العبر ،(8/ 5)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(54: ص)ت شاهين، تاريخ أسماء الثقا
 (.139: ابن حجر، التقريب )ص ،(189/ 7)جابن حجر، لسان الميزان  ،(83/ 2تهذيب التهذيب )ج

 ، بهذا السياق.(8/ 5)ج، وانظر: المزي، تهذيب الكمال (108/ 72)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )
ابن أبي حاتم، الجرح ". ثقة: "معين ابن عن: الطيالسي عثمان أبي بن وجعفر ،منصور بن إسحاق وقال

 (.7/ 5)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(473/ 2)جوالتعديل 
: التقريب يف حجر ابن قال البصري، ثم الواسطيب ْسَطام  أبو موالهم الَعَتك ي   الورد بن الحجاج بن شعبة3) )
 لرجال،ا عن بالعراق فتش من أول وهو الحديث، في المؤمنين أمير وه: يقول الثوري  كان متقن، حافظ ثقة"

ا وكان السنة، عن وذب  (.ع. )ومائة ستين سنة توفي". عابدا
 جبر. بن مجاهد4) )
ْبدِ  بنُ  ُجْنُدبُ 5) )  جندب :وقيل الخير، جندب: وقيل البصرة، إلى انتقل ثم الكوفة، نزل ، النبي : صاحبهللا ع 

: وله ريين،والبص الكوفيين عند حديثه سفيان، بن خالد بن جندب: وقيل جندب، أم بن دبجن: وقيل الفاروق،
 .سبعين سنة حدود إلى وبقي - جده إلى ينسب وقد - البجلي جندب عاش .أحاديث عدة

 الذهبي، سير أعالم النبالء ،(577/ 2)جأبو نعيم، معرفة الصحابة  ،(534/ 1)ج البغوي، معجم الصحابة
 (.613/ 1ابن حجر، اإلصابة )ج ،(256/ 1)ج ابن عبد البر، االستيعاب ،(174/ 3)ج
: قوله عند توقف الثاني الموضع وفي .(1714/ 3)جو ،(1636/ 3الدارقطني، المؤتلف والمختلف )ج 6) )
 ".الَغْوث بن األسد أخي"
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 الحسن عنه روى  الَغْوث، بن األسد أخي الَغْوث، بن عمرو بن إَراش بن أنمار بنا
ز بنُ  ، وَصْفَوانُ (1)البصري    ".(4)ُكَهْيل   بنُ  ، َوَسَلَمةُ (3)ُعَمْير بن الَمل ك ، وَعْبد  (2)ُمْحر 

 

اِرث ة من: الرابعالمبحث  ن ْان إلى ح   :ح 

اِرث ةُ   اِل، أ ِبي ْبنُ  ح  ج  مادُ  هُ و اْسمُ  الرِ  ْبدِ  ْبنُ  ُمح  ْحم نِ  ع  ْبدِ  ْبنِ  الرا اِرث ة   ْبنِ  ّللااِ  ع   النُّْعم انِ  ْبنِ  ح 
، اِريُّ ، أخو األ ْنص  ِنيُّ ، الم د  اِريُّ ْبد الناجا ْحم نِ  ع  اِل، أ بي ْبن الرا ج  اِل، أ بي نبْ  وم الك الرِ  ج   الرِ 

ان   اِرث ةُ  جده وك   :(5)بدر أهل من النُّْعم انِ  بنُ  ح 
 أبو ناأخبر  ،َخْيُرْون  بن الفضل وأبو األنماطي، البركات أبو أخبرنا: (6)قال ابن عساكر .62
ْير ي  بكر أبو أخبرنا الواسطي، العالء ان ، أخبرناالَباَبس  ل بن َغسَّ  أبي ، حدثنااأَلْحَوص بن الُمَفضَّ

                                                           

 ص:التقريب ) قال ابن حجر في موالهم، األنصاري  يسار أبيه واسم البصري، الحسن أبي بن الحسن1) )
 (.ع. )عينالتس قارب وقد ومائة عشر سنة توفي" ويدل  كثيراا يرسل وكان مشهور، فاضل فقيه ثقة(: "160
ز بن َصْفوان2) )  توفي" عابد ثقة(: "277 قال ابن حجر في التقريب )ص: الباهلي، أو المازني، زياد بن ُمْحر 

 (.ق س ت م خ. )ومائة وسبعين أربع سنة
، ُسَوْيد   بن   ُعَمْير   بنُ  لَمل ك  ا َعْبدُ 3) ) ي: له ويقال الكوفي عدي بني حليف اللَّْخم ي   سابق، له فرس إلى سبةن الَفَرس 

، له يقال كان ي    ،"دل  وربما حفظه، تغير عالم، فصيح ثقة(: "364 قال ابن حجر في التقريب )ص: بالق ْبط 
  (.ع) سنين وثالث مائة وله ومائة، وثالثين ست سنة توفي
 (.ع. )يتشيع ثقة(: "248 قال ابن حجر في التقريب )ص: الكوفي، يحيى أبو الَحْضَرم ي، ُكَهْيل   بنُ  َسَلَمةُ 4) )
ال أبي بن حارثة5) ) ج   : تضعيفه على متفقُ  :الرِ 
 لحديثا ضعيف الحديث، منكر: "حاتم أبو وقال ،"الحديث متروك: "النسائي وقال ،"الحديث منكر: "البخاري  قال
 ممن كان" :حبان ابن وقال ،"الحديث ضعيف الحديث، واهي: "زرعة أبو وقال ،"المقبرى  سعيد بن هللا عبد مثل
 بالقوي  لي : "الدارقطني وقال ،"عليه يتابع ال منكر، يرويه ما بعض: "عدي ابن وقال ،"خطؤه وفحش وهمه كثر
 (.ق ت. )ئةوما وأربعين ثمان سنة توفي ."ضعيف: "حجر ابن وقال ،"الحديث في

ابن حبان، المجروحين  ،(255/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(478/ 5)ج ابن سعد، الطبقات الكبرى 
الذهبي،  ،(314/ 5)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(470/ 2ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(268/ 1)ج

 (.149: ، ابن حجر، التقريب )ص(445/ 1)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(836/ 3)جتاريخ اإلسالم 
 أبيه مأ جدته عن روى  مديني أصله األنصاري: الرحمن، عبد بن محمد بن مالك وهو ،الر  َجال أبي بن مالك -

 الحديث". ضعيف الحديث، بشيء"، وقال أبو حاتم: "منكر لي  "ضعيف: عمرة، قال أحمد
 .(255/ 3)جح والتعديل ، ابن أبي حاتم، الجر (313/ 7)جالبخاري، التاريخ الكبير 

 ولم حنين يوم  هللا رسول مع وصبروا ثبتوا الذين الثمانين أحد كان بدري،: األنصاري  النعمان بن حارثة -
 لىع بالمقاعد مر قد وكان الجنة، في وجل عز هللا على عيالهم ورزق  رزقهم بأن  النبي جبريل فأخبر يفروا،
 .المدينة سكن السالم، عليه ريلجب فرد فسلم، جبريل، ومعه  هللا رسول

/ 1ابن حجر، اإلصابة )ج ،(736/ 2)ج، أبو نعيم، معرفة الصحابة (371/ 3)جابن سعد، الطبقات الكبرى  
707.) 
 .(381/ 35)جابن عساكر، تاريخ دمشق 6) )

 بعض زلين الالر  جَ  أبى بن الرحمن عبد وكان ثقة، أبى الر  َجال بن الرحمن عبد"عن ابن معين: : الدوري  وقال
 .(165/ 3)ج الدوري  ".ضعيف وهو أخوه الر  َجال أبى بن وحارثة الثغور،
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: روى  أبي بن "حارثة زكريا: أبو قال قال:  الرحمن وعبد بثقة، لي  وغيره (1)حفص عنه الر  َجال 
: سمع أبي بنا  ."بالشام الثغور بعض ينزل كان بأس، به لي  ،(2)موسى بن الحكم منه الر  َجال 

 خبرناأ بكر، أبو أخبرنا الواسطي، العالء أبو ، أخبرناُبْندار بن ثابت وأخبرنا قال:و   .63
 وهككككككككككوأخ ف،كككككككككضعي :الككككككجَ الر    أبي بن ارثةككك"ح :(3)]أبو زكريا [قال قال: أبي حدثنا اأَلْحَوص،

 بالشام". وكان ثقة، :الر  َجال أبي بن الرحمن عبد

                                                           

 .(191/ 3)جالدوري  ".بثقة لي  ابنه وحارثة ثقة، الر  َجال أبو: "معين ابن عن: وقال
/ 3ج)الدوري  ".بثقة هو ولي  معاوية، وأبو حفص عنه يروى  أبى الر  َجال بن حارثة: "معين ابن عن: وقال
323). 
: ص) يدالجن ابن ".الحديث ضعيف: "قال الر  َجال؟ أبي بن حارثة حديث كيف: ليحيى قلت :الجنيد ابن وقال
417). 
 .(57/ 1)ج محرز . ابن"بثقة لي  أبى الر  َجال بن محمد بن حارثة: "معين ابن عن :محرز ابن وقال
: قالف" موسى بن الحكم عنه يروي  الذي هذا": قلت أيهما؟: قال الر  َجال، أبي ابن عن وسألته الدارمي وقال
  ".ثقة"

 ال. الدارميالر  جَ  أبي بن الرحمن عبد واألول الر  َجال، أبي بن حارثة يعني". بشيء لي : "فقال ،"فاآلخر: "قلت
 .(91: ص)

اء ابن عدي، الكامل في ضعف ".حديثه يكتب لي  ضعيف: "معين ابن : عنمريم أبي بن سعد بن أحمد وقال
 .(470/ 2رجال )ال

 .(268/ 1ابن حبان، المجروحين )". ويحيى أحمد تركه: "حبان ابن وقال
َياث حفص بن1) ) ، معاوية بن َطْلق بن غ   ب )ص:قال ابن حجر في التقري القاضي، الكوفي عمر أبو النََّخع ي 

. الثمانين اربق وقد ة،ومائ وتسعين خم  أو أربع سنة توفي ،"اآلخر في قليالا  حفظه تغير فقيه، ثقة(: "173
 (.ع)
، قال ابن حجر في التقريب )ص: صالح أبو البغدادي، زهير أبي بن موسى بن الَحَكم2) ) : (176 الَقْنَطر ي 

 ق(. س مد م )خت وثالثين ومائتين. اثنتين سنة توفي "صدوق"
ذيب د نقل المزي في تهوالصواب ما أثبته، وهو ما يقتضيه سياق النص، وق ]أبو بكر   [في األصل: :قلت3) )

بي. وهللا تعالى أعلم. (90/ 17)جالكمال   قولي ابن معين من رواية الَغالَّ
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ل  نُّ ِمْن أ ِخيِه ِمْند  ِليٍ  اْلُكوِفيُّ و ُهو  أ س  ِليٍ  اْلع ن ِزيُّ أ ُبو ع   :(1)ِحبااُن ْبُن ع 

كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى  :(2)قال الخطيب البغدادي .64 د بن كككككككككككرنا محمككل: أخب، قاالسُّ
، قال: بيالَغالَّ عبد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن 

ْندل: لي  عندهما حديث، ولي  بهما بأس". بَّان وم   قال أبو زكريا: "ح 

                                                           

 : مختلف  في توثيقه:ِحباان بن علي الع ن زي 1) )
 قال العجلى: " صدوق، جائز الحديث"، وقال أبو حاتم: "يكتب حديثه وال يحتج به". وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال: "ال أكتب حديثه"، وقال ابن سعد، والنسائي، وابن قانع: "ضعيف"، وقال البخاري:  وضعفه ابن المديني
 "لي  عندهم بالقوي"، وقال الجوزجاني: "واهي الحديث"، وقال أبو زرعة: "لين" 

وقال ابن حبان: "فاحش الخطأ فيما يروي يجب التوقف في أمره"، وقال الدارقطني: "حبان ومندل متروكان". 
ا: وقال م رة أخرى: "ضعيفان، ويخرج حديثهما"، وقال الحاكم أبو أحمد: "لي  بالقوى عندهم"؛ وقال أيضا

 "ضعيف".  وقال الذهبي: "فقيه، صالح لين الحديث".
: "ضعيف، وكان له فقه وفضل". توفي سنة إحدى أو اثنتين وسبعين ومائة. -وهو الراجح  –وقال ابن حجر 

 وله ستون سنة. )ق(.
(، البخاري، التاريخ الكبير 287خليفة بن خياط، الطبقات )ص:  (،357/ 6الطبقات الكبرى )جابن سعد، 

 ضعفاءال ،(، النسائي105الثقات )ص:  ،لعجليا(، 53(، البخاري، الضعفاء الصغير )ص: 88/ 3)ج
(، 270/ 3(، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج293/ 1(، العقيلي، الضعفاء الكبير )ج 35)ص:  والمتروكون 

(، ابن حبان، المجروحين 240/ 6الثقات )ج ،(، ابن حبان348/ 3ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج
الذهبي، ، (339/ 5(، المزي، تهذيب الكمال )ج149/ 2)ج والمتروكون  الضعقاء الدارقطني،(، 261/ 1)ج

(، 173/ 2، تهذيب التهذيب )ج(، ابن حجر449/ 1(، الذهبي، ميزان االعتدال )ج598/ 4تاريخ اإلسالم )ج
 (.149ابن حجر، التقريب )ص: 

ل بن علي الَعَنزي، أبو عبد هللا الكوفي، يقال اسمه: عمرو؛ ومندل لقب، قال ابن حجر في التقريب )ص:  - ْند  م 
 (: "ضعيف". ولد سنة ثالث ومائة وتوفي سنة سبع أو ثمان وستين ومائة. )د ق(.545
 :وقد اختلف فيه قول ابن معين(. 331/ 15يخ بغداد )الخطيب البغدادي، تار 2) )

 (.266/ 4: عن ابن معين: مندل، وحبان ضعيفا الحديث". العقيلي، الضعفاء الكبير )ج الدوري قال 
 (.277/ 3: عن ابن معين: "مندل بن علي، وحبان بن على: حبان بن علي أمثلهما". الدوري )جوقال
 (.44/ 4هما ضعف، وهما أحب إلى من قي ". الدوري )ج: عن ابن معين: "مندل وحبان فيوقال
: قيل البن معين: ما يقول في مندل وحبان؟ فقال: "إنما تركا لمكان الوديعة"، قيل ليحيى: ما الوديعة؟ قال: وقال

 /3"كانوا يقولون إن مندالا استودع وديعة"، فقلت: ينبغي أن يكون حبان أوثقهما؛ قال: "ما أقربهما". الدوري )ج
445.) 

ا سواء؟ قال: "سواء"، أي: ضعيفان. ابن الجنيد )ص: وقال ابن الجنيد  (.462: قلت ليحيى: مندل وحبان جميعا
: عن ابن معين: وسألته عن مندل بن علي فقال: " لي  به بأس". قلت: وأخوه حبان بن علي؟ الدارميوقال 

(، وانظر: 92نه يضعفهما". الدارمي )ص: فقال: "صدوق". قلت: أيهما أحب إليك؟ فقال: "كالهما وتمرا كأ
 (.205)ص: 
: عن ابن معين: "مندل وحبان أبناء علي العنزي: صالح لي  بذاك القوي، حديثه هو وأخوه ابن طهمانوقال 

 (.99شيء واحد". ابن طهمان )ص: 
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ِليُّ   ِنيُّ الب ج  ْيٍن اْلُعر  باُة ْبُن ُجو  ام ة  الُكْوِفيُّ  ،ح   :(1)أ ُبو ُقد 
كَّر ي   يحيى بن هللا عبد أخبرني :(2)قال الخطيب البغدادي .65  بن دككككككممح رناكككككككأخب: قال ،السُّ

: قال ،بيالَغالَّ  ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال الشافعي، هللا عبد

                                                           

 وقال: : عن ابن معين: "مندل بن على لي  بذاك"، وضعف في أمره، ثم قال: "هو صالح"،ابن محرزوقال 
 (.70/ 1عن ابن معين: "حبان بن علي: مثله". ابن محرز )ج

: عن ابن معين: "حبان ومندل ابنا علي أيهما يقدم؟ قال: كالهما سواء". ابن أبي حاتم، إسحاق بن منصورقال 
 (.270/ 3الجرح والتعديل )ج

ن مندل أصلح منه". اب: عن ابن معين: "مندل بن علي ضعيف، وأخوه حبان ضعيف، و معاوية بن صالحوقال 
 (.214/ 8عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج

: عن ابن معين: "مندل وحبان: حبان أصح حديثاا من مندل"، وقال مرة أخرى عن مندل بن علي: "ضعيف وقال
 (.293/ 1(، و)ج266/ 4الحديث". العقيلي، الضعفاء الكبير )ج 

 (.435/ 8ما بأس". ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج: عن ابن معين: "مندل وحبان: ما بهأبو حاتموقال 
/ 3: عن ابن معين: " حبان بن علي حديثه لي  بشيء". ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )جابن أبي خيثمةوقال 
270.) 
: سمعت يحيى، وسئل عن مندل، وحبان بن علي فقال: "هما صالحان، محمد بن عثمان ن أبي شيبةوقال 

 (.266/ 4عقيلي، الضعفاء الكبير )ج وليسا بذاك". ال
 - ري خاصة الدو  -التضعيف عن أغلب تالميذ ابن معين روي الراجح أنه ضعيف عند ابن معين، حيث  قلت:
 النقاد. أكثر ضعف حبان وقد
ين بن حبة1) ) ني ُجو   :في توثيقه مختلف: الُعر 

 ."ثقة: "العجلي وقال ،-ابن حجر في تهذيب التهذيب ذكر كما – أحمد وثقه
 ابن الوق ثقة، غير: "الجوزجاني وقال ،"بالقوي  لي : "النسائي وقال ،"ضعيف: "والدارقطني سعد، ابن وقال
 كان: "بانح ابن وقال ،"وسط ثبت، وال بمتروك، هو لي  يتشيع، كان: "جزرة صالح وقال ،"بشيء لي : "خراش
 ".حديثه بيكت ذلك مع أنه إال ضعفه، على جمعواأ وقد: "عدي ابن وقال ،"الحديث في واهياا التشيع، في غالياا
 ."صحبة له أن زعم من وأخطأ التشيع، في غالياا وكان أغالط، له صدوق : "-وهو الراجح  –حجر  ابن قال
، سنة توفي ، وقيل: ست   (.س. )وسبعين تسع   وقيل: خم  

أحمد، العلل ومعرفة الرجال  ،(93/ 3)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(216/ 6)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
 ،(190/ 3)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ ،(105)ص:  ، العجلي، الثقات(484/ 2)جرواية عبد هللا بن أحمد 

ابن حبان، المجروحين  ،(253/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(382/ 2ابن أبي خيثمة، السفر الثالث )ج
الذهبي،  ،(351/ 5)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(355/ 3الرجال )جابن عدي، الكامل في ضعفاء  ،(267/ 1)ج

/ 1)جابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون  ،(70: ص) الذهبي، ديوان الضعفاء ،(450/ 1)جميزان االعتدال 
 (.150: ابن حجر، التقريب )ص ،(177/ 2ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(187
  .(251/ 14)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )

 كلهم ساوى ي ولي  نباتة؛ بن واألصبغ العرني وحبة الهجري  رشيد الشعبي رأى قد: "معين ابن عن: الدوري  قال
 (.354/ 3)ج الدوري ". شيئاا
 (.353/ 3ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج". حديثه يكتب ال: "معين ابن عن: صالح بن معاوية قال
ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال ". بشيء حديثه لي : "معين ابن عن: الدورقي أحمد بن هللا عبد قال
 (.353/ 3)ج



127 
 

، رشيد ، واأَلْصَبغ وَحبَّة الَهَجر ي   بسوء -معين  بن يحيى: يعني -ذكرهم  (1)ُنَباَتةَ  بن الُعَرن ي 
ا سعيد وأبو مذهب،  منهم". شر   َعَقيصا

 

ِديُّ   ِبيُب ْبُن ِحم اٍز اأْل س  ِثْيٍر ، ح   :(2)ُكوفيٌ الْ أ ُبو ك 
ل بن الُمَفضَّ  حدثنا األزهر، بن جعفر حدثنا الشافعي، بكر أبو حدثنا: (3)الدارقطني قال .66

ان، َماز، بن بيبح عن ،(4)"سماك: قال معين بن يحيى عن َغسَّ  (5)السالم عليه علي عن ح 
 ."(6)واحد حديث

                                                           

 (.267/ 1ابن حبان، المجروحين )ج". بشيء لي : "معين ابن عن :أبان بن جعفر قال
 (.197/ 9)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد". بثقة لي : "معين ابن عن :معبد بن سليمان وقال
(: 113 :قال ابن حجر في التقريب )ص القاسم، أبا يكنى الكوفي، الحنظلي يميالتم ُنباتة بن َأصبغ1) )
 (.ق". )بالرفض رمي متروك"
 الثقات، في التابعين في حبان ابن وذكره ،"ثقة تابعي كوفي حبيب: "العجلي قال :األسدي ِحم از بن حبيب2) )

،: التابعين في حبيباا ذكر وقد: "ابن حجر في اإلصابة في تمييز الصحابة  وقال  وابن حاتم، بيأ وابن البخاري 
، حبان،  ".وآخرون  والدارقطني 

 ،(106)ص:  العجلي، الثقات ،(315/ 2)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(251/ 6)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
لم يقع  ابن ُقطلوُبغا، الثقات ممن ،(139/ 4)ج ابن حبان، الثقات ،(98/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 

 ابن حجر، تبصير المنتبه ،(171/ 2)جو ،(16/ 2ابن حجر، اإلصابة )ج ،(280/ 3)ج في الكتب الستة
 (.422/ 1)جابن حجر، تعجيل المنفعة  ،(260/ 1)ج
 في معين ابن للفظ موافقة معين؛ ابن عن ،الدوري  ورواية .(737/ 2الدارقطني، المؤتلف والمختلف )ج  )3)

بي رواية  (.298/ 3)ج لدوري ا. الَغالَّ
َماك4) )  يب )ص:قال ابن حجر في التقر  الكوفي، المغيرة أبو ، اْلَبْكر ي   الذَُّهل ي   خالد بن أوس بن حرب بن س 

 (.ق س ت د م خت. )ومائة وعشرين ثالث سنة توفي". تلقن ربما فكان بأخرة تغير وقد...  صدوق (: "255
 ابن(: 402: قال ابن حجر في التقريب )ص ، الهاشمي هاشم بن المطلب عبد بن طالب أبي بن علي5) )
 يومئذ هوو  أربعين، سنة رمضان في توفي" العشرة أحد وهو األولين، السابقين من ابنته، وزوج  هللا رسول عم

 (.ع. )األرجح على سنة وستون  ثالث وله السنة، أهل بإجماع باألرض آدم بني من األحياء أفضل
 ، قال:]409: رقم الحديث 32/ 2ج[األحاديث المختارة ء المقدسي في الحديث أخرجه الضيا6) )

كيف بلغ المشرق  :وسأله رجل عن ذي القرنين ، كنت عند علي بن أبي طالب :از قالمَ عن حبيب بن ح  
سكت ف :قال "؟كأزيد" :فقال ".ط له النورس  وبُ  ،ت له األسبابدَّ ومُ  ،ر له السحابخ   سُ  ،سبحان هللا" :قال ؟والمغرب
 . وسكت علي ،الرجل
 إسناده صحيح. قلت:
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اجٍ   جا اُج بُن ُيْوُسف  بِن ح  جا ِفيُّ  ،ح  اِعِر أ ِبي ي ْعُقْوب  الثاق  ماٍد بُن الشا اِديُّ ا أ ُبو ُمح   :(1)لب ْغد 
كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى : (2)قال الخطيب البغدادي .67 د بن كككككككرنا محمكككك، قال: أخبالسُّ

، قال: بيالَغالَّ الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن  عبد هللا
 ".فبزق لما سئل عنه :وسئل يحيى بن معين عن حجاج بن الشاعر"

 

ْيٍب الِحْمِصيُّ   ْيُر بُن ُكر  ِميُّ اْلِحْمي ِريُّ  أ ُبو الزااِهِرياةِ  ،ُحد  ْضر   :(3)اْلح 
أنبأنا  ،َخْيُرْون أنبأنا أبو الفضل بن  ،نماطيخبرنا أبو البركات األأ :(4)قال ابن عساكر .68

ْير ي أنبأنا أبو بكر  ،أبو العالء الواسطي ل بنبأنا ، الَباَبس  ان، اأَلْحَوص بن الُمَفضَّ  ن َغسَّ
 ".ُكَرْيب بن ُحَدْير :أبو الزاهرية" :عن يحيى بن معين قال ،نبأنا أبي

                                                           

 :وثقه بعض األئمة، وتوسط فيه آخرون  :حجاج بن يوسف بن حجاج1) )
 لحديثا يحسن ممن الحفاظ، من: "حاتم أبي ابن زاد ،"ثقة: "البغدادي والخطيب حاتم، أبي وابن النسائي، قال

 ".ق صدو : "حاتم أبو وقال". حافظاا فهماا: "الخطيب زاد ،"ويحفظه
 وخمسين عتس سنة توفي". حافظ ثقة: "-وهو الراجح  –حجر  وابن الذهبي، وقال الثقات، في حبان ابن وذكره
 (.م. )ومائتين

 الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ،(203/ 8)ج ابن حبان، الثقات ،(168/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 
الذهبي، ميزان االعتدال  ،(313/ 1هبي، الكاشف )جالذ ،(466/ 5)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(146/ 9)ج
 (.153: ابن حجر، التقريب )ص ،(466/ 1)ج
 ،(113: ص)الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية  ،(148/ 9)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )

 .السياق بهذا ،(301/ 12)ج الذهبي، سير أعالم النبالء: وانظر
ْير3) ) يْ  بن ُحد   :وثقه بعض األئمة، وتوسط فيه آخرون : بُكر 
 ابن قالو  ،"هللا شاء إن: "سعد ابن زاد ،"ثقة: "والذهبي سفيان، بن ويعقوب والعجلي، وأحمد، سعد، ابن وقال 

 ،"ثقة نهع روى  إذا به بأس ال: "الدارقطني وقال ،"به بأس ال: "حاتم أبو وقال ،"الروايات في االثبات من: "حبان
 (.ق س د م ر. )المائة رأس على توفي ،"صدوق : "-وهو الراجح  – حجر ابن وقال

 ،(110)ص:  العجلي، الثقات ،(98/ 3)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(313/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
/ 4)ج ابن حبان، الثقات ،(295/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(448/ 2)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ

 ،(491/ 5)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(284: ص)و ،(184)ص: ابن حبان، مشاهير علماء األمصار  ،(183
الذهبي، الكاشف  ،(79/ 1)جالذهبي، تذكرة الحفاظ  ،(575/ 3)جو ،(1195/ 2)جالذهبي، تاريخ اإلسالم 

 (.154: ابن حجر، التقريب )ص ،(315/ 1)ج
 .(244/ 12)ابن عساكر، تاريخ دمشق 4) )

بي رواية في معين ابن للفظ موافقة معين؛ ابن عن ،خيثمة أبي وابن ،الدوري  ةورواي / 4ج) الدوري . الَغالَّ
 (.295/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(438
ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(237: ص) الدارمي". ثقة: "معين ابن عن: خيثمة أبي وابن ،الدارمي وقال 
 (.295/ 3ج)
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 أنبأنا ،بكر أبو أنبأنا ،ُبْندار بن ثابت أنبأنا األنماطي، تالبركا أبو أخبرنا :(1)وقال .69

ل، اأَلْحَوص بن   ".الزاهرية أبو مات :مائة سنة وفي" :قال أبي نبأنا الُمَفضَّ
 

ر اُم ْبُن ُعْثم ان    ْمِرو ْبنِ ح  ل ِميُّ  ي ْحي ى ْبنِ  ع  اِريُّ السُّ  :(2) اأْل ْنص 
كَّر ي   بن يحيى أخبرني عبد هللا :(3)قال الخطيب البغدادي  .70 د بن كككككككرنا محمكك، قال: أخبالسُّ

بيعبد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد األزهري، قال: حدثنا ابن  ، قال: الَغالَّ
 ".لي  بثقة :حرام بن عثمان"قال أبو زكريا يحيى بن معين: 

                                                           

 بهذا ،(14/ 4)جمغلطاي، إكمال تهذيب الكمال : وانظر ،(249/ 12)جعساكر، تاريخ دمشق ابن 1) )
 .السياق

 ":مبتدع باتفاق، متروك: "الذهبي قال: األنصاري  عثمان بن حرام2) )
: حاتم ووأب البخاري، وقال ،"الحديث متروك: "علي بن عمرو وقال ،"حرام حرام عن الرواية: "وغيره الشافعي قال
 ،"مأمون  وال: "النسائي زاد ،"بثقة لي : "والنسائي مالك، وقال ،"الحديث متروك: "حاتم أبو زاد ،"الحديث رمنك"

 ،"شيءب لي : "داود أبو وقال ،"الحديث ضعيف: "والدارقطني زرعة، أبو وقال ،"حديثه الناس ترك: "أحمد وقال
 ".المراسيل عويرف األسانيد، يقلب التشيع، في غالياا كان: "حبان ابن وقال

البخاري، الضعفاء الصغير  ،(101/ 3)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(455/ 5)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
ابن حبان،  ،(282/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(320/ 1)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(54: ص)

ابن الجوزي، الضعفاء  ،(380/ 3ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(269/ 1المجروحين )ج
الذهبي،  ،(75: ص) الذهبي، ديوان الضعفاء ،(843/ 3)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(194/ 1)جوالمتروكون 

 (.468/ 1)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(152/ 1)جالمغني في الضعفاء 
 ، عنصالح بن ومعاوية ،يممر  أبي وابن ،الدوري  ورواية .(201/ 9)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )3)
بي رواية في معين ابن للفظ موافقة معين؛ ابن ابن عدي، الكامل  ،(320/ 1)جالعقيلي، الضعفاء الكبير . الَغالَّ

 .(201/ 9)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ،(380/ 3في ضعفاء الرجال )ج
 (.339: ص) الجنيد ابن". بشيء لي : "معين ابن عن: الجنيد ابن وقال
/ 3ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج". حرام حرام عن الحديث: "معين ابن عن: يزيد بن إبراهيم وقال
 (.468/ 1)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(380
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ِرْيُز بُن ُعْثم ان    ْبرٍ  ْبنِ ح  ِبيُّ  ج  ِقْيل   أ ُبو ُعْثم ان   ،الراح  ، الِحْمِصيُّ الم   ع ْونٍ  أ ُبو: و   :(1)ْشِرِقيُّ
رنا أخب البقال، المعالي أخبرنا أبو األنماطي، البركات أبو وأخبرنا :(2)قال ابن عساكر .71

بي أمية بن أخبرنا أبو بكر، أخبرنا أبو العالء، أبو  بن حيىي قال قال: حدثنا أبي ،الَغالَّ
 ثقة". :عثمان بن "َحر يز معين:

 أخبرنا قال،الب ُبْندار بن ثابت المعالي أبو أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(3)لوقا .72
ْير ي  بكر أبو أخبرنا الواسطي، العالء أبو ل أخبرنا ،الَباَبس  ان اأَلْحَوص بن الُمَفضَّ ، بن َغسَّ
 عموض يف سفيانيًّا"، وقال كان أنه ثبته مع عثمان بن حريز في قال: ويقال أبي حدثنا
 ثبت". :عثمان بن "حريز آخر:

                                                           

بي عثمان بن حريز1) ) ح   :عليًّا يسبُّ  كان أنه واتهم توثيقه، على متفق: الرا
 ،"ثقة: "هبيوالذ البغكككدادي، والخطيب حاتم، وأبو سفيان، بن بويعقو  العجلي، وقال ،"ثقة ثقة، ثقة،: "أحمد وقال
 مات". بتث ثقة: "حجر ابن وقال ،"ثبتاا متقناا كان: "الذهبي وقال ،"ثبتاا: "الخطيب وزاد ،"متقن: "حاتم أبو زاد
 (.ق س ت د خ. )سنة وثمانون  ثالث وله ومائة، وستين ثالث سنة
 كتب يف وغيرهم حبان وابن العقيلي ذكره ولهذا وشتمه، بسب ه ويجاهر  عليًّا يبغض كان أنه عليه أخذ وقد

 .وغيرهم حجر وابن الذهبي، إليه ذلك ونسب الضعفاء،
 رجككككل   كككنم يتناول عثمكككان بن حريز كان: " قال أنه اليمان أبي عن ُروي  فقد هذه؛ بدعته عن رجع لكنه :قلت 
:  قال ،" علي   على تترحم ال أنك بلغني: "رجل له قال عثمان بن ريككزح سمعت: شبابككككككة وقال ،"ذاك ترك ثم
 أني متزع ويحك: "لرجل يقول عثمان بن حريز سمعت: عياش بن علي وقال ،"مرة مائة هللا رحمه: "له فقال
 أحب ال": قولي حريز كان: هارون  بن ليزيد وقيل ،"قط عليًّا شتمت ما وهللا عليًّا، شتمت ما وهللا عليًّا، أشتم
 وقال ،"وعليًّا معاوية يعني إمامكم، ولكم إمامنا لنا: "يقول كان منكككه، هذا أسمع لم: فقال" آبائكككي قتككل ، عليًّا

 ".عليه بتيث لم ما االعتقاد وفساد المذهب سوء من عنه وحكى ثبتاا، ثقة وكان كتابه يحفظ كان: " السمعاني
/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(321/ 1)جلضعفاء الكبير العقيلي، ا ،(112)ص:  العجلي، الثقات

الدارقطني،  ،(390/ 3ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(268/ 1ابن حبان، المجروحين )ج( 289
 ،(328/ 4)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(572/ 5)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(355/ 1المؤتلف والمختلف )ج 

الذهبي، من تكلم فيه وهو موثق  ،(319/ 1الذهبي، الكاشف )ج  ،(80/ 7)ج الم النبالءالذهبي، سير أع
ابن حجر،  ،(475/ 1)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(154/ 1)جالذهبي، المغني في الضعفاء  ،(66)ص: 

 (.156: ابن حجر، التقريب )ص ،(237/ 2تهذيب التهذيب )ج
  ، بهذا السياق.(573/ 5)جالمزي، تهذيب الكمال  وانظر: ،(346/ 12)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )

 في ينمع ابن للفظ موافقة معين؛ ابن عن ،صالح بن ومعاوية ،منصور بن وإسحاق ،والدارمي ،الدوري  ورواية
بي رواية  ،(289/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(91: ص) الدارمي ،(428/ 4)ج الدوري . الَغالَّ

 (.182/ 9)ج ي، تاريخ بغدادالخطيب البغداد
 عثمان بن وحريز مريم، أبي بن بكر وأبو جابر، بن يزيد بن الرحمن عبد: معين ابن عن: الجنيد ابن وقال
 (.399: ص) الجنيد ابن. ثقات هؤالء
 (.344/ 12)جابن عساكر، تاريخ دمشق ". به بأس ال: "معين ابن عن :علي بن أحمد وقال
المزي، تهذيب  ،(2214/ 5وانظر: ابن العديم، بغية الطلب )ج  ،(346/ 12)جق ابن عساكر، تاريخ دمش3) )

 ، بهذا السياق.(238/ 2ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(574/ 5)جالكمال 
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ُر   وا ز  اِنيُّ لُ اْ ق  يُ و   الب ْصِري  ح  اِحُب أ ِبي ُأم ام ة   ،: اأْل ْصب ه   :اْسِمهِ  ِفي ْخُتِلف  ، اأ ُبو غ اِلٍب ص 
عِ اْسُمه ل  يْ قِ ف   ر، و   بنُ  دُ يْ : س  وا ز  ِئه: ِفي واْخُتِلف   ؛عُ فِ اْ : ن  ل  يْ قِ الح  الل ى م وْ  ِقْيل :ف   و ال   بنِ  دِ ـِـــ ــــخ 

ْبدِ  ِقْيل   هللاِ  ع  ، و  ْسِريُّ اِلدُ  م ْول ى: الق  ْبدِ  بنُ  خ  ْيدٍ  بنِ  هللاِ  ع  ِشيُّ  ُأس  ْيُر ذ ِلك؛الُقر  ِقْيل  غ  ُف  ، و  ُيْعر 
نِ  اِحِب اْلِمْحج    :(1)ِبص 

 أخبرنا ،َخْيُرْون أبو الفضل بن  أخبرنا ،أخبرنا أبو البركات األنماطي :(2)قال ابن عساكر .73
ْير ي  حمدأأبو بكر محمد بن  أخبرنا ،لعالء الواسطيأبو ا بن  اأَلْحَوص أخبرنا ،الَباَبس 

ل فر بن وجع ،قد روى سفيان بن عيينة: "بن معين قال يحيىعن  :أبي ، حدثناالُمَفضَّ
ُر".عن أبي غالب  ،(4)وحماد بن سلمة ،(3)سليمان   َحَزوَّ

                                                           

 :توثيقه في مختلف  : أمامة أبي صاحب غالب أبو1) )
 ديثح هذا: "أحاديثه بعض في الترمذي وقال ،"به بأس ال أنه أرجو: "عدي ابن وقال ،"ثقة: "الدارقطني قال
 ". صحيح حسن حديث هذا: "بعضها وفي ،"حسن
 إال به االحتجاج يجوز ال قلته، على الحديث منكر: "حبان وابن ،"الحديث منكر ضعيفاا، كان: "سعد ابن وقال
 ".الثقات يوافق فيما
 صالح: "بيالذه وقال". به ريعتب ال: "الدارقطني وقال ،"بالقوي  لي : "حاتم أبو وقال ،"ضعيف: "النسائي وقال

 ."الترمذي له صحح الحديث،
 (.ق س ت د بخ". )يخطيء صدوق : "- الراجح وهو - حجر ابن وقال 

/ 1جالترمذي، سنن الترمذي ) ،(134/ 3)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(177/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
 ،(13/ 4)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ، (3253: رقم الحديث 232/ 5ج(، و)360: رقم الحديث 466

الدارقطني، سؤاالت  ،(398/ 3ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(267/ 1ابن حبان، المجروحين )ج
 ،(170/ 34)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(339/ 1)جأبو نعيم، تاريخ أصبهان  ،(26: ص) البرقاني للدارقطني

 ،(77: ص) الذهبي، ديوان الضعفاء ،(449/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(576/ 3)جالذهبي، تاريخ اإلسالم 
 (.664: ابن حجر، التقريب )ص ،(560/ 4)جو ،(476/ 1)جالذهبي، ميزان االعتدال 

ْحَجن: -  .(216/ 3)ج الحديث غريب سالم، بن الرأس. القاسم المعوجة العصا اْلم 
 رواية في معين ابن للفظ موافقة معين؛ ابن عن ،ي الدور  ورواية(. 367/ 12)ابن عساكر، تاريخ دمشق  )2)

بي  (.116/ 4)ج الدوري . الَغالَّ
ر اسمه غالب أبو: "معين ابن عن: الدوري  وقال  (.324/ 4)جو ،(198/ 4)ج الدوري ". َحَزوَّ
 (.91/ 2)جو ،(81/ 2)ج محرز ابن. الدوري  رواية بنحو: معين ابن عن: محرز وابن ،الجنيد ابن ورواية
 (.300: ص) الجنيد ابن". بأس به لي : "معين ابن عن: الجنيد بنا وقال
 (.371/ 12)جابن عساكر، تاريخ دمشق ". الحديث صالح: "معين ابن عن: منصور بن إسحاق وقال
، سليمان بن جعفر3) ) َبع يُّ  زاهد، صدوق (: "140 قال ابن حجر في التقريب )ص: البصري، سليمان أبو الضُّ

 (.ق س ت د م بخ. )ومائة وسبعين ثمان سنة توفي ،"يتشيع كان لكنه
 وتغير عابد، ثقة(: "178 قال ابن حجر في التقريب )ص: سلمة، أبو البصري  دينار بن سلمة بن حماد4) )

 (.ق س ت د م خت. )ومائة وستين سبع سنة ، توفي"بأخرة حفظه
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اٍم الُكوْ   اُن بُن ِإْبر اِهْيم  أ ُبو ِهش  سا ،الع ن ِزيُّ  ،ِفيُّ ح  ْرم ان  ق اِضي ك   ، الك ْرم اِنيُّ
(1): 

كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى  :(2)قال الخطيب البغدادي .74 د بن كككككككرنا محمككككك، قال: أخبالسُّ
، قال: بيالَغالَّ عبد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن 

 ".ثقة :الَكْرَمان ي  حسان بن إبراهيم " :بن معينقال أبو زكريا يحيى 
 

ُن ْبُن ِزي اٍد الُلْؤُلِؤيُّ   س  ِلي ٍ  ، أ ُبواْلح  ارِ  ،الُكْوِفيُّ  ع  ْول ى األ ْنص  اِحبُ  ،م  ِنْيف ة  ص   :(3) أ ِبي ح 
كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى  :(4)قال الخطيب البغدادي .75 ن د بككككككككرنا محمكككال: أخبكك، قالسُّ

، قال: بيالَغالَّ عبد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن 
 ."ليسوا بشيء :، واللؤلؤي، وعمر بن حبيبَظْبيانعلي بن "قال يحيى بن معين: 

                                                           

 :توثيقه في مختلف  : الك ْرم اِني   إبراهيم بن حسان1) )
 وأبو ،أحمد وقال ".أخطأ ربما: "وقال الثقات، حبان ابن وذكره ،"ثقة: "والذهبي والدارقطني، ديني،الم ابن قال

 ".الصدق أهل حديث وحديثه: "أحمد زاد ،"به بأس ال: "عدي وابن زرعة،
 ".وهم حديثه في: "العقيلي وقال ،"بالقوي  لي : "النسائي وقال
 (.د م خ. )سنة مائة وله. ومائة وثمانين ست سنة توفي ،"يخطيء صدوق : "-وهو الراجح  –حجر  ابن وقال
 الراجح أنه ثقة. وهللا تعالى أعلم. قلت:

/ 1)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(34)ص: ، النسائي، الضعفاء والمتروكون (35/ 3)جالبخاري، التاريخ الكبير 
ابن عدي، الكامل في  ،(224/ 6)ج ابن حبان، الثقات ،(238/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(255

/ 6)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(198/ 1)جابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون  ،(261/ 3ضعفاء الرجال )ج
الذهبي، من تكلم فيه وهو موثق  ،(320/ 1الذهبي، الكاشف )ج  ،(832/ 4)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(8
 (.157: ابن حجر، التقريب )ص ،(67: ص)
ابن حجر،  ،(10/ 6)جالمزي، تهذيب الكمال : وانظر ،(175/ 9)ج ب البغدادي، تاريخ بغدادالخطي2) )

 .السياق بهذا ،(245/ 2تهذيب التهذيب )ج
بي رواية في معين ابن للفظ موافقة معين؛ ابن عن ،بن أحمد الدورقي هللا عبد ورواية  دي، الكامل ابن ع. الَغالَّ

 (.254/ 3في ضعفاء الرجال )
". قةث عن حدث إذا: "الجنيد ابن زاد". بأس به لي : "معين ابن عن: محرز وابن ،والدارمي ،الجنيد بنا وقال
 (.80/ 1)ج محرز ابن ،(100: ص) الدارمي ،(330: ص) الجنيد ابن
  :بالكذب ووصف ضعفه األئمة، :اللؤلؤي  زياد بن الحسن3) )

 ". كذاب: "والدارقطني سفيان، بن يعقوب مأمون"، وقال وال ثقة غير قال أبو داود: "كذاب
 والنسائي: ،حاتم زاد أبو الحديث"، ضعيف: "والنسائي حاتم، أحمد، أبو قال". حديثه يكتب ال: "المديني ابن وقال
 ". مأمون  وال بثقة، "لي 

 النسائي، مشيخة النسائي ،(15/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(56/ 3)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ
 ،(159/ 1)جالذهبي، المغني في الضعفاء  ،(23: ص) الدارقطني، سؤاالت البرقاني للدارقطني ،(76: ص)

 (.208/ 2)جابن حجر، لسان الميزان  ،(491/ 1)جالذهبي، ميزان االعتدال 
 .(403/ 13)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد4) )

 ،(362/ 3)ج الدوري ". خبيث: "العوفي زاد ،"كذاب: "معين ابن عن: العوفي سعد بن محمدو ،الدوري  وقال
 (.275/ 8)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد
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 نب أحمد بن محمد أخبرنا: َقالَ  علي، بن محمد العالء أبو القاضي َأْخَبَرَنا :(1)وقال .76
يْ  موسى لاأَلْحَوص  أمية أبو أخبرنا: َقالَ  ،ر ي الَباَبس  بي بن الُمَفضَّ : أبي َقالَ : الَ قَ  ،الَغالَّ
 .ضعيفان" كالهما الحسن: بن ومحمد اللؤلؤي، "حسن

 

ْبِد الُمطاِلِب   ِليِ  بِن أ ِبي ط اِلٍب بِن ع  ُن بُن ع  س  ن اٍف، الح  ْبِد م  ماٍد  ْبِن ه اِشِم بِن ع  أ ُبو ُمح 
، ال ِشيُّ ِنيُّ الُقر  ، الم د  اِشِميُّ  :(2)ه 

خبرنا أ ،َخْيُرْون خبرنا أبو الفضل بن أ ،نماطيخبرنا أبو البركات األأ :(3)قال ابن عساكر .77
ْير ي خبرنا أبو بكر أ ،أبو العالء الواسطي  ،أبي ، حدثنالالُمَفضَّ اأَلْحَوص بن خبرنا أ ،الَباَبس 

 ".مات الحسن بن علي سنة خمسين" :قال يحيى
 

                                                           

ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال ". بشيء لي  كذوب: "معين ابن عن: مريم أبي بن سعد بن أحمد وقال
 (.159/ 3)ج
 (.227/ 1)جبير العقيلي، الضعفاء الك". بشيء لي : "معين ابن عن: الحضرمي محمد بن أحمد وقال
/ 1ج)العقيلي، الضعفاء الكبير ". الحديث ضعيف كان: "معين ابن عن: شيبة أبي بن عثمان بن محمد وقال
227.) 
 .(571/ 13)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد1) )
 وهو العالمين، نساء ، سيدة هللا رسول بنت فاطمة ، وأمه النبي سبط :طالب أبي بن علي بن الحسن2) )
 شعره، وحلق سابعه، يوم عنه وعق الحسن،  النبي سماه وشبيهه،  النبي وريحانة الجنة، أهل شباب دسي
 وهو أربعين،و  تسع سنة بالسم شهيدا مات .وجده أبيه عن ورواية صحبة له فضة، شعره بزنة يتصدق أن وأمر
 )د ت س ق(. بعدها. وقيل خمسين، سنة مات بل وقيل: وأربعين، سبع ابن
/ 2)جابن األثير، أسد الغابة  ،(383/ 1)ج ، ابن عبد البر، االستيعاب(654/ 2)ج الصحابة عيم، معرفةأبو ن
، ابن حجر، اإلصابة (245/ 3)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(397/ 2)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(13
 (.60/ 2)ج
 .(303/ 13)جابن عساكر، تاريخ دمشق 3) )
 يءش ألي أخي يا: فقال علي، بن الحسين عليه دخل علي بن الحسن ثقل لما: "معين ابن عن: الدوري  قال

 محمد بنت وفاطمة خويلد بنت خديجة وعلى أبواك، وهما طالب أبي بن وعلي  هللا رسول على تقدم تجزع،
 مل أمر على أقدم إني أخي: فقال عماك، وهما طالب أبي بن وجعفر المطلب عبد بن حمزة وعلى أماك، وهما
 .(506/ 3)ج الدوري ". مثله على أقدم
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نُ   س  ، األ ْشي ُب، ق اِضي  الح  اِديُّ ِليٍ  الب ْغد  ، أ ُبو ع  اِديُّ ى الب ْغد   و اْلم ْوِصل ، ُثما  ْمص  حِ بُن ُمْوس 
 :(1)ط ب ِرْست ان  

كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى  :(2)قال الخطيب البغدادي .78 د بن ككككككرنا محمككككككال: أخبك، قالسُّ
: بيالَغالَّ محمد بن األزهر، قال: قال لي ابن عبد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن 

 (3)هو الحسن بن موسى، واله أبو يوسف"، فقال: اأَلْشَيبُ سألت يحيى بن معين عن 
 ."القضاء لخبث لسانه، كان يقع في أصحاب الرأي

كَّر ي  أخبرني  :(4)وقال .79 ، قال: أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر السُّ
بيبن األزهر، قال: حدثنا ابن بن محمد ا ن الحسن ب"، عن يحيى بن معين، قال: الَغالَّ

 ."لم يكن به بأس اأَلْشَيب:موسى 
 

                                                           

 : مختلف  في توثيقه:األ ْشي ب موسى بن الحسن1) )
 وذكره". ثالحدي في صدوقاا: "سعد ابن زاد ،"ثقة: "حجر وابن والذهبي، قانع، وابن سعد، وابن المديني، ابن قال
 وروي  ".صدوق " :جزرة وصالح خراش، ابن وقال .الثقات شعبة رجال في مسلم وذكره الثقات، في حبان ابن
 ".وضعفه! كأنه ببغداد، كان: "قوله المديني ابن عن
 أي – ثبتأ األول: "الذهبي وقال ،"وغيره معين بن يحيى وثقه وقد إياه، تضعيفه علة أعلم ال: "الخطيب قال
 (.ع. )ومائتين عشر أو تسع سنة الراجح أنه ثقة. توفي قلت:". -التوثيق في قوله

ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(306/ 2)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(243/ 7)جالكبرى  ابن سعد، الطبقات
المزي، تهذيب  ،(456/ 8)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ،(170/ 8)ج ابن حبان، الثقات ،(38/ 3)ج

الذهبي،  ،(524/ 1)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(50/ 5)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(328/ 6)جالكمال 
 (.164: ابن حجر، التقريب )ص ،(168/ 1)جالمغني في الضعفاء 

 .(457/ 8)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )
 حدث،الم العالمة، المجتهد، اإلمام، هو: "الذهبي قال :األنصاري  إبراهيم بن يعقوب يوسف أبو القاضي3) )

 األنصاري، معاوية بن بجير بن سعد بن حبيش بن حبيب بن إبراهيم بن يعقوب يوسف أبو القضاة، قاضي
 احبص حديث، صاحب يوسف أبو: "معين ابن عن وروي . ومائة عشرة ثالث سنة في: يوسف أبو ولد. الكوفي
 (.535/ 8)ج الذهبي، سير أعالم النبالء". سنة
  (.330/ 6)جالمزي، تهذيب الكمال : وانظر ،(458/ 8) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد4) )

 (.98: ص) الدارمي". ثقة: "معين ابن عن: الدارمي وقال
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ُن بُن ي ْحي ى   س  ِني  الح  ْبدِ  أ ُبو ،الُخش  اُل:  الم ِلكِ  ع  ُيق  اِلدٍ  أ ُبوو  ،ا الُغوطي   خ  أ ْصُلُه  لب ال طيُّ
اِني    :(1)ُخر اس 

عن أبي بكر أحمد بن  ،أبو القاسم علي بن إبراهيم النسيب أنبأنا :(2)قال ابن عساكر .80
كَّر ي  نا عبد هللا بن يحيى خبر أ ،علي الخطيب  أخبرنا ،افعيمحمد بن عبد هللا الش أخبرنا ،السُّ

ل بن نا حدث ،جعفر بن محمد بن األزهر ان قالالُمَفضَّ سن بن الح"قال أبو زكريا:  :َغسَّ
  ".خراساني ثقة :يحيى

                                                           

ني يحيى بن الحسن1) )  :توثيقه في مختلف: الُخش 
 ".الحفظ سيئ صدوق : "حاتم أبو وقال ،"بأس بحديثه لي : "أحمد وقال ،"به بأس ال: "دحيم قال
 بن غنيال عبد وقال ،"تهروايا تحتمل: "عدي ابن وقال ،"بثقة لي : "النسائي وقال متروك،: الدارقطني وقال
 ".واه : "الذهبي وقال ،"بشيء لي : "المصري  سعيد
ا الحديث منكر: "حبان ابن وقال  يحدث.. .عليه يتابع ماال المتقنين وعن له، أصل ماال الثقات عن يروي  جدا
 إلى يسبق تىح الثقات، عن يرويها التي أخباره في المناكير فحش حتى يرويه، فيما الوهم كثير حفظه، من
  ".الترك استحق فلذلك لها، المتعمد كان أنه القلب
 ". الغلط كثير صدوق "حجر:  ابن وقال
 (.ق مد. )ومائة التسعين بعد الراجح أنه ضعيف. توفي قلت:

ابن أبي حاتم، الجرح  ،(257: أحمد، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد )ص ،(309/ 2)جالبخاري، التاريخ الكبير 
 ،(168/ 3ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(235/ 1ابن حبان، المجروحين )ج ،(44/ 3)جوالتعديل 

/ 1)جالذهبي، المغني في الضعفاء  ،(330/ 1الذهبي، الكاشف )ج ،(339/ 6)جالمزي، تهذيب الكمال 
ابن حجر، التقريب  ،(326/ 2ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(524/ 1)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(168
 (.164: )ص
 .(6/ 14)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )
   وقد اختلف فيه قول ابن معين: 
بي رواية في معين ابن للفظ موافقة معين؛ ابن عن ،مريم أبي ابن ورواية  عفاء ابن عدي، الكامل في ض. الَغالَّ

 (.168/ 3الرجال )ج
 .(466/ 4)ج الدوري ". بشيء لي : "معين ابن عن: الدوري  وقال
 ،"ضعيفان: "فقال الخشني، يحيى بن والحسن الخشني، علي بن مسلمة عن معين ابن سألت: الجنيد ابن لوقا
 .(359: ص)و ،(428: ص) الجنيد ابن". ضعيفان: "فقال أقوى؟ يحيى بن الحسن كان: ليحيى قلت

وال موافق ألقالراجح أن الراوي ضعيف عند ابن معين، خاصة أن التضعيف ورد من رواية الدوري، وهو  قلت:
 العلماء الذين ضعفوه. 
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يْ   ْبِد ّللااِ اْلُحس  ْبِد اْلُمطاِلِب، أ ُبو ع  ْبِد ّللااِ ْبِن ُعب ْيِد ّللااِ ْبُن اْلع بااِس ْبِن ع  اِشِميُّ ُن ْبُن ع   اْله 
ِنيُّ   :(1)اْلع بااِسيُّ اْلم د 

ل بن قال ابن معين في رواية  :(2)قال ابن شاهين .81 ان الُمَفضَّ ن ين بككككككككككككحس" عنه:َغسَّ
 ."تب حديثهكْ ال يُ  :بيد هللا بن العباس بن عبد المطلبعبد هللا بن ع

 

ِمي    ْضر  ْعِدي   التاِمْيِمي   ال ِحقٍ  بنُ  ح  ي السا جِ   :(3)الي م اِمي ِ  األ ْعر 
كَّر ي   يحيى بن هللا عبد أخبرني :(4)البغدادي الخطيب قال .82  هللا بدع بن محمد ، أخبرناالسُّ

بي ابن حدثنا ،األزهر بن محمد بن جعفر الشافعي، حدثنا  كريا:ز  أبو قال قال: الَغالَّ
                                                           

 : تضعيفه على متفق  : عباسال بن هللا عبيد بن هللا عبد بن الحسين1) )
 وقال ،"نكرةم أشياء له: "أحمد قال ،"بحديثه يحتجون  أرهم لم: "سعد ابن وقال ،"حديثه تركت: "المديني ابن قال

: زرعة أبو وقال ،"به يحتج وال حديثه يكتب...  الحديث ضعيف: "حاتم أبو وقال ،"الحديث منكر: "الساجي
 ".المراسيل ويرفع األسانيد، يقلب: "حبان ابن وقال ،"الحديث متروك: "النسائي وقال ،"بقوي  لي "

 (. ق ت. )بسنة بعدها أو ومائة، أربعين سنة توفي ."ضعيف: "حجر ابن وقال
النسائي، الضعفاء والمتروكون  ،(47: ص)صغير البخاري، الضعفاء ال ،(388/ 2)جالبخاري، التاريخ الكبير 

ابن عدي،  ،(242/ 1ابن حبان، المجروحين )ج ،(57/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(33: ص)
المزي، تهذيب  ،(214/ 1)ج ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون  ،(217/ 3الكامل في ضعفاء الرجال )ج

ابن حجر، التقريب  ،(333/ 1الذهبي، الكاشف )ج  ،(847/ 3)جم الذهبي، تاريخ اإلسال ،(383/ 6)جالكمال 
 (.167: )ص
 . (72: ص)ابن شاهين، تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين 2) )

   وقد اختلف فيه قول ابن معين:
ابن أبي خيثمة، السفر الثاني  ،(95: ص) الدارمي". ضعيف: "معين ابن عن :خيثمة أبي وابن ،الدارمي وقال
 (.956/ 2)ج
اء ابن عدي، الكامل في ضعف". حديثه يكتب بأس، به لي : "معين ابن عن :مريم أبي بن سعد بن أحمد قال

 .(214/ 3الرجال )ج
الراجح من قول ابن معين أن الراوي ضعيف، وهو موافق لقول العلماء فيه؛ ومنهم ابن المديني، وأحمد،  قلت:

 معين. وقد ورد التضعيف من طريق اثنين من تالميذ ابن
ا "كان: عمار بن عكرمة قال :الحق بن حضرمي3) )  انحب ابن وفرق  مائة"، سنة مكة إلى معه وخرجت فقيها
، سليمان عنه يروي  الذي وحضرمي الحق، بن الحضرمي بين  وال هو، نم أدري  ال: "الثاني في فقال التَّْيم ي 
 ".هو من ابن

ا وكان مجهول، التيمي عنه روى  بالبصرة شيخ حضرمي: "المديني ابن قال وكذلك  الحضرميب هو ولي  قاصًّ
 بأس ال" :ابن حجر، التقريب  في وقال ،"اثنان أنهما لي يظهر والذي: "التهذيب في حجر ابن وقال". الحق ابن
 .(س د" )به

ابن عدي، الكامل في ضعفاء  ،(249/ 6)ج ابن حبان، الثقات ،(302/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 
ابن حجر،  ،(223/ 3)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(553/ 6)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(396/ 3ل )جالرجا

 (.171: ابن حجر، التقريب )ص ،(395/ 2تهذيب التهذيب )ج
 .(217/ 1)جالخطيب البغدادي، موضح أوهام الجمع والتفريق 4) )
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التَّْيم ي   منه وسمع ،(1)محمد بن القاسم من سمع يمامي، :الحق بن "الحضرمي
 وسمع ،(2)

 ".(4)كثير أبي بن ويحيى ،(3)عمار بن عكرمة منه

                                                           

، ويروى التَّْيم   عنه يروى  الحق بن الحضرمي: ": عن ابن معينالدوري  وقال  وقد ثير،ك أبي بن يحيى عنه ي 
 .(335/ 4)ج الدوري  ."يمامي وهو محمد بن القاسم عن الحضرمي روى 
 بن حيىي عنه روى  الذي الحضرمي ألن القول، هذا في يحيى وهم وقد: "بقوله وعلق القول، هذا الخطيب وأورد
وضح الخطيب البغدادي، م ".يحيى شيخ اأقدمهم اثنان وهما التَّي مي، سليمان عنه يروي  الذي غير كثير أبي

 .(217/ 1)جأوهام الجمع والتفريق 
/ 3)ج عللال في أحمد بن هللا عبد عنه يرويه الذي معين ابن قول على يقف لم البغدادي الخطيب لعل: قلت
 حق،ال بن الحضرمي عن كثير أبي بن يحيى عن عمار بن عكرمة روى  قد: يقول يحيى سمعت: "قوله( 22
 ".آخر رجل التَّْيم ي  هذا عنه حدث الذي وه ولي 
، عنه يروي  الذي الحضرمي عن معين بن يحيى سألت: "أحمد بن حنبل بن هللا عبد وقال  لي : قالف التَّْيم ي 
 .(302/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ".الحق بن بالحضرمي هو ولي  بأس، به

 قلت الحضرمي، عن أبيه عن معتمر عنه روى  شيخ: "الفق الحضرمي؟ عن التيمي: قلت يحيى : سألتوقال
 .(21/ 3)ج أحمد بن هللا عبد رواية الرجال، ومعرفة العلل أحمد، ".بأس به لي : قال ثقة؟: ليحيى
، الصديق بكر أبي بن محمد بن القاسم1) )  الفقهاء أحد ثقة،(: "451 قال ابن حجر في التقريب )ص: التَّْيم ي 

 (.ع) الصحيح، على ومائة ست سنة مات" منه أفضل رأيت ما: أيوب قال بالمدينة،
، َطْرَخان بن سليمان2) ) بن حجر في التقريب قال ا إليهم، فنسب َتْيم، بني في نزل البصري، المعتمر أبو التَّْيم ي 

 (.ع) وتسعين، سبع بن وهو ومائة وأربعين ثالث سنة مات ،"عابد ثقة(: "252 )ص:
(: 396 قال ابن حجر في التقريب )ص: البصرة، من أصله اليمامي، عمار أبو عجلي،ال عمار بن عكرمة3) )
 ومائة، خمسينو  تسع سنة مات" كتاب له يكن ولم اضطراب، كثير أبي بن يحيى عن روايته وفي يغلط، صدوق "
 (.4 م خت)
 ثبت، ثقة(: "596 )ص: قال ابن حجر في التقريب اليمامي، نصر أبو موالهم، الطَّائ ي   كثير أبي بن يحيى4) )

 .(ع) ذلك، قبل وقيل ومائة، وثالثين اثنتين سنة مات" ويرسل يدل  لكنه
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ْيِليُّ   ر ة  الُعق  ْفُص بُن م ْيس  ال ن  ، ح  ، ن ِزْيُل ع ْسق  ْنع اِنيُّ اِم) أ ُبو ُعم ر  الصا ْنع اء  الشا   :(1)(ِمْن ص 
أخبرنا  ،َخْيُرْون أخبرنا أبو الفضل بن  ،أخبرنا أبو البركات األنماطي: (2)قال ابن عساكر .83

ْير ي أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد  ،أبو العالء الواسطي بن  اأَلْحَوصأخبرنا  ،الَباَبس 
ان ل بن َغسَّ  فيان الثوري قد روى س" :ى بن معينقال أبو زكريا يحي :أبي قال ، حدثناالُمَفضَّ

 ".وهو حفص بن ميسرة كان ينزل عسقالن ،(3)بي عمر الصنعاني حديث الراهبأعن 
                                                           

 : مختلف في توثيقه:العقيلي ميسرة بن حفص1) )
: فقال سلم؛أ بن زيد على عرض يقولون  إنهم: قلت ،"بأس به لي : "أبي قال: أحمد بن حنبل بن هللا عبد قال
 .الثقات في حبان ابن وذكره ،"ثقة: "الذهبي وقال ،"ثقة ثقة: "سفيان بن يعقوب وقال ،"ثقة"

ا وقال ،"الحديث صالح: "حاتم أبو وقال  ".هب بأس ال: "زرعة أبو وقال ،"الصدق ومحله حديثه يكتب: "أيضا
 به احتج بل: "الذهبي وأجاب ،"فيه يتكلمون : "األزدي وقال ،"الحديث ضعيف وهو حديثه، يكتب: "العجلي وقال

 ".األزدي قول إلى يلتفت فال الصحاح، أصحاب
 (.ق س مد م خ. )وثمانين إحدى سنة توفي". وهم ربما ثقة: "- الراجح وهو – حجر ابن وقال

( 309/ 1)ج العجلي، الثقات ،(538/ 1)جمسلم، الكنى واألسماء  ،(369/ 2)جالبخاري، التاريخ الكبير 
/ 6)ج ابن حبان، الثقات ،(187/ 3)جم، الجرح والتعديل ابن أبي حات ،(376/ 3)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ

الذهبي، سير  ،(73/ 7)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(225/ 1)جابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون  ،(200
 ،(419/  2ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(569/ 1)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(231/ 8)ج أعالم النبالء

 (.174: ابن حجر، التقريب )ص
  .(443/ 14)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )

 (.96: ص) الدارمي ،(412/ 4)ج الدوري ". ثقة: "معين ابن عن: والدارمي ،الدوري  وقال
 وكان مر،ع أبو وكنيته الصنعاني، ميسرة بن حفص عن الثوري  سفيان روى  قد: "معين ابن عن: الدوري  وقال
 (.424/ 4)ج الدوري ". عسقالن ينزل
 (.441/ 4)ج الدوري ". أسلم بن زيد على عرض إنه ويقولون  بأس، به لي : "معين ابن نع: وقال
 نب حفص سمع من أخبرني عرض، أسلم بن زيد من سماعه به، بأس ال: "معين ابن عن: الجنيد ابن وقال
 حسنأ ما" :معين بن يحيى قال ،"معه نسمع ونحن أسلم بن زيد على يعرض منصور بن عباد كان: يقول ميسرة
ا كله سماعه كان إن حاله  (.348: ص) الجنيد ابن. مناولة يقول كأنه ؛"عرضا
ا، سمع: "محرز ابن وقال / 2ج) محرز ابن". وغيره أسلم بن زيد على لهم يعرض كثير بن عباد كان عرضا
151.) 
 الحديث : رقم183/ 7ج مصنف ابن أبي شيبة، الزهد/كالم ابن منبه،[أخرجه ابن أبي شيبة في  الحديث3) )

 بن   َوْهب   عن صنعاء، أهل من رجل حدثنا: قال سفيان، عن أسامة، أبو حدثنا: قال ابن أبي شيبة ،]35167
ت ا وال أضع أخرى إال رأيقال: ما أرفع قدما  للموت؟ ذكرك كيف راهب يا: فقال براهب، رجل مر: "قال ُمَنب  ه،

مع بذكر الجنة والنار تأتي عليه ساعة ال يصلي، أني ميت، قال: كيف دأب نشاطك، قال: ما كنت أرى أحدا س
فقال الرجل: إني ألصلي فأبكي حتى ينبت البقل من دموعي، فقال الراهب: إنك إن تضحك وأنت معترف هلل 
ل  ال تصعد فوقه، فقال الرجل: أوصني، فقال  ل بعملك، إن صالة اْلُمد  بخطيئتك خير من أن تبكي وأنت ُمد 

ا، وإن با ا، وإن وضعت وضعت طيلة إن أكلت طيبا حي الدنيا وال تنازعها أهلها، وكن كالنالراهب: عليك بالزهد ف
لهم  اوقعت على شيء لم تضره ولم تكسره، وانصح هلل كنصح الكلب أهله، إن يجيعوه ويضربوه ويأبى إال نصحا 

 .]502 : رقم الحديث81: ،  صبقية زهد عيسى  الزهد، حنبل، بن أحمد[: وانظر .ا عليهم"وحفظا 
ا، فيه راو  لم ُيسمَّ. قلت:  إسناده ضعيف جدا
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 ،نا أبو بكرأخبر  ،أخبرنا أبو العالء ،ُبْندارأخبرنا ثابت بن  ،أخبرنا أبو البركات: (1)وقال .84
وإنما  ،ثقة :نيأبو عمر الصنعا" :قال يحيى بن معين :أبي قال حدثنا ،أخبرنا أبو أمية

 ".يطعن عليه أنه عرض
 

ْلٍم الرااِزيُّ   كااُم بُن س  ْحم ِن الِكن اِنيُّ ، ح  ْبِد الرا  :(2)أ ُبو ع 
كَّر ي   يحيى بن هللا عبد أخبرني :(3)قال الخطيب البغدادي .85  نكككككب دككككككككمحم أخبرنا: قال ،السُّ

 : قال ،بيالَغالَّ  ابن حدثنا: قال ر،األزه بن محمد بن جعفر حدثنا: قال الشافعي، هللا عبد
 بن وُنَعْيم ة،ُزَرارَ  بن والخليل َسْلم، بن َحكَّام: بهم بأس ال ون الرازيُّ ": معين بن يحيى قال

 ".الَفْضل األَْبَرش قاضيهم بن وَسَلَمة ميسرة،
 

ذِ نُ   ِنيُّ اْلُمؤ  ْلِت اْلم د  ك ُم ْبُن الصا ، اْلح  ر  ُسْولِ م ِديْ  أ ْهلِ  ِمنْ  األ ْعو   :(4) هللا ن ِة ر 
كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى  :(5)قال الخطيب البغدادي .86 ن ككككد بككككككك، قال: أخبرنا محمالسُّ

، قال: بيالَغالَّ عبد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن 

                                                           

 ، بهذا السياق.(75/ 7)ج. وانظر: المزي، تهذيب الكمال (443/ 14)جابن عساكر، تاريخ دمشق 1) )
كاام2) ) ل م بن ح   وثقه بعض األئمة، وتوسط فيه آخرون: :س 
. ثقة: الذهبيو  حاتم، وأبو سفيان، بن ويعقوب شيبة، بن ويعقوب والعجلي، راهويه، بن وإسحاق سعد، ابن قال
 ".به بأس ال: "الدارقطني وقال. الثقات في حبان ابن وذكره ،"هللا شاء إن: "سعد ابن زاد
 (.ق س ت د م خت. )ومائة تسعين سنة توفي". غرائب له ثقة: "حجر ابن وقال

 ،(126)ص:  العجلي، الثقات ،(135/ 3)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(267/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
/ 6)ج ابن حبان، الثقات ،(318/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(83/ 3)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ

 الذهبي، سير أعالم النبالء ،(838/ 4)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(83/ 7)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(242
 (.174: بن حجر، التقريب )صا ،(343/ 1الذهبي، الكاشف )ج  ،(88/ 9)ج
 ، بهذا السياق.(495/ 29)جالمزي، تهذيب الكمال : وانظر ،(415/ 15)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد3) )

ابن  ،(354/ 4)ج الدوري ". ثقة: "معين ابن عن: خيثمة أبي وابن ،منصور بن الخالق وعبد ،الدوري  وقال
 (.207/ 9)ج يب البغدادي، تاريخ بغدادالخط ،(319/ 3)جأبي حاتم، الجرح والتعديل 

ْلت بن الحكم4) )  :توثيقه على متفق  : المدني الصا
 .(مد. )الثقات في حبان ابن وذكره". به بأس ال: "حاتم أبو زاد ،"ثقة: "حجر وابن حاتم، وأبو أحمد، قال

/ 6)ج ابن حبان، الثقات ،(118/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(339/ 2)جالبخاري، التاريخ الكبير 
ابن حجر، تهذيب التهذيب  ،(340/ 4)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(98/ 7)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(185
 (.175: ابن حجر، التقريب )ص ،(427/ 2)ج
 في معين ابن لفظ بنحو معين؛ ابن عن ،الدوري  ورواية .(711/ 9)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )5)

 (.236/ 3) الدوري ". مدني الصلت بن الحكم: "قال بي،الَغالَّ  رواية
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ْلتبن  اْلَحَكميقال له:  ،(1)سألت يحيى بن معين عن شيخ حدثنا عنه الهيثم بن جميل  ،الصَّ
 ".قدم بغداد ،مديني"فقال: 

 

ك مُ   ْبدِ  ْبنُ  اْلح  ْعدٍ  ّللااِ ْبنُ  ع  ، س   :(2)ُأم ياة   ب ِني م ْول ى األ ْيِليُّ
 ْنداربُ  بن ثابت المعالي أبو أخبرنا األنماطي، البركات أبو : أخبرنا(3)قال ابن عساكر .87

 نب أحمد بن محمد بكر أبو أخبرنا الواسطي، علي بن محمد العالء أبو أخبرنا البقال،
ْير ي  موسى بن محمد ان أمية أبو أخبرنا ،الَباَبس  ل بن َغسَّ بيا اأَلْحَوص بن الُمَفضَّ  ،لَغالَّ

 وابن ي،األيل مكككككوالحك روة،كككككف أبي بن حاقكككككككككككككككك"إس قال: ينكككككمع بن يحيى حدثنا أخبرنا أبي،
 حديثهم". ُيكتب ال يحيى: (4) ]َنْيَسةأُ  [ يكككأب

  ساقط". :األيلي هللا عبد بن (6)"الحكم قال: يحيى عن أبي، وحدثنا :(5)قالو  .88

                                                           

 من ثقة" (:577 قال ابن حجر في التقريب )ص: أنطاكية، نزيل سهل أبو البغدادي، جميل بن الهيثم1) )
 (.ق ع  قد خ. )ومائة عشرة ثالث سنة توفي ،"فتغير ترك وكأنه الحديث، أصحاب

 ركه:ت على متفق   :هللا األيلي عبد بن الحكم2) )
 ،"موضوعة األيلي هللا عبد بن الحكم أحاديث" :أحمد وقال ،"بشئ لي : "المديني ابن وقال المبارك، ابن ضعفه 

 ال ث،الحدي متروك ذاهب،: "حاتم أبو ، وقال"الدجلة في فروة أبي بن وإسحاق األيلي، الحكم حديث ألق: "وقال
 وفيت ،"الحديث منكر: "ماكوال ابن وقال ،"عنه يحدث ال ضعيف: "زرعة أبو وقال ،"يكذب كان حديثه يكتب
  .وأربعين مائة سنة

ابن  ،(478/ 2ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(121/ 3)جانظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 
/ 3)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(572/ 1)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(19/ 15)جعساكر، تاريخ دمشق 

634). 
ابن العديم، بغية الطلب : . وانظر(53/ 64)جو ،(20/ 15)ج، و(252/ 8)جابن عساكر، تاريخ دمشق 3) )

 .السياق بهذا( 1481/ 3)ج 
/ 3)ج، و(165/ 3)ج الدوري  ."بثقة لي : "وفي رواية أخرى  وقال ،"ضعيف: "معين ابن : عنالدوري  وقال
170). 
 ي ل األيلي: هللا عبد بن الحكم: "معين ابن : عندسعي بن علي بن وأحمد، محرز وابن ،الجنيد ابن وقال
 .(18/ 15)ج، ابن عساكر، تاريخ دمشق (62/ 1)ج محرز ابن ،(382: ص) الجنيد ابن". بشيء
 .(121/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ".شيء ال: "عن ابن معين :منصور بن إسحاق وقال
ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال  ".حديثه يكتب ال بشيء، لي : "معين ابن عن :صالح بن معاوية وقال
 .(478/ 2)ج
ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال  ".مأمون  وال بثقة، لي : "معين ابن عن :مريم أبي بن سعد بن أحمد وقال
 .(478/ 2)ج
الروايات  يإثباتها، كما وردت ف -وهللا تعالى أعلم –سقطت هذه اللفظة من هذه الرواية، والصواب  :قلت4) )

 التي ُأثبتت بعد هذه الرواية.
 .(21/ 15)جابن عساكر، تاريخ دمشق 5) )
 مة".الترج صاحب الحكم وهو هنا، باألصل "كذا وردت في األصل )الحاكم(، وعلق المحقق بقوله: :قلت6) )
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محمد  اأخبرن، َخْيُرْون أحمد بن الحسن بن  أخبرنا ،اوأخبرنا أبو البركات أيضا : (1)قالو .89
ل اأَلْحَوص ، أخبرنامحمد بن أحمد بن محمد أخبرنا ،بن علي بن يعقوبا بن  بن الُمَفضَّ

ان  قة".بث لي  األيلي: "الحكم معين: بن يحيى زكريا أبو قال قال: أبي ، حدثناَغسَّ

 

ك ُم بُن ن اِفٍع الب ْهر اِنيُّ   ْول ى اْمر أ ٍة ب ْهر اِنياٍة ُتْدع ى أُ ، الح  ، م  ٍة، أ ُبو الي م اِن الِحْمِصيُّ ل م  ما س 
  :(2)لتاْغِلِبي  ك ان ْت ِعْند  ُعم ر  بِن ُرْوب ة  ا

 ،ْون َخْيرُ أبو الفضل بن  أخبرنا ،أخبرنا أبو البركات األنماطي :(3)قال ابن عساكر  .90
ْير ي أبو بكر  أخبرنا ،أبو العالء الواسطي أخبرنا لباأَلْحَوص  أخبرنا ،الَباَبس   ن الُمَفضَّ
بي أعتقتهم " :القف الَيَمانوسألته يعني يحيى بن معين عن أبي  :نا أبي قالحدث ،الَغالَّ
 ".(4)الثَّْعَلبيؤبة كانت عند عمر بن رُ  ،يقال لها أم سلمة ،راءهْ بَ امرأة من 

ْيب، القاسم أبو أنبانا :(5)وقال .91  بن يحيى نب هللا عبد أخبرنا الخطيب، بكر أبي عن النَّس 
 حدثنا ،األزهر بن محمد بن جعفر أخبرنا الشافعي، هللا عبد بن محمد أخبرنا الجبار، عبد

                                                           

 .(21/ 15)جابن عساكر، تاريخ دمشق 1) )
 :، وتوسط فيه آخرون وثقه بعض األئمة: الب ْهر اِني   نافع بن الحكم2) )
 ال" :والعجلي أحمد، وقال الثقات، في حبان ابن وذكره ،"ثقة: "عمار ابن وقال ،"ثقة صدوق : "حاتم أبو قال 

 سنة توفي ،"مناولة شعيب عن حديثه أكثر إن يقال ثبت، ثقة: "-وهو الراجح  – حجر ابن وقال ".به بأس
  (.ع. )ومائتين وعشرين اثنتين
 . بالشام مدينة حمص بلدة أكثرها نزلت قضاعة، من قبيلة وهي َبْهراء، الى نسبة والَبْهَران ى   -

)ص:  العجلي، الثقات ،(344/ 2)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(328/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
 السمعاني، األنساب ،(194/ 8)ج ابن حبان، الثقات ،(129/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(127
الذهبي،  ،(324/ 10)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(146/ 7)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(373/ 2)ج

 (.176: ابن حجر، التقريب )ص ،(442/ 2ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(581/ 1)جميزان االعتدال 
 .(73/ 15)جابن عساكر، تاريخ دمشق 3) )
، ُرْوبة بن عمر4) )  (.ق س ت د". )صدوق (: "412: في التقريب )ص قال ابن حجر التَّْغل ب ي 

 ابن عساكر. ( كما ورد عندبيلَ عْ الثَّ (، ولي  )التَّْغل ب ي  ونسبه الصحيح الذي ورد في كتب التراجم هو ) قلت:
 ،(199/ 1)ج الكالباذي، رجال صحيح البخاري : وانظر ، وانظر:(78/ 15)جابن عساكر، تاريخ دمشق 5) )

/ 1)جالذهبي، ميزان االعتدال ( 558/ 5)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(75/ 15)جق ابن عساكر، تاريخ دمش
 ، بهذا السياق.(150/ 7)جالمزي، تهذيب الكمال ( 581
 (.397: ص) الجنيد ابن". ثقة: "معين ابن عن: الجنيد ابن وقال
 عن شعيب عن هو فإذا أصله فأخرج أصلك، أخرج: اليمان ألبي قلت: "معين ابن عن: عيسى بن محمد وقال
 .(71/ 15)جابن عساكر، تاريخ دمشق ". الزهري 
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ل بن ا ان،لُمَفضَّ  حديث نع الَيَمان أبا "سألت معين: بن يحيى يعني زكريا أبو قال َغسَّ
 أحد". إلى لم أخرجها المناولة ؛(2)مناولة هو لي  فقال: ،(1)حمزة أبي بن شعيب

 

مااُد ْبُن ع ْمرو   :(3)الناِصْيِبيُّ أ ُبو ِإْسم اِعيل   ،ح 
كَّ  أخبرني :(4)قال الخطيب البغدادي .92  عي،الشاف هللا عبد بن محمد أخبرنا: قال ،ر ي  السُّ

بي ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال  نب يحيى قال: قال ،الَغالَّ
: لم عمرو بن "حماد: معين ْيب ي   بثقة". يكن النَّص 

                                                           

: يب )صقال ابن حجر في التقر  صي،مْ الح   رشْ ب   أبو دينار، أبيه واسم موالهم، األموي  حمزة أبي بن ُشَعْيب1) )
. بعدها وأ ومائة، وستين اثنتين سنة توفي ،"الزهري  في الناس أثبت من: "معين ابن قال ،"عابد ثقة(: "267
 (.ع)
 ازةاإلج أنواع أعلى فالمقرونة ومجردة، باإلجازة، مقرونة ضربان هي الحديث، تحمل طرق  إحدى: المناولة2) )

 عن تيرواي أو سماعي هذا: ويقول به، مقابالا  أو سماعه أصل الطالب إلى الشيخ يدفع أن صورها ومن مطلقاا،
 الطالب إليه يدفع أن ومنها نحوه، أو لينسخه أو اتمليكا  معه يبقيه ثم عني، روايته لك أجزت أو فاروه فالن
 لك أجزت أو يعن فاروه روايتي أو حديثي هو: ويقول إليه يعيده ثم متيقظ عارف وهو الشيخ فيتأمله سماعه
ا الحديث أئمة من واحد غير سماه وهذا روايته،  .عرضا
 إذا روايته وتجوز سبق، ما دون  وهذا ،الشيخ يمسكه ثم له، ويجيزه سماعه الطالب الشيخ يناول أن صورها ومن
 .(467/ 1)ج الراوي  السيوطي، تدريب. اإلجازة تناولته ما بموافقته موثوقاا به مقابالا  أو الكتاب وجد
 متروك": أنه النقل أهل "أجمع: الساجي قال: الناِصْيِبي   عمرو بن حماد3) )

 متروك" :وغيرهم والذهبي، والنسائي، الفالس، وقال ،"الحديث منكر: "الجارود وابن حاتم، وأبو البخاري، وقال
 بالكذب النقاش سعيد وأبو والحاكم، حبان، وابن الجوزجاني، ، ووصفه"الحديث واهي: "زرعة أبو وقال ،"الحديث
 .الحديث في والوضع

روكون النسائي، الضعفاء والمت ،(305: ص)الجوزجاني، أحوال الرجال  ،(28/ 3)جالبخاري، التاريخ الكبير 
ابن عدي،  ،(252/ 1ابن حبان، المجروحين )ج ،(144/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(31: ص)

أبو نعيم، الضعفاء  ،(149/ 2)جالدارقطني، الضعقاء والمتروكون  ،(10/ 3الكامل في ضعفاء الرجال )ج
الذهبي،  ،(304/ 5)جالم الذهبي، تاريخ اإلس ،(234/ 1)جابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون  ،(74: ص)

/ 1)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(189/ 1)جالذهبي، المغني في الضعفاء  ،(101: ص) ديوان الضعفاء
 (.103: ص) سبط ابن العجمي، الكشف الحثيث ،(598
: ص)ابن شاهين، تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين : وانظر ،(13/ 9)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد4) )
  (.351/ 2)جابن حجر، لسان الميزان  ،(74

 (.89: ص) الدارمي". بشيء لي : "معين ابن عن: الدارمي قالو
ي   نجيح بن إسحاق: "معين ابن عن: محرز ابن وقال  نب حماد مأمون، وال بثقة لي  كذاب، ضعيف الَمَلط 
ْيب ي   عمرو  (.63/ 1)ج محرز ابن". مثله النَّص 
 (.67/ 1)ج محرز ابن". يكذب يكن لم ف،ضعي شيخ: "معين ابن عن: وقال
ابن عدي، الكامل في ضعفاء ". الحديث ويضع يكذب ممن: "معين ابن عن: مريم أبي بن سعد بن أحمد وقال

 (.10/ 3الرجال )ج



143 
 

ِبْيِع   ْيُد بُن الرا زا م اِلكٍ  بنِ ُحم  ِن اللاْخِميُّ الُكْوِفيُّ الخ  س    :(1)زُ اْ ، أ ُبو الح 
كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى  :(2)قال الخطيب البغدادي .93 د بن كككككككككرنا محمكككك، قال: أخبالسُّ

 ، قال:بيالَغالَّ عبد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن 
أل وأخزى من يس ،كأخزى هللا ذا !مسلم الَخزَّْازوما يسأل عن حميد "قال يحيى بن معين: 

 ".عنه

                                                           

 :توثيقه في مختلف   :الربيع بن حميد1) )
 الحديث حمل قدو  معين، بن يحيى فيه تكلم: "الدارقطني يدل "، وقال َشر ه ولكنه ثقة: "شيبة أبي بن عثمان قال
 ".بحجة فيه يتكلم لم فيه تكلم ومن عنه، ورووا األئمة عنه
 فيه، متكل ممن كان: "الخطيب وقال ،"ثقة إال علمته ما: "قال ،"فيه يتكلم يحيى إن: "حنبل بن ألحمد وقيل
 ".فيه القول يحسن حنبل بن أحمد وكان معين، بن يحيى عليه وطعن
 ".أأخط ربما شيوخنا، من وغيره خزيمة بن إسحاق بن محمد عنه روى : "وقال الثقات، في حبان ابن وذكره
 ذاهب قولون ي شيوخنا عامة رأيت: "البرقاني وقال ،"عنه الحديث فتركت فيه الناس تكلم: "حاتم أبي ابن وقال

 .بشئ" "لي : النسائي وقال ".الحديث
 رفعها، لتيا الموقوفات من وبعضها الثقات، من سرقه ضهابع كثير حديث الربيع بن ولحميد: " عدي ابن وقال

 من القدماءب تعرف أحاديث في عليه طعنوا: "الخليلي وقال ".ثقة ضعيف بدل فجعل أسانيده في زاد وبعضها
ه ابن حجر في الرابعة من طبقات المدلسين. ".رواها هشيم أصحاب  وعدَّ

 الراجح أنه ضعيف. :قلت
ابن عدي، الكامل في ضعفاء  ،(197/ 8)ج ابن حبان، الثقات ،(222/ 3)جتعديل ابن أبي حاتم، الجرح وال

)ص:  الذهبي، ديوان الضعفاء ،(621/ 2الخليلي، اإلرشاد في معرفة علماء الحديث )ج  ،(89/ 3الرجال )ج
ابن حجر، طبقات  ،(612/ 1)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(194/ 1)جالذهبي، المغني في الضعفاء  ،(105

 ابن ُقطلوُبغا، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة ،(363/ 2)جابن حجر، لسان الميزان (، 49المدلسين )ص: 
 (.42/ 4)ج
ابن حجر،  ،(612/ 1)جالذهبي، ميزان االعتدال  . وانظر:(28/ 9)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )

 ، بهذا السياق.(364/ 2)جلسان الميزان 
 (.176/ 2)جمحرز  ابن". أعرفه ال: "معين ابن عن: محرز ابن وقال
 ذاك عن يكتب أو: "لي فقال الخزاز، حميد يرويه حديث عن معين ابن وسألت: منصور بن الخالق عبد قال
". صالحوهي حتى عليها ويكابرهم الناس دراهم ويأخذ الخمر، يشرب مأمون، وال ثقة غير خبيث، كذاب، ذاك! أحد؟

 (.28/ 9)ج خ بغدادالخطيب البغدادي، تاري
/ 3ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج". كذاباا إال يلد ال كذاب: "معين ابن عن: الهذيل بن جعفر قال
89.) 
وذي بكر أبو قال ا، حمالا  عليه فحمل عنه يحيى سألت إني: الم رُّ  آدم بن يحيى كتاب سرق  رجل: "وقال شديدا
 بعض ولكن ،ال: "قال هذا؟ يقول يعيش، بن عبيد سمعت أنت زكريا، أبا يا: قلت ،"ادعاه ثم يعيش، بن عبيد من

 (.28/ 9)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد". أخبرني أصحابنا
 وحميد ،الرفاعي هشام وأبو األول، عبد بن الحسين: أربعة زماننا كذابي: "معين ابن عن: الجواليقي عبدان قال
 (.28/ 9)ج ب البغدادي، تاريخ بغدادالخطي". شيبة أبي بن والقاسم الربيع، ابن
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يُد ْبُن ق ْيٍس اْلم كِ يُّ   ْفو ان  األ ْعر ُج اْلُمْقِرئُ  ،ُحم  : وقيل، ى زا عُ الْ  دِ بْ ع   بن دٍ س  أ   ىنِ ب   ىل  وْ م   ،أ ُبو ص 
ْول ى  :(1)مكة أهل قارئ  وكان .ةار  ز  ف   ب ِنى م 

 بن حمدأ الفضل أبو أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا: (2)قال ابن عساكر  .94
 أبو اأخبرن أحمد، بن محمد بكر أبو أخبرنا علي، بن محمد العالء أبو أخبرنا الحسن،
ل بن  ابن اأَلْحَوص  أمية ان،الُمَفضَّ  معين: بن يحيى لي قال قال: أبي أخبرنا َغسَّ
 بن مالك عنه روى  ثبت، :َسيَّار بنَزبَّان  بنَمْنُظور  آل مولى المكي قي  بن "حميد
م ي   عنه روى  وقد بثقة، ولي  ؛قي  بن عمر َسْنَدل وأخوه أن ، الُمَقدَّ

 حديث (3)
ْسع  :لَسْندَ  هو وإنما َفَزارة، مولى عمر :مرة وقال الَفَزاري، حفص أبو فقال: (4)الش  

                                                           

ْيد1) )  :: مختلف  في توثيقهاألعرج المكي قيس بن ُحم 
 :لدمشقياقال أبو زرعة و  ،: "ثقة"والذهبي داود، وأبو الرازي، زرعة وأبو والعجلي، حنبل، بن وأحمد سعد، ابن قال
 إنماو  بحديثه، بأس ال عندي وهو" :عدي ابن قالو  ،"بأس به لي : "والنسائي حاتم، أبو وقال "،الثقات أحد"

 ".عنه يروي  من جهة من اإلنكار من حديثه في يقع ما يؤتى
  ."بأس به لي : "حجر ابن وقال ،"الحديث في قوي الب هو لي : "حنبل بن أحمد وقال
 (.ع. )بعدها وقيل ومائة، ثالثين سنة ماتالراجح أنه ثقة.  قلت:

ابن أبي حاتم،  ،(229: مد، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد )صأح ،(33/ 6)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
 أبو زرعة الرازي، الضعفاء ،(73/ 3ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(228/ 3)جالجرح والتعديل 

الذهبي، الكاشف  ،(384/ 7)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(265/ 1)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(359/ 2)ج
 (.182: ابن حجر، التقريب )ص ،(46/ 3حجر، تهذيب التهذيب )ج ابن ،(355/ 1)ج 
 بهذا السياق. (386/ 7)جالمزي، تهذيب الكمال . وانظر: (294/ 15)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )

 ؛ بجزء  منه.(47/ 3ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج، (1082/ 2الدارقطني، المؤتلف والمختلف )ج  وانظر:
 يمكال األعرج حميد هو الوارث وعبد عيينة ابن عنه يروى  الذي األعرج حميد: "معين ابن عن :الدوري  قالو 

 .(104/ 3)ج في الدوري  ."َسْنَدل له يقال الذي يالمك قي  بن عمر أخو وهو ،يءالمقر 
في  نشاهي ابن نقله وكذلك ."ثقة: "معين ابن : عنمريم أبي ابنو  ،طهمان وابن ،الجنيد وابن ،الدوري  وقال 
ابن  ،(69: ص) طهمان ابن ،(481: ص) الجنيد ابن ،(228/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  .تهثقا

 .(70: ص)ابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات  ،(72/ 3عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )
 ".أمه قبل نم اأن أراه : "هللا عبد أبو قال الَفَزاري، َسيَّار بن منطور مولى" قوله: معين ابن عن البخاري،نقل و 

 .(353/ 2)جالبخاري، التاريخ الكبير 
 مواله: همبعض وقال الفزاري، سيار بن منظور مولى هو": معين ابن قال: البخاري  وقال: "بقوله الذهبي وعلَّق
 الذهبي،". ألبا قبل من أسد ولبني األم، قبل من فزارة لبني والءه إن القولين بين الجمع هذا: "قلت"، األم قبل من

 .(56: ص) الكبار القراء معرفة
م:  بن عطاء بن علي بن عمر3) ) ا يدل  وكان. ثقة كان: "سعد ابن قالُمَقدَّ ا تدليسا  سمعت: ليقو  وكان. شديدا

 لهمح: "حاتم أبو وقال ،"ثقة: "حنبل بن أحمد وقال ،"األعمش عروة بن هشام: يقول ثم يسكت، ثم وحدثنا؛
 ".به ورضوا تدليسه، الصحاح أهل احتمل قد...  المدل  الحجة، الحافظ، اإلمام،: "الذهبي وقال ،"الصدق

ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(180/ 6)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(213/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
 (.513/ 8)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(124/ 6)ج
م ي   علي بن عمر": معين بنا : عنخيثمة أبي ابن قال4) )  امرع حديث منظور، آل مولى عمر عن روى  الُمَقدَّ
 .(243/ 1جابن أبي خيثمة، السفر الثالث ) .سندل عمر إنه: فقال، "شسعه انقطع  النبي أن: "ربيعة بنا

/ 3ج ،األوسط المعجم[، والطبراني في ]7204: رقم الحديث 162/ 13ج [مسندفي اليعلى  وأب والحديث أخرجه
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، وإسحاق، قاال: حدثنا عمر بن ، قال أبو يعلى: ]2840 ديث: رقم الح174
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 :أخوه ْنَدلوسَ  ثقة، :المكي قي  بن حميد وأخوه ،َسيَّار بن َزبَّان بن منظور ابنة مولى
 مذموم".

 

ْيُد بُن مِ   يااُط الِكْنِديُّ  ، وهوْهر ان  ُحم  ْيٍد الخ  ْيُد ْبُن أ ِبي ُحم  اُل: ،ُحم  ُيق  ْبِد هللِا ا و  اِلِكيُّ أ ُبو ع  لم 
 :(1)الب ْصِريُّ 

كَّر ي   يحيى بن هللا عبد أخبرني :(2)قال الخطيب البغدادي .95  نككككب دككككككككمحم رناكأخب: قال ،السُّ
بي ابن حدثنا: قال األزهري، محمد بن جعفر حدثنا: قال الشافعي، هللا عبد : قال ،الَغالَّ
 :له يقال ،(3)عاصم أبو عنه حدثنا شيخ عن هللا رحمه معين بن يحيى زكريا أبا سألت
ي   ُحَمْيد أبي بن ُحَمْيد  رحمه ثقة" :فقال ،(5)والحسن، (4)سيرين بن محمد عن حدث ؛الك ْند 
 ".هللا

                                                           

علي، حدثنا عمرو، مولى آل منظور بن سيار، عن عاصم بن عبيد هللا، عن عبد هللا بن عامر بن ربيعة، عن 
عل النبي ده في نا من نعله، فذهب يشفانقطع شسعه، فأخرج رجل شسعا  بالبيت، يطوفكان  أبيه،أن النبي 

  :َثَرة  األَ  حبأ وال َأَثَرة ، هذه"فانتزعها وقال." 
 ".فيه عاصم بن عبيد هللا، وهو ضعيف: "]5500: رقم الحديث 244/ 3ج [مجمع الزوائدقال الهيثمي في  

ا، فيه:  قلت:  :(416)ص:  قال ابن حجر في التقريب (:سندل) عمر بن قي  المكيبل إسناده ضعيف جدا
  ".متروك"
ْسع -  النعل درص في الذي الثقب في طرفه ويدخل األصبعين، بين يدخل الذي وهو النعل، سيور أحد: الش  

ير والز  مام. الز  مام في المشدود  (.472/ 2)ج ثالحدي غريب في النهاية األثير، ابن. الشسع فيه يعقد الذي السَّ
ْهَران بن حميد1) )  فيه آخرون:وثقه بعض األئمة، وتوسط : الكندي م 
وهو  -حجر وابن الذهبي، وقال الثقات، في حبان ابن حاتم أبو وذكره ،"بأس به لي : "والنسائي داود، أبو قال 

 (. س ت) ".ثقة: "-الراجح 
/ 6)ج ابن حبان، الثقات ،(228/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(354/ 2)جالبخاري، التاريخ الكبير 

/ 3ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(355/ 1الذهبي، الكاشف )ج  ،(398/ 7)جمال المزي، تهذيب الك ،(191
 (.182 ابن حجر، التقريب )ص: ،(49
 للفظ موافقة معين؛ ابن عن ،منصور بن إسحاق ورواية .(737/ 1)ج الخطيب البغدادي، المتفق والمفترق  )2)
بي رواية في معين ابن  (.229/ 3)ج ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل. الَغالَّ
اك3) ) حَّ اك بن مخلد بن الضَّ حَّ ، مسلم بن الضَّ ْيَبان ي  جر في التقريب قال ابن ح البصري، النبيل عاصم أبو الشَّ

 (ع. )بعدها أو ومائتين، عشرة اثنتي سنة توفي". ثبت ثقة(: "280 )ص:
 ثقة" (:483: لتقريب )صقال ابن حجر في ا البصري، عمرة أبي بن بكر أبو األنصاري، سيرين بن محمد4) )

 (.ع. )ومائة عشر سنة توفي ،"بالمعنى الرواية يرى  ال كان القدر، كبير عابد، ثبت
 الحسن البصري.5) )



146 
 

ن ْانُ   ة ، ْبنُ  ح  اِرج  ل ميُّ ا خ  اِميُّ  لذاْكو اِنيُّ السُّ  :(1)الشا
حدثنا  حدثنا حفص بن األزهر، حدثنا أبو بكر الشافعي،: (2)الدارقطني قال .96

بي ل  الَغالَّ ان بن ُمَفضَّ  ."شامي :بن خارجةَحَنْان "قال: يحيى بن معين: َغسَّ

  

                                                           

 :توثيقه في مختلف   :خارجة بن حنان1) )
 ".يعرف ال: "الذهبي وقال ،"الحال مجهول: "القطان ابن وقال الثقات، في حبان ابن ذكره
 (.س د". )مقبول: "- اجحوهو الر  –حجر ابن وقال 

/ 4)ج ابن حبان، الثقات ،(298/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(112/ 3)جالبخاري، التاريخ الكبير 
/ 1)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(357/ 1الذهبي، الكاشف )ج  ،(425/ 7)ج، المزي، تهذيب الكمال (188
 (.183: جر، التقريب )صابن ح ،(56/ 3ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(618
 معين ابن للفظ موافقة معين؛ ابن عن ،الجنيد ابن ورواية .(428/ 1الدارقطني، المؤتلف والمختلف )ج  )2)
بي رواية في  .(484: ص) الجنيد ابن. الَغالَّ
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 الفصل الثاني
 فيْ س   إلىة ج  رِ اْ خ  من 

ةمن المبحث األول:  ْاِرج  ْير ةإلى  خ   :خ 
ا  ب ِعيُّ خ  ة  الضُّ اِرج  ُة بُن ُمْصع ِب بِن خ  اِنيُّ ِرج  ْخِس الُخر اس  ر  اِج السا جا  :(1)يُّ ، أ ُبو الح 
 لعالء،ا أبو أخبرنا الفضل، أبو أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(2)قال ابن عساكر .97

ل، اأَلْحَوص بن  أخبرنا بكر، أبو أخبرنا  "خارجة يا:زكر  أبو قال: أبي قال أخبرنا الُمَفضَّ
 ".بثقة لي  :مصعب بنا
 أَلْحَوص،ا أخبرنا بكر، أبو أخبرنا العالء، أبو أخبرنا ،ُبْندار بن ثابت وأخبرنا :(3)وقال .98

 ضعيف". :مصعب بن "خارجة زكريا: أبو قال :قال أبي ناحدث

                                                           

 :به االحتجاج وترك ضعفه، على متفق :مصعب بن خارجة1) )
 مديني: "هووقال ابن ال ،"ووكيع المبارك، ابن تركه: "البخاري  لوقا ،"فتركوه حديثه الناس اتقى: "سعد ابن قال
 موضع يف وقال ،"ضعيف: "والدارقطنى النسائي، وقال ،"حديثه يكتب ال: "حنبل بن أحمد ضعيف"، وقال عندنا
 طربمض: "حاتم أبو وقال ."الحديث متروك: "أحمد أبو والحاكم والنسائي، خراش، ابن وقال ".بثقة لي : "آخر
لخامسة من حجر في ا . وعده ابن"الكذب محل محله يكن لم...  به يحتج وال حديثه يكتب بقوى، لي  حديث،ال

 وستين مانث سنة توفي". كذبه معين ابن إن ويقال الكذابين، عن يدل  وكان متروك: "طبقات المدلسين، وقال
 (.ق ت. )ومائة

أحمد،  ،(66: الت ابن أبي شيبة البن المديني )صابن المديني، سؤا ،(262/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
الجوزجاني،  ،(205/ 3)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(65: العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي وغيره )ص

/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(36: ص)، النسائي، الضعفاء والمتروكون (355: ص)أحوال الرجال 
الدارقطني،  ،(503/ 3ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(288/ 1حين )جابن حبان، المجرو  ،(375

 ،(348/ 4)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(16/ 8)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(151/ 2)جالضعقاء والمتروكون 
/ 1)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(362/ 1الذهبي، الكاشف )ج  ،(326/ 7)ج الذهبي، سير أعالم النبالء

 (.186: ابن حجر، التقريب )ص ،(54: ص) ابن حجر، طبقات المدلسين ،(625
 .السياق يهذا ،(19/ 8)جالمزي، تهذيب الكمال  وانظر ،(403/ 15)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )

بي ةرواي في معين ابن للفظ موافقة معين، ابن عن ،صالح بن ومعاوية ،طهمان وابن ،الدوري  رواية ولفظ . الَغالَّ
 (.494/ 3ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(30: ص) طهمان ابن ،(356/ 3)ج دوري ال
 ولفظ ، بهذا السياق.(19/ 8)جوانظر المزي، تهذيب الكمال  ،(403/ 15)جابن عساكر، تاريخ دمشق  )3)

 وايةر  في معين ابن للفظ موافقة معين، ابن عن ،الطيالسي وجعفر ،صالح بن ومعاوية ،محرز ابن رواية
بي / 1ابن حبان، المجروحين )ج ،(403/ 15)جابن عساكر، تاريخ دمشق  ،(68/ 1)ج محرز ابن. الَغالَّ
288.) 
 ،(252/ 3)ج الدوري ". بشيء لي "معين:  ابن عن :صالح بن ومعاوية ،والدارمي ،الجنيد وابن ،الدوري  وقال
/ 3الكامل في ضعفاء الرجال )ج ابن عدي، ،(105: ص) الدارمي ،(335: ص) الجنيد ابن ،(419/ 3)ج
494.) 
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اِلد  ي ان ْبن خ  ، ح  قاي   :(1)زالخراا موالهم، الِكْندي   يزيدٍ  أبو الرا
كَّر ي   أخبرني :(2)ب البغداديقال الخطي .99  بن فرجع حدثنا: قال الشافعي، أخبرنا: قال ،السُّ

بي ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد  ي انحَ  بن خالد من زكريا أبو سمع "وقد: قال ،الَغالَّ
،  ".بأس به ولي  َخرَّاز، أنه وزعم الرَّقَّي 

 

امٍ   ل م ة  ْبِن اْلع اِص ْبِن ِهش  اِلُد ْبُن س  ،س   ، أ ُبواْلم ْخُزوِميُّ  الُمِغْير ةِ  نِ بْ خ   المعروف ل م ة  اْلُكوِفيُّ
ْأف اء، اِزي   وأصله باْلف   :(3)ِحج 

 محمد أخبرنا ،ُبْندار بن ثابت أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا: (4)قال ابن عساكر .100
ْير ي  أحمد بن محمد أخبرنا الواسطي، علي بنا لبن الُمفَ  اأَلْحَوص أخبرنا ،الَباَبس   ضَّ

بي  ثقة". :َسَلمة بن "خالد معين: بن يحيى قال: قال أبي حدثنا ،الَغالَّ

                                                           

 .(494/ 3ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج". بشيء ولي  كذاب: "معين ابن عن: لدوري ا وقال
قي بن خالد1) )  وثقه بعض األئمة، وتوسط فيه آخرون: :حيان الرا
 وقال ،"بأس هب يكن لم: "حنبل ْبن أحمد قال. الثقات كتاب في حبان ابن وذكره ،"ثبتاا ثقة كان: "سعد ابن قال
 يتوف ."يخطىء صدوق : "-وهو الراجح  –حجر  ابن وقال ".به بأس ال: "والدارقطني خراش، وابن حاتم، أبو
 (.ق) .ومائة وتسعين إحدى سنة

/ 8)ج ابن حبان، الثقات ،(326/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(337/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
ابن حجر، تهذيب التهذيب  ،(629/ 1)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(43/ 8)جزي، تهذيب الكمال الم ،(223
 (.187: ابن حجر، التقريب )ص ،(85/ 3)ج

 ألنسابالسمعاني، ا وغيرها، والسيور والجلود والسطائح كاْلق َرب الجلود من األشياء خرز إلى نسبة: والخرَّاز
  (.330/ 1)ج ابن حجر، تبصير المنتبه ،(67/ 5)ج
، ابن حجر، (44/ 8)جالمزي، تهذيب الكمال : وانظر ،(230/ 9)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )

 .السياق بهذا (84/ 3تهذيب التهذيب )ج
ر الثالث ابن أبي خيثمة، السف ".الرقي حيان بن خالد الخراز يزيد أبو حدثنا: "معين ابن عن :خيثمة أبي ابن قال
 .(238/ 3)ج
 .(230/ 9)ج . الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد"ثقة: "معين : عن ابنمنصور بن الخالق عبد الوق
 :آخرون  فيه وتوسط األئمة، بعض وثقه :الفأفاء سلمة بن خالد3) )

 .الثقات في حبان ابن وذكره "ثقة"، والنسائي: شيبة، بن ويعقوب الموصلي، عمار وابن وأحمد، المديني، قال ابن
ا برواياته أرى  وال قليل، وحديثه حديثه، يجمع من عداد في وهو: "ديع ابن وقال  ".بأسا
 وثالثين نتيناث سنة أواخر في قتل ".صدوق : "- الراجح وهو – الذهبي وقال ،"حديثه يكتب شيخ: "حاتم أبو وقال
 د ت س ق(. م )بخ. ومائة

/ 6)ج ابن حبان، الثقات ،(335/ 3)جل ابن أبي حاتم، الجرح والتعدي ،(335/ 6)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
المزي،  ،(111: ص) الذهبي، ديوان الضعفاء ،(445/ 3ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(255

 (.188: ابن حجر، التقريب )ص ،(374/ 5)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(83/ 8)جتهذيب الكمال 
 بهذا السياق. (85/ 8)جمزي، تهذيب الكمال ، وانظر: ال(91/ 16)جابن عساكر، تاريخ دمشق 4) )
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 العالء بوأ ، أخبرناَخْيُرْون  بن الفضل أبو أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(1)وقال .101
ْير ي  أحمد بن محمد بكر أبو أخبرنا الواسطي، لالُمفَ اأَلْحَوص بن  ، أخبرناالَباَبس   دثنا، حضَّ

 منه سمع المخزومي، سلمة بن خالد من يسمع لم :(2)"هشيم زكريا: أبو قال قال: أبي
        ".(4)عيينة وابن ،(3)الثوري 

                                                           

ابن ". قةث: "معين ابن عن شعيب: بن هللا وعبد ،مريم أبي وابن ،منصور بن وإسحاق ،صالح بن معاوية وقال
، ابن عدي، الكامل في ضعفاء (335/ 3)ج، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل (89/ 16)جعساكر، تاريخ دمشق 

 .(91/ 16)جر، تاريخ دمشق ، ابن عساك(442/ 3الرجال )ج
 .السياق بهذا( 86/ 8)جالمزي، تهذيب الكمال : ، وانظر(90/ 16)جابن عساكر، تاريخ دمشق 1) )

بي مرة، وبنحوه مرةا أخرى. الدوري الدوري ورواية  / 4ج) ، عن ابن معين، موافقة للفظ ابن معين في رواية الَغالَّ
 .(395/ 4)ج، و(383
، دينار بن القاسم بن بشير بن ُهَشْيم2) ) َلم ي  ر في التقريب قال ابن حج الواسطي، خازم أبي بن معاوية أبو السَّ

 (.ع. )ومائة وثمانين ثالث سنة توفي" الخفي واإلرسال التدلي  كثير ثبت، ثقة(: "574: )ص
 (.189الثوري. ستأتي ترجمته مفصلة. انظر: )ص:  مسروق  بن سعيد بن سفيان3) )
قريب قال ابن حجر في الت المكي، ثم الكوفي، محمد أبو الهاللي، ميمون  عمران أبي بن عيينة بن سفيان4) )

 توفي ."الثقات عن لكن دل ، ربما وكان بأخرة، حفظه تغير أنه إال حجة، إمام فقيه حافظ ثقة(: "245: )ص
 (ع. )سنة وتسعون  إحدى وله ومائة، وتسعين ثمان سنة
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مادٍ   ْمٍرو بِن ُمح  اِلُد بُن ع  ْبِد هللاِ  خ  ِشيُّ ا بِن ع  ِعْيِد بِن الع اِص اأُلم ِويُّ الُقر  ِعْيِديُّ بِن س   ،لسا
ِعْيٍد الُكْوِفيُّ   :(1)أ ُبو س 

كَّر ي  أخبرني  :(2)قال الخطيب البغدادي .102 ، قال: أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي، السُّ
بيقال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن  كريا وسألت أبا ز "، قال: الَغالَّ

لم ا، و ا شديدا فذمه ذمًّ  :عن خالد بن عمرو بن محمد بن عبد هللا بن سعيد بن العاص
 ."يوثقه

                                                           

 :توثيقه في مختلف  : السعيدي عمرو بن خالد1) )
 ".الحديث منكر: "الساجي يحيى بن وزكريا زرعة، وأبو والبخاري، حنبل، بن أحمد قال
 ضربا باب بن نصر: "يقول زرعة أبا سمعت: البرذعي وقال ،"بواطيل أحاديث يروي  بثقة، لي : "أحمد وقال
ا وخالد: فقال القرشي عمرو بن لخالد حديث جنبه وكان حديثه، على  متروك: "محات أبو وقال ،"به ألحقه أيضا

: غداديالب محمد بن صالح وقال ،"بثقة لي : "النسائي وقال ،"بشيء لي : "داود أبو وقال ،"ضعيف الحديث
  ".تركوه: "الذهبي وقال ،"الحديث يضع كان"

 اجاالحتج ليح ال بالموضوعات، الثقات عن ينفرد ممن كان: "في المجروحين وقال ،"الثقات في حبان ابن وذكره
 ". الوضع إلى وغيره جزرة صالح ونسبه بالكذب، معين بنا رماه: "حجر ابن وقال، "بخبره

 (.ق د) الراجح أنه كان يضع الحديث.قلت: 
النسائي، الضعفاء  ،(344/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(164/ 3)جالبخاري، التاريخ الكبير 

ابن حبان،  ،(223/ 8)ج ابن حبان، الثقات ،(10/ 2)جر العقيلي، الضعفاء الكبي ،(36: ص)والمتروكون 
الدارقطني، الضعقاء والمتروكون  ،(455/ 3ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(283/ 1المجروحين )ج

الذهبي، المغني في  ،(367/ 1الذهبي، الكاشف )ج ،(138/ 8)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(151/ 2)ج
: ص) سبط ابن العجمي، الكشف الحثيث ،(635/ 1)جميزان االعتدال  الذهبي، ،(205/ 1)جالضعفاء 
 (.189: ابن حجر، التقريب )ص ،(106
 . (235/ 9الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج2) )

 (.518/ 3) الدوري ". بشيء حديثه لي : "معين ابن عن: الدوري  وقال
 (.60/ 1)ج محرز ابن". يكذب كان بشيء، يكن لم: "معين ابن عن: محرز ابن وقال
 كذاباا انك عنه، وكتبت وببغداد بالكوفة، هذا عمرو بن خالد رأيت وقد: "معين ابن عن: حبان بن الحسين قال

 (.235/ 9)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد". موضوعة أحاديث شعبة عن حدث يكذب،
 .(283/ 1ابن حبان، المجروحين )ج ".معين بن يحيى : "تركهابن حبانوقال 
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اِسمِ   اِلُد ْبُن اْلق  ْيث ِم ،خ  اِئِنيُّ  أ ُبو اله    :(1)الم د 
كَّر ي   أخبرني :(2)قال الخطيب البغدادي .103  بن عفرج حدثنا: قال الشافعي، أخبرنا: قال ،السُّ

بي ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد  خالد نع كتب قد معين بن يحيى "وكان: قال ،الَغالَّ
 ".(3)أبان بن العزيز عبد كتب مع لتنورا بها رجَّ سَ  ثم المدائني،

 

                                                           

 كما" ثالحدي بوضع واتهم" ،"حديثه ترك على الحديث أهل أجمع: "الساجي قال: المدائني القاسم بن خالد1) )
 ابن لوقا ،"متروك: "وغيرهم حاتم وأبو ومسلم، البخاري، وقال ،"شيئاا عنه أروي  ال: "أحمد الذهبي؛ وقال قال
  ".الحديث بوضع مشهور: "الذهبي قالو  ،"كذاب: "زرعة وأبو الجوزجاني، وقال ،"كذاباا كان: "راهويه

 .الحديث يضع كان أنه الراجح :قلت
/ 2)جمسلم، الكنى واألسماء  ،(55: ص)البخاري، الضعفاء الصغير  ،(167/ 3)جالبخاري، التاريخ الكبير 

ابن حبان،  ،(347/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(36: ص)، النسائي، الضعفاء والمتروكون (882
الدارقطني، الضعقاء والمتروكون  ،(422/ 3ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(282/ 1جروحين )جالم
الذهبي، تاريخ  ،(249/ 1)جابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون  ،(76: ص)أبو نعيم، الضعفاء  ،(151/ 2)ج

هبي، ميزان االعتدال الذ ،(205/ 1)جالذهبي، المغني في الضعفاء  ،(562/ 5)جو ،(305/ 5)جاإلسالم 
 (.107: ص) سبط ابن العجمي، الكشف الحثيث ،(637/ 1)ج
  .(239/ 9)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )

بي حاتم، ابن أ". مسندة لتصير يوصلها الرجال، األحاديث في يزيد كان: "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن قالو
 (.347/ 3)الجرح والتعديل 

 (305/ 5)جالذهبي، تاريخ اإلسالم ". متروك: "معين ناب قول الذهبي ونقل
ي   األموي  العاص بن سعيد بن هللا عبد بن محمد بن أبان بن العزيز عبد3) ) ْيد  ع   الكوفي، خالد بوأ القرشي، السَّ

 (.ت) .ومائتين سبع سنة توفي ،"وغيره معين ابن وكذبه متروك،(: "356قال ابن حجر في التقريب  بغداد، نزيل
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اِنيُّ   ْحم ِن األ ْصب ه  ِريم ة ، أ ُبو ع ْبِد الرا اِلُد ْبُن أ ِبي ك   :(1)خ 
كَّر ي   يحيى بن هللا عبد أخبرني :(2)قال الخطيب البغدادي .104  نككب دكككككككككككمحم أخبرنا: قال ،السُّ
بيالغَ  ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال إبراهيم، بن هللا عبد : قال ،الَّ
 ".ثبت :وخالد بن أبي كريمة": معين بن يحيى زكريا أبو قال
 

، أ ُبو ِإْبر اِهيم    اِلُد ْبُن اللاْجالِج اْلع اِمِري  اِميُّ خ  الُ  ،الِحْمِصيُّ  الشا ُيق  م ْشِقيُّ  :و  اُل:؛ الدِ  ُيق   م ْول ى و 
 :(3)ُزْهر ة   ب ِني
 أخبرنا ،َخْيُرْون  بن الفضل أبو أخبرنا ،اأخبرنا أبو البركات أيضا  :(4)اكرقال ابن عس  .105
ْير ي  بكر أبو أخبرنا الواسطي، العالء أبو  أخبرنا ل، الُمَفضَّ اأَلْحَوص بن  أخبرنا ،الَباَبس 
  ".ْهَرةزُ من بني  :اللَّْجالجوخالد بن " :-يعني يحيى بن معين -: قال أبو زكريا قال أبي

 ،يعقوب نب علي بن محمد أخبرنا ،ُبْندار بن ثابت أخبرنا ،البركات أبو أخبرنا :(5)وقال  .106
ْير ي  محمد بن أحمد بن محمد أخبرنا ان أخبرنا ،الَباَبس  ل بن َغسَّ  ، حدثنااأَلْحَوص بن الُمَفضَّ
 ".بدمشق الشرط يلي كان ،ُزْهَرة بني مولى :اللَّْجالج بن وخالد" :قال أبي

                                                           

 :توثيقه في مختلف   :كريمة أبي بن خالد1) )
 الثقات، في حبان ابن وذكره". ثقة: "والذهبي داود، وأبو حنبل، بن وأحمد المديني، ابن قال 

 ،"بالقوى  ي ل: "حاتم أبو وقال ،"بأس به لي : "النسائي وقال ،"به بأس ال: "سفيان بن ويعقوب العجلي، وقال
 ".صدوق : "الذهبي وقال
 (.ق س". )ويرسل يخطيء صدوق : "- الراجح وهو – حجر ابن وقال 

 ،(141)ص:  العجلي، الثقات ،(517/ 1)جمسلم، الكنى واألسماء  ،(168/ 3)جالبخاري، التاريخ الكبير 
/ 6)ج ابن حبان، الثقات ،(349/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(105/ 3)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ

الذهبي، الكاشف  ،(855/ 3)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(76يخ أسماء الثقات )ص: ابن شاهين، تار  (262
ابن حجر،  ،(638/ 1)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(205/ 1)جالذهبي، المغني في الضعفاء  ،(368/ 1)ج 

 (.190: ابن حجر، التقريب )ص ،(114/ 3تهذيب التهذيب )ج
 .(225/ 9)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )
 (.361/ 3)ج الدوري ". ثقة: "معين ابن عن: الدوري  وقال 
 :صحبة اللَّْجالج ألبيه: العامري  اللاْجالج بن خالد3) )
 (.س ت د". )فقيه صدوق : "حجر ابن وقال ،"زمانه أهل أفاضل من كان: "حبان ابن قال 

/ 3)جبن أبي حاتم، الجرح والتعديل ا ،(60/ 1)جمسلم، الكنى واألسماء  ،(170/ 3)جالبخاري، التاريخ الكبير 
، أبو أحمد، األسامي (186: ص)ابن حبان، مشاهير علماء األمصار  ،(205/ 4)ج ابن حبان، الثقات ،(349
المزي، تهذيب  ،(368/ 1الذهبي، الكاشف )ج  ،(230/ 3)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(246/ 1)جوالكنى 
 (.190: ابن حجر، التقريب )ص ،(115/ 3ب )جابن حجر، تهذيب التهذي ،(160/ 8)جالكمال 

 .(183/ 16)جابن عساكر، تاريخ دمشق 4) )
 (.183/ 16)ابن عساكر، تاريخ دمشق 5) )
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اِلدُ   ْعد   بنُ  خ  ِرٍب  أ ِبي بنِ  ان  م  ، أ ُبو ك  ْبدِ  الك ال ِعيُّ  :(1)الِحْمِصيُّ  هللاِ  ع 
، ْون َخْيرُ  بن الحسن بن أحمد أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا: (2)قال ابن عساكر  .107

ْير ي  أحمد بن محمد بكر أبو أخبرنا علي، بن محمد العالء أبو أخبرنا  ثنا، حدالَباَبس 
اناأَلْحَوص بن الُمَفضَّ   َمْعَدان نب "خالد قال: معين بن يحيى عن أبي، ، حدثنال بن َغسَّ

ي". َكر ب أبي بنا  الَكاَلع 

 

اِلُد ْبُن أ ِبي ي ِزيد    ِشيُّ  ِسم اٍك بنِ  بنِ  خ  را ُرْسُتم  الُقر  ِحيِم اْلح  ، ، أ ُبو عبد الرا ْول ىاِنيُّ  ب ِني م 
ياة    :(3)ُأم 
كَّر ي  الأخبرني  :(4)قال الخطيب البغدادي .108 ، قال: أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي، سُّ

بيقال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن  ، قال: قال يحيى بن الَغالَّ

                                                           

ْعدان بن خالد1) )  متفق  على توثيقه: :م 
ا لقي  ابن قالو  والنسائي: "ثقة"، خراش، وابن والعجلي، سعد، وابن شيبة، بن يعقوب وقال الصحابة، من عددا
 (.ع. )ذلك بعد وقيل ومائة ثالث سنة توفي ،"كثيراا يرسل عابد، ثقة" :حجر

ابن حبان، مشاهير  ،(351/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(316/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
 ،(41/ 3)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(167/ 8)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(183: ص)علماء األمصار 
 .(190: ابن حجر، التقريب )ص ،(540/ 4)ج أعالم النبالءالذهبي، سير 
/ 11ج) السمعاني، األنساب. حمص نزلت وأكثرهم الشام، نزلت ،"َكاَلع" لها يقال قبيلة إلى نسبة: والَكاَلعي
186). 
 .السياق بهذا ،(3102/ 7ابن العديم، بغية الطلب )ج : وانظر .(191/ 16)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )

 وري الد الصامت. هو ابن عبادةو ".أشبهه ما: "قال عبادة؟ من معدان بن خالد سمع: ليحيى قيل :الدوري  وقال
 .(478/ 4)ج
ابن عساكر، تاريخ دمشق  ".ومائة ثالث َمْعدان سنة بن خالد توفي: "معين ابن عنخيثمة:  أبي ابن وقال
 .(201/ 16)ج
 وتوسط فيه آخرون: وثقه بعض األئمة، :القرشي يزيد أبي بن خالد3) )
ا الحديث حسن: "حبان ابن وقال ،"به بأس ال: "حاتم وأبو حنبل، بن أحمد قال وهو  – حجر ابن ، وقال"مستقيما

 (.س د م بخ م ال. )ومائة وأربعين أربع سنة توفي ،"ثقة: "-الراجح 
/ 8)ج بن حبان، الثقاتا ،(362/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(234/ 3)جالبخاري، التاريخ الكبير 

الذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(217/ 8)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(77: صابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات ) (222
 (.192: ابن حجر، التقريب )ص ،(856/ 3)ج
 في معين ابن لفظ بنحو معين؛ ابن عن ،الدوري  ورواية (.227/ 9)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )4)

بيا رواية  (.437/ 4)ج الدوري . لَغالَّ
 (.359: ص) الجنيد ابن". ثقة: "معين ابن عن: الجنيد ابن وقال
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وهو خال محمد  ،اسمه خالد بن أبي يزيد ؛، عن أبي عبد الرحيم(1)محمد بن سلمة"معين: 
 ".(3)الرحيم ببغداد زمن أبي جعفر أبا عبد( 2)وقد لقي حجاج األعور ،بن سلمة الحرانيا
 

اِميُّ   اِنيُّ الشا ْمد  اِلٍك، أ ُبو ه اِشٍم اْله  ْحم ِن ْبِن أ ِبي م  ْبِد الرا اِلُد ْبُن ي ِزيد  ْبِن ع   :(4)خ 
 ،طيبككككككككعن أبي بكر الخ ،يب وغيرهس  أنبأنا أبو القاسم النَّ  :(5)قال ابن عساكر .109
 ،افعيأبو بكر محمد بن عبد هللا الش أخبرنا ،يحيى بن عبد الجبار عبد هللا بن رناكككككككككككككأخب
بينا حدث ،جعفر بن محمد بن األزهر أخبرنا ان الَغالَّ ل بن َغسَّ ألت يحيى س :قال الُمَفضَّ

                                                           

 توفي ،"ثقة" (:481 قال ابن حجر في التقريب )ص: الحراني، موالهم الباهلي هللا عبد بن سلمة بن محمد1) )
 (.ق س ت د م ر. )الصحيح على ومائة وتسعين إحدى سنة
ي  الم ص    محمد بن حجاج2) ) ْيصة، ثم بغداد نزل األصل، ترمذي محمد، أبو األعور ْيص  جر قال ابن ح الم ص  

 ست سنة ببغداد توفي" موته قبل بغداد قدم لما عمره آخر في اختلط لكنه ثبت، ثقة(: "153 في التقريب )ص:
 (.ع. )ومائتين

 أمير اسي،العب الهاشمي قرشيال عباس بن هللا عبد بن علي بن محمد بن هللا عبد: المنصور جعفر أبو3) )
 أخيه موت عدب بالخالفة البيعة أتته. حدودها في أو وتسعين خم  سنة في ولد. البربرية سالمة وأمه المؤمنين،
 .سنة وعشرين اثنتين فوليها إليه، احتضر لما السفاح بعهد بمكة وهو السفاح،
 (.106/ 4)جيخ اإلسالم الذهبي، تار : انظر. ومائة وخمسين ثمان سنة الحجة ذي في توفي
 :توثيقه في مختلف  : مالك أبي بن الرحمن عبد بن يزيد بن خالد4) )
 ".به بأس ال: "الرازي  زرعة أبو وقال ،"ثقة: "الدمشقي زرعة وأبو صالح، بن أحمد قال
 وقال ،"مناكير أحاديث يروي : "حاتم أبو قال ،"الحديث ضعيف: "يعقوب وقال ،"بشيء لي : "أحمد وقال
 يخطيء انك ولكنه الرواية، في صدوقاا كان: "حبان ابن ، وقال"ضعيف: "الدارقطني وقال ،"بثقة لي : "نسائيال

 كان كونه مع ضعيف،: "-وهو الراجح  –حجر  ابن ، وقال"ضعفوه: "الذهبي ، وقال"مناكير حديثه وفي كثيراا،
ا،  (.ق. )ثمانين ابن وهو ومائة، وثمانين خم  سنة توفي ."معين ابن اتهمه وقد فقيها

ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(450/ 2)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ ،(184/ 3)جالبخاري، التاريخ الكبير 
ابن  ،(427/ 3ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(284/ 1ابن حبان، المجروحين )ج ،(359/ 3)ج

/ 4)ج، الذهبي، تاريخ اإلسالم (196/ 8)جالكمال  المزي، تهذيب ،(251/ 1)جالجوزي، الضعفاء والمتروكون 
الذهبي، ميزان االعتدال  ،(207/ 1)جالذهبي، المغني في الضعفاء  ،(370/ 1الذهبي، الكاشف )ج  ،(844
 (.191: ابن حجر، التقريب )ص ،(127/ 3ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(645/ 1)ج
 .(297/ 16)جابن عساكر، تاريخ دمشق 5) )

ابن عساكر، تاريخ دمشق  ،(429/ 4)ج الدوري ". ضعيف: "معين ابن عن عبد هللا بن شعيب:و ،دوري ال وقال
 (.298/ 16)ج
 (.425/ 4)ج الدوري ". بشيء لي : "معين ابن عن: الدوري  وقال
 فأما يدفن، أن ينبغي كتاب وبالشام يدفن، أن ينبغي كتاب بالعراق: "معين ابن عن: الحواري  أبي بن أحمد قال
 لخالد الديات فكتاب بالشام: الذي وأما عباس، ابن عن صالح أبي عن الكلبي عن التفسير فكتاب بالعراق: ذيال
ابن عساكر، ".  هللا رسول أصحاب على كذب حتى أبيه على يكذب أن يرض لم مالك، أبي بن يزيد ابن

 .(297/ 16)جتاريخ دمشق 
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اسمه خالد بن يزيد  - (1)حدثنا عنه سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ،عن شيخ شامي
 مالك بن أبي هانئ[ جدهعن ، (2)عن أبيهيحدث  - بن عبد الرحمن بن أبي مالكا

 ."فضعف يحيى هذا الشيخ" :(4)](3)الَهْمداني
 

 بذاك". لي  مالك: أبي بن يزيد بن "خالد :(5)آخر موضع في وقال .110
ء أبو العال أخبرنا ،ُبْندارثابت بن  أخبرنا ،أخبرنا أبو البركات األنماطي :(6)وقال .111

ْير  أبو بكر  أخبرنا ،الواسطي ل بن  أخبرنا ،ي الَباَبس  ان قالغَ اأَلْحَوص بن الُمَفضَّ قال  :سَّ
دثني ح ،قيكككككمان بن عبد الرحمن الدمشكككككككككإن أبا أيوب سلي" :قلت ليحيى بن معين :أبي
عن جده هانئ بن أبي مالك  ،عن أبيه ،د بن عبد الرحمن بن أبي مالككككككككالد بن يزيككككككخ

 ،برأسي ومسح رسول هللا ، من اليمن فأسلمت  قدمت على رسول هللا :الهمداني قال
لذين ثم خرج في الجيش إلى الشام ا ،ثم أنزله على يزيد بن أبي سفيان ،ودعا لي بالبركة

 ".فضعف يحيى خالد بن يزيد هذا" ".(7)بعثهم أبو بكر الصديق فلم يرجع
نا أبو أخبر  ،الحسنأخبرنا أبو الفضل أحمد بن  ،أخبرنا أبو البركات األنماطي :(8)وقال .112

ْير ي أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد  ،العالء محمد بن علي بن يعقوب برنا أبو أخ ،الَباَبس 
لاأَلْحَوص أمية  بي بن الُمَفضَّ الد بن يزيد خ" :قال يحيى بن معين :نا أبي قالحدث ،الَغالَّ

                                                           

جر في قال ابن ح الدمشقي، أيوب أبو ُشَرْحب ْيل، بنت ابن التميمي، عيسى بن الرحمن عبد بن سليمان1) )
 ".ومائتين وثالثين ثالث سنة توفي ،"يخطيء صدوق (: "253 التقريب )ص:

جر في قال ابن ح القاضي، الدمشقي الَهْمداني -جده إلى ينسب وقد - مالك أبي بن الرحمن عبد بن يزيد2) )
 د. )سنة سبعين من أكثر وله. بعدها أو ومائة، الثينث سنة توفي ،"وهم ربما صدوق (: "603 التقريب )ص:

 (.ق س
 على وفد": حبان ابن مالك، قال أبي بن يزيد بن خالد وجد مالك، أبو الشام، نزيل: الهمداني   مالك بن هانئ3) )

ابن حجر،  ،(432/ 3)ج انظر: ابن حبان، الثقات .وستين" ثمان سنة بدمشق ومات فأسلم، اليمن من  النبي
 .(409/ 6صابة )جاإل
 ما ، والصواب]الَهْمداني مالك أبي هانئ أبي جده[ابن عساكر، تاريخ دمشق  من موضعها في وردت :قلت4) )

        أعلم. وهللا –( 299/ 16)جأثبته بناءا على ما ورد في  ترجمته، وقد تكرر النص في 
 .(297/ 16)جابن عساكر، تاريخ دمشق 5) )
 .(298/ 16)جمشق ابن عساكر، تاريخ د6) )
في ترجمة  (432/ 3)ج وذكره ابن حبان في الثقات معلقاا، (228/ 8)جالبخاري في التاريخ الكبير  أخرجه7) )

  .]523 : رقم الحديث199/ 22ج[ الكبير الطبراني في المعجم هانيء أبو مالك، وأخرجه
الطبراني، وفيه خالد بن يزيد بن رواه : "]16086: رقم الحديث 397/ 9ج[مجمع الزوائد وقال الهيثمي في 

ن كككككككككككككككككككاهر أن يزيد بكككككككككككككإال أن العالئي قال: الظ ،وقد وثق، وبقية رجاله ثقات ،اأبي مالك، وهو ضعيف جدا 
 ."عبد الرحمن لم يسمع من جده أبي مالك

 .(299/ 16)ابن عساكر، تاريخ دمشق 8) )
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عد بن أبي بايعت محمد بن س ،والكوفي خالد بن أبي مالك[ ."لي  بذاك بن أبي مالكا
 .(1)]وقاص

نا دثح اأَلْحَوص،أخبرنا  ،أنا محمد ،أخبرنا أبو العالء ،ُبْندارنا ثابت بن حدثو  :(2)وقال .113
 ،حدثنا عنه سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ،سألت يحيى عن شيخ شامي" :أبي قال
ن عن جده هانئ ب ،يحدث عن أبيه ،خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك :اسمه
 ".هذا الشيخ يحيى بن معينفضعف  ،ي مالك الهمدانيأب
 أبي بن وخالد ضعيف، (3):العزيز عبد بن "سويد اإلسناد: بهذا آخر موضع في وقال .114

 مثله". :مالك
 

م ْشِقيُّ   ْيٍح الدِ  اِلِح بِن ُصب  ِزْيد  بِن ص  اِلُد بُن ي    :(4)أ ُبو ه اِشٍم الُمرِ يُّ  ،خ 
 أخبرنا ،َخْيُرْون أبو الفضل بن  أخبرنا ،البركات األنماطيأخبرنا أبو : (5)قال ابن عساكر .115

ْير ي أبو بكر  أخبرنا ،أبو العالء الواسطي ل أخبرنا ،الَباَبس  ان اأَلْحَوص بن الُمَفضَّ ، بن َغسَّ
 َبْيحُص خالد بن يزيد بن صالح بن " :قال يحيى بن معين :عن ابن معين قال :أبي حدثنا
 ".(6)الوليد بن مسلم :عنه روى  ،قاضي البلقاء الُمر  ي  

 

                                                           

        لم.أع وهللا –بالنص لها عالقة ال أنها عندي والراجح دمشق، تاريخ من موضعها في وردت هكذا :قلت1) )
 .(299/ 16)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )
ال ابن ق ذلك، غير وقيل حمصي، أصله وقيل الدمشقي، موالهم، السلمي نمير بن العزيز عبد بن سويد3) )

ا، ضعيف(: "260 حجر في التقريب )ص:  (.ق ت. )وتسعون  ربعوأ مائة سنة توفي جدا
 :وثقه بعض األئمة، وتوسط فيه آخرون : الُمرِ ي   يزيد بن خالد4) )
 الثقات. في حبان ابن وذكره ،"صدوق : "حاتم أبو زاد ،"ثقة: "حاتم وأبو والعجلي، دحيم، قال
 ".به يعتبر: "الدارقطني وقال بأس"، به "لي : النسائي وقال 

 (.ق س مد. )التسعين قارب وقد ومائة، وستين بضع سنة توفي". ثقة: "-وهو الراجح  –حجر  ابن وقال
/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(142: ص) العجلي، الثقات ،(181/ 3)جالبخاري، التاريخ الكبير 

الدارقطني، سؤاالت  ،(292: ص)ابن حبان، مشاهير علماء األمصار  ،(266/ 6)ج ابن حبان، الثقات ،(358
 ،(412/ 9)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(193/ 8)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(28: ص) ارقطنيالبرقاني للد

 (.191: ابن حجر، التقريب )ص ،(125/ 3ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج
 .(290/ 16)جابن عساكر، تاريخ دمشق 5) )
 لكنه ثقة(: "584 ريب )ص:قال ابن حجر في التق الدمشقي، العباس أبو موالهم، القرشي مسلم بن الوليد6) )

 (.ق س ت د. )ومائة وتسعين خم  سنة أول أو أربع سنة آخر توفي ،"والتسوية التدلي  كثير
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ْيف  ْبدِ  ْبنُ  ُخص  ْحم نِ  ع  ، الرا ِريُّ ز  ِميُّ الج  رااِنيُّ  أ ُبو اْلِخْضر  ْوٍن اْلح   م ْوًلى ِقيُه، اأُلم ِويُّ اْلف   ع 
، ْبنِ  ِلُعْثم ان   ، أ ِبي ْبنِ  ِلُمع اِوي ة   أ وْ  ع فاان  اف ْبن أخو وهو ُسْفي ان   وكانا الرحمن، ْبدع   ِخص 

 :(1)أًماتو 
 محمد أخبرنا ،ُبْندار بن ثابت أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا: (2)قال ابن عساكر .116
ْير ي  أحمد بن محمد أخبرنا الواسطي، علي ابن ل، الُمفَ اأَلْحَوص بن  أخبرنا ،الَباَبس   عن ضَّ

  ".عنه يحكى فيما (3)القطان قاله وقد ضعف، فيه ُخَصْيف "وحديث قال: معين بن يحيى 
 الءالع أبو ، أخبرناُبْندار بن ثابت أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا: (4)وقال .117

ْير ي  بكر أبو أخبرنا الواسطي، ل بن  بناأَلْحَوص  ، أخبرناالَباَبس  انغَ الُمَفضَّ  أبي حدثنا ،سَّ
 .الرحمن" عبد بن ُخَصْيف  عون  أبو مات -ومائة  وثالثين سبع سنة يعني - "وفيها قال:

                                                           

ْيف1) )  مختلف  في توثيقه:  :الرحمن عبد بن ُخص 
 عمار ابن وقال ،"به بأس ال: "خراش وابن صالح،: النسائي وقال". ثقة: "زرعة وأبو أحمد، سعد، ابن قال

ا سمعت ما": الموصلي  ".الحفظ سيئ: "حاتم أبو وقال ،"تركه أحدا
 يف تكلم: "حاتم أبو وقال ،"الحديث ضعيف: "أخرى  مرة وقال الحديث"، في قوي  وال بحجة "لي  أحمد: وقال
 ابن ، وقال"عندهم بالقوي  لي : "أحمد أبو الحاكم وقال ،"ُخَصْيفاا نجتنب كنا: "القطان يحيى وقال ،"حفظه سوء
 ."وبرواياته بحديثه بأس فال ُخَصْيف ثقة عن حدث ذاوإ: "عدي
 ثينوثال سبع سنة توفي" باإلرجاء ورمي بأخرة خلط الحفظ، سيء صدوق : "-وهو الراجح  –حجر  ابن وقال
 .(ق س ت د. )ذلك غير وقيل ومائة،

 ،(484/ 2)جد أحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحم ،(334/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
مغلطاي، إكمال  ،(257/ 8)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(523/ 3ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج

 .(193: ابن حجر، التقريب )ص ،(638/ 3)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(191/ 4)جتهذيب الكمال 
ْضَرم ي   ْضر مة واسمها باليمامة، قرية إلى نسبة: واْلخ   .(259/ 3، توضيح المشتبه )ابن ناصر الدين. خ 

 .السياق بهذا( 3276/ 7ابن العديم، بغية الطلب )ج : وانظر ،(392/ 16)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )
 .(466/ 4)ج الدوري  ".عون  أبو كنيته ُخَصْيف: "معين ابن عن :الدوري  قال
 .(145: ص) الدارمي". بأس به وُخَصْيف لي : "معين ابن عن :الدارمي وقال
 عبد أس،ب بهم لي  ثقات جزريون : الكريم وعبد وُخَصْيف، بذيمة، بن علي" معين: ابن عن: طهمان ابن قالو 

 .(83: ص) طهمان ابن ".ثقة أعالهم الكريم
: معين نب يحيى قال ثم" َحرَّان من: "فقال هو؟ أين من الجزري  الكريم عبد عن معين ابن سئل :محرز ابن وقال
ا وُخَصْيف"  .(139/ 1)ج محرز ابن". انَحرَّ  من أيضا

 .(403/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ".ُخَصْيف صالح: "معين ابن عن :منصور بن إسحاق وقال
، تاريخ ابن عساكر ".الرحمن عبد بن ُخَصْيف الجزيرة أهل تسمية في: "معين ابن عن :صالح بن معاوية وقال
 .(385/ 16)جدمشق 
 .(386/ 16)ج. ابن عساكر، تاريخ دمشق "ثقة ُخَصْيف: "نمعي ابن : عنأبو داود وقال
ابن كما ورد في  قلت: هو ابن سعيد القطان –يحيى  قال(: 523/ 3)جالضعفاء الكبير  في العقيلي قال3) )

 تبتهك إنما شيئا، بالكوفة ُخَصْيف  عن سفيان، عن كتبت "ما: - (523/ 3عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج
 ُخَصْيفا". ضعف يحيى كأن بآخرة، ُخَصْيف  عن
 .السياق بهذا( 3279/ 7ابن العديم، بغية الطلب )ج : وانظر ،(396/ 16)جابن عساكر، تاريخ دمشق 4) )
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ل ُف بُن ت ِمْيِم  تااٍب  أ ِبي ْبنِ  خ  ، ، الُكْوِفيُّ  ع  ْحم ِن التاِمْيِميُّ ْبِد الرا اِرِميُّ اأ ُبو ع  ، م ْول ى آِل لدا
ة   ْعد   :(1)ج 

 ،ْون َخْيرُ بن  الحسن بن أحمد أخبرنا ،أخبرنا أبو البركات األنماطي :(2)قال ابن عساكر .118
ْير ي  محمد أحمد بن بن دمحم أخبرنا يعقوب، بن علي بن محمد أخبرنا  أبو برناأخ ،الَباَبس 
ان أمية ل بن َغسَّ بي اأَلْحَوص بن الُمَفضَّ  بن يحيى يازكر  أبو قال قال:أبي  أخبرنا ،الَغالَّ
ْيم بن َخَلف " معين:  ُهَبْيَرة". بنُ  َجْعَدة مولى :َتم 

 

، أ ُبو  ُدْوِسيُّ ْعل ج السا الُ  ُخل ْيد بن د  ُيق  ْلب ٍس، و  ْيٍد، وأ بُ : ح  ، ُعم ر   و أ ُبو ْمٍرو،ع   و أ ُبو ُعب   اْلب ْصِريُّ
 :(3)اْلم ْوِصِليُّ 

 أخبرنا ،َخْيُرْون  بن الفضل أبو حدثنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(4)قال ابن عساكر .119
ْير ي  أحمد بن محمد بكر أبو أخبرنا علي، بن محمد العالء أبو  أمية وأب ، أخبرناالَباَبس 

                                                           

ل ف1) )  وثقه بعض األئمة، وتوسط فيه آخرون:: ت ميم بن خ 
 وذكره ،"ثالحدي صالح" :حاتم أبو وزاد ،"صدوق : "شيبة بن يعقوب زاد ،"ثقة: "حاتم وأبو شيبة، بن يعقوب قال
 " به بأس ال: "العجلي وقال الثقات، في حبان ابن
 (.ق س. )ومائتين ست سنة توفي". عابد صدوق  : "-وهو الراجح  –حجر  ابن وقال

 ،(336/ 1)ج العجلي، الثقات ،(197/ 3)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(340/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
/ 8)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(228/ 8)ج ابن حبان، الثقات ،(370/ 3)جالتعديل ابن أبي حاتم، الجرح و 

ابن حجر، التقريب  ،(212/ 10)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(68/ 5)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(276
 .(194: )ص
 رؤية، له صغير ابيصح(: "139 قال ابن حجر في التقريب )ص: المخزومي، وهب أبي بن ُهَبْيَرة بن َجْعَدةُ  -
 ". ثقة تابعي(: "96: ص) الثقات في العجلي وقال طالب، أبي بنت هانئ أم ابن وهو
 ، بهذا السياق.(3338/ 7ابن العديم، بغية الطلب )ج  ، وانظر:(7/ 17)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )

بي رواية في معين ابن للفظ موافقة معين؛ ابن عن ،الدوري  ورواية  (.533/ 3)ج لدوري ا. الَغالَّ
 .(105: ص) الدارمي". صدوق : "معين ابن عن: الدارمي وقال
ْعل ج 3) )  ":تضعيفه على مجمع: "الساجى قال :ُخل ْيد بن د 

 الحديث، يف بالمتين لي  صالح،: "حاتم أبو وقال ،"بثقة لي : "النسائي وقال ،"الحديث ضعيف: "أحمد وقال
 :والساجي داود، أبو وقال". ال: "فقال ثقة؟ هو: الدارقطني وسئل ".منكرة بعضها أحاديث قتادة عن حدث
 الحديث نكربالم ولي  إنكار، حديثه بعض وفي غيره، عليه يتابعه حديثه وعامة: "عدي ابن وقال ".ضعيف"

ا  تمييز(.) .ومائة وستين ست سنة توفي". ضعيف: "حجر ابن وقال ،"جدا
أحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن  ،(157: المديني )صابن المديني، سؤاالت ابن أبي شيبة البن 

ابن  ،(384/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(19/ 2)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(56/ 3)جأحمد 
المزي،  ،(27: ص) الدارقطني، سؤاالت البرقاني للدارقطني ،(489/ 3عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج

 (.195: ابن حجر، التقريب )ص ،(195/ 7)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(307/ 8)جكمال تهذيب ال
 .السياق بهذا( 3364/ 7ابن العديم، بغية الطلب )ج : وانظر ،(24/ 17)جابن عساكر، تاريخ دمشق 4) )

 .(432/ 4)ج الدوري  ."بشيء لي " عن ابن معين: :الدوري  وقال
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لاأَلْحَوص  بي بن الُمَفضَّ  معين: بن يىيح "وضعف قال: الرحمن عبد أبو أبي أخبرنا ،الَغالَّ
ا". وُخَلْيد بن َدْعَلج  ،(1)بشير بن سعيد  جميعا

 ".ضعيفان :وُخَلْيد بن َدْعَلج بشير، بن "سعيد آخر: موضع في وقال  .120
 أبي اأخبرن َوص،اأَلحْ  أخبرنا محمد، أخبرنا العالء، أبو أخبرنا ثابت،  وأخبرنا :(2)وقال .121

 :(3)عطاء بن وعثمان بشير، بن وسعيد ،"ُخَلْيد بن َدْعَلج معين: بن يحيى قال قال:
 .يضعفون"

 بكر أبو حدثنا العالء، أبو أخبرنا الفضل، أبو أخبرنا البركات، أبو أخبرنا :(4)وقال .122
ْير ي  بي أمية أبو حدثنا ،الَباَبس   بشير، بن سعيد" ين:مع بن يحيى قال: قال أبي حدثنا ،الَغالَّ

  ضعيفان". :وُخَلْيد بن َدْعَلج

 أمية، وأب حدثنا بكر، أبو حدثنا العالء، أبو ، أخبرناُبْندار بن ثابت وأخبرنا :(5)وقال .123
 :عطاء بن مانوعث بشير، بن وسعيد "ُخَلْيد بن َدْعَلج، معين: بن يحيى قال قال: أبي حدثنا

 يضعفون".
 

لِ الْ     :(6)أ بو ُيوُنس ة،ر  اْ ُزر   ْبنُ  لُ يْ خ 
كَّر ي   يحيى بن هللا عبد أخبرني :(7)قال الخطيب البغدادي .124   بن دككككككمحم أخبرنا: قال ،السُّ

                                                           

 .(104: ص) الدارمي ."ضعيف: "معين ابن عن :الدارمي وقال
/ 8ج)المزي، تهذيب الكمال  ".الحديث ضعيف: "معين ابن عن حاتم: وأبو ،حنبل بن أحمد بن هللا عبد وقال
 .(384/ 3)ج، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل (308
ال ابن ق واسط، أو البصرة من أصله الشامي، سلمة أبو أو الرحمن عبد أبو موالهم، األزدي بشير بن سعيد1) )

 (.ق س ت د. )ومائة وستين تسع أو ثمان سنة توفي" ضعيف(: "234 حجر في التقريب )ص:
 بهذا السياق. (443/ 19)ج، وانظر: المزي، تهذيب الكمال (24/ 17)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )
(: 385 )ص: قال ابن حجر في التقريب المقدسي، مسعود أبو الخراساني، مسلم أبي بن عطاء بن عثمان3) )
 (.ق خد. )ومائة وخمسين إحدى سنة وقيل ومائة، وخمسين خم  سنة توفي" ضعيف"
 .السياق بهذا( 3365/ 7ابن العديم، بغية الطلب )ج  ،(30/ 21)جابن عساكر، تاريخ دمشق 4) )
 .(30/ 21)جابن عساكر، تاريخ دمشق 5) )
 َرْي ،ُض  بن يحيى عنه روى . طريذ بن مطرف عن وي ير . الكوفة أهل من ،سونُ يُ  أبو ُزر ار ة، بن الخليل6) )
 .الثقات في حبان ابن ذكره. الكابلي مجاهد بن علي عنه وروى  َسْلم، بن َحكَّامو 

/ 8)ج ابن حبان، الثقات ،(380/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(199/ 3)جالبخاري، التاريخ الكبير 
/ 4ج) ابن ُقطلوُبغا، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة ،(885 /2الدارقطني، المؤتلف والمختلف )ج  ،(230
166.) 
 ، بهذا السياق.(495/ 29)جالمزي، تهذيب الكمال : وانظر .(415/ 15)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد7) )
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: قال ،بيالَغالَّ  ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال الشافعي، هللا عبد
 بن وُنَعْيم ة،ُزَرارَ  بن ليلوالخ َسْلم، بن َحكَّام: بهم بأس ال ون الرازيُّ ": معين بن يحيى قال

 ".الَفْضل األَْبَرش قاضيهم بن وَسَلَمة ميسرة،
 

ِليلُ   ب ِعيُّ الب ْصِريُّ  ْبنُ  اْلخ  قاةِ  ،ُمراة  الضُّ  :(1)ن ِزْيُل الرا
لفي رواية  :(2)قال ابن شاهين .125  ."الخليل بن مرة :ذم أبو زكريا" قال: الُمَفضَّ
 

ِن الب ْصرِ   س  ْير ُة ُأمُّ الح  ْخُزْوِمياةِ خ  ل م ة  ُأمِ  الُمْؤِمِنْين  الم  ، م ْوال ًة أُلمِ  س   :(3)يُّ
بن  حدثنا جعفر ،حدثنا الشافعي ".أم الحسن البصري وإخوته "َخْيَرةُ  :(4)الدارقطني قال .126

بي حدثنا ،األزهر  عن يحيى بن معين بذلك. ،الَغالَّ
 

                                                           

 :توثيقه في مختلف   :ةرا مُ  بن الخليل1) )
ا رأيت ما ثقة،: "صالح بن أحمد قال ا، كثير أبي بن ويحيى قتادة، عن حديثه تورأي فيه، يتكلم أحدا  وإنما صحاحا

 ".ثقة وهو تركه، أحداا  أر ولم ،خامالا  كان ألنه البصريون، عنه استغنى
ا وقال ،"الحديث منكر: "البخاري  وقال  شيخ هو الحديث، في بقوي  لي : "حاتم أبو وقال ،"نظر فيه: "أيضا
 ".صالح شيخ: "زرعة أبو وقال ،"صالح
 ."الحديث متروك هو ولي  حديثه، يكتب من جملة في وهو: "عدي ابن وقال ،"ضعيف: "ئيالنسا وقال
 ".المجاهيل عن الرواية كثير المشاهير، عن الحديث منكر: "حبان ابن وقال
 (.ت. )ومائة ستين سنة توفي". ضعيف: "حجر ابن وقال
 .ضعفه ن سببحبا ابن ذكر وقد العلماء، أغلب عليه ما وهو ضعيف، أنه الراجح: قلت

النسائي، الضعفاء والمتروكون  ،(74: ص)البخاري، الضعفاء الصغير  ،(199/ 3)جالبخاري، التاريخ الكبير 
ابن عدي،  ،(286/ 1ابن حبان، المجروحين )ج ،(379/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(38: ص)

الذهبي، المغني في الضعفاء  ،(342/ 8)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(504/ 3الكامل في ضعفاء الرجال )ج
، ابن حجر، (169/ 3ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(667/ 1)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(214/ 1)ج

 (.196: التقريب )ص
 .(85: ص)ابن شاهين، تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين 2) )

 (.286/ 1ابن حبان، المجروحين )ج". ضعيف: "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال
ْيرة3) )  ت د م". )مقبولة: "-حجر وهو الراجح  ابن وقال الثقات، في حبان ابن ذكرها :البصري  الحسن أم خ 
 (.ق س

 ،(507/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(166/ 35)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(593/ 5)ج ابن حبان، الثقات
ابن حجر،  ،(525/ 7)جالميزان  ابن حجر، لسان ،(249/ 1)ج الغمر ، ابن حجر، إنباء(529/ 2)جو

 (.746: التقريب )ص
 .(385/ 1الدارقطني، المؤتلف والمختلف )ج 4) )
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اُودمن المبحث الثاني:   :ادوا ر   إلى د 
اُوُد ْبنُ   بااِر الُكْوِفيُّ  د  ْبِد اْلج   :(1)ع 

كَّر ي  أخبرنا  :(2)قال الخطيب البغدادي  .127 قال: أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي،  السُّ
بيقال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن  كريا: ، قال: قال: أبو ز الَغالَّ

 ."ذمه يحيىالجبار الكوفي كان منزله عند الجسر، ف رأيت داود بن عبد"
 

، أ ُبو ُسل ْيم ان  الُكْوِفيُّ   ْيٍر الطااِئيُّ اُوُد بُن ُنص    :(3)د 
كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى  :(4)قال الخطيب البغدادي .128 ن ككككد بككككككككك، قال: أخبرنا محمالسُّ

قال: ، بيالَغالَّ عبد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن 
 ".ثقة :وداود الطائي"قال أبو زكريا يحيى بن معين: 

                                                           

 تضعيفه: على متفق  : الجبار عبد بن داود1) )
 يكتب أن ينبغي ال: "يعقوب زاد ،"الحديث منكر: "سفيان بن ويعقوب زرعة، وأبو حاتم، وأبو البخاري، قال
 منكر: "انحب ابن ، وقال"الحديث ضعيف: "داود أبو وقال ،"الحديث متروك بثقة، لي : "النسائي وقال ،"حديثه
ا، الحديث  .وقال الساجي: "فيه لين" ،"بمرة الرواية مظلم جدا

الفسوي، المعرفة  ،(374/ 1)جمسلم، الكنى واألسماء  ،(240/ 3)جو ،(278/ 1)جالبخاري، التاريخ الكبير 
ابن  ،(38)ص: ، النسائي، الضعفاء والمتروكون (33/ 2)جفاء الكبير العقيلي، الضع ،(53/ 3)ج والتاريخ

ابن عدي، الكامل في ضعفاء  ،(290/ 1ابن حبان، المجروحين )ج ،(418/ 3)جأبي حاتم، الجرح والتعديل 
/ 1)جابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون  ،(152/ 2)جالدارقطني، الضعقاء والمتروكون  ،(549/ 3الرجال )ج
الذهبي، ميزان  ،(219/ 1)جالذهبي، المغني في الضعفاء  ،(419/ 2)جبن حجر، لسان الميزان ا ،(264

 (.10/ 2)جاالعتدال 
  .(322/ 9)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )

 (.516/ 3)جو ،(70/ 3)ج الدوري ". بثقة لي : "معين ابن عن: الدوري  وقال
 (.383 /4)ج الدوري ". يكذب كان: "معين ابن عن: وقال
ْير بن داود3) )  :توثيقه على متفق  : الطائي ُنص 

. ومائة ستينو  خم  وقيل ومائة، ستين سنة توفي ."زاهد فقيه ثقة: "حجر ابن وقال الثقات، في حبان ابن ذكره
  (.س)

 ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ،(240/ 3)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(346/ 6)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
المزي،  ،(266: ص)ابن حبان، مشاهير علماء األمصار  ،(282/ 6)ج ابن حبان، الثقات ،(426/ 3)ج

 ،(21/ 2)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(422/ 7)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(455/ 8)جتهذيب الكمال 
 (.200: ابن حجر، التقريب )ص ،(203/ 3ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج

 ، بهذا السياق.(456/ 8)جالمزي، تهذيب الكمال  ، وانظر:(318/ 9)ج بغدادي، تاريخ بغدادالخطيب ال4) )
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اِنيُّ   اُوُد بُن أ ِبي ِهْنٍد ِدْين اِر بِن ُعذ اِفٍر الُخر اس  ُن ُعذ اِفٍر، أ ُبو و اْسُم أ ِبي ِهْنٍد: ِدْين اُر ب، د 
 ، ، ُثما الب ْصِريُّ اِنيُّ ماٍد الُخر اس  ْيِريُّ ُمح  اُل: م ْوال ُهْم، الُقش  ُيق   :(1)ُبو ب ْكرٍ ُكْني ُته أ   و 

ل بن  رواية في معين ابن وقال :(2)قال ابن شاهين .129 ان [الُمَفضَّ  بن "داود عنه: ](3)َغسَّ
 دينار". هند: أبي واسم ُقَشْير، لبني مولى هند: أبي

 ، وأبوَخْيُرْون  بن الفضل أبو أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(4)وقال ابن عساكر .130
 أحمد بن محمد بكر أبو الواسطي، أخبرنا العالء أبو أخبرنا ُبْندار قاال: بن تثاب المعالي

ْير ي، أخبرنا ان،  الَباَبس  ل بن َغسَّ  بن يحيى دثناح قال: أبي أخبرنا اأَلْحَوص بن الُمَفضَّ
 "داود اإلسناد: بهذا آخر موضع في ثابت "، زاد(5)عبد أبو هند: أبي بن "داود معين قال:

 دينار". هند: وأبو ُعَذاف ر، بن دهن أبي ابن

 

                                                           

  توثيقه: على متفق :هند أبي بن داود1) )
 حاتم، أبو بةشي بن يعقوب سعد، ابن وقال ،"ثقة ثقة: "أحمد وقال ،"البصريين حفاظ من هو: "الثوري  سفيان قال

 رجالا  وكان خياطاا، وكان رفيع، اإلسناد، جيد ثقة: "العجلى وقال". ثبت" :شيبة بن يعقوب زاد ثقة،: "والنسائي
ا،  ."اإلسناد حسن ثقة، صالحا

 (.ق س ت د م خت. )قبلها وقيل ومائة، أربعين سنة توفي ."بأخرة يهم كان متقن، ثقة: "حجر ابن وقال 
: ص) العجلي، الثقات ،(411/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(189/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 

مغلطاي،  ،(461/ 8)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(238: ص)، ابن حبان، مشاهير علماء األمصار (148
 (.200: ، ابن حجر، التقريب )ص(377/ 6)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(269/ 4)جإكمال تهذيب الكمال 

 .(81: ص)ابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات 2) )
(: بلفظ 81في النسخة التي حققها الشيخ صبحي السامرائي )ص  الثقات أسماء وردت في تاريخ :تقل3) )

( بلفظ: "غيثان"، وسقطت الترجمة كلها 121"عتبان"، وفي النسخة التي حققها د. عبد المعطي قلعجي )ص: 
 لصواب ما أثبته. وهللا تعالى اعلم.من النسككككككككككككككككخة التي حققكككككككككككككككها د. عبد الرحيم القشقري، وا

 .(118/ 17)جابن عساكر، تاريخ دمشق 4) )
 ،(210/ 4)ج الدوري  ".ثقة: "قال أنه معين ابن عن :منصور بن وإسحاق ،والدارمي ،محرز وابن ،الدوري  وقال
 .(411/ 3)ج، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل (107)ص:  الدارمي ،(111/ 1)ج محرز ابن
 .(99/ 4)ج الدوري  ."دينار اسمه هند أبو هند أبي بن داود: "قال معين ابن : عنري الدو  وقال
 .(118/ 4)ج . الدوري "بكر أبو هند أبي بن وداود: "معين ابن : عنوقال

 .(149/ 4)ج. الدوري "ينزل البصرة كان هند أبي بن داود: "معين ابن عن وقال:
اَلس عن هند أبي بن داود حدث قد: "معين ابن عن وقال:  .(259/ 4)جالدوري  ."خ 
 هكذا وردت، وكتب المحقق في الهامش: "كذا باألصل "أبو عبد"، وبعد "عبد" بياض مقدار كلمة. :قلت5) )
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ِلْيلِ خ  دُ   اِلُح بُن أ ِبي م ْري م   ،ْيل بُن أ ِبي الخ  ب ِعيُّ م ْوال هُ  الب ْصِري ِ ص   :(1)مالضُّ
عفر حدثنا ج ،حدثنا أبو بكر محمد بن عبد هللا بن إبراهيم الشافعي :(2)يلدارقطنقال ا .131
بيحدثنا  ،بن األزهرا  ."صالح :بن أبي الخليل ْيلُدخَ  "قال يحيى:  ،الَغالَّ
 

م ْيف ع ْبن ناكور ،ُذو الك ال ِع الِحْمي ِريُّ   ْيف ع، ويقال: س  م  ل: اسمه أ ْيف ح، وقي ،و اْسُمُه السا
ْحِبيل ر اِحْيل  الِحْمي ِريُّ  :كنيته أ ُبو ُشر  اُل: أ ُبو ش  ُيق  ْعِب األ ْحب  ؛ و   :(3)ارِ اْبُن ع مِ  ك 

نا حدث ،َخْيُرْون أبو الفضل بن  أخبرنا ،ا أبو البركات األنماطيوأخبرن :(4)قال ابن عساكر .132
ْير ي ال بكر أبو أخبرنا ،أبو العالء المقرئ  حدثنا :قال، ُبْندار بن ثابتأبو المعالي   ،َباَبس 

ل،اأَلْحَوص بن  أخبرنا نى أبا يك :الَكاَلعكان ذو " :عن يحيى قال أبي: أخبرنا الُمَفضَّ
 ".ُشَرْحب يل

                                                           

ْيل1) ) بي قيده: "حجر ابن قال الثقات، في حبان ابن ذكره :الخليل أبي بن ُدخ   بالضم، نمعي ابن عن الَغالَّ
ابن  ،(440/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(253/ 3)جالتاريخ الكبير البخاري، ". بالفتح الدوري  وقيده

ابن  ،(559/ 2)ج ابن حجر، تبصير المنتبه ،(316/ 3)ج ، ابن ماكوال، اإلكمال(221/ 4)ج حبان، الثقات
 (.196/ 4)ج ُقطلوُبغا، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة

 .(984/ 2الدارقطني، المؤتلف والمختلف )ج 2) )
 (.169/ 4)ج الدوري ". الخليل أبي بن صالح بن الخليل أبي بنَخْيل الدُّ : " معين ابن عن: الدوري  قال 
 تحوف اليرموك، يوم شهد قومه، سيد الَكاَلع ذو كان صحبة، له: وقيل ، النبي حياة في أسلم: الك ال ع ذو3) )

 . النبي ير لم أنه والراجح .صفين يوم معاوية ميمنة على وكان دمشق،
ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(266/ 3)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(306/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 

الذهبي، تاريخ  ،(159/ 5)جأبو أحمد، األسامي والكنى   ،(223/ 4)ج ابن حبان، الثقات ،(448/ 3)ج
 (.319/ 2)جاإلسالم 

  .(386/ 17)جابن عساكر، تاريخ دمشق 4) )
 (.417/ 4)جو ،(9/ 3)ج الدوري ". شرحبيل أبا يكنى الَكالع ذو: "معين ابن عن: الدوري  وقال
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ْعٍد الُحْبر اِنيُّ ر اِشُد   اُل:  ،بُن س  ُيق  ، و  ، ِمْن أ ْهِل ِحْمصاْلُمْقر اِئيُّ  :(1)اْلِحْمي ِريُّ
 بوأ أخبرنا ،ُبْندار بن ثابت أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(2)قال ابن عساكر .133

ْير ي  بكر أبو أخبرنا الواسطي، العالء ل بن  أخبرنا ،الَباَبس  ان، غَ اأَلْحَوص بن الُمَفضَّ  سَّ
يقدمه  (3)كان القطان ،راشد بن سعد لي  به بأس" :: قال يحيى بن معينقال أبي أخبرنا

 ."من أثبت أهل الشام ،ريَ مْ من ح   :اْلُمْقرائي  راشد بن سعد " :قال أبي ".(4)على مكحول
 

اِلدٍ   ب اُح ْبُن خ   :(5)الُكْوِفي ِ  ر 
بي ابن سأل :(6)قال ابن الجنيد .134  الدخ بن رباح عن - أسمع وأنا -معين  بن يحيى الَغالَّ

 يقول: أي حنيفة"، أبي أصحاب من وكان يتشيع، كان بأس، به يكن "لم: فقال الكوفي،
  .بقولهم

                                                           

   وثقه األئمة، قال الذهبي: "وشذ ابن حزم فقال: ضعيف": راشد بن سعد:1) )
وقال ابن سعد، والعجلي، وأبو حاتم، والذهبي: "ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أحمد بن حنبل، 

 ارقطني: "ال بأس به"، زاد الدارقطني: "يعتبر به".والد
 وقال ابن حزم وحده: "ضعيف". وقال الذهبي: "فهذا من أقواله المردودة".

 وقال ابن حجر: "ثقة كثير اإلرسال". توفي سنة ثمان وقيل ثالث عشرة ومائة. )بخ د ت س ق(.
/ 3(، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج151(، ا العجلي، الثقات )ص: 317/ 7ابن سعد، الطبقات الكبرى )ج

(، ابن حزم، المحلى 183(، ابن حبان، مشاهير علماء األمصار )ص: 233/ 4(، ابن حبان، الثقات )ج483
(، الذهبي، 490/ 4(، الذهبي، سير أعالم النبالء )ج8/ 9(، المزي، تهذيب الكمال )ج88/ 6باآلثار )ج
(، الذهبي، من تكلم فيه وهو موثق )ص: 226/ 1في الضعفاء )ج(، الذهبي، المغني 388/ 1الكاشف )ج 

 (.204(، ابن حجر، التقريب )ص: 35/ 2(، الذهبي، ميزان االعتدال )ج78
 .(453/ 17)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )
 (.483/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ". ثقة: "معين ابن عن: الدارمي قالو 

ن شاهين، اب. شاهين ابن غير عند عليه أقف ولم ."حديثه يكتب ال: "قوله معين ابن عن شاهين، ابن ونقل 
 (.89: ص)تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين 

وخ بن سعيد بن يحيى3) )  التميمي. َفرُّ
 ،"مشهور اإلرسال كثير فقيه ثقة(: "545 قال ابن حجر في التقريب )ص: هللا، عبد أبو الشامي، مكحول4) )

 (.ق س ت د م ر. )ومائة عشرة بضع سنة توفي
  :الكوفي خالد بن رباح5) )
 .الثقات في حبان ابن وذكره ،"ثقة: "العجلي قال

 ،(152: ص) العجلي، الثقات ،(316/ 3)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(372/ 6)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
/ 2)جابن حجر، لسان الميزان  ،(242/ 8)ج ابن حبان، الثقات ،(491/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 

 (.230/ 4)ج ابن ُقطلوُبغا، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة ،(443
 .(449: ص) الجنيد ابن6) )
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ِبْيعُ   ِبْيحٍ  بنُ  الرا ْعف ر أ ُبو ص  ، ج  ْول ى الب ْصِري  ْعٍد، ب ِني م    :(1)البصرة شايخم أعيان من س 

كَّر ي   يحيى بن هللا عبد أخبرني :(2)البغدادي الخطيب قال .135  نككب دككككككككككمحم أخبرنا: قال ،السُّ
 : قال ،بيالَغالَّ  ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال الشافعي، هللا عبد

 الحان".ص :َفَضاَلةَ  بن والمبارك َصب ْيح، بن "الربيع: معين بن يحيى زكريا أبو قال
 

                                                           

ِبْيح بن الربيع1) )  مختلف  في توثيقه:: ص 
 بن ركومبا صالح، رجل َصب ْيح بن الربيع: "حاتم أبو وقال ،"صالح رجل به، بأس ال: "حنبل بن أحمد قال

  ".صدوق  صالح شيخ: "زرعة أبو وقال ،"منه إلي   أحب فضالة
 الحديث إن: "حبان ابن ، وقال"مقلوبة كلها أحاديثه: "مسلم بن عفان وقال "ضعيف"،: والنسائي سعد، وقال ابن

 يعجبني فال ر،يشع ال حيث من المناكير حديثه في وقع حتى كثيراا يروي  فيما يهم فكان صناعته، من يكن لم
ا بذلك أر لم معتبر به اعتبر فإن الثقات يوافق وفيما انفرد، إذا به حتجاجاال  ".بأسا
ا، منكراا حديثاا له أر ولم مستقيمة، صالحة أحاديث وللربيع: "عدي ابن وقال  ،"وبرواياته هب بأس ال أنه وأرجو جدا
 ."ضعفه النسائي أن إال الشأن، كبير كان: "الذهبي وقال
 (.ق ت خت. )وستين مائة سنة توفي ."الحفظ سيء صدوق : "-الراجح وهو  –حجر  ابن وقال
ابن حبان، المجروحين  ،(464/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(204/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى  
الذهبي،  ،(89/ 9)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(37/ 4ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(296/ 1)ج

ابن  ،(247/ 3ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(42/ 2)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(47/ 4)جالم تاريخ اإلس
 (.206: حجر، التقريب )ص

ابن حجر،  ،(186/ 27)جالمزي، تهذيب الكمال : . وانظر(279/ 15)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )
 .السياق بهذا ،(30/ 10تهذيب التهذيب )ج

 أن وأوالهما ْيح،َصب   بن والربيع َفَضالة، بن مبارك في معين بن يحيى عن الرواية اختلفت: "حاتم أبي ابن وقال
/ 8ج)ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ".نظرائه وسائر أحمد وافق ما يحيى عن محفوظاا منهما، مقبوالا  يكون 
339)  . 
بن شاهين، ا ".صالح رجل به بأس "ال: هفي وقال "ضعيف"،: أخرى  مرة وقال "ثقة"،: يحيى قال: شاهين ابن وقال

 .(85: صتاريخ أسماء الثقات )
 .   (83/ 4)ج "ثقة". الدوري  : عن ابن معين:الدوري وقال 
ابن الجعد،  ".ابهم بأس ال أقربهما ما: "قال والمبارك َصب ْيح، بن الربيع عن معين بن يحيى سألت: الدوري  وقال
 .(3155 : رقم460: ص) الجعد ابن مسند
 .(111: ص) . الدارمي"بأس به لي : "معين ابن عن :الدارمي وقال
 يكن لم أس،ب به لي : "فقال َفَضاَلة بن المبارك عن يحيى وسألت: قال ،"ثقة: "معين عن ابن :محرز ابن وقال

 .(113/ 1)جو ،(78/ 1)ج محرز ابن ،"صاحبه من قريب   إال منهما لي  بالكذوب،
 .(95/ 1)ج محرز ابن ".ثقة: "فقال َصب ْيح بن الربيع عن يحيى وسألت: وقال
 َصب ْيح بن يعالرب مثل هو ضعيف: "فقال َفَضاَلة، بن مبارك عن يحيى سألت: أحمد بن حنبل بن هللا عبد وقال
 .(10/ 3)جأحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد  ".الضعف في
 .(464/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ".حديثال ضعيف: "معين ابن : عنخيثمة أبي ابن وقال

 بأس"؛ لقول ابن أبي حاتم الذي ذكر قبل قليل. به الراجح هو قوله: "لي قلت: 
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ْبِد الرا   ِبْيع ُة بُن أ ِبي ع  ْوٍخ التاْيِميُّ ر  اُل: أ   -أ ُبو ُعْثم ان  ، ْحم ِن ف رُّ ُيق  ْحم ِن و  ْبِد الرا  -ُبو ع 
ِبْيع ة  الراْأِي، ِمْن م و اِلي آِل الُمْنك ِدرِ  ، التاْيِميُّ م ْوال ُهم، الم ْشُهْوُر ِبر  ِشيُّ  :(1)الُقر 

كَّر ي  ى ككككككككككككأخبرني عبد هللا بن يحي :(2)قال الخطيب البغدادي  .136 ا قال: أخبرن ،السُّ
عبد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن  بند ككككككمحم

بي مولى  :نكككككككككككككككككربيعة بن أبي عبد الرحم"، قال، قال أبو زكريا يحيى بن معين: الَغالَّ
ْوخ :م أبي عبد الرحمنككككككككككككككككتيم، واس  ."َفرُّ

، م ْول ى ب ِني ُمع اِوي ة    اِرِسيُّ ِقيل : اْلف  ِريُّ و  ج  ْيٌد اْله   :(3)ُرش 
كَّر ي   يحيى بن هللا عبد أخبرني :(4)البغدادي قال الخطيب .137  بن دككككككككككمحم أخبرنا: قال ،السُّ
: قال ،بيالَغالَّ  ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال الشافعي، هللا عبد

                                                           

 :توثيقه على متفق  : الرحمن عبد أبي بن ربيعة1) )
 ".ثقة: "والنسائي حاتم، وأبو شيبة، بن ويعقوب والعجلي، حنبل، بن وأحمد سعد، ابن وقال
 وثالثين تس سنة توفي". مشهور فقيه ثقة: "حجر ابن وقال .الثقات في حبان ابن وذكره ،"ثبت: "بيعقو  زاد
 (.ع. )الصحيح على ومائة

/ 1)جمسلم، الكنى واألسماء ( 286/ 3)جالبخاري، التاريخ الكبير ( 415/ 5)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
/ 4)ج ابن حبان، الثقات( 475/ 3)جالتعديل ابن أبي حاتم، الجرح و  ،(158)ص:  العجلي، الثقات( 544
/ 1الذهبي، الكاشف )ج  ،(118/ 1)جالذهبي، تذكرة الحفاظ  ،(125/ 9)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(231
ابن حجر، التقريب  ،(258/ 3ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(44/ 2)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(393
 (.207: )ص
 موافقة معين؛ ابن عن: خيثمة أبي وابن ،الدوري  ورواية. (414/ 9)ج بغداد الخطيب البغدادي، تاريخ )2)

بي رواية في معين ابن للفظ  (.282/ 2ابن أبي خيثمة، السفر الثالث )ج ،(162/ 3)ج الدوري . الَغالَّ
/ 4)جو ،(206/ 3)ج الدوري ". باألنبار العباس أبى مدينة في الرأي ربيعة مات: "معين ابن عن: الدوري  وقال
285.) 
 الخطيب البغدادي، تاريخ". وثالثين ست سنة مات الرأي ربيعة: "قال معين، ابن عن ،صالح بن معاوية قال
 (.414/ 9)ج بغداد
ري  رشيد3) ) ج   :تضعيفه على متفق  : اله 
: طنيالدارق ، وقال"بالقوي  لي : "النسائي وقال ،"ثقة غير كذاب: "الجوزجاني قال ،"فيه يتكلمون : "البخاري  قال
 ".متروك"

/ 3)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ ،(45: ص)الجوزجاني، أحوال الرجال  ،(334/ 3)جالبخاري، التاريخ الكبير 
ابن  ،(63/ 2)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(41: ص)النسائي، الضعفاء والمتروكون   ،(190/ 3)جو ،(51

ابن عدي، الكامل في ضعفاء  ،(298/ 1وحين )جابن حبان، المجر  ،(507/ 3)جأبي حاتم، الجرح والتعديل 
/ 1)جابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون  ،(153/ 2)جالدارقطني، الضعقاء والمتروكون  ،(87/ 4الرجال )ج
، الذهبي، ميزان (232/ 1)جالذهبي، المغني في الضعفاء  ،(138: ص) الذهبي، ديوان الضعفاء ،(285

 (.51/ 2)جاالعتدال 
  .(251/ 14)ج غدادي، تاريخ بغدادالخطيب الب4) )
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، رشيد" ، واأَلْصَبغ وَحبَّة الَهَجر ي   بسوء -معين  بن ىيحي: يعني -ذكرهم  ُنَباَتةَ  بن الُعَرن ي 
ا سعيد وأبو مذهب،  منهم". شر   َعَقيصا

 

ي اِحيُّ الب ْصِريُّ  ،ُرف ْيُع بُن ِمْهر ان    ان  م ْول ًى الْمر أ ٍة ِمْن ب  ، أ ُبو الع اِلي ِة الرِ  ْوٍع، ِني ِري اِح بِن ي ْربُ ك 
 :(1)ُثما ِمْن ب ِني ت ِمْيم

وثابت  ،َخْيُرْون أبو الفضل بن  أخبرنا ي،أخبرنا أبو البركات األنماط :(2)قال ابن عساكر .138
ْير  أبو بكر  أخبرنا ،أبو العالء الواسطي أخبرنا :فرقهما قاال ُبْنداربن ا أبو  أخبرنا ،ي الَباَبس 

ان،  ل بن َغسَّ ل أبي أخبرنااأَلْحَوص بن الُمَفضَّ أبو " :قال يحيى بن معين :قال الُمَفضَّ

                                                           

 كلهم يساوى  ولي  نباتة؛ بن واألصبغ العرني وحبة الهجري  رشيد الشعبي رأى قد: "معين ابن عن: الدوري  وقال
 (.354/ 3)ج الدوري . منهم" شر عقيصىاا سعيد وأبو: "يحيى قال، "شيئاا
ابن  ،(507/ 3)جحاتم، الجرح والتعديل ابن أبي ". بشيء لي : "معين ابن عن: أبان بن وجعفر ،الدوري  قال

 (.298/ 1حبان، المجروحين )ج
: ص) الدارمي". أبوه وال برشيد لي : "فقال الهجري، رشيد عن - معين ابن يعني – وسألته: الدارمي وقال
109.) 
 ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال". بشيء حديثه لي : "معين ابن عن :الدورقي أحمد بن هللا عبد قال
 (.87/ 4)ج
 (.87/ 4ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج". ضعيف: "معين ابن عن :صالح بن معاوية قال
ي اِحي   العالية أبو1) )  الصديق، بكر أبي على ودخل بسنتين،  النَّب يُّ  موت بعد وأسلم الجاهلية، أدرك :الرِ 

 جلي،والع حاتم، وأبو زرعة، وأبو حمد،وأ سعد، ابن قال: توثيقه على متفق  . الخطاب بن عمر خلف وصلى
 (.ع. )ذلك عدب وقيل وتسعين، ثالث وقيل تسعين، سنة توفي .الثقات في حبان ابن وذكره. حجر: "ثقة" وابن

 ،(503: ص) العجلي، الثقات ،(326/ 3)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(79/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
/ 1)جأبو نعيم، تاريخ أصبهان  ،(239/ 4)ج ابن حبان، الثقات ،(510/ 3ج)ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 

/ 4)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(397/ 1الذهبي، الكاشف )ج  ،(215/ 9)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(369
 (.210: ابن حجر، التقريب )ص ،(284/ 3ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(207
 .(163/ 18)ابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )
 زاد ،"فيعر  اسمه الرياحي العالية أبو: "معين ابن عن: الدورقي بن هللا وعبد ،صالح بن ومعاوية ،الدوري  وقال 

 ،(163/ 18)جابن عساكر، تاريخ دمشق  ،(167/ 4)ج الدوري ". أعتقته رياح بني من امرأة  مولى: "الدورقي
 (.93/ 4ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج

 .(510/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ". ثقة: "معين ابن عن :منصور بن اقإسح وقال
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وأبو  ،(2)وأبو العالية الواسطي ،(1)اء زياد بن فيروزرَ البَ  :وأبو العالية ،عيْ فَ رُ  :العالية الرياحي
 ".(3)عبد هللا بن سلمة :العالية

 لعالء،ا أبو أنبأنا الفضل، أبو أنبأنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا: (4)قال ابن عساكرو  .139
ْير ي  بكر أبو أنبأنا  :العالية أبو مات" زكريا: أبو قال قال: أنبأنا أبي أمامة، أبو أنبأنا ،الَباَبس 
  تسعين". سنة

 

ْبدِ  ْبنُ  ُرْكنُ   ْعدٍ  ع  م ْشِقيُّ  ،ّللااِ ْبن س  ْبد ّللااِ الدِ  اُل: إِ  ،أ ُبو ع   ان  اْبن امرأة م ْكُحْولٍ ك   هُ نا ُيق 
اِميُّ   :(5)الشا

 ،هيمبن إبرا  ُبْندارثابت بن  أخبرنا ،أخبرنا أبو البركات األنماطي :(6)عساكرقال ابن  .140
ْير ي نا أبو بكر محمد بن أحمد خبر أ ،نا القاضي أبو العالء الواسطيخبر أ أبو  ناأنبأ ،الَباَبس 

انأمية  ل بن َغسَّ بي اأَلْحَوص بن الُمَفضَّ ولم يكن " :قال أبو زكريا :ثنا أبي قالحد ،الَغالَّ
 ".حدثني بعل أمي مكحول :وكان يقول ،روى عنه ضعفاء أهل العراق يء،ن بشرك

                                                           

قال ابن حجر  ة،أذين ابن وقيل: أذينة، وقيل كلثوم، فيروز، وقيل بن زياد اسمه البصري، البرَّاء العالية أبو1) )
 (.س م خ. )تسعين سنة شوال في توفي ،"ثقة(: "653: في التقريب )ص

 .شريك: عنه روى . والحسن مجاهد، عن يروي  عالية الواسطي،ال أبو قيراط2) )
ابن  ،(292و)ص: ،(147و)ص: ،(124)ص: واسط بحشل، تاريخ ،(203/ 7)جالبخاري، التاريخ الكبير 

 (.45/ 8)ج ، ابن ُقطلوُبغا، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة(346/ 7)ج حبان، الثقات
، سلمة بن هللا عبد3) )  تقريب )ص:قال ابن حجر في ال العالية، أبا يكنى السبيعي إسحاق ألبي شيخ الَهْمَدان ي 

 ".مقبول(: "306
 ةرواي في معين ابن للفظ موافقة معين؛ ابن عن . ورواية الدوري،(190/ 18ج)ابن عساكر، تاريخ دمشق 4) )

بي  .(130/ 4ج) الدوري . الَغالَّ
 :تضعيفه على متفق  : الدمشقي هللا عبد بن ركن5) )
  لي حديثه: "أحمد أبو الحاكم وقال ،"متروك: "والدارقطني النسائي، وقال ،"الحديث منكر: "البخاري  قال 

ا مكحول عن روى : "حبان ابن وقال ،"بالقائم  الحتجاجا يجوز ال أصل، منها شيء لكثير ما حديث، بمائة شبيها
 ".حديثه تركوا: "الذهبي وقال ،"بحال به

ابن عدي، الكامل في ضعفاء  ،(301/ 1ابن حبان، المجروحين )ج ،(343/ 3)ج البخاري، التاريخ الكبير
الخطيب  ،(82: ص)أبو نعيم، الضعفاء  ،(153/ 2)جالدارقطني، الضعقاء والمتروكون  ،(91/ 4الرجال )ج

 ، الذهبي، ديوان الضعفاء(285/ 1)جابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون  ،(435/ 9)ج البغدادي، تاريخ بغداد
 (.117: ص) سبط ابن العجمي، الكشف الحثيث ،(54/ 2)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(138: ص)
 .(196/ 18)جابن عساكر، تاريخ دمشق 6) )

 (.364: ص) الجنيد ابن ،(464/ 4)ج الدوري ". بشيء لي : "معين ابن عن: الجنيد وابن ،الدوري  وقال
 (.421/ 4)ج الدوري ". بثقة لي : "معين ابن عن: الدوري  وقال
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ال ِنيُّ   اٍم الع ْسق  ، أ ُبو ِعص  اِميُّ رااِح الشا وااُد بُن الج  اِم ر  واادِ  والد ِعص  رااحِ بُن ر   هُ لُ ْص أ   ، بِن الج 
ان   نْ مِ   :(1)ُخر اس 

 نا عبد هللاخبر أ ،بكر الخطيب عن أبي ،أنبأنا أبو القاسم النسيب :(2)قال ابن عساكر .141
كَّر ي  بن يحيى بن عبد الجبار ا ا جعفر بن أنبأن ،ثنا محمد بن عبد هللا الشافعيحد ،السُّ

ل بن ثنا حد ،محمد األزهر ان قالالُمَفضَّ اد وَّ عن رَ  - يعني يحيى بن معين -وسألته " :َغسَّ
 ".ثنا ورأيته عنده ثقةحد ،(3)ُرَفْيععن عبد العزيز بن  ،ث عنهد   حَ بن الجراح مُ ا

  

                                                           

 :توثيقه في مختلف  : الجراح بن روااد1) )
 غيرت الصدق، محله: "حاتم أبو وقال ،"بمناكير سفيان عن حدث أنه إال سنة، صاحب به، بأس ال: "أحمد قال
 ماعةج عنه حدث وقد بالقوي، لي  الحديث، صالح: "البزاز وقال ،"الصدق محله وكان عمره، آخر في حفظه
 ".ويخالف يخطئ: "وقال الثقات، في حبان ابن وذكره ،"حديثه تملواواح العلم أهل من
 ،"الحديث ضعيف: "سفيان بن يعقوب وقال ،"حديثه يقوم يكاد ال اختلط، قد كان: "البخاري  وقال
 ".ضعف مناكير، له: "الذهبي وقال ،"متروك: "الدارقطني وقال ،"بقوي  لي : "النسائي وقال
 (.ق". )شديد ضعف الثوري  عن حديثه وفي فترك، أخرةب اختلط صدوق : "حجر ابن وقال
 .ضعيف أنه الراجح :قلت

 :46/ 14 البزار، مسند البزار،[ ،(377/ 3)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ ،(336/ 3)جالبخاري، التاريخ الكبير 
: ص)ون ، النسائي، الضعفاء والمتروك(250: أحمد، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد )ص ،]7481رقم الحديث

 ابن حبان، الثقات ،(524/ 3)ج، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل (68/ 2)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(40
/ 2)جالدارقطني، الضعقاء والمتروكون  ،(120/ 4ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(246/ 8)ج
الذهبي،  ،(227/ 9)جالكمال  المزي، تهذيب ،(30: ص) الدارقطني، سؤاالت البرقاني للدارقطني ،(153

/ 1الذهبي، الكاشف )ج  ،(139: ص) الذهبي، ديوان الضعفاء ،(369/ 6)جو ،(312/ 5)جتاريخ اإلسالم 
ابن حجر، التقريب  ،(288/ 3ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(55/ 2)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(398
 (.211: )ص
 .(209/ 18)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )
 (.425/ 4)ج الدوري ". الثوري  سفيان حديث في غلط إنما بأس، به لي : "معين ابن عن: الدوري  قالو 

ابن  ،(110: ص) الدارمي". مأمون : "معاوية زاد ،"ثقة: "معين ابن عن: صالح بن ومعاوية ،الدارمي وقال
 (.209/ 18)جعساكر، تاريخ دمشق 

(: 357 قال ابن حجر في التقريب )ص: الكوفة، نزيل المكي، هللا عبد أبو األسدي، ُرَفْيع بن العزيز عبد3) )
 (.ع. )التسعين جاوز وقد بعدها ويقال ومائة، ثالثين سنة ، توفي"ثقة"
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 :ملْ س   إلىزافر من المبحث الثالث: 

ِقي   ، أ ُبو ُسل ي م اِن اْلف   :(1)ِسِجْست ان   ، ق اِضيوفي  كُ الْ ز اِفُر ْبُن ُسل ْيم ان  اإِلي اِديُّ اْلُقُهْست اِنيُّ
كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى  :(2)قال الخطيب البغدادي .142 د بن ككككككككككككككك، قال: أخبرنا محمالسُّ

، قال: بيالَغالَّ عبد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن 
 ".ثقة، وقد رأيته :زافر بن سليمان"قال يحيى بن معين: 

                                                           

 :توثيقه في مختلف  : اإليادي سليمان بن زافر1) )
 ".الصدق محله: "حاتم أبو وقال ،"صالح ثقة: "داود أبو وقال ،"ثقة ثقة،: "أحمد قال
: حبان ناب ، وقال"الوهم كثير: "الساجي زكريا وقال ،"حديثه يكتب وهو ووهم، مراسيل، عنده: "ي البخار  وقال
 مقلوبة ناد،اإلس مقلوبة أحاديثه وكأن: "عدي ابن وقال ،"به يعتبر فيه، صدق على الوهم، واسع الغلط، كثير"

 حجر ابن قالو ". ضعف فيه: "بيالذه ، وقال"ضعفه مع حديثه ويكتب عليه، يتابع ال يرويه ما وعامة المتن،
 (.ق س ت". )األوهام كثير صدوق : "- الراجح وهو –

 ،(451/ 3)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(130/ 3)جأحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد 
الكبير  العقيلي، الضعفاء ،(43: ص)، النسائي، الضعفاء والمتروكون (65: ص)البخاري، الضعفاء الصغير 

ابن حبان،  ،(625/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(598/ 2)جالدوالبي، الكنى واألسماء  ،(95/ 2)ج
/ 9)جالمزي، تهذيب الكمال 206/ 4ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(315/ 1المجروحين )ج

/ 2)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(400/ 1الذهبي، الكاشف )ج  ،(851/ 4)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(267
  (.213: ابن حجر، التقريب )ص ،(63
 ،"ُقوُهْستان" وهي ال،الجب بين فيما ونيسابور هراة  بين خراسان من ناحية وهي ُقُهْستان، إلى نسبة: اْلُقُهْسَتان ي   -

السمعاني،  .(نماعث خالفة في الهجرة من وعشرين تسع سنة فتحت ،"قهستان" فقيل فعر ب الجبل، مواضع يعنى
 .(519/ 10)ج األنساب

 .(523/ 9)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )
 ابن ،(358/ 4)جو ،(354/ 4)ج الدوري ". ثقة: "معين ابن عن :خيثمة أبي وابن ،محرز وابن ،الدوري  وقال
 (.625/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(112/ 1)ج محرز
 (.364/ 4)ج الدوري ". بأس به يكن مل: "معين ابن عن: الدوري  وقال
 (.413: ص) الجنيد ابن". عنه حملنا قد بأس، به يكن لم: "قال حديثه؟ كيف: ليحيى قلت: الجنيد ابن وقال
 (.81/ 1)ج محرز ابن". صدوق : "معين ابن عن: محرز ابن وقال
 (.204/ 4)جابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال ". حديث صاحب: "معين ابن عن :حاتم أبو قال
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، التاْيمِ   ِشيُّ ْيٍل الُقر  اِم بِن ُزْهر ة ، أ ُبو ُعق  ْبِد هللِا ْبِن ِهش  ْعب ِد بِن ع  ، يُّ ُزْهر ُة بُن م  ِنيُّ ، الم د 
ِرياةِ  ْند  ِزْيُل اإِلْسك   :(1)ن 

أنبأنا  ،أنبأنا أبو العالء ،ُبْندارأنبأنا ثابت بن  ،وأخبرنا أبو البركات :(2)قال ابن عساكر .143
ْير ي أبو بكر  زهرة بن  :أبو عقيل" :قال يحيى :نا أبي قالحدث ،نا أبو أميةخبر أ ،الَباَبس 
 ".معبد

 

                                                           

 : وثقه بعض األئمة، وتوسط فيه آخرون:معبد بن ُزهرة1) )
: لثقاتا في حبان ابن وقال ،"به بأس ال: "حاتم أبو وقال ،"ثقة: "والدارقطني والنسائي، حنبل، بن أحمد قال
يء"  سبع ةنس توفي ،"عابد ثقة: "-وهو الراجح  –حجر  ابن وقال ".وثق: "الذهبي وقال ،"عليه وُيخَطأ ُيخط 

 (.ق س ت د خ. )وثالثين خم  ويقال ومائة، وعشرين
/ 1)جمسلم، الكنى واألسماء  ،(443/ 3)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(356/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 

ابن شاهين، تاريخ أسماء ،(344/ 6)ج ابن حبان، الثقات ،(615/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(601
الذهبي، الكاشف  ،(399/ 9)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(328/ 7)ج الجوزي، المنتظم ابن ،(93: صالثقات )
 (.217: ، ابن حجر، التقريب )ص(341/ 3ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(407/ 1)ج 
 رواية في معين ابن للفظ موافقة معين؛ ابن عن ،الدوري  ورواية .(90/ 19)جابن عساكر، تاريخ دمشق  )2)

 (.438/ 4)ج الدوري . بيالَغالَّ 
 (.101/ 2)جو ،(85/ 1)ج محرز ابن". بأس به لي : "معين ابن عن: محرز ابن وقال
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مادٍ   ِقيُّ ، التاِمْيِميُّ  ُزه ْيُر بُن ُمح  ر  ، الخ  ِزي  انِ  ،أ ُبو الُمْنِذِر الم ْرو  اِم، ُثما الُخر اس  ، ن ِزيُل الشا يُّ
ِزْيُل م كاة   ِوي   ،ن  ِقْيل : ِإناُه ه ر   :(1)و 

، ْون َخْيرُ  بن الحسن بن أحمد أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(2)قال ابن عساكر .144
 ص اأَلْحوَ  أخبرنا قال: محمد بن أحمد بن محمد أخبرنا يعقوب، بن علي بن محمد أخبرنا
ل بن  بنا ان،الُمَفضَّ  انيالخراس محمد بن "زهير زكريا: أبو قال قال: أبي حدثنا َغسَّ

  بالقوي". ولي  بأس، به لي  :التميمي
 ص،اأَلْحوَ  أخبرنا محمد، أخبرنا العالء، أبو ، أنبأناُبْندار بن ثابت وأخبرنا :(3)وقال .145

 ثقة". ،مكة نزل :المكي محمد بن "زهير زكريا: أبو قال قال: أبي حدثنا

                                                           

 :توثيقه في مختلف  : التميمي محمد بن زهير1) )
 بن وصالح الدارمي، سعيد بن عثمان وقال ،"ينكر بما ويأتي يغرب: "الذهبي زاد ،"ثقة: "والذهبي أحمد قال
 .كثيرة أغاليط وله: عثمان زاد. صدوق  ثقة: البغدادي محمد
 .الحديث" "مستقيم: وقال ،"الحديث مقارب: "أحمد وقال ،"بأس به لي : "والنسائي أحمد، وقال
ا وقال ،"بالقوي  لي : "النسائي وقال  وقال ،"الحديث صالح صدوق : "شيبة بن يعقوب وقال ،"ضعيف: "أيضا

 جائز" :العجلي وقال ،"صحيح فإنه البصرة أهل عنه روى  وما مناكير، فإنه الشام أهل عنه روى  ما: البخاري 
 لسوء اقبالعر  حديثه من أنكر بالشام حديثه وكان سوء، حفظه وفي الصدق، محله: "حاتم أبو وقال ".الحديث
 ظهحف من حدث وما صالح، فهو كتبه من حدث فما الشام، وقدم المدينة، سكن خراسان أهل من وكان حفظه،
 ".ويخالف يخطيء: "الثقات في حبان ابن وقال ".أغاليط ففيه
 ."بسببها فضعف مستقيمة غير عنه الشام أهل رواية أن إال ثقة" حجر: ابن وقال
 سنة وفيت الراجح انه صدوق الحديث في رواية غير أهل الشام عنه، وضعيف في رواية أهل الشام عنه. قلت:
 (.ع. )ومائة وستين اثنتين

/ 2)جمسلم، الكنى واألسماء  ،(65: ص)البخاري، الضعفاء الصغير  ،(427/ 3)جر البخاري، التاريخ الكبي
ابن أبي حاتم، الجرح  ،(43: ص)، النسائي، الضعفاء والمتروكون (166: ص) ، العجلي، الثقات(773

 ،(187/ 4ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(337/ 6)ج ابن حبان، الثقات ،(589/ 3)جوالتعديل 
المزي، تهذيب  ،(297/ 1)جابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون  ،(90: ص)اهين، تاريخ أسماء الثقات ابن ش
الذهبي،  ،(408/ 1الذهبي، الكاشف )ج  ،(188/ 8)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(414/ 9)جالكمال 

/ 3التهذيب )جابن حجر، تهذيب  ،(84/ 2)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(241/ 1)جالمغني في الضعفاء 
 (.217: ابن حجر، التقريب )ص ،(348
 .(121/ 19)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )
 للفظ موافقة معين؛ ابن عن ،خيثمة أبي وابن ،والدارمي ،الدوري  . ورواية(121/ 19)جالمرجع السابق  )3)
بي رواية في معين ابن / 19)جتاريخ دمشق ابن عساكر،  ،(113: ص) الدارمي ،(438/ 4) الدوري . الَغالَّ
120.) 

 وقد اختلف فيه قول ابن معين:
 الدارمي ،(407: ص) الجنيد ابن". بأس به لي : "معين ابن عن: محرز وابن والدارمي، الجنيد، ابن وقال
 (.90/ 1)ج محرز ابن ،(112: ص)

 (.121/ 19)جابن عساكر، تاريخ دمشق ". به بأس ال صالح: "معين ابن عن: شعيب بن هللا عبد وقال
 (.590/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ". صالح: "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال
 (.177/ 4ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج". ضعيف: "معين ابن عن :صالح بن معاوية وقال
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اُص  ِزي ادٍ  أ ِبي ْبنُ  ِزي ادُ   مادٍ  أ ُبو ،اْلج صا قيل ،ب صِري   ُمح  ي  طِ و اِس  و 
(1): 

كَّر ي   يحيى بن هللا عبد أخبرني :(2)قال الخطيب البغدادي .146   بن دكككككككككككككككمحم أخبرنا: قال ،السُّ
بي ابن قال: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال الشافعي، هللا عبد  بن زياد": الَغالَّ
  ".مذموم :الجصاص زياد أبي

                                                           

د يكون عيف قوالتض تالميذه، أغلب رواية من التوثيق ورد حيث معين، ابن عند ثقة الراوي  أن الراجح :قلت
ا. الشام أهل بسبب رواية  عنه، وقد تردد فيه أحمد بن حنبل أيضا

اص زياد أبي بن زياد1) )   مختلف  في توثيقه:: الجصا
 بأس، به لي : "البزار وقال ،"به بأس ال: "وقال ،العجلي وكذلك ،"وهم ربما: "وقال الثقات، في حبان ابن ذكره
  ."بالحافظ ولي 
 جدن ولم: "وقال ،"الحديث متروك: "عدي ابن وقال"، متروك": يالدارقطن وقال"، الحديث اهيو ": زرعة أبو قالو 
ا منكراا حديثاا له ا، بعضها يحمل وأحاديثه فأذكره جدا  ابن وقال ،"حديثه ويكتب يجمع من جملة في وهو بعضا

 (.ر". )ضعيف: "-وهو الراجح  – حجر
/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(167: ص) ، الثقاتالعجلي ،(355/ 3)جالبخاري، التاريخ الكبير 

المزي، تهذيب  ،(130/ 4ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(320/ 6)ج ابن حبان، الثقات ،(532
 (.219: ابن حجر، التقريب )ص ،(368/ 3ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(470/ 9)جالكمال 

العيني، مغاني  ،(472/ 9)جالمزي، تهذيب الكمال : وانظر ،(496/ 9ج) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )
 .السياق بهذا( 368/ 3ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(343/ 1)ج األخيار
بي عن: الخطيب كتاب وفي(: "107/ 5)جإكمال تهذيب الكمال  كتاب في مغلطايوقال    ".بثقة لي : الَغالَّ
 قلته منه، وهو قوله: "مذموم".بل األمر في تاريخ الخطيب ما ن قلت:
 .(390/ 3)ج الدوري  ".الجصاص زياد هو زياد أبى بن زياد: ": عن ابن معينالدوري  وقال

 .(385/ 4)ج الدوري  ."بشيء لي  واسطي الجصاص زياد أبي بن زياد" معين: ابن عن :قالو 
 .(471/ 9)جالمزي، تهذيب الكمال  ".بشيء لي : "معين بنا : عنداود أبو وقال
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ياانِ   ْيُد بُن الُحب اِب بِن الرا ِقْيل :، ز  ، الُخر   و  ْيِن الُعْكِليُّ أ ُبو الُحس  ُّ ، ،اْبُن ُرْوم ان  اِنيُّ  اس 
 :(1)الُكْوِفيُّ 

كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى  :(2)اديقال الخطيب البغد .147 د بن كككككككككككككك، قال: أخبرنا محمالسُّ
، قال: بيالَغالَّ عبد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن 

ولم يكن به  ،كان يقلب حديث الثوري "، فقال: الُعْكل ي  قال أبو زكريا، وذكر زيد بن الحباب 
 ".بأس

                                                           

 : وثقه بعض األئمة، وتوسط فيه آخرون  :العكلي الُحب اب بن زيد1) )
 يف حبان ابن وذكره ،"بأس به لي : "أحمد زاد ،"ثقة: "والدارقطني والعجلي، وأحمد، المديني، بن على قال

 لاوق، "الحديث صالح صدوق : "حاتم أبو وقال ،"الخطأ كثير كان ولكن... صدوقاا كان: "أحمد وقال .الثقات
 ".  الثقة الحافظ اإلمام: "وقال ،"يهم قد بأس به يكن لم: "الذهبي
 عن هأحاديث أن معين ابن قاله والذيوهو من أثبات مشايخ الكوفة، ممن ال ُيشك في صدقه، : "عدي ابن قال

 يرفعه، عضهوب اإلسناد بذلك يستغرب ،األحاديث تلك بعض تشبه أحاديث الثوري  عن له إنما ؛مقلوبة الثوري 
 دوق ص: "-وهو الراجح  – حجر ابن وقال".كلها مستقيمة الثوري  غير وعن الثوري  عن والباقي ،يرفعه وال
 (.ق س ت د م ر. )ومائتين ثالثين سنة توفي ،"الثوري  حديث في يءيخط

/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(171)ص:  العجلي، الثقات ،(370/ 6)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
الدارقطني،  ،(167/ 4ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(314/ 6)ج ابن حبان، الثقات ،(561

 ،(75/ 5)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(40/ 10)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(480/ 1المؤتلف والمختلف )ج 
 (.222: ابن حجر، التقريب )ص ،(415/ 1الذهبي، الكاشف )ج 

 .السياق بهذا ،(46/ 10)جالمزي، تهذيب الكمال : وانظر ،(447/ 9) بغدادالخطيب البغدادي، تاريخ 2) )
 (.472: ص) الجنيد ابن". بأس به لي : "معين ابن عن :الجنيد ابن وقال
 (.112: ص) الدارمي". ثقة: "معين ابن عن: الدارمي وقال
ابن . "مقلوبة الثوري  سفيان عن الحباب بن زيد أحاديث": معين ابن عن: سافري  بن إسحاق بن أيوب وقال

 (.165/ 4عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج
 بن دوزي معاوية بن ومروان وبقية عياش بن وإسماعيل ثابت بن علي: "معين ابن عن: الصائغ جعفر وقال
 ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال". بالعجائب ويأتونا الكل عن يحدثون  أنهم إال أنفسهم في ثقات حباب
 .(263/ 2)ج
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ْبِد ّللااِ   اِبُق ْبُن ع  ، س  قِ يُّ ِعْيٍد اْلب ْرب ِريُّ الرا اُل: أ ُبو ُأم يا ، أ ُبو س  ُيق  اِجرِ  ،ة  و  اُل: أ ُبو الُمه  ُيق   ،و 
اِعرِ  اْلب ْرب ِري ِ ب الم ْعُروفُ  راان  ، ِمْن الشا  :(1)أ ْهِل ح 

ي  أنبأنا أبو اليمن  :(2)قال ابن العديم .148  إجازةا  -بو البركات بن المباركقال: أخبرنا أ الك ْند 
قال: أخبرنا محمد بن علي بن يعقوب  ُبْندارقال: أخبرنا ثابت بن  -اإن لم يكن سماعا 

ل بن حدثنا محمد بن أحمد بن محمد قال: حدثنا  قال: ان اأَلْحَوص بن الُمَفضَّ  حدثنا]َغسَّ
 ."(4)زيزمولى عمر بن عبد الع :سابق البربري " :أبو زكريا قال ،(3)[قال أبي

 

ياة    اِلٌم بُن أ ِبي ُأم  ِشيُّ س  ، اْلُقر  ِنيُّ  أ ُبو الناْضرِ  التاْيِميُّ اِتبُ  ،الم د  ،  ك  ْيِد هللِا التاْيِميِ  ُعم ر  بِن ُعب 
م ْوال هُ    :(5) و 

 أخبرنا ،َخْيُرْون أبو الفضل بن  أخبرنا ،أخبرنا أبو البركات األنماطي :(6)قال ابن عساكر .149
ْير ي أبو بكر  أخبرنا ،الواسطيأبو العالء   ،أبي ، حدثنالالُمَفضَّ اأَلْحَوص بن  ، أخبرناالَباَبس 

  ".سالم بن أبي أمية :سالم أبو النضر" :عن يحيى بن معين قال

                                                           

اميين في ُيَعد  : "البخاري  قال: البربري  هللا عبد بن سابق1) )  مشاهير في وقال الثقات، في حبان ابن وذكره ،"الش 
 ."ويهم يغرب: "األمصار علماء

ابن حبان، مشاهير علماء األمصار  ،(433/ 6)ج ابن حبان، الثقات ،(201/ 4)جالبخاري، التاريخ الكبير 
 ،(56/ 5)ج، أبو أحمد، األسامي والكنى (549/ 4في ضعفاء الرجال )ج ابن عدي، الكامل ،(294: ص)

ابن ُقطلوُبغا،  ،(44/ 15، صالح الدين الصفدي، الوافي بالوفيات )ج (109/ 2)جالذهبي، ميزان االعتدال 
 (.393/ 4)ج الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة

 .(4066/ 9ابن العديم، بغية الطلب )ج 2) )
        أعلم. وهللا – أثبته ما والصواب ،بغية الطلب من موضعها من سقطت قلت:3) )
 اصمع بنت عاصم أم أمه المؤمنين، أمير األموي  العاص أبي بن الحكم بن مروان بن العزيز عبد بن عمر4) )
 سليمان مع وكان للوليد، المدينة إمرة ولي(: "415 قال ابن حجر في التقريب )ص: الخطاب، بن عمر ابن
 سنة، ربعون أ وله ومائة، إحدى سنة رجب في توفي ،"الراشدين الخلفاء مع َفُعدَّ  بعده، الخالفة وولي وزير،كال
 (.ع. )ونصف سنتان خالفته ومدة
 :توثيقه على متفق   :ُأمية أبي بن سالم5) )

 .صالح رجل: العجلي زاد ،"ثقة: "والذهبي والنسائي، والعجلي، حنبل، بن وأحمد سعد، ابن وقال
 .الثقات في حبان ابن وذكره ،"الحديث حسن ثقة صالح: "حاتم أبو قالو 

 (.ع. )ومائة وعشرين تسع سنة توفي ."يرسل وكان ثبت، ثقة: "حجر ابن وقال
 ،(492/ 2)جأحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد  ،(412/ 5)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
/ 4)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(175: ص) العجلي، الثقات ،(111/ 4)جالبخاري، التاريخ الكبير 

/ 1الذهبي، الكاشف )ج  ،(127/ 10)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(407/ 6)ج ابن حبان، الثقات ،(179
 (.226: ابن حجر، التقريب )ص ،(431/ 3ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(421
 رواية في معين ابن للفظ موافقة معين؛ ابن عن ،الدوري  ورواية. (31/ 20)جابن عساكر، تاريخ دمشق  )6)

بي  (.175/ 3)ج ،(236/ 3)ج الدوري . الَغالَّ
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 علي بن محمد أخبرنا ،ُبْندار بن ثابت أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(1)وقال .150
ْير ي البَ  أحمد بن محمد أخبرنا يعقوب، بنا لاأَلْحَوص بن  ، أخبرنااَبس   أبي حدثنا ،الُمَفضَّ

 النضر" أبو سالم مات - (2)ُهَبْيَرة بن عمر بن يزيد والية يعني - "وفيها قال:
 

اِئبُ   ْوٍخ، بنُ  السا ْول ى الع بااسِ  أ ُبو ف رُّ ، م  اِعُر اأْل ْعم ى الم كِ يُّ  العالء والد ِكن ان ة ، ب ِني الشا
ا ْبنا  :(3)ِئبالسا

كَّر ي   يحيى بن هللا عبد محمد أبو : أخبرنا(4)قال البيهقي .151  أبو بأناأن: قال ببغداد، ،السُّ
 ناحدث: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال الشافعي، هللا عبد بن محمد بكر

                                                           

". ثقة: "معين ابن عن: صالح بن ومعاوية ،منصور بن وإسحاق ،طهمان وابن ،محرز وابن ،الدارمي وقال
/ 4)جاتم، الجرح والتعديل ابن أبي ح ،(109: ص) طهمان ابن ،(99/ 1)ج محرز ابن ،(121: ص) الدارمي
 (.32/ 20)جابن عساكر، تاريخ دمشق  ،(179
 .(37/ 20)جابن عساكر، تاريخ دمشق 1) )
ا، جاعاا،ش بطالا، كان الحمار، مروان نائب العراقيين، أمير: الفزاري  خالد أبو ُهَبْيَرة، بن عمر بن يزيد2) )  سائسا

ا، ا، جوادا  .ومائة وثالثين اثنتين سنة ة،القعد ذي في: يزيد قتل. خطيباا فصيحا
 (.207/ 6)ج الذهبي، سير أعالم النبالء. هبيرة ابن بقتل السفاح أغرى  الذي هو الخراساني مسلم أبو وكان
  : وثقه األئمة:الشاعر العباس فروخ، أبو بن السائب3) )

 لثقات،ا في حبان ابن ذكرهو  صدوقاا"، "كان "ثقة"، زاد مسلم: "عدل"، وقال شعبة: والنسائي: أحمد، ومسلم، قال
 ( ع". )ثقة: "حجر ابن وقال

/ 3)ج الباجي، التعديل والتجريح ،(107: ص)ابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات  ،(342: ص) العجلي، الثقات
ابن حجر، التقريب  ،(449/ 3ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(190/ 10)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(1147
 (.228: )ص
الذهبي، سير أعالم  ،(402/ 1)جالذهبي، تاريخ اإلسالم : وانظر (.168/ 5)ج النبوة دالئل ي،البيهق4) )

 .السياق بهذا( 211/ 2 سيرة ج) النبالء
بي رواية في معين ابن لفظ بنحو معين، ابن عن ،الدوالبي ورواية  (.709/ 2)ج واألسماء الكنى. الَغالَّ
، العاص بن عمرو بن هللا عبد عن يروى  الذي األعمى العباس وأبو: "معين ابن عن :الدوري  وقال  هوو  ثبت 
 .(83/ 3)ج الدوري  ".فروخ بن السائب واسمه شاعر،
: لتق ،"مشهور هو: "معين ابن فقال العباس؟ أبو من العباس، أبي عن دينار بن فعمرو قلت :الدارمي وقال
 .(141 :ص) الدارمي ".نعم: "فقال ثابت؟ أبي بن حبيب عنه يروي  الذي هو
 عرالشا العباس أبو كان: "وقال ،"فروخ بن السائب: اسمه ثقة، مكي: "معين : عن ابنخيثمة أبي ابن قال
، ابن أبي (867/ 2)ج، ابن أبي خيثمة، السفر الثاني (317: ص) المكيين ابن أبي خيثمة، أخبار ".أعمى

 . (228/ 1خيثمة، السفر الثالث )ج
 ثير،ك بن عمرو: عنه روى  الذي، الشاعر العباس أبي عن معين ابن سألت :بن أحمد بن حنبل هللا عبد وقال
 (.709/ 2)جالدوالبي، الكنى واألسماء  .فروخ" بن "السائب: فقاال ثابت؟ أبي بن وحبيب

 دينار، نب وعمرو ثابت، أبي بن حبيب عنه حدث ثقة،: "قال فأبوه؟" ليحيى قلت" ثقة: "عن ابن معين :وقال
 ".فروخ نب السائب: "فقال أبي وسألت ،"فروخ بن السائب: "قال اسمه؟ فما: ليحيى قلت ،"احرب أبي بن وعطاء

 .(11/ 3)جأحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد 
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بي ان الَغالَّ ل بن َغسَّ  عن اعر،الش العباس "أبو: قال معين بن يحيى عن أظنه ،الُمَفضَّ
: العباس أبي واسم ،(1)عمر ابن الصحيح الطائف، فتح في عمر وابن عمرو، بن هللا دعب

ائ ب ْوخ مولى بن السَّ  كنانة". بني َفرُّ

                                                           

، [4325: رقم الحديث 5/156ج، غزوة الطائف/المغازي ]صحيح البخاري، في  الحديث أخرجه البخاري 1) )
 عن ابن المديني:

 من زن رن باب قول هللا عز وجل }األسماء والصفات،  [ق ابن المديني: أخرجه البيهقي فيومن طري

 دالئل [، وفي] 353رقم الحديث : /430/ 1، ج[24{ ]الكهف:  ييىي ني مي زي ٰى ين ىن نن
 :] 167/ 5ج ،بالقفول من الطائف إذن رسول هللا /جماع أبواب فتح مكة النبوة،
عن قتيبة ] 6086/: رقم الحديث 23/ 8ج ،التبسم والضحكالطب/ ري،]البخاري: صحيح البخاالبخاري  وأخرجه

 ابن سعيد:
 عن أبي خيثمة زهير ] 5773/: رقم الحديث 149/ 10مسند أبي يعلى، ج[الموصلي في  يعلى وأخرجه أبو

 حرب: بن
 اهيممن طريق إبر  ] 13684 : رقم الحديث59 /14ج ،13ج الكبير، الطبراني، المعجم[في  وأخرجه الطبراني

 الرمادي: بشار بن
 عن سفيان عن الرمادي( بشار بن حرب، وإبراهيم بن زهير خيثمة سعيد، وأبو بن المديني، وقتيبة أربعتهم )ابن

 .عمر بن هللا عبد عن العباس أبي عن دينار بن عمرو
 ائف،الط  هللا رسول حاصر لما: قال ]4325 الحديث رقم: 156/ 5ج]ولفظ البخاري في الموضع السابق 

: فقال". نقفل: "مرة وقال نفتحه، وال نذهب: وقالوا عليهم، فثقل". هللا شاء إن قافلون  إنا: "قال شيئاا، منهم ينل فلم
 . نبيال فضحك فأعجبهم،". هللا شاء إن غدا قافلون  إنا: "فقال جراح، فأصابهم فغدوا". القتال على اغدوا"

سنن سعيد بن [ في منصور بن وسعيد ،] 723رقم الحديث  :562/ 1مسند الحميدي، ج[ في الحميدي وأخرجه
: رقم 194/ 8مسند أحمد بن حنبل، ج[ في وأحمد بن حنبل ،] 2863: رقم الحديث 360/ 2منصور، ج
 .عمر بن هللا عبد عن العباس أبي عن دينار بن عمرو عن سفيان، عن ثالثتهم: ] 45889الحديث 

 عن أبي ]1778 : رقم الحديث1402/ 3ج ،غزوة الطائف/لسيرالجهاد وا صحيح مسلم،[في  وأخرجه مسلم
 العباس، يأب عن دينار، بن عمرو عن سفيان، عن: نمير، ثالثتهم وابن حرب، بن وزهير شيبة، أبي ابن بكر
 .عمرو بن هللا عبد عن

 عمرو نب هللا عبد أو الخطاب بن عمر بن هللا عبد على راويه األعلى، هل هو: الحديث هذا في واالختالف
 العاص. ابن

 ] 2868 : رقم الحديث431/ 12الدارقطني، العلل الواردة في األحاديث النبوية، ج[ وتكلم عليه الدارقطني
 .عمر" ابن عن: قال من قول وقال: "والصواب

(، ورجح أن يكون الراوي هو عبد هللا بن 44/ 8وقد ناقش الحافظ ابن حجر هذا الخالف في فتح الباري )ج
ك ألن هذه الرواية وردت من طريق حفاظ أصحاب ابن عيينة، ورواية عبد هللا بن عمرو وردت عمن عمر، وذل

 سمعوا من ابن عيينة متأخراا.
: 194/ 8حنبل، مسند أحمد بن حنبل، ج بن أحمد[ومما يؤكد ما ذهب إليه ابن حجر الرواية التي وردت في 

: سفيانل قيل - عمر، بن هللا عبد عن العباس، أبي عن عمرو، حدثنا سفيان، حدثنا : قال] 45889رقم الحديث 
 الطائف ... الحديث". أهل حاصر لما ، النبي أن - عمر ابن ال: قال عمرو؟ ابن
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ْوه ِريُّ   ْيُج بُن النُّْعم اِن بِن م ْرو ان  الج  ْيِن ، ُسر  ِقْيل : أ ُبو ا -أ ُبو الُحس  نِ و  س  ،  - لح  اِديُّ الب ْغد 
 :(1)خراسان من ، أصلهاللُّْؤُلِؤيُّ 

كَّر ي   أخبرني :(2)قال الخطيب البغدادي .152  ي،الشافع هللا عبد بن محمد أخبرنا: قال ،السُّ
بي ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال  نب يحيى قال: قال ،الَغالَّ
  .منه" أفضل :(3)يون  بن وُسَرْيج ثقة، :النُّْعمان بن "ُسَرْيج: معين

                                                           

بي، (168/ 5)جفي الموضع السابق  النبوة بسنده في دالئل وروى البيهقي  "أبو: قوله معين، ابن عن عن الَغالَّ
 عمر ...". ابن الصحيح الطائف، فتح في عمر وابن رو،عم بن هللا عبد عن الشاعر، العباس

ْيج1) )  وثقه األئمة: :النُّْعمان بن ُسر 
 شرةع سبع سنة األضحى يوم توفي ."قليالا  يهم ثقة: "حجر ابن وقال ،"أحاديث في غلط: "داود أبو وقال 

 (. خ. )ومائتين
 الذهبي، سير أعالم النبالء ،(304/ 4)جتعديل ابن أبي حاتم، الجرح وال ،(205/ 4)جالبخاري، التاريخ الكبير 

ابن حجر، التقريب  ،(317/ 5)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(218/ 10)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(220/ 10)ج
 .(229: )ص
الذهبي،  ،(220/ 10)جالمزي، تهذيب الكمال : وانظر ،(300/ 10)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )

 .السياق ، بهذا(317/ 5)جتاريخ اإلسالم 
ْوذ ي   الحارث، أبو البغدادي، إبراهيم بن يون  بن ُسَرْيج3) )  :قال ابن حجر في التقريب )ص األصل، َمرُّ

 (.س م خ. )ومائتين وثالثين خم  سنة توفي" عابد ثقة(: "229
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ْعُد بُن ِإبْ   ْحم ِن بِن ع ْوٍف الزُّْهِريُّ س  ْبِد الرا اق   ،ر اِهْيم  بِن ع  اُل: أ   ،أ ُبو ِإْسح  ُيق  ُبو ِإْبر اِهْيم  و 
 ، ِشيُّ ِنيُّ الُقر  ِدْين ةِ ، الم د    :(1)ق اِضي الم 

محمد  أخبرنا ،ُبْندارثابت بن  أخبرنا ،أخبرنا أبو البركات األنماطي :(2)قال ابن عساكر .153
لاأَلْحَوص بن  أخبرنا ،محمد بن أحمدأخبرنا  ،بن عليا حيى عن ي :أبي ، حدثناالُمَفضَّ
 ".(3)وهم غير مالك بن أن وأُ  ،كلم في سعدتَ لم يُ " :بن معين قالا

                                                           

 : مختلف في توثيقه:عوف بن الرحمن عبد بن إبراهيم بن سعد1) )
 ".ثقة" :وغيرهم والذهبي، والنسائي، حاتم، وأبو خراش، وابن والعجلي، وأحمد، يني،المد وابن سعد، ابن قال
ا أن يقال: "حجر ابن قال ،"مالك إال عنه والرواية صدقه على العلم أهل أجمع ثقة: "الساجي وقال  عظو  سعدا
 من: "قالف ،"عنه حدثي ال مالكاا إن له: فقيل ،"ثقة: "حنبل بن أحمد وقال ،"عنه يرو فلم عليه، فوجد مالكاا
ا". فاضالا  ثقة كان: "حجر ابن وقال ".صالح رجل ثقة سعد هذا، إلى يلتفت   عابدا
 بعدها، قيلو  ومائة، وعشرين خم  سنه الراجح أنه ثقة، وال يؤخذ بوجد مالك عليه ألنه من أقرانه. توفي قلت:
 (.ع. )سنة وسبعين اثنتين ابن وهو

 ،(93: ابن المديني، سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني )ص ،(363/ 5)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
 ،(79/ 4)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(178: ص) العجلي، الثقات ،(52/ 4)جالبخاري، التاريخ الكبير 

/ 10)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(179/ 10)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ،(297/ 4)ج ابن حبان، الثقات
ابن حجر، تهذيب التهذيب  ،(427/ 1الذهبي، الكاشف )ج  ،(419/ 5)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(240
 (.230: ابن حجر، التقريب )ص ،(463/ 3)ج
 .(212/ 20)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )

: ينمع ابن عن: شعيب بن هللا وعبد ،صالح بن ومعاوية ،منصور ابن وإسحاق ،طهمان وابن ،الدوري  وقال
 ".فيه يشك ال: "شعيب ابن زاد ،"ثقة"

ابن عساكر،  ،(79/ 4)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(116: ص) طهمان ابن ،(206/ 3)ج الدوري 
 .(211/ 20)جتاريخ دمشق 

جر في قال ابن ح الفقيه، المدني هللا عبد أبو اأَلْصَبحي، عمرو بن عامر أبي بن مالك بن أن  بن مالك3) )
 وكان مائة،و  وسبعين تسع سنة توفي". المتثبتين وكبير المتقنين، رأس الهجرة، دار إمام(: "516 ص:التقريب )
 (.ع. )وتسعين ثالث سنة مولده
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ِعْيُد بُن أ ِبي أ يُّْوب     :(1)أ ُبو ي ْحي ى الِمْصِريُّ ، ِمْقال ٍص الُخز اِعيُّ م ْوال ُهم ،س 
 ،َخْيُرْون أنا أحمد بن الحسن بن  ،ات األنماطيأخبرنا أبو البرك :(2)قال ابن عساكر .154

ْير ي أخبرنا محمد بن أحمد  ،أخبرنا محمد بن علي بن يعقوب ْحَوص بن األَ أخبرنا  ،الَباَبس 
ان ل بن َغسَّ  ،ومات سعيد بن أبي أيوب" :عن يحيى بن معين قال :أبي ، حدثناالُمَفضَّ
 ".(3)سنة تسع وأربعين :وعمرو بن الحارث

                                                           

 ":األئمة وثقه: موالهم الخزاعي أيوب أبي بن سعيد1) )
 وذكره. "ثبت" :حجر وابن سعد، ابن زاد ،"ثقة: "حجر وابن الذهبي، والنسائي، سعد، ابن وقال داود، أبو وثقه
 ذلك، يرغ وقيل ومائة، وستين إحدى سنة توفي". بأس به لي : "حنبل بن أحمد وقال. الثقات في حبان ابن
 (.ع. )مائة سنة مولده وكان

أحمد، سؤاالت أبي داود لإلمام  ،(458/ 3)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(357/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
المزي، تهذيب  ،(362/ 6)ج ابن حبان، الثقات ،(66/ 4)جحاتم، الجرح والتعديل ، ابن أبي (245: أحمد )ص
ابن حجر،  ،(7/ 4ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(432/ 1الذهبي، الكاشف )ج  ،(342/ 10)جالكمال 

 (.233: التقريب )ص
  ، بهذا السياق.(352/ 6)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ، وانظر:(469/ 45)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )

 الصمق بن سعيد وهو جعفر، أبي زمان في المصري  أيوب أبي بن سعيد مات: "معين ابن عن: الدوري  وقال
 (.440/ 4)ج الدوري ". هريرة أبي مولى
 (.96/ 1)ج محرز ابن ،(338: ص) الجنيد ابن". ثقة: "معين ابن عن: محرز وابن ،الجنيد ابن وقال
 (.66/ 4)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ". ثقة: "معين بنا عن: منصور بن إسحاق وقال
 يعني: ومائة.3) )
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ِعيدُ   ، ب ِشيرٍ  نُ بْ  س  ْحم ِن و  ع ْبدِ  موالهم، أ ُبو الناْصِريُّ : ويقال األ ْزِديُّ ل م ة   أ ُبو يقال:الرا  س 
اِميِ  ويقال  الشام، إلى فتحول البصرة، أهل من ُمع اِوي ة ، كان بنِ  ن ْصرِ  ب ِني مولى إنه الشا

 :(1)قدريًّا وكان دمشق، فنزل
 أخبرنا ،َخْيُرْون  بن الفضل أبو حدثنا األنماطي، تالبركا أبو أخبرنا :(2)قال ابن عساكر .155
ْير ي  أحمد بن محمد بكر أبو أخبرنا علي، بن محمد العالء أبو  أمية وأب ، أخبرناالَباَبس 

                                                           

  :فيه" األقاويل "اختلفت هللا: عبد أبو الحاكم قال :بشير بن سعيد1) )

وق سألت شعبة عن سعيد بن بشير فقال: صد: "بقية قال، "بشير بن سعيد يوثق دحيماا سمعت"الدارمي:  وقال
إن الناس قد ف -يعني في بلدنا  -د بن عبد العزيز فقال انشر هذا الكالم في جندنا فذكرت ذلك لسعي ،اللسان
 محله: "رعةز  وأبو حاتم، أبو وقال ،"حافظاا وكان بشير، بن سعيد حدثنا: "عيينة بن سفيان وقال ،"هتكلموا في
ْسُتَوائ   عروبة أبي ابن بحديث يحتج: "قاال بحديثه؟ يحتج: قيل ،"عندنا الصدق ،والدَّ ". حديثه يكتب خشي هذا ي 
 وقال ،"اضعيفا  كان: "المديني ابن وقال ".منه يحول: "وقال الضعفاء، كتاب في دخله من على حاتم أبو وأنكر
 وقال ".راتالمنك قتادة عن يروي  الحديث، بقوي  لي  بشيء، لي  الحديث، منكر بشير بن سعيد: "نمير ابن

 وقال ،"عيفض: "داود أبو وقال ،"حفظه ف ي يتكلمون : "البخاري  وقال ،"أمره يضعف هللا عبد أبا كان: "الميموني
 ".ضعيف: "وقال ،"عندهم بالقوي  لي : "النسائي
 ما اردين بن عمرو وعن عليه، يتابع ماال قتادة عن يروي  الخطأ، فاحش الحفظ رديء وكان: "حبان ابن وقال
 أبو وقال". تركه ثم بشير بن سعيد عن يحدثنا نالرحم عبد كان: "علي بن عمرو وقال ،"حديثه من يعرف لي 
 ،"الحديث منكر ضعيف وهو منه، أحفظ جندنا في يكن لم: "مسهر
ا، بشير بن سعيد عن يروي  بما أرى  وال: "عدي ابن قال  والغالب لط،ويغ الشيء بعد الشيء في يهم ولعله بأسا
 ".الصدق عليه والغالب االستقامة حديثه على
 (.ق س ت د. )ومائة وستين تسع أو ثمان سنة توفي ،"ضعيف: "-و الراجح وه –حجر  ابن وقال

، ابن أبي (50الدارمي )ص:  ،(460/ 3)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(324/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال  ،(319/ 1ابن حبان، المجروحين )ج ،(6/ 4)جحاتم، الجرح والتعديل 

ابن حجر،  ،(10/ 4ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(350/ 10)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(422/ 4)ج
 (.234: التقريب )ص

ابن العديم، بغية الطلب : . وانظر(450/ 38)جو ،(30/ 21)جو ،(24/ 17)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )
 .السياق بهذا (3365/ 7)جو ،(3364/ 7)ج 
ان  بن المفضل قول بشير نب سعيد ترجمة في المزي  ونقل بي، َغسَّ المزي،  .ضعيف"": معين بن يحيى عن الَغالَّ

 .(354/ 10)جتهذيب الكمال 
/ 4)ج الدوري  ."القطان عمران من قريباا وكان الشام، نزل بصري  بشير بن سعيد" : عن ابن معين:الدوري  قال
439). 
 .(456/ 4)ج . الدوري "الرحمن عبد أبو كنيته بشير بن سعيد: "معين ابن عن :وقال
 .(432/ 4)جو ،(94/ 4)ج الدوري  ".بشيء لي : "قوله معين ابن عن وقال: 

 ،(50: ص) الدارمي ".ضعيف: "معين ابن عن: شيبة أبي بن عثمان بن ومحمد ،داود وأبو ،الدارمي وقال
/ 21)ج، ابن عساكر، تاريخ دمشق (31/ 21)ج، ابن عساكر، تاريخ دمشق (127: ص)و ،(100: ص)و
31). 
ابن ". شيءب حديثه لي  دمشقي الرحمن عبد أبا يكنى بشير بن سعيد: "معين ابن عن :خيثمة أبي ابن وقال

 .(30/ 21)جعساكر، تاريخ دمشق 
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لاأَلْحَوص  بي بن الُمَفضَّ  بنا يىيح "وضعف قال: الرحمن عبد أبو أبي أخبرنا ،الَغالَّ
ا"،ج وُخَلْيد بن َدْعَلج بشير، بن سعيد معين:  بشير، نب "سعيد آخر: موضع في وقال ميعا

 ".ضعيفان :وُخَلْيد بن َدْعَلج
 أبي اأخبرن اأَلْحَوص، أخبرنا محمد، أخبرنا العالء، أبو أخبرنا ثابت، "وأخبرنا :(1)قالو  .156

 :(2)عطاء بن وعثمان بشير، بن وسعيد ،"ُخَلْيد بن َدْعَلج معين: بن يحيى قال قال:
 .فون"عَّ َض يُ 
 العالء بوأ ، أخبرناَخْيُرْون  بن الفضل أبو أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(3)وقال .157

ْير ي  أحمد بن محمد بكر أبو أخبرنا الواسطي، ل ن اأَلْحَوص ب أمية أبو ، أخبرناالَباَبس  الُمَفضَّ
انا  الشامي بشير بن سعيد "كان :(4)الواقدي قال قال: الرحمن عبد أبو أبي أخبرنا ،بن َغسَّ
 ".عااجمي وُخَلْيد بن َدْعَلج  بشير، بن سعيد معين: بن يحيى واسط، وضعف أهل من

                                                           

 كل"  :فقال بشير، بن وسعيد رفاعة، بن ومعاذ عطاء، بن عثمان: معين عن : ابنالبستي جعفر أبو وسأل
 .(11/ 59)جو ،(30/ 21)جمشق ابن عساكر، تاريخ د ".ضعفاء هؤالء
 دمشقي: "أسمعه وأنا يحيى فقال ،"قتادة؟ عن يروى  بشير بن سعيد: "له وقيل يحيى، : سمعتمحرز ابن وقال
 ". أين؟ف: "قال ،"بالبصرة قتادة من سمع: "له قيل ،"ذاك بكل حديثه ولي  قتادة، عن غرائب أحاديث عنده
 ".شيبانو  وسعيد، وشعبة، هشام، هو إنما: "معين ابن قال ثم ،"قتادة عن غرائب أحاديث عنده: "معين ابن قال ثم
 .(112/ 1)ج محرز ابن
 .(24/ 17)جابن عساكر، تاريخ دمشق 1) )
 الخراساني. مسلم أبي بن عطاء بن عثمان2) )
: السياق. وانظر بهذا( 3364/ 7ابن العديم، بغية الطلب )ج  ،(23/ 21)جابن عساكر، تاريخ دمشق 3) )
 .مختصراا( 350/ 10)جمزي، تهذيب الكمال ال
 الواقدي. األسلمي واقد بن عمر بن محمد4) )
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ِعْيدُ   ، ِسن انٍ  بنُ  س  ْيب اِنيُّ  ِسن انٍ  أ ُبو الُبْرُجِميُّ ، الشا  :(1)الرااِزيُّ
كَّر ي   يحيى بن هللا عبد أخبرني :(2)قال الخطيب البغدادي .158  هللا بدع بن محمد أخبرنا ،السُّ

بي حدثنا األزهر، بن محمد بن جعفر ثناحد الشافعي، ان الَغالَّ ل بن َغسَّ  سألت قال ،الُمَفضَّ
َنان أبا إن قلت: معين بن يحيى  "قد وقال: فعرفه، (3)خالد بن وهب عن حدث الرازي  س 
اك ،عاصم أبو :(4)هذا من سمع حَّ  َمْخَلد". بن الضَّ

                                                           

 وثقه بعض األئمة، وتوسط فيه آخرون:  سعيد بن ِسنان:1) )
 ،"ثقات المسلمين من: "الدارقطني وقال ،"الناس رفعاء من ثقة: "داود أبو وقال ،"ثقة صدوق،: "حاتم أبو وقال
 كان: "قالو  الثقات، كتاب في حبان ابن وذكره ،"بأس به لي : "النسائي وقال ،"ديثالح جائز: "العجلى وقال
ا  كثير لىع يتابع ال: "الحاكم أحمد أبو وقال ،"الحديث في بالقوي  لي  : "حنبل بن أحمد وقال ،"فاضالا  عابدا
ا، ال والوضع الكذب يتعمد ال ممن أنه وأرجو: "عدي ابن وقال ،"حديثه من  في همي إنما ولعله تناا،م وال إسنادا

 ".وتقبل تحتمل ورواياته الشيء بعد الشيء
 (.ق س ت د م ر. )وستين مائة سنة توفي ."أوهام له صدوق : " -وهو الراجح  –حجر  ابن وقال

، (185: ص) ، العجلي، الثقات(477/ 3)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(267/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
العقيلي، الضعفاء الكبير  ،(28/ 4)ج، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل (52: ص)ء والمتروكون النسائي، الضعفا

الدارقطني، العلل الواردة في األحاديث [، (181: ، الدارقطني، سؤاالت السلمي للدارقطني )ص(107/ 2)ج
 األسامي أحمد، وأب ،(405/ 4ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،]697: رقم الحديث5/51النبوية، ج
/ 6)ج ، الذهبي، سير أعالم النبالء(320/ 1)ج، ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (115/ 5)ج والكنى
 (.237: ، ابن حجر، التقريب )ص(45/ 4ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(406
 .(178/ 1)جالخطيب البغدادي، موضح أوهام الجمع والتفريق 2) )

 .(542/ 3)ج . الدوري "الري  إلى تحول كوفيًّا وكان الشيباني، سنان بن سعيد" :معين ابن عن: الدوري  وقال
 يعلى نهع يروى  الذي الصغير سنان بن سعيد هو الرازي  م هران عنه روى  الذي سنان أبو: "معين ابن : عنوقال
رار الكبير سنان وأبو عبيد، ابن  .(306/ 3)ج الدوري  ".ُمرَّة بن ض 
ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(364/ 4)ج الدوري  ".ثقة: "معين ابن عن :منصور بن وإسحاق ،الدوري  وقال
 .(28/ 4)ج
ابن عدي، الكامل في  ."سنان بن سعيد سنان: أبي اسم: "معين ابن عن :مريم أبي أحمد بن سعد بن وقال

 .(403/ 4ضعفاء الرجال )ج
 نزل يكوف سنان، بن سعيد سنان أبي عن وري،الث روى : "قال معين ابن عن :الدورقي أحمد بن هللا عبد وقال
 .(403/ 4ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال ) ".الري 
، خالد بن َوْهب3) ) ْميري  ، خالد أبو الح  ي  ْمص   (.ق ت د) ،"ثقة(: "585 قال ابن حجر في التقريب )ص: الح 
 مخلد. بن الضحاك عاصم خالد سمع منه أبو بن المقصود أن وهب4) )
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 ، ْحم ِن اْلب ْصِريُّ ْبِد الرا ِعيُد ْبُن ع  ْحم نِ أ ُخو  س  ْبِد الرا راة  و اِصِل بن  ع   :                         (1)أ ِبي ح 

 محمد اأخبرن ،ُبْندار بن ثابت أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(2)قال ابن عساكر  .159
لاأَلْحَوص بن  أخبرنا أحمد، بن محمد أخبرنا علي، ابن  الق قال: أبي ، حدثناالُمَفضَّ

  ".(5)يحيى ويضعفه ،(4)َحرَّة أبي أخا سعيد يوثق (3)لرحمنا عبد "وكان يحيى:

                                                           

  :"القطان ولينه جماعة، وثقه: "الذهبي قال :البصري  الرحمن عبد بن دسعي1) )
 به لي " :أحمد وقال الثقات، في حبان ابن وذكره ،"ثقة: "داود وأبو والعجلي، وأحمد، المديني، وابن وكيع، وقال
 ".بأس بحديثه ما: "حاتم أبو وقال ،"بأس
 بن الرحمن عبد أن حرة أبي أخي الرحمن عبد بن عيدس في له وقيل سعيد بن يحيى سمعت: "المديني ابن وقال
 ".يضعفه كأنه لك؟ أقول أيش: يحيى قال. بالبصرة شيخ أثبت هو: يقول مهدي
 ".ضعفه نهأ ال بالبصرة؛ شيخ أثبت أنه مهدي بن الرحمن عبد قول إنكار على يحيى قول يدل: " حاتم أبو قال
 ".حديثه في يتابع ال: "البخاري  قال" بالقوي  لي : "النسائي وقال
  .أعلم تعالى وهللا. ثقة أنه الراجح :قلت

أحمد،  ،(55: ابن المديني، سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني )ص ،(203/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
العجلي،  ،(494/ 3)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(525/ 2)جالعلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد 

: ص)، النسائي، الضعفاء والمتروكون (244: أبو داود، سؤاالت اآلجري ألبي داود )ص ،(186: ص) اتالثق
ابن  ،(40/ 4)جو ،(229/ 1)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(104/ 2)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(53

اهين، تاريخ أسماء ابن ش ،(442/ 4ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(367/ 6)ج حبان، الثقات
 (.35/ 3)جابن حجر، لسان الميزان  ،(263/ 1)ج، الذهبي، المغني في الضعفاء (247: ص)الثقات 

  .(187/ 21)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )

 الدوري ". بخير إال حرة أبا يذكر ولم حرة، أبي من أوثق حرة أبي أخو سعيد: "معين ابن عن: الدوري  وقال
 (.144/ 4)ج الدوري ". ثقة حرة أبي أخو سعيد: "معين ابن عن: وقال (.108/ 4)ج

 على سخالنا عين وقعت وربما". ضعيف حرة أبي أخو سعيد: "قوله الدوري  تاريخ من موضعها في وردت :قلت
اريخ ابن عساكر، ت في أوردها عساكر ابن أن ذلك ويرجح". ضعيف حرة أبو: "قوله وهو يسبقه، الذي السطر
/ 3ج)وقال ابن حجر في لسان الميزان ". ثقة حرة أبي أخو سعيد: "ذكرته الذي باللفظ( 188/ 21)جدمشق 
بي، وقال(: "36  .لمأع وهللا ".ثقة أخوه وسعيد ضعيف، حرة أبو: يقول معين ابن سمعت: والدوري  الَغالَّ
 تم، الجرحابن أبي حا". ثقة حرة أبي أخو الرحمن عبد بن سعيد: "معين ابن عن: منصور بن إسحاق وقال

 (.40/ 4)جوالتعديل 
أحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا ". بأس به لي : "معين ابن عن :أحمد بن حنبل بن هللا عبد وقال

 (.10/ 3)جابن أحمد 
 ،(40/ 4)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  في حاتم أبي ابن نقل وقد مهدي، بن الرحمن عبد المقصود3) )
 ". حرة أبي من أثبت وكان حرة، أبي أخو الرحمن عبد بن سعيد حدثنا" :مهدي ابن قول
 :قال ابن حجر في التقريب )ص البصري، سعيد أبو موالهم، الَعْنَبر ي   حسان بن مهدي بن الرحمن عبد -

 ينوتسع مانث سنة توفي ،"منه أعلم رأيت ما: "المديني ابن قال ،"والحديث بالرجال عارف حافظ ثبت ثقة(: "351
 (.ع. )سنة وسبعين ثالث ابن وهو ومائة،
 البصري. ُحرَّة أبو الرحمن، عبد بن واصل4) )
وخ بن سعيد بن يحيى5) )  البصري. القطان سعيد أبو التميمي، َفرُّ
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بو العالء أ أخبرنا ،البقال ُبْندارثابت بن  أخبرنا ،أخبرنا أبو البركات األنماطي :(1)وقال .160
ْير ي أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد  أخبرنا ،محمد بن علي بن يعقوب  أخبرنا ،الَباَبس 

لأبو أمية  ان اأَلْحَوص بن الُمَفضَّ بي بن َغسَّ  :بن معين قال يحيى :نا أبي قالحدث ،الَغالَّ
 ".ثقة :َحرَّةَ وسعيد أخو أبي  ،ضعيف َحرَّةَ أبو "

 

ْبِد الع    ِعْيُد بُن ع  ما ، ي ي ْحي ى التاُنْوِخيُّ ـــِزْيِز بِن أ بِ ـــــس  اُل: أ بُ ، م ْشِقيُّ ٍد الد ِ ـــأ ُبو ُمح  ُيق  و ـــــــو 
ْبِد الع ِزْيزِ   :(2)ع 

، ن َخْيُروْ أحمد بن الحسن بن  أخبرنا ،أخبرنا أبو البركات األنماطي :(3)قال ابن عساكر .161
ْير ي محمد بن أحمد  أخبرنا ،محمد بن علي بن يعقوب أخبرنا ْحَوص بن األَ  ، أخبرناالَباَبس 
ل بعد موت  ،(4)سمع سعيد بن عبد العزيز من الزهري " :قال أبو زكريا :أبي ، حدثناالُمَفضَّ

  ".(5)ولكحم

                                                           

 بهذا السياق. (36/ 3)جابن حجر، لسان الميزان  ، وانظر:(188/ 21)جابن عساكر، تاريخ دمشق 1) )
 :توثيقه على متفق   :العزيز عبد بن سعيد2) )
 زاد ،"ةثق: "والذهبي حاتم، وأبو والنسائي، والعجلي، الموصلي، عمار وابن حنبل، بن وأحمد سعد، ابن قال 

 ".بذاك الزهري  في هو ولي : الذهبي وزاد ،"ثبت: "النسائي
 اختلط لكنه ر،مسه أبو وقدمه باألوزاعي، أحمد سواه  إمام، ثقة: "حجر ابن وقال الثقات، في حبان ابن وذكره
 (.ق س ت د م بخ. )وسبعون  بضع وله بعدها، وقيل ومائة، وستين سبع سنة توفي ،"أمره آخر في

 ،(186)ص:  العجلي، الثقات ،(497/ 3)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(324/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
ابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات  ،(369/ 6)ج ابن حبان، الثقات ،(43/ 4)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 

الذهبي، ميزان االعتدال  ،(440/ 1الذهبي، الكاشف )ج  ،(542/ 10)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(98: ص)
 (.238: ابن حجر، التقريب )ص ،(59/ 4ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(149/ 2)ج
 .(198/ 21)جابن عساكر، تاريخ دمشق 3) )

 (.95/ 1)ج محرز ابن". الثقات من: "معين ابن عن: محرز ابن وقال
 (.43/ 4)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ". ثقة: "معين ابن عن: منصور بن إسحاق قال
: فقال ؟منهم إسحاق بن محمد: له فقلت - الحجة له وذكرت - معين بن ليحيى وقلت: الدمشقي زرعة أبو قال
لدمشقي، أبو زرعة ا". العزيز عبد بن وسعيد واألوزاعي أن ، بن ومالك عمر، بن هللا عبيد الحجة إنما ثقة، كان"

 (.460: ص) تاريخ أبي زرعة الدمشقي
. هللا عبد بن شهاب بن هللا عبد بن هللا ُعَبْيد بن مسلم بن محمد4) )  الزُّْهر ي  
 مكحول الشامي.5) )
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، أ ُبو الناْضِر اْلع د    ْول ى ب ِني ع ِديٍ  ِعيُد ْبُن أ ِبي ع ُروب ة ، م  ع ُروب ة :  م، و اْسُم أ ِبيِويُّ م ْوال هُ س 
 :                                                                                  (1)ِمْهر انُ 

ل بن الُمَفضَّ  حدثنا: قال الَبْرَبر ي   حماد بن موسى بن محمد حدثنا :(2)قال العقيلي  .162
ان قال    :قال معين بن يحيى حدثنا: َغسَّ

                                                           

 :ةبأخر  اختلط وقد ،وثقه األئمة سعيد بن أبي ع ُروبة:1) )
قال و  ،"مأمون ": زرعة أبو زاد: "ثقة"، زرعة وأبو والنسائي، والعجلي، ،القطان سعيد بن يحيىو  سعد، ابن قال
 ابن قالو  الثقات، قتادة أصحاب من الدارقطني وعده الثقات، في حبان ابن وذكره ،"الناس ثقات من: "عدي ابن
 ".ةواختلط ، وكان من أثبت الناس فى قتاد التدلي  كثير حافظ ثقة: "حجر
 وغيرهم، جر،ح وابن والحاكم، والعجلي، سعد، ابن باالختالط وصفه الختالطه، الضعفاء في البخاري  ذكره دوق
 لقب منه سمع من: "عدي ابن وقال ،"قتادة بحديث الناس أعلم وكان ثقة، يختلط أن قبل: "حاتم أبو وقال

 . )ع(."هعلي يعتمد ال فذلك االختالط بعد منه سمع ومن حجة، صحيح فذلك االختالط
 .أعلم وهللا. صحيحيهما في الشيخان له روى  وقد األئمة، من وثقه من لكثرة ثقة أنه الراجح :قلت

: ص)البخاري، الضعفاء الصغير  ،(38: )ص ابن المديني، العلل ،(202/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
العلل ومعرفة الرجال، رواية  أحمد، ،(348: الترمذي، العلل الكبير )ص ،(187: ص) العجلي، الثقات ،(67

أحمد، العلل ومعرفة الرجال  ،(185/ 3)جو ،(355/ 2)جو ،(484/ 1)جو ،(355/ 1)جعبد هللا بن أحمد 
ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(111/ 2العقيلي، الضعفاء الكبير )ج ،(105: رواية المروذي وغيره )ص

الدارقطني، [ ،(448/ 4ي، الكامل في ضعفاء الرجال )جابن عد ،(360/ 6)ج ابن حبان، الثقات ،(66/ 4)ج
 ،(104: ص)الحاكم أبو عبد هللا، سؤاالت السجزي للحاكم  ،]610: رقم الحديث301/ 1ج ،سنن الدارقطني

 ،(151/ 2)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(61/ 4)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(5/ 11)جالمزي، تهذيب الكمال 
 (.239: ابن حجر، التقريب )ص ،(64/ 4ذيب )جابن حجر، تهذيب الته

 رواية في معين ابنللفظ  موافقة معين؛ ابن عن ،الدوري  ورواية، (114/ 2)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  )2)
بي  (.99/ 4ج) الدوري . الَغالَّ
 (.102 /1)ج محرز ابن". زريع بن يزيد عروبة أبى بن سعيد في الناس أوثق: "معين ابن عن: محرز ابن وقال
 (.65/ 4)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ". ثقة: "معين ابن عن: منصور بن اسحاق وقال
 بن حسن نب هللا عبد بن إبراهيم هزيمة بعد اختلط عروبة أبي بن سعيد: "معين ابن عن :مريم أبي ابن وقال
 وأما شيء،ب فلي  ذلك بعد من سمع من وسماع السماع، صحيح فهو وأربعين اثنتين سنة منه سمع فمن حسن
". سليمان بن بدةع منه سماعاا الناس وأثبت الكوفة، يريد وهو بواسط، منه يسمع كان فهو فصحيح هارون  بن يزيد

 (.446/ 4ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج
 فمن بة،وشع الدستوائي وهشام عروبة، أبي ابن قتادة في الناس أثبت: "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال
 (.65/ 4ج)ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ". غيره من تسمعه ال أن تبالي فال الحديث الثالثة هؤالء من حدثك
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 بن هشام :من وال ،(2)بشر أبي :من وال ،(1)التَّيَّاح   أبي :من روبةعَ  أبي ابن يسمع لم"
 ".(3)عروة

 
اِشِميُّ   ق ة  اله  ِعيُد ْبُن ِعال  ِبْنُت  يءم ْول ى ُأمُّ ه انِ  ،ِفيُّ اْلم ْخُزوِمي ِ الُكوْ  أ ُبو ف اِخت ة   ،م ْوال ُهمْ  س 

ة  ْبِن ُهب ْير ة   ،أ ِبي ط اِلٍب  ْعد  ْول ى: ج  اُل م  ُيق    :(4)و 
أخبرنا  ،َخْيُرْون أخبرنا أبو الفضل بن  ،أخبرنا أبو البركات األنماطي :(5)قال ابن عساكر .163

ْير ي الَبابَ أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد  ،أبو العالء الواسطي   أَلْحَوص اأخبرنا أبو أمية  ،س 
ل بن بن ا ان،الُمَفضَّ عيد بن س ،أبو فاختة" :قال يحيى بن معين :أبي قال أخبرنا َغسَّ
 ".رةيْ بَ دة بن هُ عْ مولى جَ  :القةع  
 

                                                           

َبع ي   حميد بن يزيد1) )  ثقة(: "600 قال ابن حجر في التقريب )ص: بكنيته، مشهور بصري  التَّيَّاح، أبو الضُّ
 (.ع. )ومائة وعشرين ثمان سنة توفي ،"ثبت
 ر". )ثقة(: "584 قال ابن حجر في التقريب )ص: البصري، بشر أبو ،الَعْنَبر ي   شهاب بن مسلم بن الوليد2) )
 (.س د م
 ربما فقيه، ثقة(: "573 قال ابن حجر في التقريب )ص: األسدي، العوام بن الزبير بن عروة بن هشام3) )

 (.ع. )سنة وثمانون  سبع وله ومائة، وأربعين ست أو خم  سنة توفي ،"دل 
 :توثيقه على متفق  : ِعالقة بن سعيد4) )
 حدود يف المائة، دون  توفي .الثقات في حبان ابن وذكره ،"ثقة: "حجر وابن والدارقطني، والعجلي، أحمد، قال

 (.ق ت. )بكثير ذلك بعد وقيل التسعين،
يخ الكبير (، البخاري، التار 271(، خليفة بن خياط، الطبقات )ص: 215/ 6ابن سعد، الطبقات الكبرى )ج

/ 3(، السفر الثالث )ج776/ 2(، ابن أبي خيثمة، السفر الثاني )ج507(، العجلي، الثقات )ص: 503/ 3)ج
78) 

(، ابن حبان، 51/ 4(، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج143أبو داود، سؤاالت اآلجري ألبي داود )ص: 
(، 28/ 11، المزي، تهذيب الكمال )ج(261/ 1( الدارقطني، الضعفاء والمتروكون )ج288/ 4الثقات )ج

(، 70/ 4(، ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج442/ 1(، الذهبي، الكاشف )ج938/ 2الذهبي، تاريخ اإلسالم )ج
 (.240ابن حجر، تقريب التهذيب )ص: 

 .(266/ 21)جابن عساكر، تاريخ دمشق 5) )
بي رواية في ينمع ابن لفظ بنحو معين؛ ابن عن ،خيثمة أبي وابن ،الدوري  ورواية   ،(313/ 3ج) الدوري . الَغالَّ
 .(78/ 3وابن أبي خيثمة، السفر الثالث )ج ،(776/ 2)جابن أبي خيثمة، السفر الثاني  ،(529/ 3)جو
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ِشيُّ اْلم ْخُزوِميُّ اْلُكوِفيُّ   ة  ْبِن ُهب ْير ة  الُقر  ْعد  ِعيُد ْبُن ع ْمِرو ْبِن ج    :(1)س 
 أخبرنا ،َخْيُرْون أبو الفضل بن  أخبرنا ،أخبرنا أبو البركات األنماطي :(2)ن عساكرقال اب .164

ْير ي أبو بكر  أخبرنا ،أبو العالء الواسطي ل ، أخبرناالَباَبس  ان اأَلْحَوص بن الُمَفضَّ  ،بن َغسَّ
دة عسعيد بن عمرو بن جَ  :عن ابن عيينة وقد حدث" :عن يحيى بن معين قال :نا أبيحدث
 ".بثالثة أحاديث َبْيَرةهُ بن ا
 

رااقُ   ِفيُّ اْلو  ماٍد الثاق  ِعيُد ْبُن ُمح  نِ  أ ُبو ،س  س   :(3)الُكْوِفيُّ  الح 
كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى  :(4)قال الخطيب البغدادي .165 ن كككككد بككككككك، قال: أخبرنا محمالسُّ

، قال: بيالَغالَّ حدثنا ابن  عبد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال:
 ."لي  بثقة :اقرَّ سعيد الوَ "قال يحيى بن معين: 

                                                           

ة  بن عمرو بن سعيد1) ) ْعد   متفق  على توثيقه: :ُهب ْير ة بنج 
 .ثقاتهما في شاهين وابن حبات، ابن وذكره ،"صدوق : "خراش ابن قال 
/ 6)ج ابن حبان، الثقات ،(49/ 4)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(500/ 3)جبخاري، التاريخ الكبير ال

/ 5ج) ، ابن ُقطلوُبغا، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة(99: صابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات )، (370
6.) 
 .(252/ 21)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )

 (.18/ 4)ج الدوري ". كوفي جعدة بن عمرو بن سعيد: "ينمع ابن عن: الدوري  وقال
أحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد ". ثقة: "معين ابن عن: بن حنبل أحمد بن هللا عبد قال
 (.5/ 3)جو ،(606/ 2)ج
 : توثيقه في مختلف   :الوراق محمد بن سعيد3) )
 فلينه أحمد ئلوس ،"عنه كتبوا وقد ضعيفاا، وكان: "سعد ابن وقال ات.الثق في حبان ابن وذكره ،"ثقة: "الحاكم قال
 وقال ،"روكمت: "الدارقطني وقال ،"بقوي  لي : "حاتم أبو وقال ،"بثقة لي : "النسائي وقال بشيء، فيه وتكلم

 ت". )ضعيف: "-ظاهر هو كما الراجح وهو – حجر وابن والذهبي، داود، أبو ، وقال"ثقة غير: "الجوزجاني
 (.ق

: ص)و ،(91: أحمد، العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي وغيره )ص ،(367/ 6)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
، النسائي، الضعفاء (337: ص)الجوزجاني، أحوال الرجال  ،(515/ 3)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(122

ابن  ،(374/ 6)ج ان، الثقاتابن حب ،(59/ 4)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(53: ص)والمتروكون 
، المزي، (325/ 1)جابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون  ،(461/ 4عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج

الذهبي،  ،(443/ 1الذهبي، الكاشف )ج  ،(1109/ 4)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(47/ 11)جتهذيب الكمال 
 (.240: ابن حجر، التقريب )ص ،(156/ 2)جال الذهبي، ميزان االعتد ،(265/ 1)جالمغني في الضعفاء 

ابن حجر،  ،(49/ 11)جالمزي، تهذيب الكمال : وانظر ،(103/ 10)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد4) )
 .السياق بهذا ،(77/ 4تهذيب التهذيب )ج

 ابن ،(326/ 3)ج الدوري ". بشيء حديثه لي : "معين ابن عن: خيثمة أبي وابن ،طهمان وابن ،الدوري  وقال
 (.181/ 3ابن أبي خيثمة، السفر الثالث )ج ،(30: ص) طهمان
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ِعْيِد بِن م ْسُرْوٍق الثاْوِريُّ   ْبِد هللِا الُكْوِفيُّ  ،ُسْفي اُن بُن س  اِمِع" ِكت اِب  صنِ فُ مُ  أ ُبو ع   :(1)"الج 

  عن ،بيالَغالَّ  ناحدث األزهر، بن جعفر الشافعي، حدثنا بكر أبو حدثنا :(2)قال الدارقطني .166
                                                           

البخاري،  ،(70: ص) طهمان ابن". بشيء لي : "معين ابن عن: داود أبوو ،البخاري و ،طهمان ابن وقال
 (.102/ 10)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ،(515/ 3)التاريخ الكبير 

 (.459/ 4ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج". فضعي: "معين ابن عن: يحيى بن معاوية وقال
 أمير يانسف: "عيينة وابن شعبة وقال وحفظه، إمامته على متفق   :الثوري  مسروق  بن سعيد بن سفيان1) )

ا المسلمين، أئمة من إماماا وكان: "الخطيب قال ،"الحديث في المؤمنين ا الدين، أعالم من وعلما  على مجمعا
 ".والزهد والورع، والضبط، والمعرفة، والحفظ، اإلتقان، مع تزكيته، عن يستغنى بحيث إمامته
عده ابن حجر في الثانية من طبقات  ،"دل  ربما وكان حجة، إمام عابد فقيه حافظ ثقة: "حجر ابن وقال

 (.ع. )وستون  أربع وله ومائة، وستين إحدى سنة المدلسين، توفي
، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل (92/ 4)جاري، التاريخ الكبير ، البخ(350/ 6)جابن سعد، الطبقات الكبرى 

 ،(154/ 11)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(268: ص)ابن حبان، مشاهير علماء األمصار  ،(222/ 4)ج
الذهبي، ميزان  ،(229/ 7)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(219/ 10)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد

 (.244: ، ابن حجر، التقريب )ص(32: ص) المدلسين حجر، طبقات بن، ا(169/ 2)جاالعتدال 
 .(525/ 1الدارقطني، المؤتلف والمختلف )ج 2) )

ا في الفقه والحديث والزهد وكل الدوري قال  : "رأيت يحيى بن معين ال يقدم على سفيان الثوري في زمانه أحدا
 (.96/ 3الدوري )ج .شيء"
ا إن خالفه؟ : "لي  أحد يخاعن ابن معين: وقال لف سفيان الثوري إال كان القول قول سفيان، قلت: وشعبة أيضا

قال: "نعم". قلت ألبى زكريا: فإن خالف شعبة في حديث البصريين، القول قول من يكون؟ قال: "لي  يكاد 
 (.364/ 3يخالف شعبة سفيان في حديث البصريين". الدوري )ج

بن يوسف، وذكر سفيان الثوري فقال: من الناس من يقطع وال  : "قال القاضي يعنى هشاممعين ابن عن: وقال
 (.371/ 3يخيط، ومنهم من يخيط ويقطع، وكان سفيان الثوري ممن يخيط ويقطع". الدوري )ج

فقال: "يكتب حديث سفيان الثوري ورأي سفيان، ويكتب  –وقيل له في حديث سفيان  -: معين ابن عن: وقال
 (.446/ 3أي حسن بن صالح، ويكتب رأي األوزاعي؛ هؤالء ثقات". الدوري )جحديث مالك ورأي مالك، ويكتب ر 

: "لي  أحد في سفيان الثوري يشبه هؤالء: ابن المبارك، ويحيى بن سعيد، ووكيع بن معين ابن عن: وقال
ن مالجراح، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو نعيم. فقيل له: واألشجعي؟ فقال: "األشجعي ثقة مأمون، ولكن هاتوا 

يروي عنه"، قال يحيى: "وبعد هؤالء في سفيان: يحيى بن آدم، وعبيد هللا بن موسى، وأبو أحمد الزبيري، وأبو 
حذيفة، وقبيصة، ومعاوية بن القصار، والفريابي". قلت له: فأبو داود الحفري؟ قال: "أبو داود الحفري رجل 

 .(450/ 3صالح". الدوري )ج
ن الثوري ستة: يحيى بن سعيد، ووكيع بن الجراح، وابن المبارك، واألشجعي، : "أصحاب سفيامعين ابن عن: وقال

وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو نعيم" قال يحيى: "ولي  أحد من هؤالء يحدث عن سفيان فيخالفه بعض هؤالء 
الستة فيكون القول قوله حتى يجيء إنسان يفصل بينهما؛ فإذا اتفق من هؤالء اثنان على شيء كان القول 

 (.560/ 3قولهما". الدوري )ج
 (.480/ 3: "مات سفيان الثوري سنة إحدى وستين". الدوري )جمعين ابن عن :وقال
/ 3: "قال وكيع، قال سفيان الثوري: أدركت النوح على عمر بن عبد العزيز". الدوري )جمعين ابن عن: وقال
565.) 
". الثوري يشتد عليه إذا حدثته بما لي  عنده: "قال يحيى بن سعيد القطان: كان سفيان معين ابن عن: وقال

 (.109/ 4الدوري )ج
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: "قال يحيى بن سعيد: ما رأيت مثل سفيان الثوري، كنت إذا سألته عن الحديث لم يكن معين ابن عن: وقال
 (.314/ 4عنده اشتد عليه، وكان مسعر ال يبالي أال يكون عنده". الدوري )ج

ين وأنا أسمع: ابن عيينة أحسنهم حديثاا؟ فقال يحيى بن معين: "الثوري : قيل ليحيى بن معابن الجنيدوقال 
أحسن حديثاا من ابن عيينة وأسند، وسفيان بن عيينة أحسن حديثاا عن الكوفيين، وشعبة أسند من الثوري". ابن 

 (.316الجنيد )ص: 
ي يحيى سئل: أيما أكثر ف: "سفيان الثوري أعلم الناس بحديث األعمش وغيره"، وذلك أن معين ابن عن: وقال

 (.355األعمش: أبو معاوية أو الثوري؟ ابن الجنيد )ص: 
: سألت يحيى بن معين عن أصحاب األعمش، قلت: سفيان أحب إليك في األعمش أو شعبة؟ الدارميقال و 

 (.51فقال: سفيان أحب إلي في األعمش". الدارمي )ص: 
الفزاري إني أحذرك هذا األمر وشهرته؛ يعني الحديث". : "كتب الثوري إلى معين ابن عن ابن طهمان:قال و 

 (.29ابن طهمان )ص: 
عطاء بن السائب وُحَصْين اختلطا؟ قال: "نعم" قلت: من أصحهم سماعاا؟  -أي البن معين –: قلت له وقال

مان هقال: "سفيان أصحهم يعني الثوري، وُهَشْيم بن حصين". قلت: فجرير أين مكانه؟ فلم يلتفت إليه. ابن ط
 (.104)ص: 
: "سمعت ابن مهدى يقول: كان ابن المبارك أعلم من سفيان الثوري". ابن محرز معين ابن عن ابن محرز:وقال 
 (.115/ 1)ج

: "كان سفيان الثوري أعلم الناس باألعمش وأكثرهم فيه، لم يكن أحد  في األعمش أكثر من معين ابن عن: وقال
 (.116/ 1سفيان". ابن محرز )ج

 (.117/ 1: سفيان الثوري أثبت أو شعبة؟ قال: "سفيان". ابن محرز )جمعين ابن عن: وقال
 (.142/ 2: "سفيان الثوري أكبر من ابن عيينة بعشر سنين". ابن محرز )جمعين ابن عن: وقال
: "سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث". الخطيب البغدادي، تاريخ معين ابن عن :حنبل بن إسحاقوقال 
 (.234/ 10اد )جبغد
: "كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان". الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد معين ابن عن :أبو داودوقال 
 .(238/ 10)ج
 .(225/ 4: "سفيان الثوري ثقة". ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )جمعين ابن عن :إسحاق بن منصوروقال 
بن سعيد القطان، يقول: "سفيان الثوري أحب إلي  من مالك : سمعت يحيى معين ابن عن مضر بن محمد:وقال 

 (.233/ 10في كل شيء، يعني: في الحديث، وفي الفقه، وفي الزهد". الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج
: "أصحاب الحديث خمسة، فذكر ابن جريج". الخطيب البغدادي، تاريخ معين ابن عن :يعقوب بن شيبةوقال 

 .(142/ 12بغداد )ج
قال: "أصحاب الحديث خمسة: مالك، وابن جريج، والثوري، وشعبة، وعفان". الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد و 
 .(201/ 14)ج

: "لم يكن أحد أعلم بحديث منصور من سفيان الثوري"، قال: وسمعت معين ابن عن :ابن أبي خيثمةوقال 
ث بن معين يقول: "لم يكن أحد أعلم بحدي يحيى يقول: "سفيان أمير المؤمنين في الحديث"، قال وسمعت يحيى

أبي إسحاق من الثوري، وكان يدل ، ولم يكن أحد أعلم بحديث األعمش من الثوري". ابن أبي حاتم، الجرح 
 .(225/ 4والتعديل )ج

 .(242/ 10: "ولد سفيان سنة سبع وتسعين". الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )جمعين ابن عن وقال:
 : "لم يكن أحد أعلم بحديث األعمش، وأبي إسحاق، ومنصور، من الثوري". نمعي ابن عن قال:و 
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ا،  حديثاا (1)الشعبي َجْيدا، عن بن َعب ْيدة الثوري، عن سفيان "روى : قال معين بن يحيى واحدا
 .ُعَبْيدة" وقيل:. بجليًّا َعب ْيدة وكان

كَّر ي   يحيى بن هللا عبد أخبرني :(2)قال الخطيب البغداديو  .167  هللا عبد بن محمد أخبرنا ،السُّ
بي ابن حدثنا األزهر، بن محمد بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي،  أبو الق: قال ،الَغالَّ
 بن حماد منه سمع إنما ،(3)عربي بن الزبير :من الثوري  يسمع لم: "معين بن يحيى زكريا
 ".(4)زيد

 

                                                           

وقال أبو معاوية: "كنا إذا ذاكرناه أحاديث األعمش فكأنا لم نسمعها". الخطيب البغدادي، تاريخ  ابن معين:قال 
 وأبو معاوية هو: محمد بن خازم التميمى السعدى، الضرير. قلت:(. 236/ 10بغداد )ج
/ 7ج) الذهبي، سير أعالم النبالء .سفيان" قول القول كان إال شيء، في سفيان أحد خالف "ما: ينمع ابن وعن
240). 

 .(114/ 4وقال ابن معين: "مرسالته شبة الريح". ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج
عبي، َشراحيل بن عامر1) ) " لفاض فقيه مشهور ثقة(: "287 قال ابن حجر في التقريب )ص: عمرو، أبو الشَّ
 (.ع. )ثمانين من نحو وله المائة، بعد توفي" منه أفقه رأيت ما: "مكحول قال
 .(718/ 2)جالخطيب البغدادي، تلخيص المتشابه في الرسم 2) )
، عَربي بن الزبير3) )  خ". )بأس به لي (: "214 قال ابن حجر في التقريب )ص: البصري، سلمة أبو النََّمري 
 .(س ت
، اأَلْزد ي   ْرَهمد   بن زيد بن حماد4) ) (: 178 قال ابن حجر في التقريب )ص: البصري، إسماعيل أبو الَجْهَضم ي 
 ومائة، وسبعين سعت سنة توفي" يكتب كان أنه صح ألنه عليه، طرأ ولعله ضريراا، كان إنه قيل فقيه، ثبت ثقة"
 (.ع. )سنة وثمانون  إحدى وله
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، أ ُبو ُيوُنس  اْلُعط اِرِديُّ   ْيٍر اْلب ْصِريُّ ْلُم ْبُن ُزر   :(1)س 
بيسأل ابن  :(2)قال ابن الجنيد .168 يحيى عن سلم بن ُزَرْير، فقال: "ضعيف، يحيى  الَغالَّ
ا".ا  بن سعيد يضعفه تضعيفاا شديدا

 :فيْ س   إلىان م  لْ س  من المبحث الرابع: 

ب ة     اٍء م ْول ى أ ِبي ِقال  ج  ْلم اُن، أ ُبو ر   : (3)س 

بو ، أخبرنا أُبْندارأخبرنا أبو البركات األنماطي، أخبرنا ثابت بن  :(4)قال ابن عساكر .169
ْير ي الواسطي، أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد  العالء ل اأَلْحَوص بن، أخبرنا الَباَبس  ، الُمَفضَّ
 اسمه سلمان". :أبي قال: قال يحيى بن معين: "اسم أبي رجاء مولى أبي قالبة حدثنا

 

                                                           

ْير1) ) ل م بن ُزر   : مختلف  في توثيقه: س 
 العجلي، وأبو حاتم، والذهبي: "ثقة"، زاد أبو حاتم: "ما به بأس"، وذكره ابن حبان في الثقات.قال 

 وقال أبو زرعة: "صدوق"، وقال الدارقطني: "لي  به بأس".
 وقال النسائي، وأبو حاتم: "لي  بالقوي"، وقال أبو داود: "لي  هو بذاك".

ا،  ال يجوز االحتجاج به إال فيما يوافق الثقات". وقال ابن حبان في المجروحين: "يخطيء خطأ فاحشا
 وقال ابن حجر: "وثقه أبو حاتم، وقال النسائي لي  بالقوي". توفي في حدود الستين ومائة. )خ م س(.

 . وهللا تعالى أعلم. صدوق الراجح أنه  قلت:
آلجري ألبي داود (، أبو داود، سؤاالت ا196(، العجلي، الثقات )ص: 158/ 4البخاري، التاريخ الكبير )ج

(، ابن 264/ 4(، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج46(، النسائي، الضعفاء والمتروكون )ص: 303)ص: 
/ 4(، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج344/ 1(، ابن حبان، المجروحين )ج421/ 6حبان، الثقات )ج

لذهبي، من تكلم فيه وهو موثق )ص: (، ا66/ 4(، اإلسالم )ج222/ 11(، المزي، تهذيب الكمال )ج349
/ 1)ج الباري  فتح حجر، ابن(، 130/ 4(، ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج450/ 1(، الذهبي، الكاشف )ج 91
 (.245(، ابن حجر، التقريب )ص: 407
(، الباجي، الباجي، التعديل 428/ 5(. وانظر: مغلطاي، إكمال تهذيب الكمال )ج373ابن الجنيد )ص: 2) )

 ( بهذا السياق.1141/ 3يح )جوالتجر 
بي. الدوري )جالدوري ورواية   (.349/ 3، عن ابن معين؛ موافقة للفظ ابن معين في رواية الَغالَّ
 (.352/ 4(، و)ج316/ 3: عن ابن معين: "سلم بن زرير كنيته أبو يون ". الدوري )جالدوري وقال 
 (.130/ 4ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج: "ضعفه يحيى بن معين لقلة اشتغاله بالحديث". الحاكموقال 
 : متفق  على توثيقه: سلمان أبو رجاء مولى أبي قالبة3) )

 قال العجلي، والذهبي: "ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: "صدوق". )خ م د س(.
/ 1واألسماء )ج (، مسلم، الكنى139/ 4(، البخاري، التاريخ الكبير )ج182/ 7ابن سعد، الطبقات الكبرى )ج

/ 6(، ابن حبان، الثقات )ج299/ 4(، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج423/ 1(، العجلي، الثقات )ج315
/ 1(، الذهبي، الكاشف )ج 346/ 3(، الذهبي، تاريخ اإلسالم )ج260/ 11(، المزي، تهذيب الكمال )ج417
 (.246ب )ص: (، ابن حجر، التقري140/ 4(، ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج452
 (.483/ 21ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج4) )
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ل    : س  ُة ْبُن األ ْكو ِع: ُهو  ل م  مْ ــــــــــس  ُة بُن ع  اُن بُن ـــــــِسن   األ ْكو ِع:ِرو بِن األ ْكو ِع، و اسُم ـــــــم 
، الم ْعُروف  ِنيُّ ، الم د  اِزيُّ ، الِحج  اُل: أ ُبو ِإي اٍس األ ْسل ِميُّ ُيق  ْبِد هللِا، أ ُبو ع اِمٍر، و أ ُبو ُمْسِلٍم، و  ع 

 :(1)ِباْبِن األ ْكو عِ 
بو أ ، أخبرناُبْندارأخبرنا أبو البركات األنماطي، أخبرنا ثابت بن  :(2)قال ابن عساكر .170

ْير ي العالء الواسطي، أخبرنا أبو بكر  ل بن غَ ، أخبرنا الَباَبس  اناأَلْحَوص بن الُمَفضَّ  ، حدثناسَّ
نان". :َسَلَمة بن عمرو بن األكوع، واسم األكوع أبي قال: قال يحيى بن معين: "  س 

ال: قا ُبْندارأخبرنا أبو البركات، أخبرنا أبو الفضل، وأبو المعالي ثابت بن  :(3)وقال .171
أخبرنا أبو العالء، أخبرنا أبو بكر، أخبرنا أبو أمية، حدثنا أبي قال: قال أبو زكريا: "سلمة 

 ".أبا مسلم :بن األكوع أبو مسلم"، وفي رواية ثابت: "كان سلمة بن األكوع يكنىا
 

ِدْين ِة الناب وياِة،  ْيُخ الم  ، ش  ِدْيِنيُّ الم ْخُزْوِميُّ ُة بُن ِدْين اٍر الم  ل م  ،أ بُ  س  ِدْيِنيُّ اِزٍم الم   و ح 
ِقْيل : و ال ُؤهُ  ُد بُن ُسْفي ان، و  ْول ى األ ْسو  ، م  اصُّ ، م ْوال ُهُم األ ْعر ُج، األ فزُر، التامااُر، الق   الم ْخُزْوِميُّ

 :(4)ِلب ِني ل ْيثٍ 

بو وأ ،َخْيُرْون أخبرنا أبو البركات األنماطي، أخبرنا أبو الفضل بن  :(5)قال ابن عساكر .172
ْير ي الَباقاال: أخبرنا أبو العالء الواسطي، أخبرنا أبو بكر  ُبْندارالمعالي ثابت بن  ، حدثنا َبس 

                                                           

جعان، ويسبق الفرس عدواا، : صاحب رسول هللا سلمة بن األكوع1) ) ، أول مشاهده الحديبي ة، وكان من الش 
جرة على الموت، استوطن الربذة بعد قتل عثمان، وتوفي سنة أربع وسبعين، وله ثمانون  وبايع النبي   عند الش 
 ل: توفي سنة أربع وستين، وهو ابن ثمانين سنة.سنة، وقي

/ 3(، أبو نعيم، معرفة الصحابة )ج679(، ابن منده، معرفة الصحابة )ص: 69/ 4البخاري، التاريخ الكبير )ج
(، ابن حجر، التقريب 127/ 3(، ابن حجر، اإلصابة )ج326/ 3(، الذهبي، سير أعالم النبالء )ج1339
 (.248)ص: 

  (.84/ 22اريخ دمشق )جابن عساكر، ت2) )
 (.3/ 3، كنيته أبو مسلم". الدوري )ج: عن ابن معين: "سلمة بن األكوع صاحب رسول هللا الدوري وقال 
 (.88/ 22ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج3) )
ل مة بن دينار:4) )  متفق  على توثيقه: س 

ان ذهبي، وابن حجر: "ثقة"، وذكره ابن حبقال ابن سعد، وأحمد، والعجلي، وأبو حاتم، والنسائي، وابن خزيمة، وال
 في الثقات. مات في خالفة المنصور )ع(.

(، 196(، العجلي، الثقات )ص: 78/ 4(، البخاري، التاريخ الكبير )ج422/ 5ابن سعد، الطبقات الكبرى )ج
لسلمي (، الدارقطني، سؤاالت ا316/ 4(، ابن حبان، الثقات )ج159/ 4ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج

(، الذهبي، 664/ 3(، الذهبي، تاريخ اإلسالم )ج272/ 11(، المزي، تهذيب الكمال )ج352للدارقطني )ص: 
 (.247(، ابن حجر، التقريب )ص: 143/ 4(، ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج452/ 1الكاشف )ج 

ابن معين في رواية  ، عن ابن معين؛ بنحو لفظابن الجنيدورواية  (.19/ 22ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج )5)
بي. ابن الجنيد )ص:   (.365الَغالَّ

 (.382/ 3(، و)ج197/ 3: عن ابن معين: "وأبو حازم سلمة بن دينار". الدوري )جالدوري وقال 
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بيأبو أمية  ى سلمة بن دينار مول :، حدثنا أبي، عن يحيى قال: "أبو حازم المدينيالَغالَّ
 المديني". "بني ليث". ولم يقل ثابت: 

 

ُش األ نْ   ْضِل األ ْبر  ُة بُن الف  ل م  ُق الرااِزيُّ ق  س  ْبِد هللِا األ ْزر  اِريُّ م ْوال ُهم، أ ُبو ع   :(1)اِضي الراي ِ ص 

كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى : (2)قال الخطيب البغدادي .173 ن كككككككد بكككك، قال: أخبرنا محمالسُّ
قال: ، بيالَغالَّ عبد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن 

قال يحيى بن معين: "الرازيُّون ال بأس بهم: َحكَّام بن َسْلم، والخليل بن ُزَراَرة، وُنَعْيم بن 
 ميسرة، وَسَلَمة بن الَفْضل األَْبَرش قاضيهم".

  

                                                           

 (.22/ 22: عن ابن معين قال: "ثقة". ابن عساكر، تاريخ دمشق )جمعاوية بن صالحوقال 
ل مة بن الفضل األ ْبر ش1) )  عن ابن إسحاق، واختلف  في توثيقه: : روى المغازي س 

قال ابن سعد: "كان ثقة صدوقاا"، وقال أبو داود: "ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: "يخطئ ويخالف"، 
 م إال خيراا".لوسئل أحمد عنه فقال: "ال أع

البخاري،  قالوقد سمع منه ابن المديني، وتركه، وضعفه ابن راهويه، وقال: "في حديثه بعض المناكير"، و 
 والساجي: "عنده مناكير". وقال النسائي: "ضعيف".

وقال أبو حاتم: "محله الصدق، في حديثه إنكار، لي  بالقوي، ال يمكن أن أطلق لساني فيه بأكثر من هذا، 
 يكتب حديثه وال يحتج به"، وقال أبو أحمد الحاكم: "لي  بالقوي عندهم".

، ولم أجد في حديثه حديثاا قد جاوز الحد في اإلنكار، وأحاديثه مقاربة وقال ابن عدي: "عنده غرائب وإفرادات
 محتملة".

: "صدوق كثير الخطأ". توفي بعد التسعين ومائة، وقد جاز المائة. )د ت  -وهو الراجح  -وقال ابن حجر 
 فق(.

/ 2عفاء الكبير )ج(، العقيلي، الض84/ 4(، البخاري، التاريخ الكبير )ج267/ 7ابن سعد، الطبقات الكبرى )ج
(، ابن حبان، المجروحين 287/ 8(، ابن حبان، الثقات )ج169/ 4(، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج150
(، 305/ 11(، المزي، تهذيب الكمال )ج370/ 4(، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج337/ 1)ج

(، 192/ 2(، الذهبي، ميزان االعتدال )ج454/ 1(، الذهبي، الكاشف )ج 49/ 9الذهبي، سير أعالم النبالء )ج
 (.248(، ابن حجر، التقريب )ص: 153/ 4ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج

 (.495/ 29(، المزي، تهذيب الكمال )ج415/ 15وانظر: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج2) )
(، ابن الجنيد )ص: 364/ 4: عن ابن معين: "لي  به بأس". الدوري )جوابن محرز وابن الجنيد،، الدوري وقال 
 (.83/ 1(، ابن محرز )ج484(، و)ص: 405
ا، مغازيه أتم، لي  في الكتب الحسين بن الحسن الرازي وقال  : عن ابن معين: "ثقة، قد كتبنا عنه، كان كيسا

 (.169/ 4أتم من كتابه". ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج
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ْيظ ة  أ ِو   ْول ى ُقر  اُل: م  ُيق  اِر، و  ْول ى األ ْنص  ، م  لناِضيِر، اُسل ْيم اُن ْبُن أ ْرق م ، أ ُبو ُمع اٍذ الب ْصِريُّ
ْيشٍ  ْول ى ُقر  الُ: م  ُيق   : (1)و 

كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى  :(2)قال الخطيب البغدادي .174 ن ككككككد بككككك، قال: أخبرنا محمالسُّ
، قال: بيالَغالَّ عبد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن 

 ي  بذاك".ل :قال أبو زكريا: "سليمان بن أرقم
 

ك ِم   :(3)الُكْوِفي ِ  الو اِسِطي ِ  ع و ان ة  الك ْلِبي ِ  بنِ  ُسل ْيم اُن بُن الح 
كَّر ي   أخبرني :(4)قال الخطيب البغدادي .175  ي،الشافع هللا عبد بن محمد أخبرنا: قال ،السُّ
بي ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال  عين،م بن يحيى عن ،الَغالَّ
 .بشيء" لي  :َعَوانة بن الَحَكم بن "سليمان: قال

                                                           

 :متروك الحديث: سليمان بن أرقم1) )
وقال أبو حاتم، والترمذي، والنسائي، "، متروك الحديث عن الزهري "الدارقطني: وقال "متروك"، :اودقال أبو د

 وابن خراش، وغيرهم: "متروك الحديث". وقال ابن حجر: "ضعيف". ) د ت س(.
/ 4(، البخاري، التاريخ الكبير )ج393/ 2(، و)ج67/ 2أحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد )ج

(، الترمذي، العلل الكبير 776/ 2(، مسلم، الكنى واألسماء )ج174(، الجوزجاني، أحوال الرجال )ص: 2
(، ابن 100/ 4(، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج48(، النسائي، الضعفاء والمتروكون )ص: 250)ص: 

الدارقطني، العلل الواردة [(، 238/ 4(، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج328/ 1حبان، المجروحين )ج
(، 16/ 2)ج ، ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون  ]3321: رقم الحديث415/ 13ج ،في األحاديث النبوية

(، 456/ 1(، الذهبي، الكاشف )ج 398/ 4(، الذهبي، تاريخ اإلسالم )ج351/ 11المزي، تهذيب الكمال )ج
(، ابن حجر، التقريب )ص: 168/ 4التهذيب )ج(، ابن حجر، تهذيب 196/ 2الذهبي، ميزان االعتدال )ج

249.) 
 (.18/ 10الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج2) )

 (.127(، الدارمي )ص: 276/ 3: عن ابن معين: "لي  بشيء". الدوري )جالدارمي، الدوري وقال 
ا". الدوري )جالدوري  وقال  (.527/ 3: عن ابن معين: "لي  يسوى فلسا
ابن معين: "سليمان بن أرقم، وسليمان بن قرم، جميعا ضعيفان". الخطيب البغدادي،  : عنيعقوب بن شيبةقال 

 (.18/ 10تاريخ بغداد )ج
 وثقه النفيلي، وضعفه الباقون: :الحكم بن سليمان3) )
 لوقا ،"لحديثا متروك: "النسائي ، وقال"شيئاا عنه أكتب لم: "أحمد وقال به"، بأس "ال: جعفر النَُّفْيل ي   أبو قال 
، جعفر أبو عنه روى  أخطأ، ربما: "حبان ابن  مقدار يف أر ولم: "عدي ابن وقال ،"ثقة أنه يزعم وكان النَُّفْيل ي 
 ".ضعفوه: "الذهبي وقال ،"فأذكره منكراا حديثاا يرويه ما

، ، النسائي(9/ 4)ج، البخاري، التاريخ الكبير (38: أحمد، العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي وغيره )ص
/ 2)ج، العقيلي، الضعفاء الكبير (107/ 4)ج، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل (48: ص)الضعفاء والمتروكون 

الذهبي، تاريخ  ،(242/ 4ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(275/ 8)ج ابن حبان، الثقات ،(128
 (.199/ 2)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(84/ 5)جاإلسالم 

 .(40/ 10)ج غدادي، تاريخ بغدادالخطيب الب4) )
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اُود   ْبنُ  ُسل ْيم انُ   ِريُّ  ِزي ادٍ  ْبنِ  ِبْشرِ  ْبنِ  د  ْعِديُّ  اْلِمْنق  اذ ُكوِنيُّ  السا  :(1)اْلب ْصِريُّ  أ ُبو أ يُّوب   ،الشا
كَّر ي   أخبرني :(2)قال الخطيب البغدادي .176  ي،الشافع هللا عبد بن محمد أخبرنا: قال ،السُّ
بي ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: الق  نب يحيى قال: قال ،الَغالَّ

اَذُكون ي  الكذب" ابن على "جربت: معين  .الشَّ

                                                           

 .(86/ 4)ج الدوري  ".بشيء لي : "معين ابن عن :الدوري  وقال
/ 3ج)ابن حجر، لسان الميزان  .وأسقطوه" عليه، خيثمة وأبو معين وابن أحمد : "ضربغيالن بن محمود وقال
83). 
 روايته: العلماء ترك :الشاذكوني داود بن سليمان1) )

 نديع ماجن، حافظ: "عدي ابن وقال ،"ضعيف كل   من عندي أضعف هو: "البخاري   لبالكذب، وقا أحمد وصفه
 وإنما ،الشاذكوني يتهم أن هللا معاذ: "األهوازي  َعْبَدان وقال ،"الهلكى أحد: "الذهبي وقال ،"الحديث يسرق  ممن
 .ئتينوما وثالثين ست سنة . توفي"متروك: "حجر ابن وقال ،"فيغلط يحدث فكان ذهبت، قد كتبه كانت
، في اليمن إلى يتجر أبوه وكان َبات ويبيع الَبز   إليها. نسبف شاذكوني ة باليمن وتسمى الكبار، اْلُمَضرَّ

ابن  ،(114/ 4)جو ،(572/ 3)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(225/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
الذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(390/ 1)ج صبهان أبو نعيم، تاريخ أ ،(299/ 4عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج

 (.728: ابن حجر، التقريب )ص ،(205/ 2)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(829/ 5)ج
بهذا السياق،  (830/ 5)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ، وانظر:(62/ 10)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )

بي.  ولم ينسبه إلى الَغالَّ
اَذُكون ي  يقول سليمان سمعت: "ينمع ابن : عنالدوري  وقال  أنا إال نالحس رأى من حرفاا هاتوا: بالبصرة الشَّ
 .(115/ 4)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ". أحفظه
 .(281: ص) الجنيد ابن ".الحديث ويضع يكذب أنه إال سمع، قد: "معين ابن عن :الجنيد ابن وقال
اَذُكون ي  روى  إن وقيل: معين عن ابن :الجنيد بن الحسين بن علي وقال  له ذكر احديثا  - زيد بن حماد عن الشَّ
 .(115/ 4)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ".الحديث يضع كان هللا عدو كذاب: "فقال -

 .(128/ 2)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ".بشيء لي : "معين : عن ابنالحضرمي محمد بن أحمد وقال
 بن والحسن يعلى، أبو وكان شيبة أبي بن بكر وأبو معين، بن اَذُكون ي  يحيىالشَّ  في وتكلم: "عدي ابن وقال
 ".عنه له كرذ حديث في معين ابن وكذبه ينسبانه، وال أيوب، أبو سليمان حدثنا: يقوالن عنه حدثا إذا سفيان

 .(299/ 4ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج
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اِرِسيُّ   اُرْوِد الف  اُود  بِن الج  ِديُّ ، ُسل ْيم اُن بُن د  ، ُثما األ س  اُود  الطاي اِلِسيُّ ، أ ُبو د  ، ُثما الزُّب ْيِريُّ
ْول ى  اِفُظ، الب ْصِريُّ م  ْيشٍ  م ْول ى ، وهوآِل الزُّب ْيِر بِن الع وااِم الح   :(1)لُقر 

كَّر ي   يحيى بن هللا عبد أخبرني :(2)قال الخطيب البغدادي .177  دككككككككككككككككككمحم أخبرنا: قال ،السُّ
 ،بيلَغالَّ ا ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال الشافعي، هللا عبد بنا
 ".معاوية نب نصر لبني موالة وأمه العوام، بن الزبير لموالي مولى :الطيالسي داود "أبو: قال

 

ْوالِنيُّ   اُود  اْلخ  ار اِنيُّ  ،ُسل ْيم اُن ْبُن د  اُود  الدا   :(3)أ ُبو د 
 ،ُرْون َخيْ أخبرنا أبو الفضل بن  ،وقد أخبرنا أبو البركات األنماطي :(4)قال ابن عساكر .178

ْير ي ر ككككككككككككككأخبرنا أبو بك ،ا أبو العالء المقرئ أخبرن لاأَلْحَوص بن النا حدث ،الَباَبس   بن  ُمَفضَّ
                                                           

 هل العلماء واحتمل أحاديث، في أخطأ وحفظه، إمامته على قمتف :الطيالسي داود أبو داود، بن سليمان1) )
 ".هل يحتمل: "فقال ؟"يخطئ إنه: "فقيل". صدوق  ثقة: "فقال داود، أبي عن حنبل بن أحمد سئل فقد ذلك،
 يف يخطئ أن حفظه؛ من حديث ألف بأربعين يحدث من بعجب ولي  يرفعها، أحاديث وله: "عدي ابن قال

 أبو وما ،حفظه من ذلك أتى وإنما غيره، يرسلها أحاديث، ويوصل غيره، يوقفها ديث،أحا يرفع منها، أحاديث
 ".أحاديث في أخطأ ثقة االعالم، أحد: "الذهبي وقال ".ثبت متيقظ إال غيري  وعند عندي داود
 (.ق س ت د م خت. )ومائتين أربع سنة توفي ."أحاديث في غلط حافظ، ثقة: "حجر ابن وقال

المزي، تهذيب الكمال  ،(111/ 4)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(218/ 7)جالكبرى  ابن سعد، الطبقات
ابن حجر،  ،(203/ 2)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(378/ 9)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(405/ 11)ج

 (.250: التقريب )ص
 .السياق بهذا( 401/ 11)جمال المزي، تهذيب الك: وانظر ،(33/ 10)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )
 أبو: "الفق ؟"ُعَماَرة بن َحَرم ي   أو إليك أحب داود فأبو: "قلت شعبة، أصحاب عن معين ابن سألت الدارمي قال
 أبو: "فقال ؟"مهدي بن الرحمن عبد أو فيه إليك أحب داود فأبو: "قلت" منه إلي   أحب داود أبو صدوق، داود
 .(64: ص) الدارمي. "به أعلم داود
 تقنأ بهز وكان ثقة، داود أبو: "قال ؟"بهز أو داود أبو إليك أحب كان من: "معين البن : قيلطهمان ابن وقال
 .(120: ص) طهمان ابن ".شيء كل في منه
، تهذيب المزي  ".معاوية بن نصر لبني موالة كانت فارسية وأمه العوام، بن الزبير آلل مولى"معين:  ابن وقال

 .(182/ 4ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(401/ 11)جالكمال 
ْوالني داود بن سليمان3) )  :توثيقه في مختلف  : الخ 
ا وقال ،"مأمون  ثقة: "حبان ابن قال   به لي : "الدارقطني وقال ،"به بأس ال: "حاتم أبو وقال ،"صدوق : "أيضا

 ."نظر فيه: "البخاري  وقال ".بأس
 ،"نفردا إذا بحديثه يحتج ال: "خزيمة ابن وقال ،"بشيء لي : "أحمد وقال ،"الحديث منكر: "المديني ابن وقال
 ابن قالو  ،"فيه مختلف: "الذهبي وقال". ضعيف: "الدارقطني مرة أخرى  وقال ،"الحديث متروك: "النسائي وقال
 . (س مد". )ضعيف: "-وهو الراجح  -حجر 

/ 6)ج ابن حبان، الثقات ،(110/ 4)جديل ابن أبي حاتم، الجرح والتع ،(10/ 4)جالبخاري، التاريخ الكبير 
/ 1الذهبي، الكاشف )ج  ،(67/ 4)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(416/ 11)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(387
ابن حجر، التقريب  ،(189/ 4ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(200/ 2)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(459
 (.251: )ص
 .(309/ 22جابن عساكر، تاريخ دمشق )4) )

ابن أبي خيثمة، السفر  ،(123: ص) الدارمي". بشيء لي : "معين ابن عن: خيثمة أبي وابن ،الدارمي وقال
 (.375/ 1)جالثاني 
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ان، أخبرنا أبي، عن يحيى بن معين قال: "حديث سليمان بن داود في الصدقات)1( يحيى  َغسَّ
."شيخ شامي ضعيف" :فقال ؟بن حمزة يحدث عنها  
".العزيز وكان من كتاب عمر بن عبد" :قال   

                                                           

ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول، /القسامةسنن النسائي، [في  النسائي: حديث طويل، أخرجه هذا1) )
/ 2 سنن الدارمي، الزكاة/ زكاة الغنم،[ والدارمي في ،]4853/: رقم الحديث 57/ 8 ،واختالف الناقلين له

 ذكر كتبة المصطفى /  كتب النبي صحيح ابن حبان،[في  حبان وابن ،] 1661: رقم الحديث 1009
/ 1 المستدرك على الصحيحين، الزكاة،[والحاكم في  ،] 6559: رقم الحديث 501/ 14 ،كتابه إلى أهل اليمن

 ثناحد: قال موسى، بن الحكم حدثنا: قال منصور، بن عمرو قال النسائي: أخبرنا .] 1447 : رقم الحديث552
 نع حزم، بن عمرو بن محمد بن بكر أبي عن الزهري، حدثني: قال داود، بن سليمان عن حمزة، بن يحيى
 عمرو عم به وبعث والديات، والسنن الفرائض فيه كتاباا اليمن أهل إلى كتب  هللا رسول أن: " جده عن أبيه،
 عبد بن ونعيم كالل، عبد بن شرحبيل إلى  النبي محمد "من: نسختها هذه اليمن أهل على فقرأت حزم، بن

 مؤمناااْعَتَبط  من "أن كتابه: في وكان ،"بعد أما وهمدان ومعافر رعين ذي قيل كالل، عبد بن والحارث كالل،
 أوعب إذا ألنفا وفي اإلبل، من مائة الدية النف  في وأن ل،المقتو  أولياء يرضى أن إال َقَود   فإنه بينة، عن قتالا 
 الدية، الصلب فيو  الدية، الذكر وفي الدية، البيضتين وفي الدية، الشفتين وفي الدية، اللسان وفي الدية، جدعه
 وفي ،لديةا ثلثالَجائ َفة  وفي الدية، ثلث المأُمومة وفي الدية، نصف الواحدة الرجل وفي الدية، العينين وفي

 من م خ السن وفي اإلبل، من عشر والرجل اليد أصابع من أصبع كل وفي اإلبل، من عشرة خم اْلُمَنق  َلة 
َحة  وفي اإلبل،  دينار". ألف الذهب أهل وعلى بالمرأة  يقتل الرجل وأن اإلبل، من خم الُموض 
 إسناده ضعيف، فيه سليمان بن داود ضعيف. قلت:
انظر: ابن .ي قتله بال جناية كانت منه وال جريرة توجب قتله، فإن القاتل يقاد به ويقتلأ: َقَود  ...  اْعَتَبطَ  -

 .(172/ 3النهاية في غريب الحديث )ج األثير،
ة التي بلغت أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. ابن األثير، النهاية في غريب : المأُمومة - جَّ انظر: الشَّ

 .(68/ 1الحديث )ج
هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف. يقال جفته إذا أصبت جوفه، وأجفته الطعنة وجفته بها؛ والمراد : َفةالَجائ   -

 .(317/ 1بالجوف هاهنا كل ماله قوة محيلة كالبطن والدماغ. ابن األثير، النهاية في غريب الحديث )ج
بن ا .يل: التي تنقل العظم: أي تكسرههي التي تخرج منها صغار العظام، وتنتقل عن أماكنها، وق :اْلُمَنق  َلة -

 (.110/ 5)جاألثير، النهاية في غريب الحديث 
َحة -  (.471/ 2)ج ابن األثير، النهاية في غريب الحديث .وهي التي تبدي وضح العظم أي بياضه: الُموض 
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ل م ة  اْلك ْلِبيُّ م ْوالُهُم، اْلِحْمِصيُّ   ، أ ُبو س  اِميا   :(1)ُسل ْيم اُن ْبُن ُسل ْيٍم الشا
 ،ْون َخْيرُ أحمد بن الحسن بن  أخبرنا ،أخبرنا أبو البركات األنماطي :(2)قال ابن عساكر .179

برنا أخ ،محمد بن أحمد بن محمد بن موسى أخبرنا، محمد بن علي بن يعقوب أخبرنا
ان ل بن َغسَّ بي اأَلْحَوص بن الُمَفضَّ أبو " :عينأبو زكريا يحيى بن م نا أبي قالحدث ،الَغالَّ

 ".ثقة ،ُسَلْيمسليمان بن  :سلمة الحمصي
 

اُود    ْبِد هللِا اْلُكوِفي، أ ُبو د  ْمِرٍو بِن ع  ِعيُّ ُسل ْيم اُن ْبُن ع   :(3)الناخ 

: قال أبي، حدثني: قال الواعظ، عمر بن هللا عبيد أخبرنا :(4)قال الخطيب البغدادي .180
ان الَغالَّ  حدثنا: قال الفرائضي، القاسم بن نصر الليث أبو حدثنا ل بن َغسَّ  :قال ،بيالُمَفضَّ

                                                           

 :توثيقه على متفق :الشامي ُسل ْيم بن سليمان1) )
 وزاد ،"ثقة: "وغيرهم حجر، وابن سفيان، بن ويعقوب والدارقطني، م،حات وأبو والعجلي، داود، وأبو أحمد، قال

 )د ت س ق(. .الثقات في حبان ابن وذكره ،"بأس به لي : "النسائي وقال ،"الحديث حسن: "يعقوب
/ 1)جمسلم، الكنى واألسماء  ،(17/ 4)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(325/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 

ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(202: ص) العجلي، الثقات ،(456/ 2)ج المعرفة والتاريخ الفسوي، ،(379
الدارقطني، سؤاالت  ،(76/ 5)ج، أبو أحمد، األسامي والكنى (385/ 6)ج ابن حبان، الثقات ،(121/ 4)ج

 ،(459/ 1الذهبي، الكاشف )ج  ،(439/ 11)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(187: السلمي للدارقطني )ص
 (.251: ابن حجر، التقريب )ص ،(195/ 4ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(431/ 2)جو
 .السياق بهذا ،(441/ 11)جالمزي، تهذيب الكمال : وانظر ،(328/ 22)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )

بي رواية في معين ابن للفظ موافقة معين؛ ابن عن ،الدوري  ورواية  (.422/ 4)ج الدوري . الَغالَّ
 :"الحديث يضع أنه على اجتمعوا: "عدي ابن قال :النخعي داود أبو عمرو، بن سليمان3) )
 وأبو ،والبخاري  الفالَّس، علي بن وعمرو حنبل، بن وأحمد المديني، وابن شريك، عمه ابن: بالكذب وصفه 

 .والذهبي والجوزجاني، محمد، بن وصالح سفيان، بن ويعقوب حاتم،
ا جالا ر  وكان: "حبان ابن وقال ا، الحديث يضع كان أنه إال الظاهر، في صالحا  كتابة لتح ال قدريًّا، وكان وضعا
 ".لحديثا متروك: "والنسائي خراش، ابن وقال ".االعتبار طريق من إال ذكره وال االختبار، جهة على إلى حديثه

/ 3)ج لمعرفة والتاريخالفسوي، ا ،(302/ 1)جمسلم، الكنى واألسماء  ،(28/ 4)جالبخاري، التاريخ الكبير 
، ابن أبي حاتم، الجرح (134/ 2)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(48: ص)النسائي، الضعفاء والمتروكون  ،(57

/ 4ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(333/ 1ابن حبان، المجروحين )ج ،(132/ 4)جوالتعديل 
 ،(190: ارقطني، سؤاالت السلمي للدارقطني )صالد ،(155/ 2)جالدارقطني، الضعقاء والمتروكون  ،(219

الذهبي، تاريخ  ،(216/ 2)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(98: الحاكم أبو عبد هللا، سؤاالت السجزي للحاكم )ص
 ،(282/ 1)جالذهبي، المغني في الضعفاء  ،(174: ص) الذهبي، ديوان الضعفاء ،(1016/ 4)جاإلسالم 

 (. 130: ص) يثسبط ابن العجمي، الكشف الحث
 .(22/ 10)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد4) )

 ".كذاب سوء رجل كان: " معين ابن عن: طهمان وابن ،الدوري  وقال
 . "الحديث يضع كان النخعي، داود أبي من خير وهو إال رجل ببغداد يكن ولم قدري، خبيث: "الدوري  زاد
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، داود أبو له ذكر: قال ،(2)شريك عن ،(1)الُمَعْيطي حدثنا  .النخع" "كذاب: فقال النََّخعي 
بي يعني ،الرحمن عبد أبو قال .181  له انك "قد: معين، فقال بن يحيى عنه لوسئ: الَغالَّ
 ثقة".  (3)أب  

 بن محمد أخبرنا: قال الواسطي، علي بن محمد العالء أبو القاضي أخبرنا :(4)وقال .182
ْير ي  موسى بن محمد بن أحمد ل بناأَلْحَوص  أمية أبو أخبرنا: قال بواسط، الَباَبس   الُمَفضَّ
بي  اودد أبو الحديث، منهم: ويضعون  يكذبون  رجال ببغداد "كان: أبي قال: قال الَغالَّ
 .النخعي"

                                                           

 كان اد،بإسن وعندي إال شيء منها لي  فقال الطالق، من أبواب في هشيم عند من انصرفنا: "طهمان ابن وزاد
 (.76: ص) طهمان ابن ،(554/ 3)ج الدوري ". يخرج ثم الحديث، فيضع يدخل
 خصيفاا، سمعت: يقول – البقر درب عند وكان -النخعي داود أبا سمعت: "معين ابن عن: الدوري  وقال

 (.398/ 4)ج وري الد". الناس أكذب وكان: "يحيى قال ،"ومخصفاا وخصافاا،
 (.76: ص) طهمان ابن. الرواية هذه بنحو طهمان ابن ورواية
 (.132/ 4)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ". الحديث يضع يكذب، بشئ، لي : "معين ابن عن: الدوري  وقال
      (.                                51/ 1)ج محرز ابن". النخع كذاب: "معين ابن عن: محرز ابن وقال
ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال ". الحديث ووضع بالكذب يعرف ممن: "معين ابن عن :مريم أبي ابن وقال
 (.220/ 4)ج
 (.20/ 10)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد". كذاب: "معين عن ابن :الصاغاني إسحاق بن محمد وقال
الخطيب البغدادي، تاريخ ". ثقة أب داود يألب وكان: "معين ابن عن :شيبة أبي بن عثمان بن محمد وقال
 (.20/ 10)ج بغداد
هم: هللا، قال ابن قانع: "ثقة"، وقال الحسين بن ف عبد بن شريك الُمَعْيطي، سمع هللا عبد أبو عمر بن محمد1) )

 .(34/ 4ج) ومائتين. الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد وعشرين اثنتين حديث". توفي سنة صاحب ثقة "وكان
 تقريب )ص:قال ابن حجر في ال بواسط، القاضي هللا عبد أبو الكوفة ثم الكوفي النخعي هللا عبد بن شريك2) )

ا فاضالا  عادالا  وكان بالكوفة، القضاء ولي منذ حفظه تغير كثيراا، يخطىء صدوق (: "266 اشد عابدا  على يدا
 (.ق س ت د م خت. )ومائة وسبعين ثمان أو سبع سنة توفي ."البدع أهل
". ثقة(: "423 قال ابن حجر في التقريب )ص: الكوفي، معاوية أبو النخعي، وهب بن هللا عبد بن عمرو3) )
 (.ق س بخ)
  .(26/ 10)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد4) )

 لنخعيا داود أبو منهم الحديث، يضعون  قوم ببغداد كان: "معين ابن عن :شيبة أبي بن عثمان بن محمد وقال
 .(20/ 10)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد". عمرو بن سليمان
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ْيٍر، أ وْ   ْيُط ْبُن ُعم  ُدوِسيُّ  ُشم ْيط ُسم  ْبِد ّللااِ السا ْيٍر، أ ُبو ع  ْمٍرو، أ ِو اْبِن ُسم   ْبُن ع 
 : (1)اْلب ْصِريُّ 

قال:  بيالَغالَّ حدثنا  ،حدثنا جعفر بن األزهر ،حدثنا أبو بكر الشافعي :(2)قال الدارقطني .183
 ."(4)ريْ دَ عمران بن حُ  :(3) ]عن[سدوسي روى  :ط بن عميريْ مَ السُّ "قال يحيى: 

 

                                                           

ْير بن ُسم ْيط1) )  :وثقه بعض األئمة، وتوسط فيه آخرون : ُعم 
 (.ق س م بخ". )صدوق : "حجر ابن قال الثقات، في حبان ابن وذكره ،"ثقة: "العجلي قال

ابن  ،(208)ص:  ، الثقاتالعجلي ،(485/ 1)جمسلم، الكنى واألسماء  ،(203/ 4)جالبخاري، التاريخ الكبير 
/ 5)جأبو أحمد، األسامي والكنى  ،(346/ 4)ج ابن حبان، الثقات ،(317/ 4)جأبي حاتم، الجرح والتعديل 

الذهبي، الكاشف )ج  ،(1112/ 2)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(145/ 12)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(117
 (.256: ر، التقريب )صابن حج ،(240/ 4ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(467/ 1
(: "روى عنه: سليمان التيمي، وعاصم األحول، وعمران بن ُحَدْير؛ 146/ 12قال المزي في تهذيب الكمال )و 

، وبين الذي  وفرق أبو حاتم الرازي، وابن حبان بين: ُسَمْيط الذي يروي عن أن ، ويروي عنه سليمان التَّْيم ي 
 ن، وأبي األحوص، وروى عنه عاصم األحول، وعمران بن ُحَدْير".ركب إلى عمر، وروى عن أبي موسى، وعمرا

 وقال ابن حبان في الذي يروي عن أن : سميط بن سمير وفي األخر: سميط بن عمرو بن جبلة السدوسي.
ا، فاهلل أعلم".  وجعلهما أبو الحسن الدارقطني، وأبو نصر بن ماكوال، وغيرهما واحدا

(، الدارقطني، المؤتلف والمختلف 346/ 4(، ابن حبان، الثقات )ج317/ 4ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج
 (.118/ 6(، ابن ماكوال، إكمال تهذيب الكمال )ج1246/ 3)ج 
 .(1246/ 3الدارقطني، المؤتلف والمختلف )ج 2) )

 يد؛ز  بن حماد فيه وأوهم الشمير، عن األحول، عاصم عن زيد، بن حماد روى  قد: "معين ابن عن: الدوري  وقال
 (.326/ 4)ج الدوري ". الشمير بن السميط هو إنما
، والصواب ما أثبته كما ورد في كتب التراجم، ]عن[: المؤتلف والمختلف وردت في موضعها من كتاب قلت:3) )

 عند ترجمته للراوي نفسه. المؤتلف والمختلفوعند الدارقطني في 
ْمَران4) )  توفي ،"ثقة ثقة(: "429 قال ابن حجر في التقريب )ص: صري،الب ُعَبيدة أبو السدوسي، ُحَدْير بنُ  ع 

 (.س ت د م. )ومائة وأربعين تسع سنة
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  ، ِشيُّ الِفْهِريُّ اء  الُقر  ْهُل ْبُن ب ْيض  اءُ س  ب ْيض  ْعُد ِبنْ ؛ ُأمُّهُ  و  ا: د  ٍم الِفْهِرياةُ اْسُمه  ْحد  ؛ ُت ج 
با  اِلِك بِن ض  ِبْيع ة  بِن ِهال ِل بِن م  اِرِث بِن ِفْهرِ و أ ُبْوُه: و ْهُب بُن ر   :(1)بِن م اِلكٍ  ة  بِن الح 

 أخبرنا ،َخْيُرْون أبو الفضل بن  أخبرنا ،أخبرنا أبو البركات األنماطي :(2)قال ابن عساكر .184
ْير ي أبو بكر  أخبرناأبو العالء الواسطي   :أبي ، حدثنالالُمَفضَّ اأَلْحَوص بن  ، أخبرناالَباَبس 
 ".بنو بيضاء :فوانوص ،وسهيل ،سهل" :قال يحيى بن معين

 

ِد ال  ْهُل أ ُبو األ س   :(3)اِريُّ ر  ق  س 
 دثناحثنا جعفر بن األزهر، حدثنا محمد بن عبد هللا بن إبراهيم، حدو  :(4)قال مغلطاي .185

بي        ."رار قبيلة بكري راري، وقَ قَ  :سهل أبو األسد"، قال يحيى: الَغالَّ
 

                                                           

حيفة بنقض قام ممن كان: بيضاء بن سهل1) )  نفر له جتمعا حتى هاشم، بني على قريش كتبتها التي الص 
 مع ومئذي فأسر بدر، إلى معهم قريش فأخرجته إسالمه، وأخفى بمكة، وأسلم .وأنكروها الصحيفة من تبرءوا

 شهدو  ذلك، بعد بالمدينة سهل وأقام .عنه فخلى يصلي، بمكة رآه  أنه  مسعود بن هللا عبد له فشهد المشركين،
 المسجد.  في  هللا رسول عليهما وصلى سهيل، أخوه مات وفيها بالمدينة، بعض المشاهد، ومات النبي  مع

/ 3ابن حجر، اإلصابة )ج ،(659/ 2)ج د البر، االستيعاب، ابن عب(161/ 4)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
162.)  

  .(179/ 24)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )
 : وثقه بعض األئمة، وتوسط فيه آخرون:األسد أبو سهل3) )
 الدارقطني هقال وكنيته اسمه في شعبة غلط األسد، أبو سهل: صوابه الكوفي، األسود أبو علي: "حجر ابن قال
 متفق  على توثيقه:  ".وغيره
: - وهو الراجح –حجر  ابن . وقال"وثق: "الذهبي وقال الثقات، في حبان ابن وذكره ،"صدوق : "زرعة أبو قال
 (.س". )مقبول"

/ 4)ج ابن حبان، الثقات ،(206/ 4)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(99/ 4)جالبخاري، التاريخ الكبير 
الذهبي، الكاشف  ،(182/ 21)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(1847/ 4تلف )ج الدارقطني، المؤتلف والمخ ،(321
 (.406: ابن حجر، التقريب )ص ،(397/ 7ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(49/ 2)ج 
 .(391/ 9)جمغلطاي، إكمال تهذيب الكمال 4) )

 مكة؟ ريقط في التي ءقرورا أهل من: له فقيل القراري، سهل هو األسد أبو سهل: "معين ابن عن: الدوري  وقال
 (.312/ 3)ج الدوري ". ال: "معين ابن فقال
/ 2ج) محرز ابن". نعم: "قال القراري؟ سهل هو: له فقيل ،"األسد ابو سهل: "معين ابن عن: محرز ابن وقال
143.) 
 (.207/ 4)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ". ثقة: "معين ابن: منصور بن إسحاق وقال
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ْيلُ   ِشيُّ  ُسه  اء  الُقر  ى ُمو  أ ُبو ،ْبُن ب ْيض  ، س  اءُ الِفْهِريُّ ب ْيض  ٍم  ؛ُأمُّهُ  و  ْحد  ْعُد ِبْنُت ج  ا: د  اْسُمه 
اِرِث بِن ِفْهِر ب؛ الِفْهِرياةُ  باة  بِن الح  اِلِك بِن ض  ِبْيع ة  بِن ِهال ِل بِن م   :(1)ِن م اِلكٍ و أ ُبْوُه: و ْهُب بُن ر 

 أخبرنا ،َخْيُرْون لفضل بن أبو ا أخبرنا ،أخبرنا أبو البركات األنماطي :(2)قال ابن عساكر .186
ْير ي أبو بكر  أخبرناأبو العالء الواسطي   :أبي ، حدثنالالُمَفضَّ اأَلْحَوص بن  ، أخبرناالَباَبس 

 ".بنو بيضاء :وصفوان ،وسهيل ،سهل" :يحيى بن معينقال 
 

واارُ   اِنيُّ  ُمْصع ٍب  ْبنُ  س  ْمد  ِريُر، اْلُكوِفيُّ  اْله  ْبدِ  أ ُبو الضا  :(3)ذِ نُ ؤ  المُ  هللاِ  ع 

كَّر ي   يحيى بن هللا عبد أخبرنا :(4)قال الخطيب البغدادي .187  نكككككب دكككككككككمحم أخبرنا: قال ،السُّ
: قال ،بيالَغالَّ  ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال الشافعي، هللا عبد
 .بثقة" لي  :مصعب بن "َسوَّار: زكريا أبو قال

                                                           

 بدراا شهدو  الهدم، بن كلثوم على نزل مكة، من هاجر ولما الحبشة، إلى الهجرتين هاجر :بيضاء بن سهيل1) )
ا، وشهد سنة، وثالثين أربع ابن وهو  يعقب، ولم تسع، سنة بالمدينة تبوك من  هللا رسول رجوع بعد ومات أحدا
 .المسجد في  النبي عليه صلى الذي وهو

 الصحابة معرفة منده، ابن ،(270/ 1قانع، معجم الصحابة )ج ابن ،(317/ 3)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
ابن حجر،  ،(667/ 2)ج ، ابن عبد البر، االستيعاب(1321/ 3)ج الصحابة معرفة نعيم، أبو ،(670: ص)

 (.174/ 3اإلصابة )ج
 . (179/ 24)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )

 (.149/ 3)ج الدوري ". دعد: بيضاء اسم بيضاء، بن سهيل: "معين ابن عن: الدوري  وقال
واار3) )  تضعيفه: على متفق   :مصعب بن س 
 أبو لوقا ،"بشيء لي : "أحمد وقال الحديث"، "منكر: البخاري  وقال "متروك"،: والدارقطني والنسائي أحمد قال
 ممن انك: "حبان ابن وقال ،"الحديث ذاهب حديثه، يكتب ال الحديث، متروك: "حاتم أبو وقال ،"ثقة غير: "داود
 ".لها المتعمد كان أنه القلب إلى يسبق حتى المشاهير عن بالمناكير يأتي

العقيلي،  ،(83: أحمد، العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي وغيره )ص ،(169/ 4)جالبخاري، التاريخ الكبير 
/ 1حين )جابن حبان، المجرو  ،(271/ 4)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(168/ 2)جالضعفاء الكبير 

: رقم 231/ 1الدارقطني، سنن الدارقطني، [ ،(532/ 4ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(356
الذهبي، تاريخ  ،(461/ 1)ج ، ابن الجوزي، العلل المتناهية] 574رقم الحديث : 284/ 1)، ]460الحديث
 (.246/ 2)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(636/ 4)جاإلسالم 

 .(289/ 10)ج غدادي، تاريخ بغدادالخطيب الب4) )
/ 3)ج الدوري  ."ضعيف: األعمى سوار وهو مصعب، بن سوار هو المؤذن سوار" عن ابن معين:: الدوري  وقال
361). 
عفاء العقيلي، الض. معين ابن عن: أبان بن جعفرو ،شيبة أبي بن عثمان بن محمدو ،مريم أبي ابن قال وكذا
 .(356/ 1ابن حبان، المجروحين )ج ،(288/ 10)ج ي، تاريخ بغداد، الخطيب البغداد(168/ 2)الكبير 
 الدوري ". لنامنز  إلى يجيئنا كان بشيء، ولي  رأيته، وقد كوفي، مصعب بن سوار: "معين ابن عن: الدوري  وقال
(3 /422.) 
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ْبدِ   ْيُد بُن ع  ، يُ  ُسو  ل ِميُّ م ْوال ُهْم، ق اِضي ب ْعل ب كا ماٍد السُّ ، أ ُبو ُمح  م ْشِقيُّ اُل: الع ِزْيِز الدِ  ق 
اُل: ِمن  الُكْوف ةِ  ، أ ْصُلُه ِمْن و اِسط ، وُيق   :(1)ِحْمِصي 

ا محمد، أخبرن أخبرنا، أخبرنا أبو العالء، ُبْنداروحدثنا ثابت بن  :(2)قال ابن عساكر .188
وقال في موضع آخر بهذا اإلسناد: "سويد ... حدثنا أبي قال: "سألت يحيى  اأَلْحَوص،

 مثله". :(3)ضعيف، وخالد بن أبي مالك :بن عبد العزيزا

                                                           

 (.335: ص) الجنيد ابن ،(113/ 4)ج الدوري  ."بشيء لي : "معين ابن عن: الجنيد وابن، الدوري  وقال
 ابن عدي، الكامل في". حديثه يكتب وال بثقة، يكن لم: "معين ابن : عنمريم أبي بن سعد بن أحمد وقال

 (.531/ 4ضعفاء الرجال )ج
يد بن عبد العزيز1) )  : مختلف  في توثيقه:ُسو 

 وقال دحيم: "ثقة، وكانت له أحاديث يغلط فيها"، وأثنى هشيم عليه خيراا.
اديث منكرة"، قال أحمد بن حنبل: "متروك الحديث"، وقال البخاري: "في بعض وقال ابن سعد: "كان يروى أح

ا: "مستور، وفى حديثه لين"، وقال الترمذي:  حديثه نظر"، وقال يعقوب بن سفيان: "ضعيف الحديث"، وقال أيضا
لنسائي: ا"رجل كثير الغلط في الحديث"، وقال البزار: "لي  بالحافظ وال يحتج به إذا انفرد بحديث"، وقال 

"ضعيف"، وقال في موضع آخر: "لي  بثقة"، وقال أبو حاتم: "لين الحديث، في حديثه نظر"، وقال ابن حبان: 
" كان كثير الخطأ، فاحش الوهم، حتى يجيء في أخباره من المقلوبات أشياء تتخايل إلى من يسمعها أنها عملت 

ا"، وقال ابن حجر  ا". ت-وهو الراجح  –تعمدا  وفي سنة مائة وأربع وتسعون. )ت ق(.: "ضعيف جدا
(، 476/ 2(، أحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد )ج326/ 7ابن سعد، الطبقات الكبرى )ج
(، الترمذي، العلل 453/ 2(، و)ج451/ 2(، الفسوي، المعرفة والتاريخ )ج148/ 4البخاري، التاريخ الكبير )ج

، النسائي، الضعفاء والمتروكون ]3444 : رقم الحديث363/ 8 ،ند البزارالبزار، مس[(، 208الكبير )ص: 
(، ابن حبان، 238/ 4(، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج157/ 2(، العقيلي، الضعفاء الكبير )ج50)ص: 

(، الذهبي، 472/ 1(، الذهبي، الكاشف )ج 255/ 12(، المزي، تهذيب الكمال )ج350/ 1المجروحين )ج
 (.260(، ابن حجر، التقريب )ص: 276/ 4(، ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج252/ 2عتدال )جميزان اال

  (، بهذا السياق.259/ 12(، وانظر: المزي، تهذيب الكمال )ج299/ 16ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج2) )

بي. ابن عدي، معاوية بن صالحورواية  ل في الكام، عن ابن معين؛ موافقة للفظ ابن معين في رواية الَغالَّ
 (.490/ 4ضعفاء الرجال )ج

/ 4، عن ابن معين: "لي  بشيء". الدوري )جابن أبي خيثمة، وعبد هللا بن أحمد الدورقي، والدوري وقال 
 (.351/ 72(، ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج490/ 4(، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج458
 (.415/ 4دوري )ج: عن ابن معين: "لي  حديثه بشيء". الالدوري وقال 
  (.51/ 1(، ابن محرز )ج331: عن ابن معين: "لي  بثقة". ابن الجنيد )ص: وابن محرز، ابن الجنيدوقال 
: "نظر يحيى بن معين في كتبي كلها إال حديث سويد بن عبد العزيز". ابن عساكر، تاريخ هشام بن عماروقال 

 (.352/ 72دمشق )ج
 .ن أبي مالكخالد بن يزيد بن عبد الرحمن ب3) )
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ياارُ   ،  س  ان  ْرد  ياار: و  ، واسم أ ِبي س  ك ِم الو اِسِطيُّ يااٍر الع ن ِزيُّ م ْوال ُهم، أ ُبو الح  ْبُن أ ِبي س 
الُ  ُيق  ْرٍد، وُيقاُل: الب ْصِري  وقيل: ِدْين اٍر، و   :(1): اْبُن و 

كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى بن الجبار  :(2)قال الخطيب البغدادي .189 ا محمد ، أخبرنالسُّ
ببن عبد هللا الشافعي، حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن ا ، قال: يالَغالَّ

،  َسيَّار ْبن َأب ي َسيَّار :لَحَكم هو: "وَسيَّار أبو ايحيى بن معينقال لنا أبو زكريا  الَعَنز ي 
 أخاه ألمه". (3)وكان ُمَساو ر الورَّاق

 

 

                                                           

( (1: ياار أبو الحكم الع ن ِزي   متفق  على توثيقه: س 
 قال أحمد: "ثقة ثبت"، وقال ابن حجر: "ثقة". توفي سنة اثنتين وعشرين ومائة. )ع(. 

(، ابن أبي حاتم، الجرح 161/ 4(، البخاري، التاريخ الكبير )ج296أحمد، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد )ص: 
(، 313/ 12(، المزي، تهذيب الكمال )ج339/ 1(، الكالباذي، رجال صحيح البخاري )ج254/ 4والتعديل )ج

(، ابن حجر، التقريب 392/ 5(، الذهبي، سير أعالم النبالء )ج186/ 6مغلطاي، إكمال تهذيب الكمال )ج
 (.262)ص: 

 (..567/ 1الخطيب البغدادي، تلخيص المتشابه في الرسم )ج2) )
عين: "سيَّار أبو الحكم هو َسيَّار ْبن َأبي َسيَّار، وكان ُمَساو ر الوراق أخاه ألمه". الدوري : عن ابن مالدوري قال 
 ( مختصراا.99/ 4(، و)ج23/ 4(، و)ج300/ 3)ج

عبي، ذاك يقال له َسيَّار بن أبي َسيَّار، ويقال له: سيار الَعَنز ي  وقال : عن ابن معين: "هذا غير سي ار صاحب الشَّ
 (.23/ 4أبو الحكم". الدوري )جوهو َسيَّار 

 (.558/ 3: عن ابن معين: "سيار أبو الحكم هو أخو مساور الوراق، وهو سيار أبو الحكم". الدوري )جوقال
 (.255/ 4: عن ابن معين: "ثقة". ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )جإسحاق بن منصوروقال 
 (.161/ 4التاريخ الكبير )ج : عن ابن معين: "هو أخوه ألمه". البخاري،البخاري قال و 
(: 527ُمَساور الورَّاق الكوفي الشاعر، اسم أبيه َسوَّار بن عبد الحميد، وقال ابن حجر في التقريب )ص: 3) )

 "صدوق". )م د ت س ق(.



206 
 

يااُر ْبُن م    ، الم  عْ س  اُل: اْبُن م  ُروٍر التاِمْيِميُّ ُيق  ، و   :(1)ُرورٍ غْ اِزِنيُّ

ل الُمفَ حدثنا أبو بكر الشافعي، حدثنا جعفر بن األزهر، حدثنا  :(2)قال الدارقطني  .190 ضَّ
بيا َماُك بُن َحْرب   لَغالَّ ، وأخطأ "عن َسيَّار  ْبن  الَمْغُرور ،(3)قال: قال يحيى بن معين: "س 

. (4)اأَلْحَوصأبو   فقال: َسيَّاُر ْبُن َمْعُرور 

                                                           

ْعُروٍر:1) ) يااُر ْبُن م   مختلف  في توثيقه: س 
ني: وقال الدارقط نه غير سماك بن حرب".ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن المديني: "مجهول، لم يرو ع

 اك بن حرب".مَ "وسيار هذا مجهول، وال نعلم حدث به عنه غير س  
 الراجح أنه مجهول. قلت:

( ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 159/ 4(، البخاري، التاريخ الكبير )ج195/ 6ابن سعد، الطبقات الكبرى )ج
: 153/ 2ج ،الدارقطني، العلل الواردة في األحاديث النبوية[(، 334/ 4(، ابن حبان، الثقات )ج254/ 4)ج

(، الذهبي، 291/ 1(، الذهبي، المغني في الضعفاء )ج182، الذهبي، ديوان الضعفاء )ص: ]179رقم الحديث
 (.130/ 3(، ابن حجر، لسان الميزان )ج254/ 2ميزان االعتدال )ج

في  ي، وقال الدارقطن-وهو الراجح  -( ر بن معرورسياُذكر اسمه في سائر كتب التراجم التي سبقت:) قلت:
وقال يحيى بن معين: إنما هو سيار بن : "(179: رقم الحديث 153/ 2جالعلل الواردة في األحاديث النبوية )

 ."مغرور بالغين، ولست أعلم من أين أخذ هذا
 (.2039/ 4الدارقطني، المؤتلف والمختلف )ج 2) )

عن سيار بن الَمْعُرور، قال  ،ماكعن س   ،في حديث حدث به أبو اأَلْحَوص : سمعت يحيى يقولالدوري وقال 
 (.313/ 3يحيى: "إنما هو الَمْغُرور بالغين". الدوري )ج

عن ابن معين: "َسيَّاُر ْبُن َمْغُرور  زعموا هو الصواب". الدارقطني، المؤتلف والمختلف  :حسين بن حبانوقال 
 (.2039/ 4ج) 
َماك بن حرب ب3) ) ن أوس بن خالد الذهلي البكري، أبو المغيرة الكوفي، قال ابن حجر في التقريب )ص: س 

(: "صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة، فكان ربما تلقن". توفي سنة ثالث 255
 وعشرين ومائة.

(: "ثقة 261في التقريب )ص: َسالَُّم بُن ُسَلْيم  الحنفي موالهم، أبو اأَلْحَوص  الكوفي، قال ابن حجر 4) )
  توفي سنة تسع وسبعين ومائة. )ع(. .متقن، صاحب حديث"

 .(282/ 12جتهذيب الكمال )انظر: المزي،  وهو الذي يحدث عن سماك بن حرب.قلت: 
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اِلُد   ْول ى خ  اُل: م  ُيق  ، و  ْول ى ُمع اِوي ة  بُن أ ِبي ُسْفي ان  ، م  اِميُّ ِشيِ  اأُلم ِويُّ الشا يااٌر اْلُقر  بُن اس 
ل  اْلب ْصر ة   ، ن ز  ِزْيد  بِن ُمع اِوي ة ، ِدم ْشِقي   :(1)ي 

أخبرنا أبو البركات األنماطي، أخبرنا محمد بن مسلم، أخبرنا إبراهيم  :(2)قال ابن عساكر .191
البقال، أخبرنا محمد بن علي بن يعقوب، أخبرنا أحمد بن محمد، أخبرنا أبو بكر، أخبرنا 

لاأَلْحَوص بن  أبي قال: قال يحيى بن معين: "َسي ار، يقال: مولى آلل  حدثنا، الُمَفضَّ
 ".وحده (3)معاوية من أهل دمشق، روى عنه التيمي

 

، ن ز  ماِد، واْبن ُأخِت ُسْفي ان  الثاْوِريِ  ، أ ُخو ع مااِر بِن ُمح  ماٍد الثاْوِريُّ الُكْوِفيُّ ْيُف بُن ُمح  ل  س 
اد    :(4)ب ْغد 

كَّر ي  أخبرني  :(5)قال الخطيب البغدادي .192 ، قال: أخبرنا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن السُّ
بيمحمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن   :قال يحيى بن معين: "سيف بن محمد، قال: الَغالَّ

 لي  بثقة". ،بن أخت سفيان الثوري ا
 

                                                           

ياار 1) )  : توسط األئمة في توثيقه:القرشيس 
 وق". )ت(.ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: "وثق". وقال ابن حجر: "صد

 :123/ 4الترمذي، سنن الترمذي [(، 256(، الترمذي، العلل الكبير )ص: 160/ 4البخاري، التاريخ الكبير )ج
(، المزي، 335/ 4(، ابن حبان، الثقات )ج254/ 4[، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج1553رقم الحديث 

(، ابن حجر، 475/ 1الذهبي، الكاشف )ج  (،59/ 3(، الذهبي، تاريخ اإلسالم )ج317/ 12تهذيب الكمال )ج
 (.262(، ابن حجر، التقريب )ص: 293/ 4تهذيب التهذيب )ج

، عن ابن معين؛ بنحو لفظ ابن معين في ابن أبي خيثمةورواية  (.98/ 73ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج )2)
بي. ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج  (.99/ 73رواية الَغالَّ

، َطْرَخان بن سليمان3) )  البصري. المعتمر أبو التَّْيم ي 
 : موصوف بالكذب:سيف بن محمد الكوفي4) )
قال أحمد، وأبو داود، والذهبي: "كذاب"، وقال أحمد، وزكريا الساجي: "يضع الحديث"، وقال ابن حجر: "كذبوه"،  

 توفي في حدود التسعين ومائة. )ت(
(، 172/ 4(، البخاري، التاريخ الكبير )ج245/ 1جأحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد )

(، ابن أبي 172/ 2، العقيلي، الضعفاء الكبير )ج]3118 : رقم الحديث294/ 5 ،الترمذي، سنن الترمذي[
(، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال 346/ 1(، ابن حبان، المجروحين )ج277/ 4حاتم، الجرح والتعديل )ج

(، الذهبي، 328/ 12(، المزي، تهذيب الكمال )ج157/ 2ضعقاء والمتروكون )ج(، الدارقطني، ال506/ 4)ج
(، ابن 256/ 2(، الذهبي، ميزان االعتدال )ج476/ 1(، الذهبي، الكاشف )ج 862/ 4تاريخ اإلسالم )ج

 (.262( ابن حجر، التقريب )ص: 296/ 4حجر، تهذيب التهذيب )ج
ابن أخت سفيان الثوري، سكن بغداد، قال ابن حجر في التقريب  عمار بن محمد الثوري، أبو اليقظان الكوفي، -

ا". توفي سنة اثنتين وثمانين ومائة. )م ت ق(408)ص:   .(: "صدوق يخطيء، وكان عابدا
  (.312/ 10الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج5) )
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 الفصل الثالث
 عبد هللا إلىاحيل ر  ش  من 

 :صالح إلىاحيل ر  ش  من المبحث األول: 
ر    ة  جد  أ ِبيِه، و ُهو  اْبُن ُشر  ش  اُل: آد  ُيق  ْنع اِنيُّ و  ، أ ُبو األ ْشع ِث الصا ْرِميُّ ة  الج  ْحِبْيل  اِحْيُل بُن آد 

ة  ا ر اِحْيُل بُن آد   :(1)بن ُكل ْيٍب، وِفي اْسِمِه أ ْقو اٌل، أ ْقو اه ا: ش 

مد ، أنبأنا محُبْنداربن أخبرنا أبو البركات األنماطي، أنبأنا ثابت  :(2)قال ابن عساكر .193
ْير ي بن علي الواسطي، أنبأنا محمد بن أحمد ا ل، أنبأنا الَباَبس  بن  اأَلْحَوص بن الُمَفضَّ

ان ْيل بن آده". ، حدثناَغسَّ  أبي، حدثنا يحيى بن معين قال: "أبو األشعث الصنعاني: "َشَراح 

نزل دمشق، واسمه من األبناء، و  :: "وأبو األشعث الصنعاني(3)في موضع آخر وقال  .194
ْيل".  َشَراح 

                                                           

بي. ا: عن ابن معين؛ موافقة للفظ ابن معين عبد هللا بن أحمد الدورقي، والدوري ورواية  لدوري في رواية الَغالَّ
 (.501/ 4(، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج445/ 3)

 (.469/ 3: عن ابن معين: "لي  بشيء". الدوري )جالدوري وقال 
 (.459/ 3: عن ابن معين: "ضعيف". الدوري )جوقال
 (.118عن ابن معين: "كذاباا خبيثاا". الدارمي )ص:  :الدارميوقال 
 (.77: عن ابن معين: "كذاب رجل سوء". ابن طهمان )ص: انابن طهموقال 
 (.502/ 4: عن ابن معين: "كان كذاباا". ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )جإبراهيم الُبُرلُِّسي  وقال 
ة1) ) ر احيل بن آد   : متفق  على توثيقه:ش 

 خ م د ت س ق(.قال العجلي، والذهبي، وابن حجر: "ثقة". وذكره ابن حبان في الثقات. )ب
(، ابن 489(، العجلي، الثقات )ص: 99/ 1ج(، مسلم، الكنى واألسماء )255/ 4البخاري، التاريخ الكبير )ج

/ 12(، المزي، تهذيب الكمال )ج365/ 4(، ابن حبان، الثقات )ج373/ 4أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج
 (.264(، ابن حجر، التقريب )ص: 482/ 1(، الذهبي، الكاشف )ج 408
 (، بهذا السياق.409/ 12(، وانظر: المزي، تهذيب الكمال )ج438/ 22ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج2) )
 (.439/ 4: عن ابن معين: "وأبو األشعث الصنعاني اسمه شراحيل". الدوري )جالدوري وقال  

 (.466/ 4: "اسم أبي األشعث الصنعاني، شرحبيل بن شرحبيل". الدوري )جوقال
 (.324: ابن معين: "أبو األشعث الصنعاني شامي". ابن الجنيد )ص: يدابن الجنوقال 
 .(438/ 22ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج3) )
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ْيُر  - ُشت ْير  اُل: ُسم  ُيق  اٍر الع ْبِديُّ الب ْصِريُّ  -و  ْينِ  ،بُن ن ه  ْبِي ع   :(1) التاْمرِ ِمْن س 
ل الُمَفضَّ حدثنا ، حدثنا جعفر بن األزهر، حدثنا أبو بكر الشافعي: (2)الدارقطني قال .195

بي حماد بن  :غير حديث واحد َنَهار  بن  َتْيرشُ لم نسمع عن "حدثنا يحيى بن معين: ، الَغالَّ
 َنَهار". بن   ُسَمْير  وسائر األحاديث عن  ،(3)سلمة حسن الظن

 

                                                           

 بن ُسَمْير - سلم اسم وقلب شعبة أخطأ: "معين ابن قول الجوزي  ابن ونقل ُشَتير،: ويقال :نهار بن ُسم ْير1) )
 ؛ واختلف في توثيقه:ر"ُسَميْ  الصواب: "المديني ابن قول نقل ثم ،"العبدي نهار

 ابن لالثقات، وقا في حبان ابن ، وذكره"نكرة: "الذهبي وقال ،"مجهول: "الدارقطني قال أحمد: "ال أعرفه"، وقال
 الراجح أنه مجهول. قلت: (.ت". )صدوق : "حجر

ابن ( 440/ 1)جأحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد ( 201/ 4)جالبخاري، التاريخ الكبير 
 ،(370/ 4)جو ،(346/ 4)ج ابن حبان، الثقات( 387/ 4)جو ،(311/ 4)جأبي حاتم، الجرح والتعديل 

، ابن (35: ص) الدارقطني، سؤاالت البرقاني للدارقطني ،(1248/ 3الدارقطني، المؤتلف والمختلف )ج 
/ 2)جهبي، ميزان االعتدال الذ ،(480/ 1الذهبي، الكاشف )ج  ،(380: ص) األثر أهل فهوم الجوزي، تلقيح

ابن حجر،  ،(312/ 4ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(366/ 5ابن ناصر الدين، توضيح المشتبه )ج ،(234
 (.256: التقريب )ص

، بهذا السياق، (378/ 4. وانظر: ابن ماكوال، اإلكمال )ج (1262/ 3الدارقطني، المؤتلف والمختلف )ج2) )
بي.  ولم ينسبه إلى الَغالَّ

بي رواية في معين ابن للفظ موافقة معين؛ ابن عن ،الدوري  روايةو   (.105/ 4) الدوري . الَغالَّ
 أبو داود، سنن[: انظر". العبادة حسن من الظن حسن: "قال  هللا رسول أن :هريرة  أبو يرويه الحديث3) )
 مذي، الدعوات/ باب .. الترمذي، سنن التر [ ،]4993: رقم الحديث 298/ 4ج ،حسن الظناألدب/  داود، أبي

 ابن حبان، صحيح [،]8036: رقم الحديث 406/ 13أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، ج[ ،]583/ 5ج[
 سمير: "قال وحده الترمذي أن غير. ]631: رقم الحديث 399/ 2ج ،حسن الظن باهلل تعالىحبان، الرقاق/  ابن
  ".نهار بن

 .سمير بن نهار إسناده ضعيف، فيه قلت:
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ِقْيهُ   ، الف  ْذِحِجيُّ ، الم  اِرِثيُّ اِم الح  ، أ ُبو الِمْقد  ْيُح بُن ه اِنىء الُكْوِفيُّ  :(1)ُشر 

بو ل الشاهد، أخبرنا أأخبرنا أبو البركات الحافظ، أخبرنا أبو الفض :(2)قال ابن عساكر .196
ْير ي العالء المقرئ، أنبأنا أبو بكر  د الرحمن ، أنبأنا أبو أمية القاضي، أنبأنا أبي أبو عبالَباَبس 

 حارثي". :قال: قال يحيى بن معين: "ُشريح بن هانئ

ِزْيُلِ م كاة  ِمْن أ بْ   ، ن  اِديُّ اِلٍح الب ْغد  ، أ ُبو ص  اِئِنيُّ ْرٍب الم د  انن  ُشع ْيُب بُن ح   : (3)اِء ُخر اس 

كَّر ي  أخبرني  :(4)الخطيب البغداديقال  .197 ، قال: أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي، السُّ
بيقال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن   ، قال: قال أبو زكريا:الَغالَّ

 ثقة". :"شعيب بن حرب

 

                                                           

ْيح بن هانئ1) ) ولم يره، وكان من كبار أصحاب علي، وشهد الحكمين  : أصله من اليمن. أدرك النبي ُشر 
 بدومة الجندل. متفق  على توثيقه:

 قال ابن سعد، وأحمد، والنسائي، والذهبي، وابن حجر: "ثقة". )بخ م د ت س ق(.
/ 3(، الفسوي، المعرفة والتاريخ )ج228/ 4)ج (، البخاري، التاريخ الكبير180/ 6ابن سعد، الطبقات الكبرى )ج

(، المزي، تهذيب الكمال 353/ 4(، ابن حبان، الثقات )ج333/ 4(، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج79
(، ابن حجر، تهذيب 484/ 1(، الذهبي، الكاشف )ج823/ 2(، الذهبي، تاريخ اإلسالم )ج452/ 12)ج

 (.266ابن حجر، التقريب )ص: (، 66/ 1(، العبر )ج330/ 4التهذيب )ج
 (.156/ 73(، و)ج68/ 23ابن عساكر، تاريخ دمشق )2) )

(، وابن أبي حاتم، الجرح 75: عن ابن معين: "ثقة". ابن طهمان )ص: وإسحاق بن منصور، ابن طهمانوقال 
 (.333/ 4والتعديل )ج

، ووفد أبوه إلى أدرك النبي  : عن ابن معين في تسمية أهل الكوفة: "شريح بن هانئمعاوية بن صالحوقال 
 (.68/ 23باسمه". ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج ، وأخبر النبي النبي 
 : متفق  على توثيقه: شعيب بن حرب المدائني3) )

قال العجلي، وأبو حاتم، والنسائي، والدارقطني، والذهبي، وابن حجر: "ثقة"، زاد أبو حاتم: "مأمون"، وزاد ابن 
 في سنة سبع وتسعين ومائة. )خ د س(.حجر: "عابد". تو 

(، 385/ 1(، أحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد )ج232/ 7ابن سعد، الطبقات الكبرى )ج
/ 4(، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج221(، العجلي، الثقات )ص: 222/ 4البخاري، التاريخ الكبير )ج

(، المزي، 805/ 2، الخطيب البغدادي، تلخيص المتشابه في الرسم )ج(308/ 8(، ابن حبان، الثقات )ج342
(، ابن 486/ 1(، الذهبي، الكاشف )ج 1126/ 4(، الذهبي، تاريخ اإلسالم )ج511/ 12تهذيب الكمال )ج

 (.267(، ابن حجر، التقريب )ص: 350/ 4حجر، تهذيب التهذيب )ج
  (.330/ 10الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج4) )

: عن ابن معين؛ موافقة للفظ ابن معين في رواية وابن أبي مريم، وابن محرز، والدارمي، الدوري فظ رواية ول
بي. وزاد الدوري: "مأمون".   الَغالَّ

/ 10(، الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج94/ 1(، ابن محرز )ج131(، الدارمي )ص: 381/ 4الدوري )ج
330.) 
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ْمز ة  ، الك اِتُب، و اْسُم أ بِ أ ُبو ِبْشٍر اأُلم وِ ، ُشع ْيُب بُن أ ِبي ح   :    (1)ْيِه: ِدْين ارٌ يُّ م ْوال ُهم، الِحْمِصيُّ
أخبرنا أبو البركات األنماطي، أنبأنا أحمد بن الحسن، أنبأنا محمد  :(2)قال ابن عساكر .198
ْير ي بن علي الواسطي، أنبأنا أبو بكر ا لبن اأَلْحَوص ، حدثنا الَباَبس  حدثنا أبي ، الُمَفضَّ

                                                           

 متفق على توثيقه: ي:ُشع ْيب بن أبي حمزة األمو 1) )
 قال أحمد: "ثبت صالح الحديث"، وقال العجلى، ويعقوب بن شيبة، وأبو حاتم، والنسائى، والخليلي: "ثقة". 

 زاد العجلى: "ثبت"، وزاد الخليلى: "متفق عليه"، وذكره ابن حبان في الثقات.
و في سنة اثنتين وستين ومائة أوقال ابن حجر: "ثقة عابد، قال ابن معين: من أثبت الناس في الزهري"، تو 

 بعدها. )ع(.
/ 4(، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج221(، العجلي، الثقات )ص: 325/ 7ابن سعد، الطبقات الكبرى )ج

(، الخليلي، اإلرشاد في 112(، ابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات )ص: 438/ 6(، ابن حبان، الثقات )ج345
/ 7(، الذهبي، سير أعالم النبالء )ج517/ 12(، المزي، تهذيب الكمال )ج199/ 1معرفة علماء الحديث )ج 

 (.267(، ابن حجر، التقريب )ص: 351/ 4(، ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج189
(، الذهبي، سير 517/ 12المزي، تهذيب الكمال )ج (، وانظر:96/ 23ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج2) )

 ( مختصراا.488/ 1غاني األخيار )ج(، العيني، م189/ 7أعالم النبالء )ج
: عن ابن معين: "أثبت الناس في الزهري: مالك بن أن ، ومعمر، ويون ، وعقيل، وشعيب بن الدوري وقال 

 (.116/ 3)جالدوري أبى حمزة، وسفيان بن عيينة". 
 (.234/ 4: عن ابن معين: "شعيب بن أبي حمزة هو مولى زياد، وكان اسم أبيه دينار". الدوري )جوقال
 (.445/ 4: عن ابن معين: "شعيب بن أبي حمزة وهو شعيب بن دينار، يقال له: أبو حمزة". الدوري )جوقال
؟ فقال: "هو ثقة مثل يون  وعقيل"، وقال ابن -أعني ابن أبي حمزة  -: عن ابن معين: "فشعيب الدارميوقال 

 (.42)ص: الدارمي باا". معين: "شعيب بن أبي حمزة كتب عن الزهري إمالء للسلطان وكان كات
 (.133: عن ابن معين: "شعيب بن أبي حمزة كتب عن الزهري إمالءا للسلطان كان كاتباا". الدارمي )ص: وقال
عن ابن معين: "يون  بن يزيد شهد اإلمالء من الزهري للسلطان، وشعيب بن أبي حمزة شهد  :ابن الجنيدوقال 

 (307اإلمالء". ابن الجنيد )ص: 
يحيى بن معين وأنا أسمع: من أثبت من روى عن الزهري؟ فقال: "مالك بن أن ، ثم معمر، ثم  : سئلوقال

عقيل، ثم يون ، ثم شعيب واألوزاعي والزبيدي وسفيان بن عيينة، وكل هؤالء ثقات"، قلت ليحيى: أيما أثبت: 
ني: من سفيان يع -بت منه سفيان أو األوزاعي؟ فقال: "سفيان لي  به بأس، واألوزاعي أثبت منه، والزبيدي أث

 (.308". ابن الجنيد )ص: –بن عيينةا
سمعت يحيى يقول: "شعيب بن أبي حمزة من أثبت الناس في الزهري، كان كاتباا له"، قلت: شعيب ابن  وقال:

 (.394من؟ قال: "شعيب بن دينار"، قلت ليحيى: اسم أبي حمزة: دينار؟ قال: "نعم". ابن الجنيد )ص: 
معين: "وأصحاب الزهري: شعيب ومعمر وعقيل ويون  واألوزاعي"، قال رجل ليحيى: فمالك بن  عن ابن وقال:

 (.395أن ؟ قال: "ذاك من أرفعهم". ابن الجنيد )ص: 
عن ابن معين: "شعيب بن أبي حمزة لي  به بأس، هو أعلم بالزهري من يون  ومعمر،  :ابن طهمانوقال 
 (.60ابن طهمان )ص:  بن أن  أوثق الناس في الزهري".اومالك 
: عن ابن معين: "شعيب بن دينار كان من أكثر الناس حديثاا عن الزهري وأحسنه". ابن محرز ابن محرزوقال 
 (.120/ 1ج)

: حدثني أبو بكر بن أبي النصر قال: سألت يحيى بن معين قلت: "من أثبت الناس في الزهري ممن روى وقال
 م من بعد مالك بن أن ؟ فقال: "معمر".عنه؟ قال: "مالك بن أن "، فقلت له: ث
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أبو زكريا: "شعيب بن أبي حمزة: اسم أبي حمزة دينار"، قال: "كان ثقة، وكان  قال: "قال
سماعه من الزهري مع السلطان". قال أبي: "وكان عنده عن الزهري نحو ألف وسبع مائة 

 .(1)حديث"
ن ، أنبأنا محمد بن علي، أنبأنا محمد بُبْندارأنبأنا أبو البركات، أنبأنا ثابت بن  :(2)وقال .199

لاأَلْحَوص بن أنا أحمد، أنب أبي قال: وقال يحيى بن معين: "وشعيب بن  ، حدثناالُمَفضَّ
راا في حديثه، وكان سماعه من الزهري مع الوالة، إمالء  :أبي حمزة الدمشقي ثقة، وكان َعس 
 من الزهري عليهم".

 

ْسِقياة  ل م ة  الو  ْاِقٍر الع ت ِكياة، ُأمُّ س  ِزْيِز بِن ع  ُة ِبْنت ع   : (3)ريةالب ْص  ُشم ْيس 

"ُشَمْيَسة بنت عزيز بن عاقر الَوْسق يَّة من األزد"، قال ذلك يحيى بن  :(4)الدارقطني قال .200
ل معين، فيما أخبرنا أبو بكر الشافعي، حدثنا جعفر بن األزهر، حدثنا  بيا ُمَفضَّ  عنه. لَغالَّ

                                                           

فقلت: ومن بعد هذين؟ قال: "عقيل وصالح بن كيسان وشعيب بن أبى حمزة ويون  بن يزيد، وشعيب بن أبى 
 حمزة أعلم هؤالء بالزهري". 

قلت له: شعيب بن أبي حمزة أعلم بالزهري من مالك ومعمر؟ فقال يحيى بن معين: "شعيب بن أبي حمزة أعلم 
 ي من عقيل ويون  وصالح بن كيسان".بالزهر 
: وحدثني أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن إسماعيل، قال حدثنا أبو داود عن يحيى بن معين قال: قال 

"أصحاب الزهري الذين يعتمد عليهم مالك بن أن  ومعمر ويون  وعقيل والزبيري وشعيب بن أبى حمزة وابن 
 (.120/ 1جعيينة صغير لي  به بأس". ابن محرز )

وسمعت يحيى بن معين وذكر عنده شعيب بن أبي حمزة الحمصي، فقال: "أخبرني سفيان، أراه قال:  :وقال
الرأس، قال: أتينا ابنه وكان بصيراا بالطب، فقلنا له: هات حدثنا عن أبيك. فقال: يا هؤالء اتقوا هللا، هذه كتب 

حرز : اتقوا هللا يا هؤالء ولم نزل به حتى حدثنا بها". ابن مألبى لم أسمعها منه. فقلنا له: هات حدثنا بها، فقال
وقال سمعت يحيى بن معين وذكر شعيب بن أبي حمزة، فقال: "شعيب بن دينار". ابن محرز  (.127/ 1)ج
 (.90/ 2)ج
و ؟ فقال: "ثقة، ه -أعني ابن أبي حمزة -: قلت ليحيى بن معين: "فشعيب أحمد بن محمد بن عبدوسقال 

 (.94/ 23ج". ابن عساكر، تاريخ دمشق )–يعني في الزهري  -وعقيل  مثل يون 
عن ابن معين: "مات شعيب وحريز وأبو مهدي سنة ثالث وستين ومائة". ابن عساكر،  :سليمان البهرانيوقال 

 (.102/ 23تاريخ دمشق )ج
 (. بهذا السياق.189/ 7(، الذهبي، سير أعالم النبالء )ج517/ 12وانظر: المزي، تهذيب الكمال )ج1) )
عبد هللا بن وانظر: في هذا الموضع، وبهذا السياق من طريق  (،98/ 23ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج )2)

 عن ابن معين. :شعيب
ة بنت عزيز الع ت كية3) )  : قال ابن حجر: "مقبولة". )بخ(.ُشم ْيس 

/ 13(، السمعاني، األنساب )ج274 /3(، و)ج140/ 2أحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد )ج
 (.749(، ابن حجر، التقريب )ص: 208/ 35(، المزي، تهذيب الكمال )ج344
  (.1757/ 4الدارقطني، المؤتلف والمختلف )ج 4) )
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، أ بُ ــــاُب بُن خِ ـِشه    ْيب اِنيُّ ٍب الشا ْوش  ، الو او الــر اِش بِن ح  ِبيُّ ْوش  ْلِت الح  ، أ خُ صا و ـــــِسِطيُّ
ْمل ةِ  ل  ِإل ى الرا ، ت حوا ٍب، أ صُلُه ُكْوِفي  ْوش  ْبِد هللِا، و اْبُن أ ِخي الع وااِم بِن ح   :(1)ع 

بيقال  :(2)قال المزي  .201 ان الَغالَّ ل بن َغسَّ  ، عن يحيى بن معين: "ثقة".الُمَفضَّ

                                                           

(، 131: عن ابن معين: "ثقة". زاد ابن طهمان: "لي  بها بأس". الدارمي )ص: وابن طهمان، الدارميوقال 
 (.105ابن طهمان )ص: 

 (.24/ 2عن ابن معين: "شميسة أم سلمة العتكية". ابن محرز )ج ابن محرز:وقال 
 وثقه جماعة، وتوسط فيه آخرون: شهاب بن ِخر اش:1) )
فقال ابن المبارك، وابن المديني، وابن عمار الموصلي، والعجلي، وأبو زرعة، والذهبي: "ثقة"، زاد الذهبي:  

ا"، وقال النسائي: "لي  به بأس"، وقال أبو "يغرب". وقال أحمد: "ال بأس به"، وقا ل أبو داود: "ما أرى به بأسا
زرعة: "ال بأس به"، وقال أبو حاتم: "صدوق ال بأس به" وقال الذهبي في موضع آخر: "صدوق مشهور، له ما 

 يستنكر"، وقال ابن حبان: "وكان ممن يخطىء كثيراا".
 )بخ(.: "صدوق يخطىء". -وهو الراجح  –وقال ابن حجر  

(، 223(، العجلي، الثقات )ص: 443/ 1( مسلم، الكنى واألسماء )ج236/ 4البخاري، التاريخ الكبير )ج
/ 1(، و)ج362/ 4(، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج253أحمد، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد )ص: 

(، ابن عساكر، 54/ 5)ج(، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال 362/ 1(، ابن حبان، المجروحين )ج273
(، 650/ 4(، الذهبي، تاريخ اإلسالم )ج568/ 12(، المزي، تهذيب الكمال )ج206/ 23تاريخ دمشق )ج

/ 4(، ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج281/ 2(، الذهبي، ميزان االعتدال )ج490/ 1الذهبي، الكاشف )ج 
 (.269(، ابن حجر، التقريب )ص: 366
َراش بن حَ  - ، أبو جعفر الكوفي، قال ابن حجر في التقريب )ص: عبد هللا بن خ  ْيَبان ي  (: "ضعيف، 301ْوَشب الشَّ

 وأطلق عليه ابن عمار الكذب". توفي بعد الستين. )ق(.
، أبو عيسى الواسطي، قال ابن حجر في التقريب )ص:  - ْيَبان ي  (: "ثقة ثبت 433العوام بن َحْوَشب بن يزيد الشَّ

 أربعين ومائة. )ع(.فاضل". توفي سنة ثمان و 
 (، بهذا السياق.281/ 2(. وانظر: الذهبي، ميزان االعتدال )ج570/ 12المزي، تهذيب الكمال )ج2) )

(، ابن أبي حاتم، الجرح 130عن ابن معين: "لي  به بأس". الدارمي )ص:  وابن أبي خيثمة:، الدارميوقال 
 (.362/ 4والتعديل )ج

 (.114الح". ولم ينسبه. ابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات )ص: ونقل ابن شاهين؛ قول ابن معين: "ص
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ٍب األ ْشع رِ   ْوش  ْهُر بُن ح  ِعْيٍد ش  ، أ ُبو س  ، الِحْمِصيُّ اِميُّ ، الشا الُ  -يُّ ُيق  ْبِد هللِا، و  : أ ُبو ع 
ْعِد  اُل: أ ُبو الج  ُيق  ْحم ِن، و  ْبِد الرا اُل: أ ُبو ع  ُيق  م ْشِقيُّ  -و  اُل: الدِ  ُيق  ، و  اِبياِة األ ْشعِريُّ ح  ، م ْول ى الصا

ِن األ نْ  ك  اِرياةِ أ ْسم اء  ِبْنِت ي ِزْيد  بِن السا  :(1)ص 

بو ، أخبرنا أُبْندارأخبرنا أبو البركات األنماطي، أخبرنا ثابت بن  :(2)قال ابن عساكر .202
ْير ي العالء الواسطي، أخبرنا أبو بكر  لاأَلْحَوص بن ، أخبرنا الَباَبس  أبي قال:  حدثنا ،الُمَفضَّ
 ثبت". :قال أبو زكريا: "َشْهر بن َحْوَشب

، حدثنا أبو العالء ُبْندارات األنماطي، أخبرنا ثابت بن أخبرنا أبو البرك: (3)وقال .203
ْير ي الواسطي، أخبرنا أبو بكر  لاأَلْحَوص بن ، أخبرنا الَباَبس  أبي قال: "وكان  ا، حدثنالُمَفضَّ

 شهر بن حوشب شاميًّا"، قال يحيى بن معين: "نزل العراق، واسط، والبصرة".

                                                           

ب األشعري 1) ) ْوش   : مختلف  في توثيقه:شهر بن ح 
قال أحمد، والعجلي، ويعقوب بن شيبة: "ثقة"، زاد أحمد: "ما أحسن حديثه"، وزاد يعقوب: "على أن بعضهم قد 

 طعن فيه".
 لحديث"، وقال أبو زرعة: "ال بأس به". وقال أحمد: "لي  به بأس"، وقال البخاري: "حسن ا

وكان يحيى بن سعيد ال يحدث عن شهر، وقال النسائي، وابن عدي: "لي  بالقوي"، وقال أبو حاتم: "ال يحتج 
 بحديثه"، وكان ابن عون يقول: "إن شهراا قد تركوه، تركوه"

 ات" وقال ابن حبان: "كان ممن يروي عن الثقات المعضالت، وعن األثبات المقلوب
 وقال الذهبي: "الرجل غير مدفوع عن صدق وعلم، واالحتجاج به مترجح".

: "صدوق كثير اإلرسال واألوهام"، توفي سنة اثنتي عشرة ومائة. )بخ م د ت -وهو الراجح  –وقال ابن حجر 
 س ق(.

ل الرجال (، الجوزجاني، أحوا258/ 4(، البخاري، التاريخ الكبير )ج312/ 7ابن سعد، الطبقات الكبرى )ج
(، النسائي، الضعفاء 97/ 2(، الفسوي، المعرفة والتاريخ )ج223(، العجلي، الثقات )ص: 156)ص: 

(، 361/ 1(، ابن حبان، المجروحين )ج383/ 4(، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج56والمتروكون )ص: 
(، المزي، تهذيب 402/ 1(، أبو نعيم، تاريخ أصبهان  )ج64/ 5ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج

(، 369/ 4(، ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج1114/ 2(، الذهبي، تاريخ اإلسالم )ج578/ 12الكمال )ج
 (.269(، ابن حجر، التقريب )ص: 378/ 4الذهبي، سير أعالم النبالء )ج

َكن األنصارية، تكنى أم سلمة، ويقال - )ص:  التقريب أم عامر، قال ابن حجر في :أسماء بنت يزيد بن السَّ
 (: "صحابية، لها أحاديث". )بخ د ت س ق(.743
  (، بهذا السياق.585/ 12المزي، تهذيب الكمال )ج (، وانظر:225/ 23ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج2) )

بي. الدوري )جعبد هللا بن شعيب، والدوري ورواية  / 4، عن ابن معين؛ موافقة للفظ ابن معين في رواية الَغالَّ
 (.225/ 23عساكر، تاريخ دمشق )ج (، ابن434
، عن يحيى بن معين: "ثقة"، زاد ابن طهمان: وابن أبي خيثمة، ومعاوية بن صالح، وابن طهمان، الدوري وقال 

 "لي  به بأس".
(، ابن أبي حاتم، الجرح 226/ 23(، ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج54(، ابن طهمان )ص: 216/ 4الدوري )ج
 (.383/ 4والتعديل )ج

 (.226/ 23ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج3) )
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خبرنا ، أخبرنا أبو العالء، أُبْنداربرنا ثابت بن أخبرنا أبو البركات األنماطي، أخ :(1)وقال .204
لاأَلْحَوص بن أبو بكر، أخبرنا  أبي قال: "وفي سنة مائة مات شهر بن  ، حدثناالُمَفضَّ

 حوشب".
 

ُب، ن    دِ  ، أ ُبو ُمع اِوي ة  التاِمْيِميُّ م ْوال ُهم، الب ْصِريُّ الُمؤ  ْحم ِن الناْحِويُّ ْبِد الرا ْيب اُن بُن ع  ِزْيُل ش 
اد    :(2)الُكْوف ِة، ُثما ب ْغد 

كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى  :(3)قال الخطيب البغدادي .205 د بن كككككككك، قال: أخبرنا محمالسُّ
، عن بيالَغالَّ عبد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن 

                                                           

 (.239/ 23ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج1) )
 : وثقه بعض األئمة، وتوسط فيه آخرون:شيبان بن عبد الرحمن2) )

قال أحمد: "صاحب كتاب صحيح، قد روى شيبان عن الناس، فحديثه صالح". وقال: "ثبت في كل المشايخ"، 
ون، والعجلي، والبزار، والنسائي: "ثقة"، وقال أبو حاتم: "حسن الحديث، وقال ابن سعد، وأحمد، ويزيد بن هار 

 صالح الحديث، يكتب حديثه"، وقال الترمذى: "صاحب كتاب وهو صحيح الحديث"، وذكره ابن حبان في الثقات.
 وقال ابن خراش، والساجى: "صدوق"، زاد الساجى: "وعنده مناكير وأحاديث عن األعمش تفرد بها".

:: "وقرأت بخط الذهبي: قال أبو حاتم: ال يحتج بهفي التهذيب ن حجروقال اب  هذهو  ، وأردف ابن حجر قائالا
سير أعالم  "؛ وقال الذهبي فيفقط حدثه يكتب إال فيه لي  فينظر حاتم أبي ابن كتاب في رأيتها ما اللفظة

إنه منسوب  :صاحب كتاب"، يقال النبالء: "قول أبي حاتم فيه: ال يحتج به، لي  بجيد". وقال ابن حجر: "ثقة
 إلى نحوة بطن من األزد، ال إلى علم النحو، توفي سنة أربع وستين ومائة. )ع(.

: 125/ 5ج ،الترمذي، سنن الترمذي[(، 224(، العجلي، الثقات )ص: 354/ 6ابن سعد، الطبقات الكبرى )ج
، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ]7295 : رقم الحديث487/ 13ج ،البزار، مسند البزار[، ]2822 رقم الحديث

(، 595/ 12(، المزي، تهذيب الكمال )ج268(، ابن حبان، مشاهير علماء األمصار )ص: 356/ 4)ج
(، ابن حجر، التقريب )ص: 114/ 11(، ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج407/ 7الذهبي، سير أعالم النبالء )ج

269.) 
(، المزي، تهذيب 273/ 8)ج المنتظم الجوزي، ابن(. وانظر: 374 /10الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج3) )

 ( بهذا السياق.114/ 11(، ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج595/ 12الكمال )ج
 (.217/ 4الدوري )ج : عن ابن معين: "شيبان بن عبد الرحمن أحب إلي  من معمر في قتادة".الدوري وقال 
 (.52الدارمي )ص:  له في األعمش؟ فقال: "ثقة في كل شيء".: عن ابن معين: فشيبان ما حاالدارميوسأل 
لجنيد ابن ا : عن ابن معين: "شيبان أحب إلي  من حرب بن شداد في يحيى بن أبي كثير".ابن الجنيدوقال 
 (.386)ص: 
/ 1بن محرز )جا : عن ابن معين: "أبان أحب اليك أم شيبان؟ قال: أبان بن يزيد العطار".ابن محرزوقال 
112). 
: عن ابن معين مرة أخرى، وقيل له: اختالف يحيى بن أبى كثير هو منه؟ قال: "من أصحابه"، قيل ليحيى: وقال

بن محرز ا "من أحبهم إليك؟ قال: "هشام واألوزاعي"، قيل ليحيى بن معين: فشيبان؟ قال: "ما أصح حديثه عنه".
 (.116/ 1)ج
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ن من التميمي ثقة، وكان مؤدباا لسليمان بيحيى بن معين، قال: "كان َشْيَبان بن عبد الرح
 ، وكان أصله بصرياا فانتقل إلى الكوفة".(1)داود الهاشمي

كَّر ي  أخبرني  :(2)وقال .206 ، قال: أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي، قال: جعفر بن محمد السُّ
بيبن األزهر، قال: حدثنا ابن  لرحمن ا ، قال: قال يحيى بن معين: "َشْيَبان بن عبدالَغالَّ

: ثقتان  ".التميمي المؤدب، وورقاء بن عمر الَيْشُكر ي 
 

ْبِد م ن افٍ   ْمِس ْبِن ع  ْبِد ش  ِبيع ة  ْبِن ع  ْيب ُة ْبُن ُعْتب ة  ْبِن ر  ِقي - ش  ِقيل  : ل  و  ْاِلٌد، و  : اْسُمُه خ 
اٌم  اُل  ،أ ُبو ه اِشمٍ  ،-ِهش   :(3)ُسْفي ان   أ ِبي ْبنِ  ُمع اِوي ة  خ 

، ْون َخْيرُ أبو الفضل بن  أخبرنا ،أخبرنا أبو البركات بن المبارك :(4)كرقال ابن عسا .207
ْير ي أبو بكر  أخبرنا ،أخبرنا أبو العالء الواسطي لااأَلْحَوص بن  ، أخبرناالَباَبس  ، لُمَفضَّ

 ".اسمه خالد :أبو هاشم بن عتبة" :قال أبو زكريا :أبي قال حدثنا

نا أبي ثحد اأَلْحَوص، أخبرنا ،أبو بكر أخبرنا ،ءأبو العال ناأنبأ ،ثابت أخبرناو  :قالو   .208
 ".لمة الفتحسْ من مُ  :وأبو هاشم بن عتبة بن ربيعة" :وقال أبو زكريا :قال

                                                           

د الرحمن ثقة، كان صاحب كتاب، رجل صالح، يقال إنه : عن ابن معين: "شيبان بن عبابن أبي خيثمةوقال 
/ 4مات ببغداد في خالفة المهدي، ودفن في مقابر الخيزران، وهو أحفظ". ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج

356.) 
 (.374/ 10: عن ابن معين: "ثقة". الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )جأحمد بن سعد بن أبي مريموقال 
داود بن داود بن علي بن عبد هللا بن عباس، أبو أيوب البغدادي الهاشمي الفقيه، قال ابن حجر سليمان بن 1) )

(: "ثقة جليل، قال أحمد بن حنبل: يصلح للخالفة"، مات سنة تسع عشرة ومائتين، وقيل 251في التقريب )ص: 
 بعدها. )عخ د ت س ق(.

(، الذهبي، 436/ 30المزي، تهذيب الكمال )جوانظر:  (.676/ 15الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج2) )
 (، بهذا السياق.114/ 11(، ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج421/ 7سير أعالم النبالء )ج

ْيب ة بن عتبة3) )  إلى نزلهاف الشام، إلى وخرج مكة، فتح يوم أسلم ألمه، عمير بن مصعب أخو :ربيعة بن ش 
 .كاليرمو  يوم ذهبت قد عينه وكانت بها، مات أن
 ق(. س ت) .فاضالا  وكان عثمان، خالفة في توفي

 ، ابن عبد البر، االستيعاب(3046/ 6)ج الصحابة معرفة نعيم، أبو ،(285/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
 (.346/ 7ابن حجر، اإلصابة )ج ،(1767/ 4)ج
تقريب قال ابن حجر في ال الخليفة، الرحمن، عبد أبو األموي، أمية بن حرب بن صخر سفيان، أبي بن معاوية -

 (.ع) .الثمانين قارب وقد ستين، سنة رجب في مات". الوحي وكتب الفتح، قبل أسلم صحابي(: "537 )ص:
 (.294/ 67)جابن عساكر، تاريخ دمشق 4) )
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ب ِعيُّ   ْبِد هللِا بِن ق ْيٍس، أبو ِحْبر ة الضُّ ُة بُن ع   :(1)ِشْيح 

دثنا ر، ححدثنا محمد بن عبد هللا بن إبراهيم، حدثنا جعفر بن األزه :(2)الدارقطني قال .209
ل بن  ان،الُمَفضَّ ْيَحُة بن عبد هللا". َغسَّ ْبَرة: ش   عن يحيى: "اسم أبي ح 

 

ن  الب ْصر ة    ك  ِلِك، س  ْبِد الم  اِم بِن ع  ْول ى ِهش  ، م  ِر الي م اِميُّ اِلُح بُن أ ِبي األ ْخض   : (3)ص 

ا أبو أخبرنأخبرنا أبو البركات الحافظ، أخبرنا أبو الفضل المعدل،  :(4)قال ابن عساكر .210
ْير ي العالء المقرئ، أخبرنا أبو بكر  ل بن ، أخبرنا الَباَبس  ان غَ اأَلْحَوص بن الُمَفضَّ بن سَّ

                                                           

ة بن عبد هللا: 1) ) . ذكره ابن حبان في الثقات، مات بالبصرة كان من أصحاب علي  بن أبى طالب ِشْيح 
 ت بعد المائة، وال عقب له.هرماا. ما

/ 3(، الفسوي، المعرفة والتاريخ )ج274/ 1(، مسلم، الكنى واألسماء )ج359خليفة بن خياط، الطبقات )ص: 
(، ابن حبان، مشاهير علماء 372/ 4(، ابن حبان، الثقات )ج389/ 4(، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج72

(، ابن حجر، تبصير 279/ 5ممن لم يقع في الكتب الستة )ج (، ابن ُقطلوُبغا، الثقات152األمصار )ص: 
 (.237/ 1المنتبه )ج

 (.389/ 1الدارقطني، المؤتلف والمختلف )ج 2) )

بي. الدوري )جالدوري ورواية    (.185/ 4(، و)ج294/ 4، عن ابن معين؛ موافقة للفظ ابن معين في رواية الَغالَّ
 ي توثيقه: : مختلف فصالح بن أبي األخضر اليمامي3) )

قال أحمد: "ال يكتب حديثه، ولي  بالقوي"، قال البخاري: "ضعيف"، قال الجوزجاني: "اتهم في أحاديثه"، وقال 
العجلي: "يكتب حديثه، ولي  بالقوي"، وقال أبو زرعة: "ضعيف الحديث"، وقال أبو حاتم: "لين الحديث"، وقال 

القوي"، وقال النسائي: "ضعيف"، وقال الدارقطني: "ال الترمذي: "يضعف في الحديث"، وقال البزار: "لي  ب
 .يعتبر به"، وقال الذهبي: "صالح الحديث"

 : "ضعيف يعتبر به"، مات بعد األربعين ومائة. )د ت س ق(.-وهو الراجح  – وقال ابن حجر
(، 225ص: (، العجلي، الثقات )273/ 4(، البخاري، التاريخ الكبير )ج201/ 7جابن سعد، الطبقات الكبرى )

، ]3163 : رقم الحديث320/ 5ج ،الترمذي، سنن الترمذي[(، 327أبو داود، سؤاالت اآلجري ألبي داود )ص: 
(، العقيلي، 57، النسائي، الضعفاء والمتروكون )ص: ]113 : رقم الحديث226/ 1، جالبزار، مسند البزار[

/ 1(، ابن حبان، المجروحين )ج395 /4(، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج198/ 2الضعفاء الكبير )ج
(، الدارقطني، سؤاالت البرقاني للدارقطني )ص: 102/ 5(، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج368
(، ابن حجر، 288/ 2(، الذهبي، ميزان االعتدال )ج8/ 13(، المزي، تهذيب الكمال )ج48(، و)ص: 37

 (.271(، ابن حجر، التقريب )ص: 380/ 4تهذيب التهذيب )ج
 (، بهذا السياق.13/ 13(، وانظر: المزي، تهذيب الكمال )ج309/ 23ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج4) )

/ 1(، ابن حبان، المجروحين )ج62/ 3: عن ابن معين: "لي  بشيء". الدوري )جوجعفر بن أبان، الدوري وقال 
369.) 
ن: "ضعيف". زاد معاوية: "زمعة بن صالح : عن ابن معيوالليث بن عبدة، ومعاوية بن صالح، ابن الجنيدوقال 

/ 5(، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج385أصلح من صالح بن أبي األخضر". ابن الجنيد )ص: 
 (.98/ 5(، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج100
 (.43: عن ابن معين: "لي  بشيء في الزهري". الدارمي )ص: الدارميوقال 
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بي قال: حدثنا أبي قال: قال: حدثنا أبو زكريا يحيى بن معين قال: "صالح بن أبي  الَغالَّ
 لي  بالقوي، وقدم البصرة، ولي  منهم".  :األخضر

 

اِلٌح بُن ب ِشْيٍر بنِ   ، و اِعُظ أ ْهِل الب ْصر ةِ  ص  اصُّ ، أ ُبو ِبْشٍر الق   :(1) و ْاِدٍع الُمرِ يُّ

كَّر ي  أخبرني  :(2)قال الخطيب البغدادي .211 ، قال: أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي، السُّ
بيقال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن   ، قال: قال أبو زكريا:الَغالَّ

 ضعيف". :"صالح الُمر  ي  

                                                           

: عن ابن معين: "لي  حديثه، عن الزهري بشيء". ابن عدي، الكامل في مريم أبي نب سعد بن أحمدوقال 
 (.100/ 5ضعفاء الرجال )ج

 (.395/ 4: عن ابن معين: "ال شيء". ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )جابن أبي خيثمهوقال 
 : ضعفه األئمة:صالح بن بشير الُمرِ ي 1) )

ف"، وقال الفالس، والبخاري، وأبو حاتم: "منكر الحديث"، زاد قال ابن المديني: "لي  بشيء، ضعيف ضعي
ا"، وزاد أبو حاتم: "يكتب حديثه". س: "جدا  الفالَّ

وقال يعقوب بن سفيان: "لين الحديث"، وقال النسائي: "متروك الحديث"، وقال الدارقطني: "ضعيف الحديث"، 
ألثبات، واستحق الترك عند االحتجاج"، وقال وقال ابن حبان: "ظهر في روايته الموضوعات التي يرويها عن ا
 بعدها. )ت(. :ابن حجر: "ضعيف"، توفي سنة اثنتين وسبعين ومائة، وقيل

(، 56(، ابن المديني، سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني )ص: 207/ 7ابن سعد، الطبقات الكبرى )ج
(، أبو داود، سؤاالت اآلجري ألبي 204ص: (، الجوزجاني، أحوال الرجال )273/ 4البخاري، التاريخ الكبير )ج

(، العقيلي، 57(، النسائي، الضعفاء والمتروكون )ص: 663/ 2(، الفسوي، المعرفة والتاريخ )ج242داود )ص: 
/ 1(، ابن حبان، المجروحين )ج396/ 4(، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج199/ 2الضعفاء الكبير )ج

(، 197(، الدارقطني، سؤاالت السلمي للدارقطني )ص: 92/ 5الرجال )ج (، ابن عدي، الكامل في ضعفاء372
( 289/ 2(، الذهبي، ميزان االعتدال )ج493/ 1(، الذهبي، الكاشف )ج 16/ 13المزي، تهذيب الكمال )ج

 (.271(، ابن حجر، التقريب )ص: 382/ 4ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج
 (، بهذا السياق.18/ 13(، وانظر: المزي، تهذيب الكمال )ج420/ 10الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج2) )

 ،ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة، وابن أبي خيثمة، وعبد هللا بن أحمد الدورقي، معاوية بن صالحورواية 
بي. وفي رواية الدورقي: "أو قال: لي  بشيء". ابن عدي،  عن ابن معين؛ موافقة للفظ ابن معين في رواية الَغالَّ

(، العقيلي، 396/ 4(، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج92/ 5(، و)ج93/ 5مل في ضعفاء الرجال )جالكا
 (.199/ 2الضعفاء الكبير )ج

 وقد اختلف فيه قول ابن معين: 
 (.105/ 4: عن ابن معين: "لي  به بأس". الدوري )جالدوري وقال 
 (.263/ 4". الدوري )ج: "رأيت يحيى بن معين لي  له في صالح المري كبير رأىوقال
(، 66: عن ابن معين: "لي  بشيء". ابن طهمان )ص: ومحمد بن إسحاق، وابن محرز، ابن طهمانوقال 

 (.420/ 10(، الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج61/ 1ابن محرز )ج
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ازيُّ   اِرِث الحج  اِء اأْل ْوِس، أ ُبو الح  ِنيُّ ِمْن ُحل ف  ان  الناْضِريُّ الم د  سا اِلُح ْبُن ح   :(1)ص 

كَّر ي  أخبرني  :(2)قال الخطيب البغدادي .212 ، قال: أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي، السُّ
بيقال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن   ، قال: قال أبو زكريا:الَغالَّ

 لي  بثقة". :"صالح بن حسان

                                                           

 حهصال وصف يكون  أن يحتمل المري، صالح في معين بن يحيى من الكالم وهذا: "شاهين ابن قال قلت:
ا، كان أنه وذلك ووعظه، وديانته  بالثقة، همدح أحداا  رأيت وما. سقيمه من الحديث صحيح يعرف يكن ولم قاصًّ
 .(39: ص)ابن شاهين، المختلف فيهم  ".هو فيما بالحق أعلم وهللا
 : ضعفه األئمة:صالح بن حسان النضري 1) )
وأبو داود: ضعيف الحديث"، زاد أبو حاتم: قال البخاري: "منكر الحديث"، وقال أبو حاتم، وصالح بن محمد،  

"منكر الحديث". وقال النسائي: "متروك الحديث"، والدارقطني: "ضعيف"، وقال ابن حبان: "كان ممن يروي 
ن الحديث صناعته شهد لها بالوضع". وقال ابن حجر: "متروك". الموضوعات عن األثبات، حتى إذا سمعها مَ 

 )مد ت ق(.
(، الترمذي، العلل الكبير )ص: 275/ 4(، البخاري، التاريخ الكبير )ج471/ 5كبرى )جابن سعد، الطبقات ال

(، ابن أبي حاتم، 201/ 2(، العقيلي، الضعفاء الكبير )ج57(، النسائي، الضعفاء والمتروكون )ص: 294
ل (، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجا367/ 1(، ابن حبان، المجروحين )ج398/ 4الجرح والتعديل )ج

(، المزي، تهذيب 93(، أبو نعيم، الضعفاء )ص: 158/ 2(، الدارقطني، الضعقاء والمتروكون )ج80/ 5)ج
(، ابن حجر، 291/ 2(، الذهبي، ميزان االعتدال )ج494/ 1(، الذهبي، الكاشف )ج 28/ 13الكمال )ج

 (.271التقريب )ص: 
 (.410/ 10الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج2) )

 (.160/ 3عن ابن معين: "لي  حديثه بشيء". الدوري )ج :الدوري وقال 
 (.134: عن ابن معين: "لي  بشيء". الدارمي )ص: الدارميوقال 
: عن ابن معين: "ضعيف الحديث". ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال ومعاوية بن صالح، الدوري وقال 
 (.30/ 13(. المزي، تهذيب الكمال )ج77/ 5)ج
 (.77/ 5: عن ابن معين: "لي  حديثه بذاك". ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )جحمعاوية بن صالوقال 
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ِغْيُر، ِمْن أ ْنُفِسِهم  ، أ ُبو و اِقٍد اللاْيِثيُّ الصا ِنيُّ ة الم د  ماٍد بِن ز اِئد  اِلُح بُن ُمح   : (1)ص 

حمد ، أخبرنا مُبْندارأخبرنا أبو البركات األنماطي، أخبرنا ثابت بن  :(2)قال ابن عساكر .213
ْير ي ، أخبرنا محمد بن أحمد بن علي الواسطيا ل بن اأَلْحَوص بن الُمَفضَّ ، أخبرنا الَباَبس 

ان أبي قال: "صالح هذا منكر الحديث ..."، قال أبي: وقال يحيى بن معين:  ، حدثناَغسَّ
 ".(3)لي  بذاك، سمع من سعيد بن الُمَسي  ب :"هذا أبو واقد الليثي

                                                           

 : ضعفه األئمة:صالح بن محمد بن زائدة1) )
قال ابن سعد، وابن المديني، والدارقطني: "ضعيف"، وقال البخاري: "منكر الحديث"، وقال العجلي: "يكتب 

ة: القوي في الحديث" وقال النسائي: "لي  بالقوي"، وقال أبو زرعحديثه، ولي  بالقوي"، وقال أبو داود: "لم يكن ب
"ضعيف الحديث"، وقال أبو حاتم: "لي  بقوي الحديث... منكر الحديث". وقال ابن حبان: "كان ممن يقلب 

 األخبار واألسانيد وال يعلم، ويسند المراسيل وال يفهم، فلما كثر ذلك من حديثه، وفحش استحق الترك"
 حجر: "ضعيف"، مات بعد األربعين ومائة. )د ت س ق(.وقال ابن 

(، أحمد، 91(، ابن المديني، سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني )ص: 427/ 5ابن سعد، الطبقات الكبرى )ج
(، 215(، أحمد، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد )ص: 488/ 2العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد )ج

(، 226(، العجلي، الثقات )ص: 75(، البخاري، الضعفاء الصغير )ص: 291/ 4ريخ الكبير )جالبخاري، التا
(، العقيلي، الضعفاء الكبير 57(، النسائي، الضعفاء والمتروكون )ص: 426/ 1الفسوي، المعرفة والتاريخ )ج

، ابن عدي، (367/ 1(، ابن حبان، المجروحين )ج412/ 4( ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج202/ 2)ج
: رقم الحديث 52/ 2الدارقطني، العلل الواردة في األحاديث النبوية ج[(، 92/ 5الكامل في ضعفاء الرجال )ج

(، الذهبي، تاريخ 84/ 13(، المزي، تهذيب الكمال )ج50/ 2)ج ، ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون ]103
(، ابن حجر، 401/ 4تهذيب التهذيب )ج(، ابن حجر، 498/ 1(، الذهبي، الكاشف )ج 896/ 3اإلسالم )ج

 (.273التقريب )ص: 
، عن ابن معين؛ موافقة للفظ عبد هللا بن أحمد الدورقيورواية  (.373/ 23ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج )2)

بي. ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج  (.89/ 5ابن معين في رواية الَغالَّ
 سمع وقد بذاك، حديثه ولي  زائدة، بن محمد بن صالح واسمه مدني، واقد "أبو : عن ابن معين:الدوري وقال 
 .(181/ 3)ج المسيب". الدوري  بن سعيد من

 .(183/ 3)ج ضعيف". الدوري  زائدة بن محمد بن : عن ابن معين: "صالحوقال
الحديث".  ضعيف مدني زائدة بن محمد بن "صالح: عن ابن معين :صالح بن ابن أبي مريم، ومعاويةقال 
 .(89/ 5)ج الرجال ضعفاء في الكامل ،(202/ 2)ج الكبير الضعفاء لعقيلي،ا

/ 2)ج الثالث خيثمة، السفر أبي ابن ."ضعيف": معين ابن : عنشعيب بن هللا وعبد خيثمة، أبي ابنوقال 
 (.89/ 5، ابن عدي، الكامل )ج(317
ال ران بن مخزوم القرشي المخزومي، قسعيد بن الُمَسي  ب بن َحْزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عم3) )

(: "أحد العلماء األثبات الفقهاء الكبار، وقال ابن المديني: ال أعلم في التابعين 241ابن حجر في التقريب )ص: 
  أوسع علماا منه". توفي بعد التسعين، وقد ناهز الثمانين. )ع(.
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ل، رنا أحمد بن أخبرنا أبو البركات األنماطي، أخب: (1)وقال .214 حيى أخبرنا أبي، عن يالُمَفضَّ
قال: "أبو واقد الليثي مديني؛ واسمه صالح بن محمد بن زائدة: لي  بذاك، سمع من سعيد 

 بن المسيب".ا
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الفارسي قال: وأخبرنا ثابت، أخبرنا أبو العالء، : (2)وقال  .215

 :بي قال: قال يحيى: "صالح بن محمد بن زائدةحدثنا أ اأَلْحَوص،أخبرنا محمد، حدثنا 
 مديني ضعيف". 

                                                           

 (، بهذا السياق.86/ 13الكمال )جالمزي، تهذيب  (، وانظر:377/ 23ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج1) )
 : عن ابنوعبد هللا بن شعيب، وابن أبي خيثمة، الدوري ورواية  (.377/ 23ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج )2)

بي. الدوري )ج / 2(، ابن أبي خيثمة، السفر الثالث )ج183/ 3معين؛ موافقة للفظ ابن معين في رواية الَغالَّ
 (.89/ 5الرجال )ج(، ابن عدي، الكامل في ضعفاء 317
: عن ابن معين: "ضعيف الحديث".  ابن عدي، الكامل في ضعفاء ومعاوية بن صالح، ابن أبي مريموقال 

 (.202/ 2(، العقيلي، الضعفاء الكبير )ج89/ 5الرجال )ج
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 :عبد األعلى إلىغ يْ بِ ص  من المبحث الثاني: 

ْيِل بنِ   ِرْيٍك ِمْن ب ِني ُعس  ِبْيُغ بُن ش  ْاُل: ص  ُيق  ْيٍل، و  ْاُل: ابُن ُعس  ُيق  ِبْيُغ بُن ِعْسٍل، و  ع ْمٍرو  ص 
ْنظ ل ة  التاِمْيِميُّ ا ْرُبْوٍع بِن ح   :(1)الي ْرُبْوِعيُّ الب ْصِريُّ  بِن ي 

كَّر ي  وأخبرنا الخطيب، أخبرني عبد هللا بن يحيى  :(2)قال ابن عساكر .216 رنا أبو ، أخبالسُّ
بيبكر الشافعي، حدثنا جعفر بن محمد األزهر، حدثنا ابن   :الَغالَّ

طي، س، حدثنا أبو العالء الواُبْندارأبو البركات األنماطي، حدثنا ثابت بن  ح وأخبرنا  .217
ْير ي أخبرنا محمد بن أحمد  ان، أخبرنا الَباَبس  ل بن َغسَّ بيا اأَلْحَوص بن الُمَفضَّ ، حدثنا لَغالَّ

أبي: عن يحيى بن معين قال: "َصب ْيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب وأمر أال ُيَجال  
 َصب ْيغ بن َشر ْيك من بني عمرو بن َيْربوع". :هو

 

                                                           

ِبْيُغ بُن ِعْسل1) )  (.370/ 3: قال ابن حجر: "له إدراك، وقصته مع عمر مشهورة". ابن حجر، اإلصابة )جص 
ا العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في  وأخرج الدارمي في سننه من طريق نافع مولى عبد هللا، أن صبيغا

، فلما أتاه الرسول بالكتاب أجناد المسلمين حتى قدم مصر، فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب 
عة"، ن ذهب فتصيبك مني به العقوبة الموجفقرأه فقال: أين الرجل؟ فقال: في الرحل، قال عمر: "أبصر أن يكو 

فأتاه به، فقال عمر: "تسأل محدثة"، فأرسل عمر إلى رطائب من جريد، فضربه بها حتى ترك ظهره دبرة، ثم 
تركه حتى برأ، ثم عاد له، ثم تركه حتى برأ، فدعا به ليعود له، قال: فقال صبيغ: إن كنت تريد قتلي، فاقتلني 

 تريد أن تداويني، فقد وهللا برأت، فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى األشعري  ، وإن كنت جميالا قتالا 
أن ال يجالسه أحد من المسلمين، فاشتد ذلك على الرجل، فكتب أبو موسى إلى عمر: أن قد حسنت توبته، 

 ،ه التنطع والتبدعمن هاب الفتيا وكر الدارمي، سنن الدارمي، المقدمة/ [فكتب عمر: أن ائذن للناس بمجالسته". 
 .]150: رقم الحديث254/ 1

( طرق قصة صبيغ، ثم قال: "أخرجه ابن 370/ 3اإلصابة في تمييز الصحابة )ج في وقد ذكر ابن حجر
ائب بن يزيد، عن عمر بسند صحيح".  األنباري من وجه آخر عن يزيد بن خصيفة، عن الس 

حيحان؛ عين: بل هو صبيغ بن شريك؛ قلت: القوالن صوقال في تبصير المنتبه: "صبيغ بن عسل ... وقال ابن م
وهو صبيغ بن شريك بن المنذر بن قطن بن قشع بن عسل بن عمرو بن يربوع التميمي؛ فمن قال: صبيغ بن 

 عسل فقد نسبه إلى جده األعلى".
اإلكمال (، ابن ماكوال، 163/ 16(، صالح الدين الصفدي، الوافي بالوفيات )ج 228االشتقاق )ص: ابن دريد، 

(، ابن ناصر الدين، توضيح 477)ص:  األثر أهل فهوم تلقيح الجوزي، ابن(، 206/ 6(، و)ج221/ 5)ج 
 (.1045/ 3)جو ،(954/ 3(، ابن حجر، تبصير المنتبه )ج281/ 6المشتبه )ج

 (409/ 23ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج2) )
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اِلد   ق ة بن خ  د  ِشيُّ ص  ، مول ى أم اْلب ِنين   ،أ ُبو اْلع بااس اأْلم ِوي  ،اْلُقر  م ْشِقيُّ  بنت أبي الدِ 
ْرب ُأْخت ُمع اِوي ة بن أبي ُسْفي ان  :(1)ُسْفي ان بن ح 

أخبرنا أبو البركات، أخبرنا ثابت، أخبرنا أبو العالء، أخبرنا أبو بكر  :(2)قال ابن عساكر .218
ْير ي  لالُمفَ اأَلْحَوص بن ، أخبرنا الَباَبس  صدقة بن أبي قال: قال يحيى بن معين: " ، حدثناضَّ

 خالد الدمشقي م ولى بني أمية".
، أخبرنا أبو َخْيُرْون األنماطي، أخبرنا أبو الفضل بن  (4)]البركات[أخبرنا أبو  :(3)وقال .219

ْير ي  (5)]بكر[ أبوالعالء الواسطي، أخبرنا  ، لالُمَفضَّ اأَلْحَوص بن ، حدثنا أبو أمية الَباَبس 
ل بن أبي  دثناح ان قالالُمَفضَّ  ".ثقة :: قال يحيى بن معين: "صدقة بن خالدَغسَّ
كر، وحدثنا أبو ب -بهذا اإلسناد  -، أخبرنا أبو العالء ُبْندارأخبرنا ثابت بن  قال:و   .220

ل أخبرنا أبو أمية، أخبرنا  قال: سمعت يحيى بن معين يقول: "كان صدقة أحب إلى الُمَفضَّ
ر    بنا، وكان يحيى بن حمزة قدريًّا، وصدقة أحب إلي من يحيى (7)ن الوليدم (6)أبي ُمْسه 
 حمزة".

                                                           

 : وثقه األئمة:صدقة بن خالد القرشي1) )
محمد بن عبد هللا بن نمير، وابن سعد، والعجلي، وأبو زرعة، وأبو داود، وأبو حاتم، قال أحمد، ودحيم، و

 والنسائي، وابن حجر وغيرهم: "ثقة". توفي سنة إحدى وسبعين، وقيل ثمانين ومائة، أو بعدها. )خ د س ق(.
 (.10/ 24ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج2) )
 (، بهذا السياق.130/ 13المزي، تهذيب الكمال )ج ( (، وانظر:13/ 24ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج3) )
: عن ابن معين؛ موافقة للفظ ابن معين ومعاوية بن صالح، والدارمي، وابن الجنيد، وابن محرز، الدوري ورواية  

بي. الدوري )ج (، الدارمي )ص: 359(، ابن الجنيد )ص: 218/ 2(، ابن محرز )ج417/ 4في رواية الَغالَّ
 (.15/ 24(، و)ج14/ 24تاريخ دمشق )ج(، ابن عساكر، 133
، ولي  في شيوخ ابن عساكر من يسمى بهذا االسم، ]غالب[وردت في موضعها من تاريخ دمشق:  قلت:4) )

ولم يذكره ابن عساكر في معجم الشيوخ، ولم يرد في ابن عساكر، تاريخ دمشق إال في هذا الموضع، فلعله: 
 األنماطي، وتحرف. ()أبو البركات

، والصواب ما أثبته، وقد تكرر هذا اإلسناد ]بشر[وردت في موضعها من ابن عساكر، تاريخ دمشق  ت:قل5) )
 في هذا البحث كثيراا.

اني6) ) ر الَغسَّ ر  الدمشقي، قال ابن حجر في التقريب )ص:  ،عبد األعلى بن ُمْسه  ". "ثقة فاضل (:332أبو ُمْسه 
 عون سنة". )ع(.، وله ثمان وسبتينمائو سنة ثماني عشرة  توفي
 .الوليد بن مسلم القرشي موالهم، أبو العباس الدمشقي7) )
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ْقِدسِ   ، ن ِزيُل ب ْيِت الم  م ْشِقيُّ اِنيُّ ُثما الدِ  ق ُة بُن ي ِزْيد  الُخر اس  د   :(1)ص 

أخبرنا أبو البركات األنماطي، أخبرنا أبو الفضل أحمد بن الحسن،  :(2)قال ابن عساكر .221
ْير ي الء محمد بن علي قال: أنبأنا محمد بن أحمد أخبرنا أبو الع  أَلْحَوص ا، أخبرنا الَباَبس 

ل، بن ا ل بن حدثنا أبي الُمَفضَّ ان قالالُمَفضَّ  :زيد: قال يحيى بن معين: "صدقة بن يَغسَّ
مين  ، دمشقي".(3)أنبل من السَّ

 

ْفو انُ   ِشيُّ  ص  اء  الُقر  ،  ع ْمٍرو أ ُبو ،ْبُن ب ْيض  ٍم اْسمُ ؛ و ِهي  ُأمُّهُ الِفْهِريُّ ْحد  ْعُد ِبْنُت ج  ا: د  ه 
با ؛ الِفْهِرياةُ  اِلِك بِن ض  ِبْيع ة  بِن ِهال ِل بِن م  اِرِث بِن ِفْهِر بنِ ة  بِن الو أ ُبْوُه: و ْهُب بُن ر  م اِلكٍ  ح 

(4): 
 رناأخب ،َخْيُرْون أبو الفضل بن  أخبرنا ،أخبرنا أبو البركات األنماطي :(5)قال ابن عساكر .222

ْير ي أبو بكر  أخبرناأبو العالء الواسطي   :أبي ، حدثنالالُمَفضَّ اأَلْحَوص بن  ، أخبرناالَباَبس 
 ".بنو بيضاء :وصفوان ،وسهيل ،سهل" :قال يحيى بن معين

                                                           

 : اختلف  في توثيقه:صدقة بن يزيد الدمشقي1) )
قال دحيم، وأبو زرعة: "شيخ ثقة"، وقال أبو حاتم: صالح"، وقال يعقوب بن سفيان: "حسن الحديث"، وقال 

ف"، وقال ابن حبان: "ال يجوز االشتغال بحديثه وال البخاري: "منكر الحديث"، وقال أحمد، والنسائي: "ضعي
 وذكره ابن الجارود، والساجي، والعقيلي في الضعفاء. االحتجاج به".

 قلت: الراجح أن الراوي ضعيف. وهللا أعلم.
(، النسائي، الضعفاء والمتروكون 438/ 2(، الفسوي، المعرفة والتاريخ )ج295/ 4البخاري، التاريخ الكبير )ج

(، ابن حبان، 431/ 4(، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج206/ 2(، العقيلي، الضعفاء الكبير )ج58)ص: 
/ 4(، الذهبي، تاريخ اإلسالم )ج124/ 5(، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج374/ 1المجروحين )ج

 (.313/ 2(، الذهبي، ميزان االعتدال )ج87
 (، بهذا السياق.188/ 3ابن حجر، لسان الميزان )ج انظر:(، و 40/ 24ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج2) )

 (.417/ 4: عن ابن معين: "صالح الحديث". الدوري )جالدوري وقال 
: عن ابن معين: "صدقة بن عبد هللا الدمشقي، وصدقة بن يزيد الدمشقي ضعيفان، ليسا بشيء، ابن الجنيدوقال 

 (.359وأرفعهم صدقة بن خالد". ابن الجنيد )ص: 
(: 275صدقة بن عبد هللا السمين، أبو معاوية أو أبو محمد الدمشقي: قال ابن حجر في التقريب )ص: 3) )

 "ضعيف" توفي سنة ست وستين ومائة. )ت س ق(.
فوان4) )  أن إلى بعدها عاش بل: ويقال بها، واستشهد بدراا  هللا رسول مع شهد صحبة له: بيضاء بن ص 

 .دناألر  بناحية عمواس طاعون  في مات
/ 3ابن حجر، اإلصابة )ج ،(384/ 1)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(723/ 2)ج ابن عبد البر، االستيعاب

358). 
 .(179/ 24)جابن عساكر، تاريخ دمشق 5) )
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ْيٍد الو اِسِطيُّ    :(1)ِصل ُة ْبُن ُسل ْيم ان  الع طااُر، أ ُبو ز 

كَّر ي  يحيى  أخبرني عبد هللا بن :(2)قال الخطيب البغدادي .223 د بن ككككككككك، قال: أخبرنا محمالسُّ
، قال: بيالَغالَّ عبد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن 

 لي  بثقة". ،ابن سليمان :قال أبو زكريا: "وصلة هو

                                                           

 : ضعفه األئمة، وكذبه أبو داود:ة بن سليمانل  ِص 1) )
ث"، لحديث"، وقال الدارقطني: "ضعيف الحديقال البخاري: "لي  بذلك القوي"، قال أبو حاتم، والنسائي: "متروك ا 

وقال ابن حبان: "يروي عن الثقات المقلوبات، وعن األثبات ما ال يشبه حديث الثقات"، وقال الذهبي: "تركوا 
 حديثه"، وقال أبو داود: "كذاب".
والمتروكون (، النسائي، الضعفاء 322/ 4(، البخاري، التاريخ الكبير )ج229/ 7ابن سعد، الطبقات الكبرى )ج

(، ابن حبان، 447/ 4(، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج215/ 2(، العقيلي، الضعفاء الكبير )ج57)ص: 
(، الدارقطني، الضعقاء والمتروكون 137/ 5(، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج376/ 1المجروحين )ج

/ 5(، و)ج1131/ 4ي، تاريخ اإلسالم )ج(، الذهب57/ 2)ج (، ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون 158/ 2)ج
(، ابن حجر، لسان 320/ 2(، الذهبي، ميزان االعتدال )ج310/ 1( الذهبي، المغني في الضعفاء )ج92

 (.198/ 3الميزان )ج
 (.459/ 10الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج2) )
افقة للفظ ابن معين في رواية : عن ابن معين: مو عبد هللا بن أحمد الدورقي، والبخاري ، والدوري ورواية  

بي. الدوري )ج (، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال 30/ 4(، البخاري، التاريخ الكبير )ج140/ 4الَغالَّ
 (.137/ 5)ج
 (.385/ 4: عن ابن معين: "كان كذاباا". الدوري )جالدوري وقال 
 (.137/ 5اء الرجال )ج: عن ابن معين: "ضعيف". ابن عدي، الكامل في ضعفمعاوية بن صالحقال 
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اك  ح   :(1)باْلِفْهِري   وليس ق ْيٍس، بن الضا
 .حديثاا" عمير بن الملك عبد عنه قي ، روى  بن "والضحاك:(2)البغدادي الخطيب قال .224
، أخبرنا يحيى بن هللا عبد أخبرنيه كَّر ي   محمد بن جعفر احدثن الشافعي، هللا عبد بن محمد السُّ
بي ابن  [حدثنا األزهر، ابن  هب حدثنا حديث عن معين بن يحيى زكريا أبا سألت قال:( 3)]الَغالَّ
 عن ،(6)الكوفة أهل من رجل حدثني قال ،(5)عمرو بن هللا بيدع حدثنا قال ،(4)جعفر بن هللا عبد

                                                           

اك1) ) ح  :  ليس ق ْيس بن الضا  باْلِفْهِري 
 ثالثة: قي  بن الضحاك (1227/ 2)ج قال الخطيب البغدادي في المتفق والمفترق 

 بن ف ْهر نب محارب بن شيبان بن عمرو بن واثلة بن ثعلبة بن زهير بن خالد َقْي  بن بن الضحاك منهم - 
، مالك  بنت فاطمة أخو وهو نحوها، أو سنين بست  هللا رسول وفاة قبل سعيد، ولد أبو وقيل أني  أبو الف ْهر ي  
 مهران نب وميمون  الفهري  سويد بن ومحمد طرفة بن تميم عنه: سنين، روى  بعشر منه أكبر وكانت َقْي ،
 .الحكم بن مروان خالفة في العاص بن سعيد بن عمرو مع راهط بمرج الضحاك وقتل حرب، بن وسماك
 حديثاا، ثم أورد الخطيب حديث أم عطية. عمير بن الملك عبد عنه َقْي  روى  بن والضحاك -
، بن والضحاك - ، حدث وقيل َقْي  الَيْشُكر ي  ُكْون ي   بن ومحمد مرع بن هللا وعبد عباس بن هللا عبد عن السَّ

ُكْون   قي  بن والوليد المسعودي الرحمن وعبد القاص الرحمن عبد بن حنظلة عنه روى  المنتشر،  .ي  السَّ
 يذكر ولم  النبي عن روى  آخر، قي  بن الضحاك: تمييز(: "449/ 4ابن حجر في تهذيب التهذيب )ج وقال

، وبين بينه معين ابن فرق  عمير، بن الملك عبد عنه روى  المرأة  خفض في سماعاا،  في الخطيب بعهوت الف ْهر ي  
بي المفضل قال المتفق والمفترق،  هو جعفر بن هللا عبد حدثنيه حديث عن وسألته: معين ابن أسئلة يف الَغالَّ

ق ي، ق ي، وهو عمر بن هللا عبيد عن الرَّ  بالمدينة كان" :قال َقْي  بن الضحاك عن الكوفة أهل من رجل حدثني الرَّ
 ".عطية أم لها يقال امرأة 
ابن حجر، تهذيب  ،(408 /3ابن حجر، اإلصابة )ج ،(22/ 7)جمغلطاي، إكمال تهذيب الكمال : وانظر

 (.113/ 9التهذيب )ج
 .(1229/ 2)ج الخطيب البغدادي، المتفق والمفترق 2) )
بي أبي ابن [بلفظ  وردت :قلت3) ) ، والصواب ما أثبته، فهو ما يسميه به الخطيب في هذا الكتاب، وفي ]الَغالَّ

، األشربة والحد فيها/ السلطان الكبرى  نالسن[تاريخ بغداد وغيرها، ومما يؤكد ذلك أنها وردت عند البيهقي في 
ان  بن المفضل هكذا: "حدثنا ]17561 : رقم الحديث562/ 8ج يكره على االختتان، بي، َغسَّ  سألت: قال الَغالَّ

 زكريا . . .". أبا
، َغْيالن بن جعفر بن هللا عبد4) ) ق ي  ابن حجر  قال ط،ُمَعيْ  أبي بن ُعْقبة آل مولى القرشي، الرحمن عبد أبو الرَّ

 (.ع) .ومائتين عشرين سنة توفي ،"اختالطه يفحش فلم بأخرة تغير لكنه ثقة،(: "298 في التقريب )ص:
، الوليد أبي بن عمرو بن هللا عبيد5) ) ق ي   ثقة(: "373 قال ابن حجر في التقريب )ص: األَسدي، َوْهب أبو الرَّ

 (.ع. )سنة إال ثمانين عن ومائة، ثمانين سنة توفي ."وهم ربما فقيه
 بن محمد أراه  يسمه لم الذي والرجل ،]2715: رقم الحديث 344/ 3ج الصغير السنن[ في البيهقي قال6) )

 ابن : "مجهول"، وقال]5271 : رقم الحديث369/ 4ج سنن أبي داود،[في  داود الكوفي، قال عنه أبو حسان
الذهبي في   ، وعلق"كذاباا كان: "فقال عنه أبي سئل(: 238/ 7)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  في حاتم أبي

  ".الناس حديث في يعنى: "بقوله( 512/ 3)جميزان االعتدال 
المصلوب"، وانظر: المزي، تهذيب  سعيد هو: "ابن وقيل : "مجهول"،(473 وقال ابن حجر في التقريب )ص:

 .(113/ 9، ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج(55/ 25)جالكمال 
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 تخفض (1)عطية أم لها يقال امرأة  بالمدينة كان قال: قي  بن الضحاك عن ُعَمْير، بن الملك عبد
 وأحظا للوجه، أسرُّ  فإنه ،(2)تنهكي وال اخفضي عطية أم "يا : هللا رسول لها فقال الجواري،
 الزوج". عند
حَّ  فقال:  .بالفهري" لي  هذا قي : بن اك"الضَّ

 
 

ِنيُّ   ِويُّ اْلُعم ِريُّ اْلم د  طااِب اْلع د  ْيِد هللِا ْبِن ع اِصِم ْبِن ُعم ر  ْبِن اْلخ   : (3)ع اِصُم بُن ُعب 

 رناأخبأبو العالء الواسطي،  أخبرناأخبرنا أبو البركات األنماطي،  :(4)قال ابن عساكر  .225
ْير ي أبو بكر  لاأَلْحَوص بن  ناأخبر ، الَباَبس   بن معين: أبي قال: قال يحيى ، حدثناالُمَفضَّ

                                                           

 (.438/ 8ابن حجر في اإلصابة في تمييز الصحابة )ج ذكرها. الخافضة نصاري ةاأل عطي ة أم1) )
: رقم الحديث 562/ 8، جالسلطان يكره على االختتان البيهقي، السنن الكبرى، األشربة والحد فيها/[انظر: 2) )

مال ، مغلطاي، إك]2715: رقم الحديث 344/ 3ج الصغير، األشربة/الختان، السنن البيهقي،[، ]17561
/ 9) ،(449/ 4ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(408/ 3ابن حجر، اإلصابة )ج ،(22/ 7ج)تهذيب الكمال 

 ؛ بهذا السياق.]1807 : رقم الحديث225/ 4ج الحبير، التلخيص حجر، ابن[ ،(113
ا لجهالة أحد رواته، حيث ورد في إسناده قوله: "رجل قلت:   الكوفة". أهل من إسناده ضعيف جدا
 ارته. الخطابي،لنض وأبقي للونه أصفي أي: للوجه أسرى : َوَقْوُلهُ  الختان، وهو الخفض في تبالغي يد الوير  -

 (.137/ 5)جو ،(503/ 2)ج الحديث غريب في النهاية األثير، ابن ،(361/ 2)ج الحديث غريب
 ضعفه األئمة، وتوسط فيه العجلي: عاصم بن عبيد هللا:3) )

 كر حديثه أشد اإلنكار، وقال ابن سعد: "ال يحتج به"، وقال أحمد: "لي  بذاك"، كان عبد الرحمن بن مهدى ين
وقال أبو حاتم: "منكر الحديث، مضطرب الحديث، لي  له حديث يعتمد عليه"،  وقال البخاري: "منكر الحديث"،

قال و"، هوقال النسائي: "ضعيف"، وقال العجلي: "ال بأس ب وقال ابن خزيمة: "لست أحتج به لسوء حفظه"،
البزار: "في حديثه لين"، وقال ابن حبان: "سيء الحفظ، كثير الوهم، فاحش الخطأ، فترك من أجل كثرة خطئه"، 

: "ضعيف" توفي في أول دولة بني العباس سنة اثنتين وثالثين ومائة. )عخ د -وهو الراجح – وقال ابن حجر
 ت س ق(.

(، العجلي، الثقات )ص: 237أحوال الرجال )ص:  (، الجوزجاني،372/ 5ابن سعد، الطبقات الكبرى )ج
(، ابن عدي، الكامل 127/ 2(، ابن حبان، المجروحين )ج347/ 6(، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج241

/ 5(، ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج321/ 1(، الذهبي، المغني في الضعفاء )ج387/ 6في ضعفاء الرجال )ج
 (.285(، ابن حجر، التقريب )ص: 46
( 83/ 16وانظر: المزي، تهذيب الكمال )ج (،263/ 32(، و)ج268/ 25ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج4) )

 بهذا السياق.
 : عن ابن معين: "ضعيف".ومعاوية بن صالح، وعبد هللا بن الدورقي ،محرز وابن ،والدارمي ،الدوري وقال 
بن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (، ا74/ 1(، ابن محرز )ج137(، الدارمي )ص: 183/ 3الدوري )ج 
 (.388/ 6)ج
: عن ابن معين: "بلغني عن مالك بن أن  أنه قال عجباا من شعبة هذا الذي ينتقى الرجال، وهو الدوري وقال 

 (.170/ 3الدوري )ج يحدث عن عاصم بن عبيد هللا".
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 متشابهان في ضعف الحديث". :(1)"عاصم بن عبيد هللا، وابن عقيل
 

                                                           

 (.276/ 4الدوري ) ".: عن ابن معين: "على بن زيد أحب إلى من ابن عقيل، ومن عاصم بن عبيد هللاوقال
: سئل يحيى عن عاصم بن عبيد هللا وابن عقيل وعلى بن زيد؟ فقال: "على بن زيد أحبهم إلي". الدوري وقال
 (.349/ 4)ج

: سئل يحيى عن حديث سهيل والعالء وابن عقيل وعاصم بن عبيد هللا، فقال: "عاصم وابن عقيل أضعف وقال
من السواء، ولي  حديثهم بالحجج"، أو قريب من هذا، تكلم به يحيى،  األربعة، والعالء وسهيل حديثهم قريب

/ 25قال: "وُفَلْيح بن سليمان وابن عقيل وعاصم بن عبيد هللا ال يحتج بحديثهم". ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج
268.) 
ل اعن ابن معين: "ضعيف الحديث". ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرج :مريم أبي بن سعد بن أحمدوقال 
(6 /388       .) 

: سألت ابن معين: أيهما أحب إليك عاصم بن عبيد هللا أو عبد هللا بن محمد بن عقيل؟ مسلم بن الحجاجوقال 
ا منهما". ابن حبان، المجروحين )ج  (.128/ 2قال: "لست أحب واحدا

يث، : "مضطرب الحدعن ابن معين، وسئل عن العالء بن عبد الرحمن، فقال :بن حنبل عبد هللا بن أحمدوقال 
لي  حديثه بحجة". وسمعته مرة أخرى يقول: "هؤالء األربعة لي  حديثهم بحجة: سهيل بن أبي صالح، والعالء 

بن عبد الرحمن، وعاصم بن عبيد هللا، وابن عقيل"، فقيل ليحيى: "فمحمد بن عمرو؟ قال: محمد فوقهم". ا
 (.341/ 3العقيلي، الضعفاء الكبير )ج

: عن ابن معين: عاصم بن عبيد هللا وابن عقيل أيهما أعجب إليك؟ قال: "ما فيهما أحد أبانجعفر بن وقال 
 (.127/ 2(، و)ج3/ 2يعجبني". ابن حبان، المجروحين )ج

: عن ابن معين قال: "عاصم بن عبيد هللا ضعيف الحديث، وبلغني عنه أنه قال: كل أحمد بن أبي يحيىوقال 
 (.388/ 6مل في ضعفاء الرجال )جعاصم فيه ضعف". ابن عدي، الكا

 (.388/ 6عن ابن معين: "يضعف". ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج عبد هللا بن شعيب:وقال 
: عن ابن معين: عن عاصم بن عبيد هللا؟ فقال: "لي  بذاك". ابن أبي خيثمة، السفر ابن أبي خيثمةوقال 

 (.892/ 2الثاني )ج
: عن ابن معين: "ضعيف، أدرك أمر بني هاشم، ومات في أول خالفة أبي ي إبراهيم بن سعيد الجوهر وقال 

 (.333/ 3العباس، وكان قد وفد إليه". العقيلي، الضعفاء الكبير )ج
عن ابن معين: "عاصم بن عبيد هللا، وابن عقيل، يعني عبد هللا بن محمد بن عقيل، وفليح ال  أبو داود:وقال 

 (.320/ 23، تهذيب الكمال )جيحتج بحديثهم؟ قال: "صدق". المزي 
 .عبد هللا بن محمد بن َعق يل بن أبي طالب الهاشمي1) )
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ْيِن الو اِسِطيُّ   ، أ ُبو اْلُحس  ِشيُّ التاْيِميُّ ْيٍب اْلُقر  ِليِ  بِن ع اِصٍم بِن ُصه   :(1)ع اِصُم بُن ع 

كَّر ي  ني عبد هللا بن يحيى أخبر  :(2)قال الخطيب البغدادي .226 د بن ككككككككككك، قال: أخبرنا محمالسُّ
، قال: بيالَغالَّ عبد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن 

 واتهمه". ه"سألت يحيى بن معين، عن عاصم بن علي: فذم

                                                           

 مختلف  في توثيقه:  عاصم بن علي بن عاصم:1) )
 :كان ثقة، ولي  بالمعروف بالحديث، ويكثر الخطأ فيما حدث به"، وثقه ابن قانع، وقال العجلى: "قال ابن سعد

ان في الثقات، وقال أحمد بن حنبل: "حديثه حديث مقارب، حديث أهل "كان ثقة في الحديث"، وذكره ابن حب
الصدق، ما أقل الخطأ فيه"، وقال: "صحيح الحديث، قليل الغلط، ما كان أصح حديثه، وكان إن شاء هللا 
ا: "صحيح الحديث، قليل   وقال النسائي: "ضعيف".الغلط". صدوقاا"، وقال: "ما أقل خطأه، قد عرض علي  بعض حديثه. . . صدوق"، وقال أيضا

 وقال أبو حاتم، والذهبي: "صدوق"، وقال الذهبي: "جرحه يحيى بن معين". 
 : "صدوق ربما وهم". توفي سنة إحدى وعشرين ومائتين. )خ ت ق(.-وهو الراجح  –وقال ابن حجر 

(، 524/ 1مد )ج(، أحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أح229/ 7ابن سعد، الطبقات الكبرى )ج
(، أحمد، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد )ص: 96أحمد، العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي وغيره )ص: 

(، ابن أبي حاتم، 103(، الذهبي، من تكلم فيه وهو موثق )ص: 512/ 13(، المزي، تهذيب الكمال )ج322
(، ابن عدي، 506/ 8ن، الثقات )ج(، ابن حبا242(، العجلي، الثقات )ص: 348/ 6الجرح والتعديل )ج

(، المزي، تهذيب الكمال 561/ 2(، الكالباذي، رجال صحيح البخاري )ج409/ 6الكامل في ضعفاء الرجال )ج
(، الذهبي، سير 203(، الذهبي، ديوان الضعفاء )ص: 590/ 5ج(، الذهبي، تاريخ اإلسالم )508/ 13)ج

 (.286(، ابن حجر، التقريب )ص: 50/ 5هذيب )ج(، ابن حجر، تهذيب الت262/ 9أعالم النبالء )ج
(، وانظر: ابن شاهين، تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين )ص: 173/ 14الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج2) )

( بهذا السياق، ورواية ابن شاهين غير مسندة، مما اقتضى تقديم 512/ 13(، المزي، تهذيب الكمال )ج147
 ليها.رواية الخطيب البغدادي ع

 وجرحه ابن معين بألفاظ متعددة:
 (،469(، و)ص: 383عن ابن معين: "لي  بشيء". ابن الجنيد )ص:  :ومعاوية بن صالح ،ابن الجنيدقال 

 (.337/ 3العقيلي، الضعفاء الكبير )ج
 ،علي بن عاصم لي  بشيء وال ابنه عاصم، وال ابنه الحسن". العقيلي: ": عن ابن معينمعاوية بن صالحوقال 

 (.337/ 3الضعفاء الكبير )ج
ا". ابن أبي خيثمة، السفر ابن أبي خيثمةوقال  : عن ابن معين: "ال يفلح من آل عاصم بن صهيب الرومي أحدا

 (.125/ 1الثالث )ج
: عن ابن معين: "عاصم بن علي بن عاصم سيد المسلمين". الخطيب أبو عبد هللا الكوفي الُجْعِفي  وقال 

 (.170/ 14د )جالبغدادي، تاريخ بغدا
، قلت ليحيى بن معين: أحمد هللا يا أبا زكريا، لقد أصبحت سيد الناس"أ و غيره:  عبيد هللا بن محمد الفقيهقال 

قال لي: "اسكت، ويحك، أصبح سيد الناس عاصم بن علي بن عاصم، في مجلسه ثالثون ألف رجل". ابن 
 (.407/ 6عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج

: "ثالثة أبيات، كانت عند يحيى بن معين من أشر قوم: الُمَحبَّر بن َقْحَذم وولده، وعلي بن ف ْهمالحسين وقال 
ا". الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج  (.170/ 14بن عاصم وولده، وآل أبي أوي ، كلهم كانوا عنده ضعافاا جدا

. الخطيب وفي أبيه، وفي أخيه" "سألت يحيى بن معين عن عاصم بن علي، فطعن فيه، :يعقوب بن شيبةوقال 
 (.348/ 8البغدادي، تاريخ بغداد )ج

عن عاصم بن علي فقلت: إن يحيى بن  -يعني أحمد بن حنبل  –: سألته بن حنبل عبد هللا بن أحمدوقال 
ا: حديث شعبة  معين قال: "كل عاصم في الدنيا ضعيف"، قال: "ما أعلم منه إال خيراا، كان حديثه صحيحا

 (.96ما كان أصحها". أحمد، العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي وغيره )ص: والمسعودي 
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ْفِص بِن ع اِصٍم، اْبِن أ ِمْيرِ   ْفٍص ُعم ر   ع اِصُم بُن ُعم ر  بِن ح  طااِب الُمْؤِمِنْين  أ ِبي ح   بِن الخ 
ِنيُّ  ، الم د  ِويُّ ، الع د  ِشيُّ ، أ ُبو ُعم ر  الُقر   :(1)الُعم ِريُّ

ل وفي رواية  :(2)قال ابن شاهين .227 عن يحيي بن معين أنه سئل عن شيخ  حدثنا الُمَفضَّ
، (4)هللا بن ديناريقال له: عاصم بن عمر، يحدث عن عبد  (3)عنه أبو داود الطيالسي
."  فقال: "لي  بشيء 

                                                           

ا". الخطيب البغدادي، تاريخ أبو علي صالح بن محمد الحافظقال  : قال يحيى بن معين: "كان عاصم ضعيفا
 (.170/ 14بغداد )ج
هيب عاصم بن ص : سمعت يحيى بن معين يقول: "وذكر عاصم بن علي بنعبيد هللا بن محمد الفقيهوقال 

(؛ وقد ذكر ابن حجر في 407/ 6الواسطي فقال: كذاب بن كذاب". ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج
 ( أن هذه الرواية واهية.50/ 5تهذيب التهذيب )ج

  متفق على ضعفه: عاصم بن عمر بن حفص العمري:1) )

 ف في الحديث ال أروي عنه شيئاا"،قال ابن سعد: "يستضعف" وقال أحمد: "ضعيف"، وقال البخاري: "ضعي
ا، يروي  ا: "منكر الحديث"، وقال النسائي: "منكر الحديث متروكه"، وقال ابن حبان: "منكر الحديث جدا وقال أيضا
عن الثقات ماال يشبه حديث األثبات، ال يجوز االحتجاج به إال فيما وافق الثقات"، وقال البيهقي: "ضعيف 

ا"، وقال: "يأتي بما ال يتابع عليه، ضعفه يحيى بن معين والبخاري وغيرهما من األئمة"، وقال ابن حجر:  جدا
 "ضعيف". )ت ق(.

، النسائي، ]1674 رقم الحديث :193/ 4ج ،الترمذي، سنن الترمذي[(، 436/ 5ابن سعد، الطبقات الكبرى )ج
(، 127/ 2المجروحين )ج(، ابن حبان، 346/ 6(، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج75مشيخة النسائي )ص: 

، ]18810 : رقم الحديث371/ 9ج ،البيهقي، السنن الكبرى [(، 393/ 6ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج
(، الذهبي، ميزان االعتدال 517/ 13(، المزي، تهذيب الكمال )ج433/ 2ابن الجوزي، العلل المتناهية )ج

 (.286(، ابن حجر، التقريب )ص: 355/ 2)ج
 (.147شاهين، تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين )ص: ابن 2) )

: عن ابن معين: "وعاصم بن عمر صاحب ابن دينار، صاحب حديث من أضحى للشم  محرماا: الدوري وقال 
 (.218/ 3(، و)ج210/ 3ضعيف". الدوري )ج

 ولي  : عن ابن معين: "وعاصم بن عمر الذي يروى من أضحى للشم  ملبياا، وهو ابن عمهمالدوري وقال 
 (.253/ 3بشيء". الدوري )ج

: عن ابن معين: "عاصم بن عمر بن حفص، أخو عبيد هللا بن عمر بن حفص: ضعيف معاوية بن صالحوقال 
 (.335/ 3لي  بشيء". العقيلي، الضعفاء الكبير )ج

ب قال: "ما أضحى محرم يلبي حتى تغي ، أن رسول هللا  والحديث المقصود هو حديث جابر بن عبد هللا
سنن ابن ماجه، المناسك، الظالل المحرم، [الشم  إال غابت بذنوبه فصار كما ولدته أمه": أخرجه ابن ماجه في 

 : رقم الحديث253/ 23مسند أحمد بن حنبل ج[، وأحمد بن حنبل في ]2925: رقم الحديث 976/ 2ج
: 112/ 5، جحى للشم ْض أن يَ من استحب للمحرم / فيما يجتنبه المحرمالسنن الكبرى، [، والبيهقي ، ]15008

 (.335/ 3، وقال البيهقي: "هذا إسناد ضعيف"، وانظر: العقيلي، الضعفاء الكبير )ج]9194 رقم الحديث
 .سليمان بن داود بن الجارود، أبو داود الطيالسي البصري 3) )
 ب حجر في التقري عبد هللا بن دينار العدوي موالهم، أبو عبد الرحمن المدني، مولى ابن عمر، قال ابن4) )

 (: "ثقة" توفي سنة سبع وعشرين ومائة. )ع(.302)ص: 
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اُل: ع اِصُم ْبُن ع ْوٍف الُكْوِفيُّ   ُيق  ، و  ِعيُّ ، الناخ  ِليُّ ْمٍرو اْلب ج   :(1)ع اِصُم ْبُن ع 

حمد ، أخبرنا مُبْندارأخبرنا أبو البركات األنماطي، أخبرنا ثابت بن  :(2)قال ابن عساكر .228
لْحَوص بن األَ بن علي، أخبرنا محمد بن أحمد، أخبرنا ا ل بن الُمفَ أبي  ، حدثناالُمَفضَّ ضَّ

ان   ".(3)قال يحيى بن معين: "عاصم بن عمرو البجلي: روى عنه ابن أبي ليلى... َغسَّ
 
 

ِديُّ م ْوال ُهم  ل ةُ و اْسُم أ ِبيْ ، أ ُبو ب ْكٍر الُكْوِفيُّ ، ع اِصُم بُن أِبي الناُجْوِد األ س    :(4)ِه: ب ْهد 
 أخبرنا ،َخْيُرْون أبو الفضل بن  أخبرنا ،أخبرنا أبو البركات األنماطي :(5)قال ابن عساكر .229

ْير ي محمد بن أحمد  أخبرنا ،محمد بن علي الواسطي ل ااأَلْحَوص بن  ، أخبرناالَباَبس  لُمَفضَّ
                                                           

 : ضعفه بعض األئمة، وتوسط فيه آخرون:عاصم بن عمرو البجلي1) )
ذكره البخاري في الضعفاء، وقال: "لم يثبت حديثه"، وقال أبو حاتم: "صدوق"، وقال ابن أبي حاتم: "كتبه البخاري 

حول من هناك"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: "ال بأس به إن في الضعفاء فسمعت أبي يقول: ي
 شاء هللا،" وقال ابن حجر: "صدوق رمي بالتشيع". )ق(.

 قلت: الراجح أن الراوي صدوق. وهللا تعالى أعلم.
عديل (، ابن أبي حاتم، الجرح والت109(، البخاري، الضعفاء الصغير )ص: 491/ 6البخاري، التاريخ الكبير )ج

(، الذهبي، الكاشف )ج 533/ 13(، المزي، تهذيب الكمال )ج236/ 5(، ابن حبان، الثقات )ج348/ 6)ج
(، ابن حجر، لسان 54/ 5(، ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج356/ 2(، الذهبي، ميزان االعتدال )ج521/ 1

 (.286(، ابن حجر، التقريب )ص: 253/ 7الميزان )ج
  (.288/ 25)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )

ْغَول". الدوري )جالدوري وقال   (.403/ 3: عن ابن معين: "عاصم بن عمرو البجلي يحدث عنه مالك بن م 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى األنصاري الكوفي القاضي، أبو عبد الرحمن، قال ابن حجر في التقريب 3) )

ا"، توفي سنة ثمان وأربعي493)ص:   ن ومائة. )د ت س ق(.(: "صدوق سيء الحفظ جدا
 :توثيقه في مختلف   :بهدلة بن عاصم4) )
 وذكره ،"ثقة: "والعجلي زرعة، وأبو أحمد وقال ،"حديثه في الخطأ كثير أنه إال ثقة عاصم كان: " سعد ابن قال
 بي،أل ذكرتهف: قال ،"ثقة: "فقال بهدلة بن عاصم عن زرعة أبا سألت: "حاتم أبي ابن وقال الثقات، في حبان ابن
 يءس عاصماا اسمه كان من كل كأن: فقال علية ابن فيه تكلم وقد ثقة هو يقال أن هذا محله لي : "فقال
 لي " :النسائي وقال ،" الحافظ بذاك يكن ولم الحديث، صالح الصدق، عندي محله: "حاتم أبو وقال ،"الحفظ
: حجر ناب وقال ،"الحديث حسن وهو يهم، صدوق : "الذهبي وقال ،"شيء حفظه في: "الدارقطني وقال ،"بأس به
 (.ع. )مائةو  وعشرين وثمان مائة سنة توفي". مقرون  الصحيحين في حديثه القراءة، في حجة أوهام، له صدوق "

 .مقرون  الصحيحين في حديثه وأن خاصة أوهام، له صدوق  أنه الراجح :قـــلت
 ،(420/ 1)جل، رواية عبد هللا بن أحمد أحمد، العلل ومعرفة الرجا ،(316/ 6)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
أحمد، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد  ،(239: ص) العجلي، الثقات ،(487/ 6)جالبخاري، التاريخ الكبير 

ابن أبي حاتم،  ،(336/ 3)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(197/ 3)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ ،(293: )ص
 ،(256/ 7)ج حبان، الثقاتابن  ،(340/ 6)جالجرح والتعديل 

الذهبي، من تكلم فيه وهو  ،(260/ 5)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(473/ 13)جالمزي، تهذيب الكمال 
ابن حجر،  ،(38/ 5ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(357/ 2)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(104)ج: موثق 

 (.285: ابن حجر، التقريب )ص ،(252/ 7)جلسان الميزان 
 .(228/ 25)جابن عساكر، تاريخ دمشق 5) )

 وقد اختلف فيه قول ابن معين:
 (.64: ص) طهمان ابن". به بأس ال ثقة: "معين ابن عن: طهمان ابن قال
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انا  عن عاصم بن ،حماد بن زيد حدثنا ،نا سليمان بن حربحدث ،أبي أخبرنا ،بن َغسَّ
القوي في لي  ب" :قال يحيى بن معين، أبو النجود مولى لبني أسد :زعموا أنه وأبوه، بهدلة
 ".الحديث

 

، م وْ   ْهٍل اْلو اِسِطيُّ ، أ ُبو س  ْبِد ّللااِ ْبِن اْلُمْنِذِر اْلِكالِبيُّ بااُد ْبُن اْلع وااِم ْبِن ُعم ر  ْبِن ع  ل ى ع 
 :(1)ل م  بِن ُزْرع ة  اْلِكالِبيُّ أ سْ 

كَّر ي  أخبرني  :(2)قال الخطيب البغدادي .230 ، قال: أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي، السُّ
بيقال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن  حيى ، قال: قال أبو زكريا يالَغالَّ

 مولى أسلم بن زرعة: ثقة". ،بن معين: "وعباد بن العواما

                                                           

 (.238/ 25)جابن عساكر، تاريخ دمشق ". ثقة: "معين ابن عن: مريم أبي بن سعد بن أحمد وقال
 (.237/ 25)جابن عساكر، تاريخ دمشق ". بأس به لي : "عينم ابن عن: حنبل بن أحمد بن هللا عبد وقال
 الراجح أنه ثقة عند ابن معين، وهو أغلب ما عليه روايات ابن معين.  قلت:
 سعيد بن أبي عروبة مضطرب: : متفق  على توثيقه، وحديثه عنعباد بن العوام الِكال بي1) )
 ، وأبو حاتم، والذهبي: "ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات،قال ابن سعد، والعجلي، وأبو داود، والبزار، والنسائي 

 وقال ابن خراش: "صدوق". وقال أحمد بن حنبل: "مضطرب الحديث، عن سعيد بن أبي عروبة".
 وقال ابن حجر: "ثقة"، توفي سنة خم  وثمانين ومائة، أو بعدها، وله نحو من سبعين. )ع(.

(، 247(، العجلي، الثقات )ص: 41/ 6اري، التاريخ الكبير )ج(، البخ238/ 7ابن سعد، الطبقات الكبرى )ج
، ابن أبي حاتم، ]4897 : رقم الحديث162/ 11 ،البزار، مسند البزار[(، 427/ 1الفسوي، المعرفة والتاريخ )ج

(، ابن حبان، مشاهير علماء األمصار )ص: 162/ 7(، ابن حبان، الثقات )ج83/ 6الجرح والتعديل )ج
(، الذهبي، المغني في الضعفاء 531/ 1(، الذهبي، الكاشف )ج 140/ 14هذيب الكمال )ج(، المزي، ت281
 (.290(، ابن حجر، التقريب )ص: 99/ 5(، ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج326/ 1)ج
 (، بهذا السياق.143/ 14(، وانظر: المزي، تهذيب الكمال )ج399/ 12الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج2) )
بي. الدوري وعبد الخالق بن منصور، وري الد ورواية  ، عن ابن معين، موافقة للفظ ابن معين في رواية الَغالَّ
 (.83/ 6(، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج208/ 4)ج
 (.104/ 1: عن ابن معين: "ثقة صدوق مأمون مقنع، جائز الحديث". ابن محرز )جابن محرزوقال 
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ِضيِء الس    ، أ ُبو اْلو  ْيِسيُّ ْيٍب الق  بااِد ْبِن ُنس  ِقْيل : اْسُمُه ع بد هللاِ ع  يب ْحت نى، و   ْبن ُنس 
ل ِميُّ ا  :(1)مشهور بكنيته - واألول هو المشهور -لسُّ

ل الُمَفضَّ حدثنا أبو بكر الشافعي، حدثنا جعفر بن األزهر، حدثنا : (2)الدارقطني قال .231
بي  َعبَّاد بن ُنَسيب". :قال: قال يحيى بن معين: "أبو الوضيء الَغالَّ

 

ةُ   ، أ ُبو ُعم ر  الِكْنِديُّ اأُلْرُدِنيُّ ق اِضي ط ب ِرياة   ُعب اد  اِميُّ يٍ  الشا  :(3)بُن ُنس 

، ْون َخْيرُ أخبرنا أبو البركات األنماطي، أخبرنا أحمد بن الحسن بن  :(4)قال ابن عساكر .232
ْير ي أخبرنا محمد بن علي بن يعقوب، أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد  خبرنا ، أالَباَبس 

لَوص بن اأَلحْ  أبي قال: قال أبو زكريا: "كان ُعبادة بن ُنَسي  قاضياا على  ، حدثناالُمَفضَّ
 األردن".

                                                           

ْيب1) )  : وثقه األئمة:عباد بن ُنس 
 ذكره ابن حبان في "الثقات، وقال الذهبي: "وثق"، وقال ابن حجر: "ثقة". )د ع  ق(. 

/ 6(، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج870/ 2(، مسلم، الكنى واألسماء )ج31/ 6البخاري، التاريخ الكبير )ج
زي، تهذيب الكمال (، الم395/ 12(، الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج141/ 5(، ابن حبان، الثقات )ج87
 (.291(، ابن حجر، التقريب )ص: 532/ 1(، الذهبي، الكاشف )ج 169/ 14)ج
، عن ابن معين؛ موافقة للفظ ابن معين في الدوري ورواية  (.1361/ 3الدارقطني، المؤتلف والمختلف )ج  )2)

بي. الدوري )ج  (.291/ 4رواية الَغالَّ
يقال له: السحتين، هكذا قال وهب بن  -صاحب أبي َبْرَزة  -: عن ابن معين: "أبو الوضيء الدوري وقال 

 (.337/ 4جرير". الدوري )ج
 (.87/ 6: عن ابن معين: "ثقة". ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )جإسحاق بن منصوروقال 
ي  3) )  : وثقه األئمة: ُعبادة بن ُنس 

 ابن حبان في الثقات،قال ابن سعد، وأحمد، والعجلي، والنسائي، والذهبي: " ثقة"، وذكره 
وقال أحمد: "لي  به بأس"، وقال أبو حاتم، وابن خراش: "ال بأس به"، وقال ابن حجر: "ثقة فاضل". توفي سنة 

 0ثماني عشرة ومائة. )د ت س ق(.
(، 286/ 3(، أحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد )ج317/ 7ابن سعد، الطبقات الكبرى )ج

(، ابن أبي حاتم، الجرح 254(، أحمد، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد )ص: 95/ 6تاريخ الكبير )جالبخاري، ال
(، المزي، 174(، ابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات )ص: 162/ 7(، ابن حبان، الثقات )ج96/ 6والتعديل )ج

(، ابن 113/ 5)ج(، ابن حجر، تهذيب التهذيب 533/ 1(، الذهبي، الكاشف )ج 194/ 14تهذيب الكمال )ج
 (.292حجر، التقريب )ص: 

 (.216/ 26ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج4) )
 (.96/ 6: عن ابن معين: "ثقة". ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )جإسحاق بن منصوروقال 
 (.114/ 5: عن ابن معين: "ال يسأل عنه من النسك". ابن حجر، تهذيب التهذيب )جأبو داودوقال 
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اُخوِريُّ   ، اْلف  رااُر، اْلُكوِفيُّ اِوِر الزُّْهِري  م ْوال ُهُم، أ ُبو م ْسُعْوٍد الج  ْبُد األ ْعل ى ْبُن أ ِبي اْلُمس  ، ع 
اِئنِ  ِزْيُل الم د   :(1)ن 

كَّر ي  أخبرني  :(2)داديقال الخطيب البغ .233 ، قال: أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي، السُّ
بيقال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن  ن ، قال: سألت يحيى عالَغالَّ

شيخ، حدثنا عنه يزيد بن هارون، يقال له: عبد األعلى بن أبي الُمَساو ر، حدث عن 
 ، فقال: "لي  بثقة".(3)حماد

                                                           

اِور عبد األعلى1) )  : متفق  على تضعيفه: بن أبي اْلُمس 
قال ابن المديني: "ضعيف، لي  بشيء"، وقال ابن عمار الموصلي: "ضعيف، لي  بحجة"، وقال البخاري: 
ا"، وقال أبو حاتم: "ضعيف الحديث، شبه المتروك"، وقال أبو  "منكر الحديث"، وقال أبو زرعة: "ضعيف جدا

ا: "لي  بثقة، وال مأمون"، وقال ابن حبان:  داود: "لي  بشيء"، وقال النسائي: "متروك الحديث"، وقال أيضا
"كان ممن يروي عن األثبات ماال يشبه حديث الثقات، حتى إذا سمعها المبتدي في هذه الصناعة علم أنها 
 نمعمولة"، وقال ابن عدي: "وعامة أحاديثه مما ال يتابعه عليه الثقات"، وقال ابن حجر: "متروك، كذبه اب

 معين"، توفي بعد الستين ومائة. )ق(.
(، العقيلي، 74/ 6(، البخاري، التاريخ الكبير )ج63ابن المديني، سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني )ص: 

(، 156/ 2(، ابن حبان، المجروحين )ج26/ 6(، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج61/ 3الضعفاء الكبير )ج
(، الذهبي، تاريخ 368/ 16(، المزي، تهذيب الكمال )ج548/ 6لرجال )جابن عدي، الكامل في ضعفاء ا

(، ابن 98/ 6(، ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج531/ 2(، الذهبي، ميزان االعتدال )ج428/ 4اإلسالم )ج
 (.332حجر، التقريب )ص: 

(، ابن حجر، 368/ 16(، وانظر: المزي، تهذيب الكمال )ج347/ 12الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج2) )
 ( بهذا السياق.98/ 6تهذيب التهذيب )ج

قال الخطيب: "روى غير واحد عن يحيى بن معين الطعن عليه، وسوء القول فيه". الخطيب البغدادي، تاريخ 
 (.347/ 12بغداد )ج
، عن ابن معين: "لي  بشيء"، زاد ابن الجنيد: ابن أبي خيثمةو، ابن محرزو، ابن الجنيدو، الدوري وقال 
/ 2(، ابن حبان، المجروحين )ج54/ 1(، ابن محرز )ج374(، ابن الجنيد )ص: 404/ 4كذاب". الدوري )ج"

157 .) 
: ابن معين عنه، قال: عبد األعلى الزهري عن زياد بن عالقة، تعرفه؟ فقال: "ال أعرفه". الدارمي الدارميوسأل 
 (.172)ص: 
ر كذاب قد تخلى هللا منه، ال يسأل عن مثل هذا، لي  : سمعت يحيى يقول: "أبو مسعود الجراابن محرزوقال 

 (.99/ 2(، و)ج57/ 1بثقة، اسمه عبد األعلى الجرار". ابن محرز )ج
 (.547/ 6عن ابن معين: "لي  بثقة". ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج الدورقي:وقال 
ا". الخطيب البغدادي، : سمعت عن ابن معين قال: قلت: كيف هو؟ قال: "أرجو أن أبو داودوقال  يكون صالحا

 (.347/ 12تاريخ بغداد )ج
(: 178حماد بن أبي سليمان مسلم األشعري موالهم أبو إسماعيل الكوفي، قال ابن حجر في التقريب )ص: 3) )

 "فقيه صدوق له أوهام، ورمي باإلرجاء". توفي سنة عشرين ومائة أو قبلها. )بخ م د ت س ق(.
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 :عبد القدوس إلىعبد الحميد من ث الثالث: المبح

ٍب   ْوش  ْهِر بِن ح  اِحُب ش  ، ص  اِئِنيُّ ز اِريُّ الم د  ِمْيِد بُن ب ْهر ام  الف  ْبُد الح   : (1)ع 

كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى  :(2)قال الخطيب البغدادي .234 د بن ككككككك، قال: أخبرنا محمالسُّ
، قال: بيالَغالَّ بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن  عبد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر
 عنده كتاب عن َشْهر بن َحْوَشب". ثقة، :قال أبو زكريا: "عبد الحميد بن َبْهَرام

                                                           

ز اري  ر امب هْ عبد الحميد بن 1) )  : مختلف  في توثيقه:الف 
قال أبو داود الطيالسي، وابن المديني، وأحمد، أبو داود: "ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم،  

 والنسائي: "لي  به بأس"، وقال أحمد، والعجلي: "ال بأس به".
 ال أعلم أنه روى عن أحد غير شهروقال صالح بن محمد: "لي  بشيء، يروي عن شهر عنده صحيفة منكرة، و 

ا في الدعاء".  إال عن عاصم األحول حديثاا واحدا
وقال الخطيب: "الحمل في تلك الصحيفة التي ذكر صالح أنها منكرة على شهر ال على عبد الحميد"، وقال  

 أبو حاتم: "أحاديثه عن شهر صحاح".
 : "صدوق"، )بخ ت ق(.-وهو الراجح  –وقال ابن حجر 

(، العجلي، 54/ 6(، البخاري، التاريخ الكبير )ج74مديني، سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني )ص: ابن ال
/ 3، العقيلي، الضعفاء الكبير )ج]2697: رقم الحديث 58/ 5 ،الترمذي، سنن الترمذي[(، 286الثقات )ص: 

ابن حبان، مشاهير علماء (، 120/ 7(، ابن حبان، الثقات )ج9/ 6(، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج42
(، 409/ 16(، المزي، تهذيب الكمال )ج8/ 7(، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج276األمصار )ص: 

/ 2(، الذهبي، ميزان االعتدال )ج115(، الذهبي، من تكلم فيه وهو موثق )ص: 614/ 1الذهبي، الكاشف )ج 
 (. 333التقريب )ص:  (، ابن حجر،109/ 6(، ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج538
: عن ابن معين: وإسحاق بن منصور، الدوري ورواية  (.332/ 12الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج )2)

بي. الدوري )ج  (.9/ 6(، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )375/ 4موافقة للفظ ابن معين في رواية الَغالَّ
(، ابن طهمان )ص: 474بأس". ابن الجنيد )ص:  : عن ابن معين: "لي  بهوابن طهمان، ابن الجنيدوقال 
53.) 
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، و ُهو  أ ُخو   اد  ، ن ِزيُل ب ْغد  ِنيُّ ِرْيُر، أ ُبو ُعم ر  الم د  ِمْيِد بُن ُسل ْيم ان  الُخز اِعيُّ الضا ْبُد الح  ع 
، و ُهو  األ صغ رُ ُفل ْيِح   :(1)بِن ُسل ْيم ان 

كَّر ي  أخبرني  :(2)قال الخطيب البغدادي .235 ، قال: حدثنا محمد بن عبد هللا الشافعي، السُّ
بيقال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن  ، ، عن يحيى بن معينالَغالَّ

 ال يكتب حديثه". :ال: "عبد الحميد بن سليمانكككككككككككق

                                                           

 : ضعفه األئمة:عبد الحميد بن سليمان الخزاعي1) )
ا"، وقال ابن المدينى: "لي  بشيء"، وقال: "عبد الحميد وأخوه فليح ضعيفان"،  قال أحمد: "ما كان أرى به بأسا

، وصالح بن محمد، والدارقطني: "ضعيف وقال أبو داود: "غير ثقة"، وقال النسائي: "ضعيف"، وقال أبو زرعة
الحديث". وقال ابن حبان: "كان ممن يخطىء ويقلب األسانيد، فلما كثر ذلك فيما روى بطل االحتجاج بما حدث 

ا لغلبة ما ذكرنا على روايته". وقال ابن حجر   : "ضعيف". )ت ق(.-وهو الراجح  –صحيحا
(، النسائي، الضعفاء 220ت أبي داود لإلمام أحمد )ص: (، أحمد، سؤاال52/ 6البخاري، التاريخ الكبير )ج

(، ابن 14/ 6(، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج46/ 3(، العقيلي، الضعفاء الكبير )ج72والمتروكون )ص: 
(، الدارقطني، الضعقاء 6/ 7(، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج141/ 2حبان، المجروحين )ج

(، 434/ 16(، المزي، تهذيب الكمال )ج86/ 2ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون)ج (،162/ 2والمتروكون )ج
 (. 333(، ابن حجر، التقريب )ص: 541/ 2الذهبي، ميزان االعتدال )ج

ُفَلْيح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي أو األسلمى، أبو يحيى المدني، ويقال: ُفَلْيح لقب، واسمه عبد الملك،  -
 (: "صدوق كثير الخطأ" توفي سنة ثمان وستين ومائة. )ع(.448في التقريب )ص: قال ابن حجر 

 (.335/ 12الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج2) )
(، الخطيب البغدادي، تاريخ 160/ 3: عن ابن معين: "لي  بشيء". الدوري )جوابن أبي خيثمة، الدوري وقال 

 (.335/ 12بغداد )ج
 (.473: " ال يحل ألحد أن يروي عنه، كان لعنة". ابن الجنيد )ص: : عن ابن معينابن الجنيدقال 
 (.57/ 1: عن ابن معين: "لم يكن بثقة". ابن محرز )جابن محرزوقال 
 (.5/ 7: عن ابن معين: "لي  بثقة". ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )جعبد هللا بن أحمد الدورقيوقال 
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ْحم  ع    ،ْبُد الرا ، و  ِن ْبُن ِإْبر اِهيم  اْلق اصُّ ، ويقال له: الك ْرم اِنيُّ اِريُء، الب ْصِري  قيل هو اْلق 
ِني   م د 

(1): 

ل بن وفي رواية  :(2)قال ابن شاهين .236 ان الُمَفضَّ   عن يحيى: أنه سئل عن شيخ حدثهمَغسَّ
ا مدنيًّا، روى يقال له: عبد الرحمن بن إبراهيم؟ فقال أبو زك (3)عنه عفان عن  ريا: كان قاصًّ
 ."ضعفه أبو زكريا: (5) والعالء ،(4) ابن المنكدر

                                                           

اص  1) )  مختلف  في توثيقه:: عبد الرحمن بن إبراهيم اْلق 
قال حبان بن هالل: "ثقة". وقال أحمد: "لي  به بأس"، وقال الدارقطني، وأبو زرعة: "ال بأس به"، زاد أبو زرعة: 

 "أحاديثه مستقيمة".
ا: "ضعيف"، وقال أبو حاتم، وذكره العقيلي في الضعفاء،  وقال الدارقطني: "ضعيف الحديث"، وقال أيضا

 وقال أبو داود: "هو عندي منكر الحديث". والنسائي: "لي  بالقوى"،
وقال ابن حبان: "منكر الحديث، يروي ماال يتابع عليه، ولي  بمشهور في العدالة فيقبل منه ما انفرد، على أن 

 ضعف". حديثه وقال البيهقي: "في التنكب عن أخباره أولى عند االحتجاج".
 صدوق يهم.الراجح أنه  قلت:

(، العقيلي، الضعفاء 276(، أبو داود، سؤاالت اآلجري ألبي داود )ص: 257/ 5)ج البخاري، التاريخ الكبير
(، ابن 60/ 2(، ابن حبان، المجروحين )ج211/ 5(، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج320/ 2الكبير )ج

-2312 : رقم الحديث169/ 3ج ،الدارقطني، سنن الدارقطني[(، 501/ 5عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج
: رقم الحديث 358/ 1 الكبير، الدعوات البيهقي،[(، 43، الدارقطني، سؤاالت البرقاني للدارقطني )ص: ]2314
(، الذهبي، تاريخ 545/ 2(، الذهبي، ميزان االعتدال )ج88/ 2)ج ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون ، ]267

(، ابن 375/ 2ني في الضعفاء )ج(، الذهبي، المغ239(، الذهبي، ديوان الضعفاء )ص: 432/ 4اإلسالم )ج
 (.217/ 6ُقطلوُبغا، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة )ج

 (.41ابن شاهين، المختلف فيهم )ص: 2) )
 وقد اختلف فيه قول ابن معين:

ابن الجنيد )ص:  (،174/ 4(، و)ج199/ 3عن ابن معين: "ثقة". الدوري )ج :ابن الجنيدو الدوري،قال 
411.) 

 (.144: "ثقة"، قاله يحيى. ابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات )ص: ينقال ابن شاه
 (.90/ 4: عن ابن معين: " لي  بشيء". الدوري )جالدوري  وقال
: "عبد الرحمن بن إبراهيم القاص مديني، سمع العالء بن عبد الرحمن، وعن ابن المنكدر"، قاله البخاري وقال 

 (.257/ 5ابن معين. البخاري، التاريخ الكبير )ج
 له، الثقة يوجب إبراهيم بن الرحمن عبد في الكالم "وهذا: شاهين ابن لقول الراجح توثيق ابن معين له قلت:
 (.42: ص)ابن شاهين، المختلف فيهم . أعلم" وهللا الثاني، قوله من به بالعمل أولى غيره مع له يحيى وتوثيق

فَّارُ َعفَّان بن مسلم بن عبد هللا الباهلي، أبو عثمان 3) )  .الصَّ
ر  4) )  .محمد بن الُمْنَكد 
ْبل  المدني قال ابن حجر في التقريب )ص: 5) ) ، أبو ش  (: 435العالء بن عبد الرحمن بن يعقوب الُحَرق ي  

 "صدوق ربما وهم"، توفي سنة بضع وثالثين ومائة. )ر م د ت س ق(.
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اق    ْحم ِن بُن ِإْسح  ْبُد الرا ْبدِ  بنِ  ع  ،  هللِا بنِ  ع  ِشيُّ اِرِث الُقر  ، ،الع اِمِريُّ الح  ِنيُّ الُ  الم د  ُيق  : و 
 ، ِفيُّ اُل ل ُه:الثاق  ُيق  باادُ  و  اق   ْبنُ  ع  طااِب و ُهو   ،ِإْسح  م ْول ى ُعم ر  بِن الخ 

(1): 
أبو  أخبرنا ،ُبْندارثابت بن  أخبرنا ،نماطيو البركات األبأخبرنا أ :(2)قال ابن عساكر .237

ان أخبرنا ،محمد بن أحمد أخبرنا ،العالء الواسطي ل بن َغسَّ  حدثنا ،اأَلْحَوص بن الُمَفضَّ
 ".ثقة :عباد بن إسحاق": يحيى بن معينقال  :أبي

 ".ثقة :عبد الرحمن بن إسحاق المدني"وضع آخر: وقال في م .238

                                                           

 :توثيقه في مختلف  : إسحاق بن الرحمن عبد1) )
ا متقن: "وقال الثقات في حبان ابن وذكره ،"قةث: "داود أبو قال  النسائي،و  سفيان، بن ويعقوب أحمد، وقال ".جدا
 ،"الحص: "شيبة بن ويعقوب أحمد مرة أخرى، وقال". الحديث صالح: "أحمد وقال". بأس به لي : "خزيمة وابن
 ". مقبول أو: "أحمد زاد
 لحديث،ا حسن وهو به، يحتج وال حديثه، يكتب: "تمحا أبو وقال وسط"، صالح عندنا هو: "المديني ابن وقال
 سعيد بن يىيح وكان ،"بالقوي  ولي  حديثه، يكتب: "وقال الثقات، في العجلي وذكره". قوي  وال بثبت ولي 
 ".ضعيف: "الدراقطني وقال ،"الحديث في محمود غير كان: "الجوزجاني وقال يضعفه،
 .(ق س ت د م بخ".  )بالقدر رمي: "رحج ابن زاد ،"صدوق : "حجر وابن الساجي، وقال
 وهللا يره،غ من المدينة بأهل أعلم وهو معين ابن ووثقه صحيحه، في مسلم له روى  فقد ثقة أنه الراجح :قلت
 .أعلم

/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،(212/ 5)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(258/ 5)جالبخاري، التاريخ الكبير 
 ،(162/ 2)جالدارقطني، الضعقاء والمتروكون  ،(489/ 5في ضعفاء الرجال )جابن عدي، الكامل  ،(86

المزي،  ،(88/ 2)جابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون  ،(1510/ 3)ج الخطيب البغدادي، المتفق والمفترق 
/ 2)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(117: ص)الذهبي، من تكلم فيه وهو موثق  ،(519/ 16)جتهذيب الكمال 

 (.336: ابن حجر، التقريب )ص ،(137/ 6ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(365
 خبر ورد: "المحقق قال حيث الهامش، في الخبر هذا وقد ورد ،(195/ 34)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )
 : ...".فيها روايته وتمام األصل، من سقط وقد م في

 للفظ ةموافق معين، ابن عن وعبد هللا بن شعيب: ،حصال بن ومعاوية ،والدارمي ،الجنيد وابن ،الدوري  ورواية
بي رواية في معين ابن : ص) الجنيد ابن ،(171/ 3)ج الدوري ". بأس به لي " :شعيب بن هللا عبد زاد. الَغالَّ
 (.490/ 5)جو ،(495/ 5)جو ،(490/ 5ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(320
 الدوري ". يقولون  هكذا إسحاق بن الرحمن عبد هو البصري  حاقإس بن عباد: "معين ابن عن: الدوري  وقال
 (.197/ 4)ج

 (.212/ 5)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ". الحديث صالح ثقة: "معين ابن عن: وقال
 (.44: ص) الدارمي". صالح: "معين ابن عن: الدارمي وقال
 بن إسماعيل وكان البصرة، ينزل كان: المدني إسحاق بن الرحمن عبد: "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال
 (.331/ 2)جو ،(221/ 1ابن أبي خيثمة، السفر الثالث )ج". يرضاه ُعَليَّة
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ْبِد هللِا   ، أ ُبو ع  ْحم ِن بُن ث اِبِت بِن ث ْوب ان  الع ْنِسيُّ ْبُد الرا اِميُّ ع  م ْشِقيُّ ا الشا  :(1)لدِ 
ل بن  -حدثنا  محمد، بن جعفر -حدثنا  أبي، : حدثني(2)قال ابن شاهين .239 ان غَ الُمَفضَّ سَّ
 بشيء". لي  ثوبان: بن ثابت بن الرحمن "عبدقال ابن معين:  :قال

                                                           

 :مختلف في توثيقه: ث وبان بن ثابت بن الرحمن عبد1) )
 -بابن حجر، تهذيب التهذي في - حجر ابن ونقل الثقات، في حبان ابن وذكره ،"ثقة: "حاتم وأبو دحيم، قال
 ". الحديث مستقيم وهو حياته، آخر في عقله وتغير القدر، من شيء يشوبه ثقة: "حاتم يأب قول
 فكان لمدينىا بن على وأما يضعفه، فكان معين بن يحيى فأما فيه، أصحابنا "اختلف: شيبة بن يعقوب قال
 المال، يتب على بعده والمهدي جعفر أبو استعمله به، بأس ال صدق رجل ثوبان ابن وكان فيه، الرأى حسن
 . عنه" الناس حمل وقد
 ثوبان، بن ثابت بن الرحمن وعبد األوزاعى،: منهم نفراا إال ضعيف، كلهم الشاميين "حديث: على بن عمرو وقال
 .آخرين" وذكر
 وقال ،"هب بأس ال: "شيبة بن يعقوب وقال ،"بأس به لي : "داود وأبو زرعة، وأبو والعجلي، المديني، ابن وقال
ا الذهبي وقال ،"بالقدر رمي صدوق : "الذهبي وقال ،"صدوق " :جزرة صالح  هو وال بالمكثر، يكن لم: "أيضا
 ".الحديث صالح بل بالحجة،
 ،"بالقوي   لي: "النسائي وقال ،"مناكير أحاديثه: "آخر موضع في وقال ،"الحديث في بالقوي  يكن لم: "أحمد وقال
 "ضعفه على حديثه يكتب: "عدي ابن وقال ،"بثقة لي : "آخر موضع في وقال
 وستين خم  سنة توفي ،"بأخرة وتغير بالقدر، ورمي يخطيء، صدوق : "-وهو الراجح  -حجر  ابن وقال
 (.ق س ت د بخ. )سنة تسعين ابن وهو ومائة،

 ،(326/ 2)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(289: ص) العجلي، الثقات ،(265/ 5)جالبخاري، التاريخ الكبير 
ابن عدي، الكامل في ضعفاء  ،(92/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،(219/ 5)ج، الجرح والتعديل ابن أبي حاتم
/ 2)جابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون  ،(486/ 11)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ،(462/ 5الرجال )ج

/ 1الكاشف )ج ، الذهبي، (314/ 7)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(12/ 17)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(91
 (.337: ابن حجر، التقريب )ج ،(150/ 6ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(623
ابن شاهين، المختلف : وانظر ،(127: ص)و ،(126: ص)ابن شاهين، تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين 2) )

  .(43: ص)فيهم 

 وقد اختلف فيه قول ابن معين:
 (.463/ 4)ج دوري ال". بأس به لي : "معين ابن عن: الدوري  قال
 (.219/ 5)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ". الحديث صالح: "معين ابن عن: وقال 

 (.400: ص) الجنيد ابن". الحديث ضعيف: "معين ابن عن: الجنيد ابن وقال
 كانو  ضعفه، على حديثه يكتب: "معاوية زاد ،"ضعيف: "معين ابن عن: صالح بن ومعاوية ،الدارمي وقال
اصا رجالا   (.460/ 5ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(146: ص) الدارمي". لحا
 0(12/ 17)جالمزي، تهذيب الكمال ". شيء ال: "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال
 (.255/ 34)جابن عساكر، تاريخ دمشق ". يضعف: "معين ابن عن: شعيب بن هللا عبد وقال
 عن كوتهس ألن ثوبان، ابن في التوقف يوجب معين بن يحيى من ولالق وهذا: "شاهين ابن : الراجح قولقلت

مختلف فيهم ابن شاهين، ال". الصحيح في يذكر لم كذلك كان إذا إنه تضعيفه، على يقضي ال وتوثيقه اطراحه
 (.43: ص)
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اِرث ة  بْ   ْبِد ّللااِ ْبِن ح  ْحم ِن ْبِن ع  ْبِد الرا ماُد ْبُن ع  اِل؛ و اْسُمُه ُمح  ج  ْحم ِن ْبُن أ ِبي الرِ  ْبُد الرا ِن ع 
ال، و  ج  اِرث ة  ْبن أ بي الرِ  ، أخو ح  ِنيُّ ، الم د  اِريُّ ، الناجا اِريُّ ان  النُّْعم اِن األ ْنص  اِرث ُة بُن ك   جده ح 

 :(1)النُّْعم اِن من أهل بدر

ا أبو ، أخبرنَخْيُرْون أخبرنا أبو البركات األنماطي، وأبو الفضل بن : (2)قال ابن عساكر .240
ْير ي العالء الواسطي، أخبرنا أبو بكر  ل بن غَ ، أخبرنا الَباَبس  اناأَلْحَوص بن الُمَفضَّ  ، حدثناسَّ

  بثقة، كككككوغيره، لي (3)حارثة بن أبي الر  َجال: روى عنه حفصأبي قال: قال أبو زكريا: "
وعبد الرحمن بن أبي  الر  َجال: سمع منه الحكم بن موسى، لي  به بأس، كان ينزل بعض 

 .الثغور بالشام"
، أخبرنا أبو العالء الواسطي، أخبرنا أبو بكر، أخبرنا ُبْنداروأخبرنا ثابت بن  :(4)وقال .241

وه كككككيف، وأخكككككضع :الكككك: "حارثة بن أبي الر  جَ (5)]أبو زكريا[أبي قال: قال  حدثنا اأَلْحَوص،
 ثقة، وكان بالشام". :عبد الرحمن بن أبي الر  َجال

ْيب وغيره، عن أبي بكر الخطيب، أخبرنا : (6)وقال .242 أنبأنا أبو القاسم علي بن إبراهيم النَّس 
ن مد بن عبد هللا الشافعي، أخبرنا جعفر بعبد هللا بن يحيى بن عبد الجبار، أخبرنا مح

بيمحمد بن أزهر، حدثنا  ان الَغالَّ ل بن َغسَّ سمع  :قال: "عبد الرحمن بن أبي ر َجال الُمَفضَّ
 لي  به بأس، كان ينزل بعض الثغور". :منه الحكم بن موسى

                                                           

ال:1) ) ج   وثقه بعض األئمة، وتوسط فيه آخرون: عبد الرحمن بن أبي الرِ 
ة"، وقال أبو حاتم: "صالح"، وقال أحمد مرة أخرى، وأبو داود: "لي  به بأس"، وذكره قال أحمد، والدارقطني: "ثق 

 ابن حبان في الثقات وقال: "ربما أخطأ"، وقال ابن حجر: "صدوق ربما أخطأ". )د ت س ق(.
/ 7(، ابن حبان، الثقات )ج281/ 5(، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج479/ 5ابن سعد، الطبقات الكبرى )ج

(، ابن حجر، التقريب )ص: 88/ 17(، المزي، تهذيب الكمال )ج560/ 2(، الذهبي، ميزان االعتدال )ج91
340 .) 
 (.381/ 35ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج2) )

بي: عن ابن معين: "88/ 17ونقل المزي في تهذيب الكمال )ج لي  به بأس" مرة، وقوله: "ثقة" مرة  ( قول الَغالَّ
 أخرى.
عن ابن معين: "عبد الرحمن بن أبى الر  َجال ثقة، وكان عبد الرحمن بن أبى الر  َجال ينزل بعض  :الدوري وقال 
 (.165/ 3الدوري )ج الثغور".

/ 4: عن ابن معين: "عبد الرحمن بن أبي الر  َجال ثقة، يروى عنه الحكم بن موسى وكان بالشام". الدوري )جوقال
474.) 
 (.417ابن الجنيد )ص:  لي  به بأس".: عن ابن معين: "ابن الجنيدوقال 
 (.91: عن ابن معين: "ثقة". الدارمي )ص: الدارميوقال 
َياث بن َطْلق بن معاوية النََّخع ي  3) )  .َحْفص بن غ 
 (.381/ 35ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج4) )
هذيب المزي في ت والصواب ما أثبته، وهو ما يقتضيه سياق النص، وقد نقل ]أبو بكر   [األصل: في قلت:5) )

بي. وهللا تعالى أعلم.90/ 17الكمال )ج  ( قولي ابن معين من رواية الَغالَّ
 (.379/ 35ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج6) )
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 .ثقة، وكان بالشام أخو حارثة" :: "عبد الرحمن بن أبي ر َجال(1)في موضع آخروقال  .243
ْبدُ   ْحم نِ  ع  ن اِد، أ ِبي بنُ  الرا ْبدِ  الزِ  ِشيُّ  بنِ  هللاِ  ع  مادٍ  ُبوم ْوال ُهْم، أ   ذ ْكو ان  الُقر  ِنيُّ  ُمح   :(2)الم د 
كَّر ي   أخبرني :(3)قال الخطيب البغدادي .244  بن عفرج حدثنا: قال الشافعي، أخبرنا: قال ،السُّ

بي ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد  :زنادال أبي "ابن: قال معين، بن يحيى نع ،الَغالَّ
 .ضعيف"

                                                           

 ( بمثل هذا السياق.88/ 17انظر: المزي، تهذيب الكمال )ج1) )
ن اد:2) )  مختلف  في توثيقه: عبد الرحمن بن أبي الزِ 

 أكتب ةثق رجل على دلني أن : بن لمالك قلت سلمة: بن وقال موسى مالك"، وثقهقال الذهبي في الميزان: "
 الزناد". أبي بن الرحمن بعبد "عليك قالك عنه.
، "طربمض فهو بالعراق، به حدث وما مقارب، بالمدينة حديثه: "المديني ابن ، وقال"ضعيف: "مهدي ابن قال 

 فيه: "الفالس وقال الحديث"، "مضطرب: حنبل بن أحمد لأبيه"، وقا عن لروايته يضعف وقال ابن سعد: "كان
 المقلوباتب ينفرد ممن الرحمن عبد "كان: حبان ابن وقال به"، يحتج وال حديثه، "يكتب: حاتم أبو ، وقال"ضعف
 صادق هوف الثقات، وافق فيما إال به االحتجاج يجوز فال خطئه، وكثرة حفظه، سوء من ذلك وكان األثبات، عن
: ءالذهبي في  سير أعالم النبال ، قال"عندهم بالحافظ لي : "الحاكم أحمد أبو وقال به"، يحتج ياتالروا في
ا وقال ،"الحسن قبيل من وحديثه وغيره؛ النسائي، به احتج"  ، وقال"حجة راه ي وبعضهم. الحديث حسن هو: "أيضا
ا وكان بغداد، قدم لما حفظه تغير "صدوق : -وهو الراجح  –حجر  ابن ومائة،  نوسبعي أربع سنة توفي ".فقيها
 (.د ت س ق م خت)

، ابن أبي حاتم، (315/ 5)ج، البخاري، التاريخ الكبير (235/ 7)ج(، و48/ 5ابن سعد، الطبقات الكبرى )ج
/ 5ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(56/ 2ابن حبان، المجروحين )ج ،(252/ 5)جالجرح والتعديل 

، الذهبي، ميزان االعتدال (167/ 8)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(95/ 17)جكمال ، المزي، تهذيب ال(449
 (.340: ابن حجر، التقريب )ص ،(172/ 6، ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج(575/ 2)ج
، (380/ 1)ج، وانظر: الجوزقاني، األباطيل والمناكير (494/ 11)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد3) )

 بهذا السياق. (98/ 17)جكمال المزي، تهذيب ال
 وأخوه نه،م حنبل بن أحمد سمع وقد بأس، به لي  الزناد أبى بن القاسم أبو: "قال معين ابن : عنالدوري  وقال
 .(197/ 3)ج الدوري  ."بشيء لي 
/ 3ج)ري الدو  ."منهم أثبت الدراوردي الدراوردي، دون : أوي  وأبو الزناد، أبي وابن فليح،: "معين ابن عن وقال:
230). 
 .(257/ 3)جالدوري  ".بحديثه يحتج ال: "معين ابن عن: وقال
: ص) . الدارمي"ضعيف: "معين ابن : عنصالح بن ومعاوية ،الحضرمي محمد بن وأحمد ،الدارمي وقال
/ 7)جو ،(449/ 5، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج(340/ 2)ج، العقيلي، الضعفاء الكبير (151
505). 
 يحتج ممن لي  الزناد أبى ابن: "وقوله ،"الحديث ضعيف يثبت، يكن لم: "قوله معين ابن عن :محرز ابن ونقل
 .(72/ 1)ج في محرز ابن ".بشي لي  الحديث، أصحاب به
 في دور  كما ،"بشيء لي : "أنها والراجح األصل في هكذا". بشيء:" ... معين ابن عن :خيثمة أبي ابن وقال
 .(72/ 1)ج محرز ابن ،(354/ 2ي خيثمة، السفر الثالث )جابن أب .محرز ابن رواية
ا، المحدثين في يعد ممن ألعجب إني: "معين ابن عن :البغدادي أيوب بن سليمان وقال ". الزناد أبي وابن فليحا

 .(340/ 2)جالعقيلي، الضعفاء الكبير 
ن شاهين ، ونقله اب"الزناد أبي ابن الرحمن عبد: عروة بن هشام في الناس أثبت: "معين ابن عن :داود أبو وقال 

 .(147: صابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات )، (494/ 11)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد الثقات.
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 زناد أبي بن الرحمن عبد: "الساجي حكاه فيما معين ابن قال(: 172/ 6ابن حجر في تهذيب التهذيب )ج وقال
 ".حجة هريرة: أبي عن األعرج عن أبيه عن

 الخزاعي. المغيرة أبي بن سليمان ابن هو: ُفل ْيح قلت:
ال ابن ق المدني، أوي  أبو األصبحي، عامر أبي بن مالك بن أوي  بن هللا عبد بن هللا هو: عبد وأبو أويس

 (.4 )م وستين سبع سنة مات يهم، صدوق  وصهره، مالك : قريب(309 حجر في التقريب )ص:
ي قال ابن حجر ف المدني موالهم الجهني محمد أبو الدراوردي، عبيد بن مدمح بن العزيز عبد والدراوردي هو
 وثمانين ومائة سبع أو ست سنة مات فيخطىء"، غيره كتب من يحدث كان : "صدوق (358 التقريب )ص:

  )ع(. 
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ْبدُ   ْحم نِ  ع  ، أ ْنُعم   بنِ  ِزي ادِ  بنُ  الرا ْعب اِنيُّ ، أ ُبو الشا ، اِلدٍ خ   أ ُبو: ويقال أ يُّْوب   ق اِضي اإِلْفِرْيِقيُّ
ا، ِإْفِرْيِقي ة ، اِلُمه  ا و ع  ُثه  دِ  ُمح   :(1)و 

 أخبرنا ،ُبْندار بن ثابت المعالي أبو أخبرنا ،طياألنما بكر أبو أخبرنا :(2)قال ابن عساكر .245
ل الُمفَ اأَلْحَوص بن  أخبرنا ،محمد بن أحمد بن محمد أخبرنا ،يعقوب بن علي بن محمد ضَّ
انا  ،يضعفونه :َأْنُعم بن زياد بن الرحمن عبد" :معين بن يحيى حدثنا ،أبي ناحدث ،بن َغسَّ

 ".حديثه وُيْكَتب

                                                           

 : توثيقه في مختلف  : اإلفريقي أ ْنُعم بن زياد بن الرحمن عبد1) )
 يحيى معتس: "راهويه بن إسحاق وقال ،"صالح رجل   صدوق   ثقة   وهو الحديث، ضعيف: "شيبة بن يعقوب قال
 بن أحمد كانو  ،"له تضعيفه القطان يحيى عن غيره وروى  ثقة، زياد بن الرحمن عبد: يقول القطان سعيد بنا

 هو: يقولو  أمره، يقوي  إسماعيل بن محمد رأيت: "أحمد وقال". فيه تكلم من على وينكر ،"ثقة هو: "يقول صالح
 بن لرحمنا وعبد سعيد بن يحيى وكان والنسائي، المديني، ابن وضعفه: "ثقة". سحنون  ، وقال"الحديث قاربم

 وأنكر يضعفونه، أصحابنا كان: "قال المديني ابن وقال َأْنُعَم، بن زياد بن الرحمن عبد عن يحدثان ال مهدي
 وقال ،"الحديث منكر: "وقال ،"بشيء  لي: "حنبل بن أحمد وقال ،"تعرف ال بها تفرد أحاديث عليه أصحابنا
 وال ديثهح يكتب: "حاتم أبو وقال ،"الحديث ضعيف صالح، رجل: "شيبة بن يعقوب وقال ،"متروك: "خراش ابن
 ".بقوي  لي : "زرعة أبو وقال ،"به يحتج
ا: "االق إليكما؟ أحب أيهما: لهيعة وابن اإلفريقي عن زرعة وأبا أبي سألت: حاتم أبي بن الرحمن عبد وقال  جميعا

 شيوخ عن تنكر التي هأحاديث فإن اإلفريقي أما كثير، لهيعة ابن وبين اإلفريقي بين اإلفريقي، وأشبههما ضعيفين،
 ".يكون  ال أن ويحتمل منهم يكون  أن فيحتمل بلده، أهل وعن نعرفهم ال

ْين: "الترمذي وقال  ضعيف: "وقال ،"الحديث في يضعفان :األفريقي َأْنُعم بن زياد بن الرحمن وعبد سعد، بن ر ْشد 
: حبان ابن لوقا ".اإلفريقي حديث أكتب ال: أحمد وقال وغيره، القطان سعيد بن يحيى ضعفه الحديث، أهل عند
 عيدس بن محمد على يدل  وكان أحاديثهم من لي  ما األثبات عن ويأتي الثقات عن الموضوعات يروي  كان"
 ."المصلوب قي  أبي بنا

 عدها،ب وقيل ومائة، وخمسين ست سنة توفي" حفظه في ضعيف: "حجر ابن وقال ،"ضعيف: "يالنسائ وقال
 (.ق ت د بخ. )يصح ولم المائة؛ جاز وقيل
 قاضي: "ذهبيال وقال تعرف، ال بها تفرد أحاديث عليه أنكر حيث حفظه، سوء قبل من ضعيف أنه الراجح قلت:
 ".حفظه في سوء على ومحدثها، وعالمها، إفريقية،

: أحمد، العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي وغيره )ص ،(22/ 7)ج ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة
 ،]199: قم الحديث 383/ 1 ،الترمذي، سنن الترمذي[ ،(234/ 5)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(90
 ،(50/ 2المجروحين )ج ابن حبان، ،(332/ 2)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،]408رقم الحديث  :261/ 2[و

/ 6ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(38/ 1الذهبي، الكاشف )ج  ،(411/ 6) الذهبي، سير أعالم النبالء
 (.340: ابن حجر، التقريب )ص ،(173
 ابن للفظ موافقة معين، ابن عن ،عبدوس بن محمد ورواية .(358/ 34)جابن عساكر، تاريخ دمشق  )2)

ب رواية في معين بغدادي، الخطيب ال". بها يجيء كان التي الغرائب األحاديث عليه أنكر وإنما: "وزاد. يالَغالَّ
 (.475/ 11)ج تاريخ بغداد
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كَّر ي   خبرنيأ :(1)قال الخطيب البغدادي .246  بن فرجع حدثنا: قال الشافعي، أخبرنا: قال ،السُّ
بي حدثنا: قال األزهر، بن محمد ان الَغالَّ ل بن َغسَّ  بن زياد نب الرحمن عبد": قال ،الُمَفضَّ
 ."حديثه بتَ كْ ويُ  يضعفونه، :َأْنُعم

 

                                                           

 دزيا بن الرحمن عبد هو أيوب؛ أبي عن: يقول الرحيم عبد عنه يروي  الذي: "عن ابن معين: الدوري  قال
 (.68/ 4)ج الدوري ". اإلفريقي

 أو إليك بأح هو: ليحيى قيل" ضعف وفيه بأس، به لي  أنعم بن زياد نب الرحمن عبد: "معين ابن عن: قالو 
 عبد بن ربك أبي من إليك أحب هو: فقلت يحيى، على أنا فرددت ،"هو: "قال مريم؟ أبي بن هللا عبد بن بكر
اني؟ مريم أبي بنا هللا  .السياق هذا بنحو( 411/ 4: )جوانظر ،(421/ 4)ج الدوري ". نعم: "قال الَغسَّ
ابن أبي خيثمة، السفر  ،(141: ص) الدارمي". ضعيف: "معين ابن عن :خيثمة أبي وابن ،الدارمي لوقا

 (.228/ 3الثالث )ج
 (.78: ص) طهمان ابن". الحديث ضعيف زياد بن الرحمن عبد اإلفريقي: "معين ابن عن: طهمان ابن وقال
: ليحيى لقي القوى؟ بذاك لي : قال قي؟اإلفري زياد بن الرحمن عبد: له وقيل يحيى، سمعت: محرز ابن وقال
 .(72/ 1)ج محرز ابن". نعم: "قال حديثهما؟ يكتب
 ابن عن لكذ ُحك يَ  سليمان، بن الرحيم عبد عنه روى  اإلفريقي زياد بن الرحمن عبد أيوب أبو" :النسائي وقال
/ 34)جر، تاريخ دمشق ابن عساك". َأْنُعم بن زياد بن الرحمن عبد خالد أبو: "آخر موضع في وقال ،"معين
350.) 
 العقيلي ذكرها وقد ،(412/ 6)ج الذهبي، سير أعالم النبالء". حديثه يسقط وال ضعيف، هو: "معين ابن وقال
 الحص بن ومعاوية ،"سعيد ابن يعني يحيى،: "قال لكنه ،صالح بن معاوية رواية من( 332/ 2)ج الضعفاء في
 .أعلم تعالى وهللا. الصواب وهو معين، ابن عن هروايت بل سعيد، بن يحيى عن رواية له لي 
بمثل  (362/ 34)جابن عساكر، تاريخ دمشق ، وانظر: (479/ 11)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد1) ) 

 .السياق بهذا (176/ 6ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج: وانظرهذا السياق من طريق أبي بكر  الخطيب، وبلفظه. 
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ْبدُ   ْحم   ع  ِقيْ  ،ِزي ادٍ  ْبنُ  نِ ــــــالرا ْحمــــــو  ْبُد الرا بــ ـ ل : ع  ِقيْ ، ِد هللاِ ْـــ ِن بُن ع  بْ ــــــــو  ُن بُد هللِا ــــــل : ع 
ْحم نِ  ْبِد الرا ْحم نِ  ،ع  ْبِد الرا ْبُد الملِك بُن ع  ِقْيل : ع  ْبدُ ، و  ْحم نِ  وقيل: أنه ع  بِن أ ِبي  ِزي ادٍ  ْبنُ  الرا

 :(1)ُسْفي ان  
، ْنداربُ  بن ثابت المعالي أبو أخبرنا ،نماطياأل البركات أبو أخبرنا :(2)قال ابن عساكر .247

يْ  أحمد بن محمد بكر أخبرنا أبو ،الواسطي علي بن محمد العالء أخبرنا أبو ، ر ي الَباَبس 
انأخبرنا  ل بن َغسَّ بي اأَلْحَوص بن الُمَفضَّ  - زكريا اأب وحدثت -: أبي قال :قال الَغالَّ
 أبي بن ُعَبْيَدة حدثني: لقا (4)أبيه عن ،(3)إبراهيم بن يعقوب عن - معين بن يحيى يعني
الُمَزن ي   ُمَغفَّل بن هللا عبد عن ،زياد بن الرحمن عبد عن ،(5)َرائ َطة

 هللا رسول قال: قال (6)
" :(7)"أصحابي في هللا هللا. 

                                                           

 في انحب ابن ذكره الملك، عبد وقيل العك ، أو الرحمن، عبد بن هللا عبد وقيل ،زياد بن الرحمن عبد1) )
  (.ت". )مقبول": حجر ابن وقال ،"يعرف ال: "الذهبي وقال الثقات،

بي، والذهبي. قلت:  الراجح أنه اليعرف، كما قال ابن معين من رواية الغالَّ
ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(315/ 5بري )مجالطبري، تاريخ الط ،(131/ 5)جالبخاري، التاريخ الكبير 

/ 1الذهبي، الكاشف )ج  ،(110/ 17)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(83/ 5)ج ابن حبان، الثقات ،(234/ 5)ج
ابن حجر، التقريب  ،(176/ 6ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(564/ 2)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(628
 (.340: )ص
 يقصد – الخبر هذا وبعد: "المحقق قال الصفحة، هامش في( 342/ 34)جخ دمشق ابن عساكر، تاري2) )

 .الخبر هذا أورد ثم ،"هنا نستدركه االصل من سقط وقد خبر، م في ورد - سابق خبر
 ابن كالم ذكرا حيث ،(176/ 6ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(110/ 17)جالمزي، تهذيب الكمال : وانظر
بي ،معين  .السياق ف بن ،والَغالَّ
 بغداد، زيلن المدني، يوسف أبو الزهري، عوف بن الرحمن عبد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن يعقوب3) )

 (.ع. )ومائتين ثمان   سنة توفي" فاضل ثقة(: "607 قال ابن حجر في التقريب )ص:
ال ابن ق بغداد، نزيل ،المدني إسحاق أبو الزهري، عوف بن الرحمن عبد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم4) )

 (.ع. )ومائة وثمانين خم  سنة توفي" قادح بال فيه تكلم حجة، ثقة(: "89 حجر في التقريب )ص:
ي    َرائ َطة أبي بن ُعَبْيَدة5) ) ع   (.ت". )صدوق (: "379 قال ابن حجر في التقريب )ص: الَحذَّاء، الكوفي الُمَجاش 
ل بن هللا عبد6) ) ، الرحمن عبد أبو َنْهم ، عبد بن ُمَغفَّ  صحابي،(: "325 قال ابن حجر في التقريب )ص: الُمَزن ي 

 (.ع. )ذلك بعد وقيل وخمسين، سبع سنة توفي" البصرة ونزل الشجرة، تحت بايع
 وأحمد ،]3862: رقم الحديث 696/ 5ج ، فيمن سب أصحاب النبيسنن الترمذي/ [ في الترمذي أخرجه7) )
في  حبان وابن ،]20578: رقم الحديث 185/ 34ج[و ،]20549 قم الحديث: ر 169/ 34ج مسند أحمد،[ في
 ،غرضا بالتنقص الزجر عن اتخاذ المرء أصحاب رسول هللا ، فضل الصحابة والتابعين  صحيح ابن حبان/[
 عن زياد، بن الرحمن عبد عن رائطة، أبي بن ، جميعهم من طريق: عبيدة]7256: رقم الحديث 244/ 16ج
 فمن بعدي، اغرضا  تتخذوهم ال أصحابي، في هللا هللا: "الترمذي عند ولفظه؛ النبي  عن مغفل، نب هللا عبد
 ومن ،هللا آذى فقد آذاني ومن آذاني، فقد آذاهم ومن أبغضهم، فببغضي أبغضهم ومن أحبهم، فبحبي أحبهم
 .إسناده ضعيف فيه عبد الرحمن بن زياد: ال يعرف قلت:. "يأخذه أن فيوشك هللا آذى
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 بن يادز  ابن" :أنه زكريا أبي غير وذكر"، زياد بن الرحمن عبد أعرف ال": زكريا أبو فقال 
 ".سفيان أبي

 

ْبُد الرا   ْبِد ّللااِ ْبِن ِدين اِر ع  ،ْحم ِن ْبُن ع  ِشيُّ ، الُقر  ِويُّ ، الع د  ِنيُّ ْبِد ّللااِ ْبِن ُعم ر  م   الم د  ْول ى ع 
طااِب ا  :(1)ْبِن اْلخ 

ل بن  حدثنا محمد، بن جعفر حدثنا أبي، حدثني :(2)قال ابن شاهين .248 الُمَفضَّ
ان قال  .ضعيف" دينار: بن هللا عبد بن الرحمن "عبد :معين ابن قال :َغسَّ

                                                           

 :"ثقة: "قالو  الذهبي في  ديوان الضعفاء، في توثيقه، وقد ذكره مختلف  : دينار بن هللا عبد بن الرحمن عبد1) )
 ي البخار  عنه أخرج: الدارقطني وقال ،"الحديث رب مقا به بأس ال: "أحمد وقال ،"صدوق : "المديني ابن وقال
 ،"بمتروك وه ولي  فيه، الناس البخاري  اعيلإسم بن محمد خالف: "وقال ،"به فيعتبر ضعيف، غيره عند وهو
 ".منه أوثق غيره: "الحربي وقال ،"الحديث صالح: "البغوي  القاسم أبو وقال ،"منه أثبت وغيره: "وقال
 يتابع ال ماب أبيه عن ينفرد ممن كان: "حبان ابن ، وقال"به يحتج وال حديثه يكتب لين، فيه: "حاتم أبو وقال
 وكان ه،عن يحدث القطان يحيى كان انفرد، إذا بخبره االحتجاج يجوز ال روايته، في الخطأ فحش مع عليه،
 في هو: "عدي ابن ، وقال"سلمة بن حماد ويترك كتابه، في به يحتج ممن البخاري  الجعفي إسماعيل بن محمد
 (.س ت د خ". )يخطيء صدوق : "حجر ابن وقال ،"وثق: "الذهبي ، وقال"الضعفاء من حديثه يكتب من جملة
 .أعلم تعالى وهللا صدوق، أنه أمره من الراجح: قلت

العقيلي، الضعفاء  ،(216: أحمد، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد )ص ،(491/ 5)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
ابن  ،(51/ 2ابن حبان، المجروحين )ج ،(254/ 5)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(339/ 2)جالكبير 

الدارقطني، سؤاالت  ،(201: ص)الدارقطني، اإللزامات والتتبع  ،(488/ 5عفاء الرجال )جعدي، الكامل في ض
الذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(212: الدارقطني، سؤاالت السلمي للدارقطني )ص ،(42: ص) البرقاني للدارقطني

ابن حجر،  ،(120: ص)الذهبي، من تكلم فيه وهو موثق  ،(243: ص) الذهبي، ديوان الضعفاء ،(436/ 4)ج
 (.344: ابن حجر، التقريب )ص ،(207/ 6تهذيب التهذيب )ج

ابن شاهين، المختلف : (. وانظر127، و)ص: (126: ص)ابن شاهين، تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين 2) )
 .السياق بهذا ،(43: ص)فيهم 
 الدوري ". دينار بن هللا عبد بن الرحمن عبد عن القطان، سعيد بن يحيى روى  قد: "عن ابن معين: الدوري  وقال
 .(97/ 4)ج
 عف،ض حديثه وفي دينار؛ بن هللا عبد بن الرحمن عبد عن القطان يحيى حدث "قد: معين ابن عن :وقال 

ا عنه وحدث   .(203/ 4)ج الوارث". الدوري  عبد بن الصمد عبد عنه وحدث األشيب حسن أيضا
 نهع وحدث دينار، بن هللا عبد بن الرحمن بدع عن القطان سعيد بن يحيى حدث قد: "معين ابن عن: وقال

 (.311/ 4)ج الدوري  ".سعيد بن يحيى عنه يحدث أن فحسبه النضر، أبو عنه وحدث األشيب،
 (.329: ص) الجنيد القطان". ابن سعيد بن يحيى عنه روى  عن ابن معين: "قد ابن الجنيد:وقال 
 بذاك ي ل دينار بن هللا عبد بن الرحمن عبد وولده ،ثقة دينار بن هللا عبد: "معين ابن عن: طهمان ابن وقال
 .(107: ص) طهمان ابن". يحيى عنه روى  وقد القوي،
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، الكُ   ، الم ْسُعْوِديُّ ْبِد هللِا بِن م ْسُعْوٍد الُهذ ِليُّ ْبِد هللِا بِن ُعْتب ة  ْبِن ع  ْحم ِن بُن ع  ْبُد الرا ، ع  ْوِفيُّ
 :(1)أ ُخو أ ِبي الُعم ْيسِ 

كَّر ي   أخبرني :(2)قال الخطيب البغدادي .249  بن فرجع حدثنا: قال الشافعي، أخبرنا: قال ،السُّ
بي ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد  ثقة، :الَمْسعودي ": قال معين، بن يحيى عن ،الَغالَّ

                                                           

 وثقه بعض األئمة، وتوسط فيه آخرون:: المسعودي هللا عبد بن الرحمن عبد1) )
غيرهم: و  شيبة، بن ويعقوب والعجلي، عمار، وابن حنبل، بن وأحمد نمير، وابن المديني، وابن سعد، ابن قال

 وقال ،"بأخرة اختلط صدوق : "خراش ابن وقال ،"الحديث صالح: "أحمد وقال ،"صدوق : "شعبة "ثقة"، وقال
 ".الحسن حد في وحديثه إسحاق، ابن وزن  في هو: "الذهبي وقال ،"بأس به لي : "النسائي

 أصلح،. فهو قديماا منه سمع ومن سنتين، أو بسنة موته قبل بأخرة تغير والمسعودي
 ،"الختالطا فبعد ببغداد منه سمع من أن وضابطه موته، قبل اختلط صدوق،: " -وهو الراجح  -حجر  ابن لوقا
 (.ق س ت د خت. )ومائة وستين خم  سنة وقيل ستين، سنة مات

العجلي،  ،(164)ج:  المروذي رواية ألحمد الرجال ومعرفة العلل ،(366/ 6)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
 ،(250/ 5)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(336/ 2)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(295: ص) الثقات

/ 1الذهبي، الكاشف )ج  ،(205: العجمي، االغتباط )ص ابن سبط ،(219/ 17)جالمزي، تهذيب الكمال 
 (.344: ابن حجر، التقريب )ص ،(93/ 7)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(633
، مسعود بن هللا عبد بن ُعْتَبة بن هللا عبد بن ُعْتَبة - قال ابن حجر في  كوفي،ال الَمْسُعْود ي   الُعَمْي  أبو الُهَذل ي 

 (.ع". )ثقة(: "381 التقريب )ص:
من طريق  (17/ 35)ج، وانظر: ابن عساكر، تاريخ دمشق (485/ 11)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )

 بمثل هذا السياق. (748/ 2)ج لل الترمذيالخطيب ، وبلفظه، وانظر: ابن رجب، شرح ع
بي وايةر  في معين ابن للفظ موافقة ؛شعيب بن هللا وعبد ،شيبة أبي بن عثمان بن ومحمد ،الدوري  ورواية . الَغالَّ
 (.17/ 35)جابن عساكر، تاريخ دمشق  ،(336/ 2)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(333/ 3)ج الدوري 
ا، عمير بن الملك عبد وعن مقلوبة، األعمش عن أحاديثه لمسعوديا: "معين ابن عن: الدوري  وقال  حديثهو  أيضا
 اسمالق عن الصحاح أحاديثه إنما بشيء، فلي  وعاصم ُحَصْين أبى عن وأما صحاح، القاسم وعن عون  عن
 (429/ 3)ج الدوري ". َعْون  وعن
 الرحمن دعب اسمه والمسعودي سعودي،الم أخو وهو هللا، عبد بن عتبة اسمه ُعَمْي  أبو: "معين ابن عن: وقال
 (.555/ 3)ج الدوري ". هللا عبد بن
: قالف مسعر؟ أو إليك أحب هو: قال ،"ثقة هو: "فقال حديثه؟ كيف فالمسعودي: معين ابن عن الدارمي: وقال
 (.185: ص) الدارمي". ثقة والمسعودي المسعودي، من أتقن مسعر: "عثمان قال ،"وثقة ثقة"

 الرحمن بدع وأخوه ثقة، مسعود بن عتبة بن هللا عبد بن عتبة الُعَمْي  أبو: "معين ابن عن :طهمان ابن وقال
 (.54: ص) طهمان ابن". ثقة المسعودي هللا عبد بن

 (.121: ص) طهمان ابن". جعفر أبي موت بعد المسعودي أنكروا: "معين ابن عن: وقال
 (.251/ 5)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل . "صالح المسعودي: "معين ابن عن :منصور بن إسحاق وقال
 بيأ زمان في المسعودي من سمع من حديثه، يكتب ثقة: "معين ابن عن :مريم أبي بن سعد بن أحمد وقال
خ الخطيب البغدادي، تاري". بشيء سماعه فلي  المهدي زمان في منه سمع ومن السماع، صحيح فهو جعفر
 (.480/ 11)ج بغداد
 (.950/ 2)جابن أبي خيثمة، السفر الثاني ". ثقة: "معين ابن عن ثمة:خي أبي ابن وقال
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 ،(3)القاسم عن روى  ما وُيَصحَّح ،(2)ُكَهْيل بن وَسَلمة ،(1)َبْهدلة بن عاصم حديث في ويغلط
 ."(4)وَمْعن

 ،ْنداربُ  بن ثابت المعالي أبو أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(5)قال ابن عساكرو  .250
ْير ي  بكر أبو أخبرنا الواسطي، العالء أبو أخبرنا بي بن أمية أبو أخبرنا ،الَباَبس   حدثنا ،الَغالَّ
 بن َسَلمةو  َبْهدلة، بن عاصم حديث في ويغلط ثقة، :الَمْسعودي " زكريا: أبو قال قال: أبي
 وَمْعن". القاسم عن روى  ما ويصح ُكَهْيل،

 

ْبد  ْحم نِ  ع  ْفص ْبن ُعم ر ْبن ّللااِ  بدع   ْبن الرا  الُعم ري، طاب،الخ ْبن ُعم ر ْبن عاصم ْبن ح 
اِسم أ ُبو اِسم أخو المدني، اْلق   :(6)بغداد نزيل الُعم ري، ّللاا  ع بد ْبن اْلق 
كَّر ي   أخبرني :(7)البغدادي الخطيب قال .251  عي،الشاف هللا عبد بن محمد أخبرنا: قال ،السُّ
بي ابن حدثنا: قال األزهر، بن مدمح بن جعفر حدثنا: قال  بن اسم"الق: يحيى قال ،الَغالَّ
 .ضعيفان" العمري: الرحمن عبد وأخوه عمر، بن هللا عبد

                                                           

 فمات، خرجف فيها، فتكسر بئر في ابنه وقع المسعودي إن النضر أبو قال: "معين عن ابن :عمر بن محمد وقال
 (.23/ 35)جابن عساكر، تاريخ دمشق ". رآه  حين فاختلط

م1) ) جر في التقريب قال ابن ح المقرىء، بكر أبو الكوفي، موالهم اأَلَسد ي   دالنَُّجوْ  أبي ابن وهو َبْهَدَلة، بن َعاص 
 شرينوع ثمان سنة توفي ،"مقرون  الصحيحين في وحديثه القراءة، في حجة أوهام، له صدوق (: "285 )ص:
 (.ع. )ومائة
. ُحَصْين بن ُكَهْيل بن َسَلَمة2) )  الَحْضَرم ي 
م3) ) ، مسعود بن هللا عبد بن الرَّْحَمن عبد بن الَقاس   الكوفي. الرحمن عبد أبو الَمْسُعْود ي 
قال ابن حجر  ضي،القا القاسم أبو الكوفي، الَمْسُعْود ي   الُهَذل ي مسعود بن هللا عبد بن الرَّْحَمن َعْبد بن َمْعن4) )

 (.م خ". )ثقة(: "542 في التقريب )ص:
 .(17/ 35)جابن عساكر، تاريخ دمشق 5) )
 أبو وقال منه، سمع ما أحمد مزق  وهنه، على متفق: "الذهبي قال بن عبد هللا بن عمر:عبد الرحمن 6) )

 (.ق. )ومائة وثمانين ست سنة توفي" متروك: "حجر ابن ، وقال"بثقة لي : داود أبو وقال متروك،: زرعة
المزي،  ،(126: ص)ابن شاهين، تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين  ،(253/ 5)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 

 ،(213/ 6ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(905/ 4)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(234/ 17)جتهذيب الكمال 
 (.344: ابن حجر، التقريب )ص

ي قال ابن حجر ف المدني، العمري  الخطاب بن عمر بن عاصم بن حفص بن عمر بن هللا عبد بن القاسم -
 (.ق. )ومائة الستين بعد مات" بالكذب دأحم رماه متروك،(: "450 التقريب )ص:

 .(499/ 11)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد7) )
 يف يجل  كان منه سمعت وقد ضعيف، العمري  هللا عبد بن الرحمن وعبد: "معين ابن عن :الدوري  وقال

 .(218/ 3)ج الدوري  ...."بمثل مثالا  بسواء سواءا  عمر بن هللا عبيد وعمى أبى حدثني يقول المجل 
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ْبِد هللاِ   ْحم ِن ْبِن ع  ْبُد الرا اُل:  ،ع  ُيق  ْبدُ و  ْحم نِ  ع  مِ  الرا ْمِرو األ ص  ِفيُّ ا ْبِن ع  ، أ ُبو ب ْكٍر الع ْبِديُّ لثاق 
اِئِنيُّ   :(1) الم د 

كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى  :(2)الخطيب البغدادي قال .252 د بن كككككككككككككككك، قال: أخبرنا محمالسُّ
، عن بيالَغالَّ عبد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن 

 ."يرى القدر، وكان ينزل المدائن :عبد الرحمن األصم"يحيى بن معين، قال: 
 

                                                           

 ليسوا: عمر نب هللا عبد بن الرحمن وعبد عمر، بن هللا عبد بن والقاسم َسيَّار، بن َأيُّْوب: "معين ابن عن :وقال
 .(171/ 3)ج الدوري  ".بشيء
 ".بشيء يسال: عمر بن هللا عبد بن الرحمن وعبد عمر، بن هللا عبد بن القاسم: "معين ابن عن :الجنيد ابن وقال

 .(354: ص) الجنيد ابن
 هللا وعبيد أبي حدثني يقول كان بثقة، لي  العمري  هللا عبد بن الرحمن عبد: "معين ابن عن :طهمان ابن وقال
 (.94: ص)، و(33: ص) طهمان ابن ."بمثل مثالا  سواء، سواءا 
 .(61/ 1)ج محرز ابن ".بشيء لي  كذاب عمر بن هللا عبد بن الرحمن عبد: "معين ابن عن :محرز ابن وقال
 : بعض األئمة، وتوسط فيه آخرون  وثقه: األصم بن الرحمن عبد1) )
 ما صدوق،" :حاتم أبو وقال الثقات، في حبان ابن وذكره ،"ثقة: "والذهبي والدارقطني، سفيان، بن يعقوب قال

 (.س م". )صدوق : "حجر ابن وقال ،"بأس بحديثه
 .ثقة أنه الراجح: قلت

ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(103/ 3)ج سوي، المعرفة والتاريخالف ،(259/ 5)جالبخاري، التاريخ الكبير 
المزي،  ،(44: ص) الدارقطني، سؤاالت البرقاني للدارقطني ،(90/ 5)ج ابن حبان، الثقات ،(304/ 5)ج

ابن  ،(602/ 2)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(621/ 1الذهبي، الكاشف )ج  ،(533/ 16)جتهذيب الكمال 
 (.336: ابن حجر، التقريب )ص ،(141/ 6تهذيب )جحجر، تهذيب ال

 .(465/ 11)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )
ابن أبي  ،(163: ص) الدارمي". ثقة: "معين ابن عن: مريم أبي وابن ،منصور بن وإسحاق ،الدارمي وقال

 (.464/ 11)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ،(304/ 5)حاتم، الجرح والتعديل 
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ْبدُ   ْحم نِ  ع  لِ  بنِ  م اِلكِ  بنُ  الرا ليُّ الُكوفيُّ  ِمْغو    :(1)الب ج 
كَّر ي   أخبرني :(2)قال الخطيب البغدادي .253  عي،الشاف هللا عبد بن محمد أخبرنا: قال ،السُّ
بي ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال  يكن لم" :يحيى قال: قال ،الَغالَّ
ْغَول   بن   َمال ك   ابن    .رأيته" قد :ثقة م 

 

ْحم ِن ْبُن أ ِبي اْلم و اْ   ْبُد الرا ْيِد ْبُن أ ِبي اْلم و الِ  ،لِ ع  ْحم ِن بُن ز  ْبُد الرا ِقْيل : ع  ْيُد  ،و  و اْسُمُه: ز 
ِنيُّ  مادٍ  ،الم د  ْنهُ  ىل  م وْ  أ ُبو ُمح  ِضي  هللُا ع  ِليِ  بِن أ ِبي ط اِلٍب ر  ِقيْ ، آِل ع  أ ِبي ر اِفٍع  ىل  ل : م وْ و 

ُسْوِل هللِا ى ل  م وْ  ر 
(3): 

كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى  :(4)قال الخطيب البغدادي .254 د بن ككككككككككككككك، قال: أخبرنا محمالسُّ
، عن بيالَغالَّ عبد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن 

 . "مولى بني هاشم ،ثقة :َوْال  اْلمَ ابن أبي "يحيى بن معين، قال: 

                                                           

ل بن مالك بن الرحمن عبد1) )  مطينو  الموصلي، عمار وابن داود، أبو ووصفه: تضعيفه على متفق  : ِمْغو 
 بن مدأح تركه األثبات، عن له أصل ال وما المقلوبات، الثقات عن يروي  ممن كان: "حبان ابن وقال بالكذب،
/ 5)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(547/ 1)جأحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد  ".حنبل
ابن حبان،  ،(286/ 5)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(345/ 2)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(349

الدارقطني، الضعقاء والمتروكون  ،(469/ 5ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(61/ 2المجروحين )ج
سبط ابن العجمي،  ،(906/ 4)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(584/ 2)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(161/ 2)

 (.427/ 3)جابن حجر، لسان الميزان  ،(165: ص) الكشف الحثيث
 .(505/ 11)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )

 (.495/ 3)ج الدوري ". بثقة ولي  رأيته قد: "معين ابن عن :الدوري  وقال
 (.61/ 1) محرز ابن ،(437: ص) الجنيد ابن". كذاب: "معين ابن عن :محرز وابن ،الجنيد ابن وقال
 (.505/ 11) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد". بشيء هو لي : "معين ابن عن :حبان بن الحسين وقال
 :آخرون  فيه وتوسط األئمة، بعض وثقه: اْلم و ْال أبي بن الرحمن عبد3) )
 . الثقات في حبان ابن وذكره ،"ثقة: "هبيوالذ والدارقطني، والنسائي، والترمذي، داود، أبو قال
 ،بأس بحديثه أرى  ما: "أحمد وقال ،"صدوق : "زرعة أبو زاد ،"به بأس ال: "حاتم وأبو زرعة، وأبو أحمد، وقال
: ديع ابن وقال ،"بأس به لي : "آخر موضع في النسائي وقال ،"صدوق : "خراش ابن وقال ،"يحتمل ممن هو
  ".الحديث مستقيم"

 (.ق س ت د خ. )ومائة وسبعين ثالث سنة مات". أخطأ ربما صدوق : "-وهو الراجح  –حجر  ابن وقال
)ج: و ،(182: أحمد، العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي وغيره )ج ،(485/ 5)جابن سعد، الطبقات الكبرى 

 سنن الترمذي الترمذي، ،(728/ 2)جمسلم، الكنى واألسماء  ،(355/ 5)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(226
ابن عدي،  ،(91/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،(293/ 5)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(480/ 346/ 2)ج

/ 1الذهبي، الكاشف )ج  ،(446/ 17)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(501/ 5الكامل في ضعفاء الرجال )ج
ابن حجر، التقريب  ،(282/ 6جابن حجر، تهذيب التهذيب ) ،(592/ 2)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(646
 (.351: )ص
 في معين ابن للفظ موافقة معين؛ ابن عن ،الدوري  ورواية .(449/ 11)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )4)

بي رواية  (.158/ 3)ج الدوري . الَغالَّ
  وقد اختلف فيه قول ابن معين:
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ْحم ِن ْبُن ُهْرُمُز اأْل ْعر جُ   ْبُد الرا اُود   أ ُبو ،ع  ،د  ِنيُّ ِبيع   الم د  ماِد ْبِن ر  ْول ى ُمح  اِرِث م  ة  ْبِن اْلح 
ْبِد اْلُمطاِلِب ا ِقْيل : ب ْل و ال ُؤُه ِلب ِني م ْخُزْومٍ ، ْبِن ع   :(1)و 

 خبرناأ ،أبو العالء أخبرنا ،ثابت أخبرنا ،االبركات أيضا  أخبرنا أبو :(2)ابن عساكر قال .255
ْير ي   :حمن األعرجوعبد الر " :وقال ،عن يحيى بن معين ،أبي حدثنا اأَلْحَوص، أخبرنا ،الَباَبس 

 ".أبا داود مولى بني الحارث بن عبد المطلب :ويكنى ،زمُ رْ بن هُ ا
محمد  اأخبرن ،ُبْندارثابت بن  ناأخبر  ،أبو البركات األنماطي - ملحق –أخبرنا  :(3)وقال .256
ْير ي محمد بن أحمد  أخبرنا ،بن علي بن يعقوبا لبن الاأَلْحَوص  أخبرنا ،الَباَبس   ُمَفضَّ

بي  ،وتوفي عبد الرحمن األعرج باإلسكندرية" عن يحيى بن معين قال: :أبي حدثنا ،الَغالَّ
 ".سنة تسع عشرة ومائة

  

                                                           

 (.293/ 5)ججرح والتعديل ابن أبي حاتم، ال". صالح: "معين ابن عن: منصور بن إسحاق قال
بي. وهللا تعالى أعلم. قلت:  الراجح عند ابن معين توثيقه الذي ورد من طريق الَغالَّ
 :األئمة وثقه :األعرج ُهْرُمز بن الرحمن عبد1) )
 ،"بتااث: "الذهبي زاد ،"ثقة" :والذهبي خراش، وابن زرعة، وأبو والعجلي، وأحمد، المديني، وابن سعد، ابن قال
 (.ع. )ومائة عشرة سبع سنة توفي". عالم ثبت ثقة: "حجر ابن وقال. الثقات في حبان ابن هوذكر 

، أبو أحمد، األسامي والكنى (360/ 5)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(216/ 5)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
/ 5) ان، الثقاتابن حب ،(297/ 5)ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(300: ص) العجلي، الثقات ،(56: ص)

 السيوطي، حسن المحاضرة ،(273/ 3)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(467/ 17)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(107
 (.352: ابن حجر، التقريب )ص ،(345/ 1)ج
  .(25/ 36)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )

 .(187/ 3)ج الدوري ". هرمز بن الرحمن عبد األعرج: "معين ابن عن: الدوري  وقال
ابن ". مزهر  بن الرحمن عبد: "ومحدثيهم المدينة أهل تابعي تسمية في معين ابن عن: صالح بن معاوية وقال

 (.25/ 36)جعساكر، تاريخ دمشق 
 سيرين وابن صالح وأبو المسيب ابن: "فقال هريرة؟ أبي في الثبت كان من: معين ابن سألت: داود أبو وقال

 (.220/ 3جر، تهذيب التهذيب )جابن ح". رافع وأبو واألعرج والمقبري 
 .(32/ 36ج)ابن عساكر، تاريخ دمشق 3) )
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ْحم ِن بُن ي ِزْيد  بنِ   ْبُد الرا اِبٍر األ ْزِديُّ  ع  ار اِنيُّ ، ج  ، الدا م ْشِقيُّ  :(1)أ ُبو ُعْتب ة  الدِ 

 خبرناأ المهتدي، بن الحسين أبو حدثنا األنصاري، بكر أبو أخبرنا :(2)قال ابن عساكر .257
 يعقوب، جدي حدثنا يعقوب، بن أحمد بن محمد أخبرنا أحمد، بن عمر بن الرحمن عبد

ل حدثني ان  بن ُمَفضَّ  :َغسَّ
 محمد ناأخبر  ،َخْيُرْون  بن الحسن بن أحمد أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(3)الوق .258
ْير ي  أحمد محمد بن أخبرنا يعقوب، بن علي بنا ل بن اأَلْحَوص بن الُمفَ  أخبرنا ،الَباَبس  ضَّ

                                                           

 في توثيقه: مختلف: جابر بن يزيد بن الرحمن عبد1) )
 ."ثقة": يانسف بن ويعقوب والنسائي، والعجلي، بكر، أبو وابنه داود، وأبو شيبة، بن ويعقوب سعد، ابن قال
 ". به بأس ال وق صد: "حاتم أبو وقال ،"بأس به لي : "أحمد وقال
 عن ديعن أرادوا وإنما مناكير، أحاديث جابر، بن يزيد بن الرحمن عبد عن يروون  الكوفة أهل: "البخاري  وقال
 بن يزيد نب الرحمن عبد بأحاديث منه أشبه بأحاديثه وهو الحديث منكر وهو تميم، بن يزيد بن الرحمن عبد
 من عندهم وهو مناكير، أحاديث مكحول عن حدث الحديث ضعيف: "علي بن عمرو حفص أبو قال ".جابر
 ".مناكير أحاديث الكوفة أهل عنه روى  الصدق، أهل
 (.ع. )ومائة وخمسين بضع سنة توفي ،"ثقة: "حجر ابن وقال
 .منه ستلي حديثه في العلة أن البخاري  وبين المعتبرين، األئمة من عدد وثقه فقد ثقة، أنه الراجح :قلت

 ،(261: ص) ،(257: أحمد، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد )ص ،(323/ 7)جبرى ابن سعد، الطبقات الك
 ،(392: الترمذي، العلل الكبير )ص ،(453/ 2)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ ،(300: ص) العجلي، الثقات

صار ابن حبان، مشاهير علماء األم ،(81/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،(299/ 5)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 
الذهبي، سير أعالم  ،(132/ 4)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(8/ 18)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(286: ص)

 (.353: ابن حجر، التقريب )ص ،(176/ 7)ج النبالء
 رواية في معين ابن للفظ موافقة معين؛ ابن عن الدوري، . ورواية(53/ 36)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )

بي بمثل هذا السياق؛ زاد في الموضع األخير:  (456/ 4)ج، و(481/ 4)ج، و(430/ 4)ج الدوري  . الَغالَّ
 ثقة". جميعا "وهما

ا: رواية  : عن ابن معين بمثل هذا السياق. ابن عساكر، تاريخ دمشق الدورقي عبد هللا بن أحمدوانظر أيضا
  .(53/ 36)ج
 عثمان نب وَحر ْيز مريم أبي بن بكر وأبو جابر بن يزيد بن الرحمن عبد: "معين ابن عن :الجنيد ابن وقال

 .(399: ص) الجنيد ابن". ثقات هؤالء الرحبي،
 ،(300/ 5)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ". ثقة: " معين ابن عن :داود وأبو ،منصور بن إسحاق وقال

 .(472/ 11)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد
 سنة يف الغاز بن وهشام جابر، بن يزيد بن الرحمن عبد مات" ينمع ابن عن :الدورقي عبد هللا بن أحمد وقال
 (.63/ 36)جابن عساكر، تاريخ دمشق ". ومائة وخمسين ست
 . (53/ 36)جابن عساكر، تاريخ دمشق 3) )
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ان  من كبرأ جابر بن يزيد بن الرحمن معين: ... "عبد بن يحيى قال قال: أبي ، حدثناَغسَّ
ل: وقال أكبرهما"، وهو بعده وبقي ،(1)جابر بن يزيد هأخي   ا".حديثا  أكثرهما "وهو الُمَفضَّ

كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى  :(2)قال الخطيب البغداديو  .259 ن ، قال: أخبرنا محمد بالسُّ
، قال: بيالَغالَّ عبد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن 

 ."عبد الرحمن بن يزيد بن جابر في سنة ست وخمسين ومائةمات "
 محمدنا أخبر  ،ُبْندار بن ثابت أخبرنا األنماطي، البركات أبو وأخبرنا :(3)وقال ابن عساكر .260
، لالُمَفضَّ اأَلْحَوص بن أخبرنا  محمد، بن أحمد بن محمدأخبرنا  يعقوب، بن علي بنا

 زاد وخمسين"، أربع سنة مات جابر ابن نأ "وبلغني قال: ،(4)أحمد حدثنا أبي، حدثنا
بي  "ومائة". :الَغالَّ

 ،يبكككككككككالخط بكر أبوأخبرنا  النجم، وأبو حدثنا قاال: الحسن أبوا أخبرنا: (5)وقال .261

كَّر ي   يحيى بن هللا عبد(6)]أخبرني  [   جعفر حدثنا ،الشافعي هللا عبد بن محمدأخبرنا ، السُّ
بي ابنأخبرنا  األزهر، بن محمد بن  ابر،ج بن يزيد بن الرحمن عبد "مات قال: الَغالَّ

 ومائة". وخمسين ست سنة في :(7)]الغاز[ بن وهشام

                                                           

". فقيه ثقة(: "606 قال ابن حجر في التقريب )ص: الدمشقي، األزدي جابر بن يزيد بن يزيد هو :قلت1) )
 (.ق ت د م. )ذلك قبل وقيل ومائة، ثالثينو  أربع سنة توفي
 .السياق بهذا( 9/ 18)جالمزي، تهذيب الكمال : وانظر ،(471/ 11)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )
 .(62/ 36)جابن عساكر، تاريخ دمشق 3) )
ن حجر ال ابق هللا،  عبد أبو بغداد، نزيل المروزي، الشيباني أسد بن هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد4) )

 وسبعون  عسب وله وأربعين ومائتين، إحدى سنة توفي حجة". فقيه حافظ ثقة األئمة، : "أحد(84 في التقريب )ص:
 )ع(. سنة.
 (.63/ 36)جابن عساكر، تاريخ دمشق 5) )
 .(471/ 11)ج سقطت أداة الرواية من هذا الموضع، والتعديل من تاريخ بغداد :قلت6) )
ابن عساكر، تاريخ دمشق )الفار(، والصواب ما أثبته بالنظر إلى كتب  من هاموضع في وردت :قلت7) )

(: 573 قال ابن حجر في التقريب )ص: بغداد، نزيل الدمشقي، الُجَرشي ربيعة بن الغاز بن هشام -التراجم. 
 (.ق س ت د خت. )ومائة وخمسين بضع سنة توفي" ثقة"
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ْحم ِن بُن ي ِزْيد  بِن ُمع اِوي ة  بِن أ ِبي ُسْفي ان  اأُلم ِويُّ   ْبُد الرا م ْشقِ  ،ع    :(1) يُّ الدِ 
 أبو أخبرنا ،ُبْندار بن ابتأخبرنا ث األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(2)قال ابن عساكر .262

ْير ي  بكر أخبرنا أبو الواسطي، العالء لاأَلْحَوص أخبرنا  ،الَباَبس   أبي: قال ال:ق بن الُمَفضَّ
 الكريم دعب نككككككككككككككككككككع َحْوَشب، بن العوام هارون، حدثنا عن بن معين: يزيد بن ليحيى قلت

 هرب من آدم تلقى التي قال: "الكلمات اويةمع بن يزيد بن الرحمن عبد عن ،(3)الُمْكت ب
 سفيان". أبي بن معاوية بن يزيد بن الرحمن عبد "هو قال: .(4)"كلمات

 رناأخب ،َخْيُرْون  بن الحسين بن أخبرنا أحمد األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(5)وقال .263
انن ل بالُمَفضَّ  بناأَلْحَوص  أخبرنا أحمد، بن أخبرنا محمد يعقوب، بن علي بن محمد  ،َغسَّ
 ش:ككككككككككككككككككقري من وكلهم عابد، وكلهم الرحمن، عبد كلهم أربعة يقال "كان قال: أبي حدثنا
 الرحمن وعبد ،(7)الوليد بن خالد بن الرحمن وعبد ،(6)سفيان أبي بن زياد بن الرحمن عبد

                                                           

 :وثقه بعض األئمة، وتوسط فيه آخرون : انسفي أبي بن معاوية بن يزيد بن الرحمن عبد1) )
. ةالمائ رأس على مات" حديثاا أرسل صدوق،: "-وهو الراجح  –حجر  ابن وقال الثقات، في حبان ابن ذكره
 (.ق  )ج

ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(576/ 1)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ ،(364/ 5)جالبخاري، التاريخ الكبير 
مغلطاي، إكمال تهذيب  ،(14/ 18)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(115/ 5)ج بان، الثقاتابن ح ،(299/ 5)ج

ابن حجر،  ،(50/ 5)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(91/ 3)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(255/ 8)جالكمال 
 (.353: ابن حجر، التقريب )ج ،(300/ 6تهذيب التهذيب )

 .(71/ 36)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )
قال ابن  ارق،ط: وقيل قي ،: أبيه واسم مكة، نزيل البصري، المعلم ُأَميَّة أبو الُمَخار ق  أبي بن الكريم عبد3) )

 (.ق س ت ل م خ) ومائة، وعشرين ست سنة توفي ،"ضعيف(: "361 حجر في التقريب )ص:
: رقم 31/ 6ج ربه، من آدم تلقى التي باب الكلمات مصنف ابن أبي شيبة،[ في شيبة أبي ابن أخرجه4) )

 .]6775: رقم الحديث 361/ 9ج اإليمان، شعب[ في والبيهقي ،]29251 الحديث
 بن زيدي بن الرحمن عبد عن المكتب، الكريم عبد عن العوام، عن هارون، بن يزيد شيبة: حدثنا أبي قال ابن
ا، عملت بحمدك،و  سبحانك أنت، إال إله ال اللهم: "ربه من آدم تلقى التي الكلمات: قال معاوية  لمتوظ سوءا
ا عملت وبحمدك سبحانك أنت إال إله ال اللهم الراحمين، خير وأنت فارحمني نفسي،  فتب ي،نفس وظلمت سوءا
 ".الرحيم التواب أنت إنك عليَّ 
 إسناده ضعيف، فيه عبد الكريم المكتب. قلت:
الذهبي،  ،(256/ 8)جلكمال مغلطاي، إكمال تهذيب ا: وانظر ،(72/ 36)جابن عساكر، تاريخ دمشق 5) )

 (.50/ 5)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(91/ 3)جتاريخ اإلسالم 
 في رحج ابن قال الملك، عبد: وقيل العك ، أو الرحمن، عبد بن هللا عبد: وقيل زياد، بن الرحمن عبد6) )

 (.ت". )مقبول(: "340: ص) التقريب
 سمع وال عنه، يحفظ ولم ، النبي أدرك المخزومي، القرشي المغيرة بن الوليد بن خالد بن الرحمن عبد7) )

 له وكان ،وشجعانهم قريش فرسان من الرحمن عبد وكان وجلتهم، الصحابة كبار من الوليد بن خالد وأبوه عنه،
  .وكرم حسن وهدى فضل

 .(829/ 2)ج ، ابن عبد البر، االستيعاب(1844/ 4)ج الصحابة أبو نعيم، معرفة
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ث: حد الذي لهمأفض إنه يقال :معاوية، بن يزيد بن الرحمن وعبد ،(1)عثمان بن أبان ابن
 .(2)" مم خم حم جم هل

 

زااِق بُن ه مااِم بِن ن اِفٍع الي م اِنيُّ   ْبُد الرا ، أ ُبو ب ْكر الِحْمي ِريُّ  ،ع  ْنع اِنيُّ  :(3) م ْوال ُهمْ الصا
 أخبرنا ،َخْيُرْون أبو الفضل بن  أخبرنا ،أخبرنا أبو البركات األنماطي :(4)قال ابن عساكر .264

ْير ي أبو بكر  رناأخب ،أبو العالء الواسطي ل أخبرنا ،الَباَبس  ان اأَلْحَوص بن الُمَفضَّ  بن َغسَّ
                                                           

 ثقة(: "335 قال ابن حجر في التقريب )ص: المدني، األموي  عفان بن عثمان بن أبان بن نالرحم عبد1) )
 (.ق س ت د". )عابد مقل  
 [.37بقرة: ال]2) )
 صاحب األثبات الحفاظ أحد: "الباري  فتح مقدمة في حجر ابن قال :الصنعاني همام بن الرزاق عبد3) )

 عليه يوافقه ولم هفي أفرط بكالم فتكلم وحده العنبري، العظيم عبد بن العباس إال كلهم األئمة وثقه التصانيف،
 حديث، سنادإ ضمن الدارقطني وذكره ،"ثبت: "يعقوب زاد ،"ثقة: "شيبة بن ويعقوب والبزار، العجلي، قالو  ".أحد
 مسلمينال ثقات إليه رحل: "عدي ابن وقال ،"به ويحتج حديث يكتب: "حاتم أبو وقال ،"ثقات كلهم: "قال ثم

ا بحديثه يروا ولم عنه وكتبوا وأئمتهم  وحفظ نفوص جمع ممن كان: "وقال الثقات، في حبان ابن وذكره ،"بأسا
 نهع كتب لمن نظر فيه: "النسائي وقال ،"فيه تشيع على حفظه، من حدث إذا يخطيء ممن وكان وذاكر،
 ". بأخرة
قال و  ،"منه أصدق والواقدي كذاب، الرزاق عبد نإ هو إال إله ال الذي وهللا: "العظيم عبد بن العبككاس وقككككال

 في إال ه،ب يحتجون  العلم وأئمة الحفاظ سائر بل مسلم، عليه العباس وافق ما هذا: "الذهبي في ميزان االعتدال
 ".روى  ما سعة في المعدودة المناكير تلك
 من ملةج في الشيخان به احتج: وقال ،"فتغير عمره آخر في عمي شهير مصنف حافظ ثقة: "حجر ابن وقال
 مائة سنة يتوف". تغير قد فكان بعدها فأما المائتين؛ قبل منه سمع من ذلك وضابط االختالط، قبل منه سمع
 (. ع. )وثمانون  خم  وله عشرة وإحدى

 وأجيب هماصحيحي في الشيخان له وروى  األئمة، وثقه فقد حجر، ابن عنه قال كما حافظ ثقة أنه الراجح :قلت
 سمع من: "أحمد قال وقد صحيح، فهو كتاب رواية حديثه من كان ما فإن وكذلك العنبري، لعباسا قول على
 كتابه، نم حدث ما الرزاق عبد: "البخاري  وقال ،"صحيح فهو كتبه في كان وما بشيء، فلي  عمي بعدما منه
 ".أصح فهو

 ،(149: البن المديني )صابن المديني، سؤاالت ابن أبي شيبة  ،(74/ 6)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
، (197/ 1)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ ،(302: ص) العجلي، الثقات ،(130/ 6)جالبخاري، التاريخ الكبير 

ابن أبي حاتم، الجرح  ،(107/ 3)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(69: ص)النسائي، الضعفاء والمتروكون 
 ،(545/ 6ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(412/ 8)ج ابن حبان، الثقات ،(38/ 6)جوالتعديل 

الذهبي،  ،(52/ 18)جالمزي، تهذيب الكمال  ،]1187 : رقم الحديث83/ 2ج ،الدارقطني، سنن الدارقطني[
 ،(310/ 6ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(609/ 2)الذهبي، ميزان االعتدال  ،(375/ 5)جتاريخ اإلسالم 

 (.354: ابن حجر، التقريب )ص ،(419/ 1)ج الباري  فتح حجر، ابن
 .(167/ 36)جابن عساكر، تاريخ دمشق 4) )

بي رواية في معين ابن لفظ بنحو معين؛ ابن عن :الدوري  ورواية  (.72/ 3)ج الدوري . الَغالَّ
 (.81/ 3)ج الدوري ". سماع وكل وعرضنا سمعنا: يقول الرزاق عبد سمعت: "معين ابن عن :وقال
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 (.130/ 6)ج الدوري ". العرب من قوم لمولى مولى هو الرزاق عبد: "معين ابن عن :وقال
 (.106/ 3)ج الدوري ". بكر أبو كنيته همام بن الرزاق عبد: "معين ابن عن :وقال
 (.323: ص) الجنيد ابن". العرب من اليمن من قوم لموالي مولى الرزاق عبد: "معين ابن عن: الجنيد ابن وقال
 شرةع إحدى سنة الرزاق عبد ومات ومائة، وتسعين ثنتين سنة...  إلى اليمن نم قدمت: "معين ابن عن: وقال

 (.440: ص) الجنيد ابن". ومائتين
 (.453: ص) الجنيد ابن". الرزاق وعبد وهشام ثور بن ومحمد رباح ثقة؛ كل: "معين ابن عن: وقال
 (.165/ 2)ج حرزم ابن". بكر أبا يكنى همام بن الرزاق عبد: "معين ابن عن: محرز ابن وقال
ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال ". به بأس ال ثقة،: "معين ابن عن: مريم أبي بن سعد بن أحمد وقال
 (.539/ 6)ج
 بن أحمدو  معين بن يحيى أصحابنا أن الرزاق عبد عند بصنعاء ونحن بلغنا: الضراري  إسماعيل بن محمد وقال
 أزل فلم تعبنا،و  ورحلنا أنفقنا قد: وقلنا شديد، غم ذلك من فدخلنا ،وكرهوه الرزاق عبد حديث تركوا وغيرهما حنبل
 بنا نزل ما ا،زكري أبا يا: له فقلت معين، بن يحيى بها فلقيت مكة إلى فخرجت الحج، وقت إلى ذلك من غم في
 أبا يا: "يل الق عنه، ورغبتم حديثه تركتم أنكم بلغنا: قلت ؟"هو ما: "قال الرزاق؟ عبد في عنكم بلغنا شيء من

 (.110/ 3)جالعقيلي، الضعفاء الكبير ". حديثه تركنا ما اإلسالم عن الرزاق عبد ارتد لو صالح،
 ذهه لنا كتب إنما: "الناس عنه كتب وقد - الرزاق عبد أخو لي وقال: معين ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال
 (.330/ 1ابن أبي خيثمة، السفر الثالث )ج". الوراقون  الكتب
 للتشيع، يثهحد يرد موسى بن هللا عبيد إن: قال حنبل بن أحمد إن: له وقيل معين ابن عن: خيثمة أبي بنا وقال
 لرزاقا عبد من سمعت ولقد ضعف، مائة منه ذلك في أغلى الرزاق عبد هو إال إله ال الذي وهللا كان: "فقال

 .(59/ 18)جالمزي، تهذيب الكمال ". هللا عبيد من سمعت ما أضعاف أضعاف
ا الرزاق عبد من سمعت: "معين ابن عن: الطيالسي عثمان أبي بن محمد بن جعفر وقال ا، كالما  دللتفاست يوما
 عمر،م: سنة أصحاب كلهم ثقات، عنهم أخذت الذين أستاذيك إن: له فقلت المذهب، من عنه ذكر ما على به

 بن عفرج علينا قدم: "فقال ؟"المذهب هذا أخذت فعمن واألوزاعي، الثوري، وسفيان جريج، وابن أن ، بن ومالك
 (.59/ 18)جالمزي، تهذيب الكمال ". عنه هذا فأخذت الهدي، حسن فاضالا  فرأيته الضبعي، سليمان
ا حديثاا ولو عنى اكتب: "الرزاق عبد لي قال: معين ابن عن: أحمد بن هللا عبد وقال ". كتاب غير من واحدا
 .]76/ 22ج بن حنبل، مسند أحمد ،بن حنبل أحمد[". حرفاا وال ال،: "فقلت
". بلغ بعينس من نحواا ثمانين بلغ كان فما رأيناه حيث أما: "فقال السن؟ كبير الرزاق عبد: ليحيى قلت :وقال

 (.605/ 2)جأحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد 
 ليك،ع وهذا: "فقال سمعتها؟ اديثاألح هذه: له فقلت يحدث، بمكة الرزاق عبد رأيت: "معين ابن عن :وقال
أحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن ". سماع وكل ذكره شيء وبعض عرضنا، وبعض سمعنا، بعض
 (.606/ 2ج)أحمد 
ا حديثاا الرزاق عبد عن كتبت ما: "معين ابن عن :وقال ، أحمد، العلل ومعرفة الرجال". كله كتابه من إال واحدا

 (.606/ 2)جبن أحمد  رواية عبد هللا
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بي  ،(2)وثور، (1) ]المثنى[ :سمع عبد الرزاق" :قال أبو زكريا :نا أبي قالحدث ،الَغالَّ
وعبيد هللا بن  ،(6)وهشام بن حسان ،(5)ةَ أَأْرطَ وحجاج بن  ،(4)الَعْرَزم يُّ و  ،(3)واألوزاعي
 ".والثوري  ،(8)جوابن جري ،(7)عمر

                                                           

فعبد الرزاق لي   أثبته ما والصواب، ]ابن المثنى[في موضعها من ابن عساكر، تاريخ دمشق  وردت :قلت1) )
       وهللا أعلم.  –من شيوخه ابن المثنى 

 .الحمصي خالد أبو يزيد، بن ثور2) )
(: 347 ابن حجر في التقريب )ص: قال الفقيه، عمرو أبو األوزاعي، عمرو أبي بن عمرو بن الرحمن عبد3) )
 (ع. )ومائة وخمسين سبع سنة توفي" جليل ثقة"
ي التقريب قال ابن حجر ف الكوفي، الرحمن عبد أبو الَفَزار ي   الَعْرَزم ي   سليمان أبي بن هللا عبيد بن محمد4) )

 (.ق ت. )ومائة وخمسين بضع سنة توفي ،"متروك(: "494: )ص
ي التقريب قال ابن حجر ف الفقهاء أحد القاضي الكوفي أرطاة أبو النخعي، هبيرة بن رثو  بن َأرطاة بن حجاج5) )

 (.ق س ت د م بخ. )ومائة وأربعين خم  سنة توفي". والتدلي  الخطأ كثير صدوق (:"152 )ص:
 أثبت من ثقة،(: "572 قال ابن حجر في التقريب )ص: البصري  هللا عبد أبو األزدي، حسان بن هشام6) )

 أو سبع نةس توفي ،"عنهما يرسل كان: قيل ألنه مقال، وعطاء الحسن عن روايته وفي سيرين، ابن في الناس
 (.ع. )ومائة وأربعين ثمان
ر قال ابن حج عثمان، أبو المدني، العمري  الخطاب بن عمر بن عاصم بن حفص بن عمر بن هللا عبيد7) )

 (.ع. )ومائة ينوأربع بضع سنة توفي". ثبت ثقة(: "373 في التقريب )ص:
 ثقة(: "363 قال ابن حجر في التقريب )ص: المكي، موالهم األموي  جريج بن العزيز عبد بن الملك عبد8) )

 ولم المائة زجا وقيل. السبعين جاز وقد بعدها، أو ومائة خمسين سنة توفي ،"ويرسل يدل  وكان فاضل، فقيه
 (.ع. )يثبت
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مادٍ   ، أ ُبو ُمح  ، اأُلم ِوي  ِشي  ك م، الُقر  ْبُد اْلع ِزيِز ْبُن ُعم ر  ْبن ع بد الع ِزيز ْبن م روان ْبن الح   ع 
ِنيُّ    :(1)الم د 

 حمدم أخبرنا ،ُبْندار بن ثابت أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(2)قال ابن عساكر .265
لاأَلْحَوص بن  أخبرنا ،أحمد بن محمد أخبرنا علي، بنا  يحيى الق قال: أبي ، حدثناالُمَفضَّ
  ثبت". يسيراا، شيئاا روى  :العزيز عبد بن عمر بن العزيز "عبد معين: بنا
 

ْبدُ   ْوسِ  ع  ِبْيٍب  بنُ  الُقدُّ ، أ ُبو ح  ِعْيدٍ  الك ال ِعيُّ ، س  اِظيُّ اِميُّ  الُوح   : (3)الشا
 عي،الشاف هللا عبد بن محمد أخبرنا: قال ،كَّر ي  السُّ  أخبرني :(4)قال الخطيب البغدادي  .266
بي ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال  بن ىيحي سألت: قال ،الَغالَّ

  معين:

                                                           

 ":فقط مسهر أبو وضعفه وثقوه،: "الذهبي الق: العزيز عبد بن عمر بن العزيز عبد1) )
 ويعقوب اود،د أبو وقال ،"اختالف فيه الناس بين لي  ثقة،: "عمار ابن وقال ،"ثقة ثبتاا كان: "المديني ابن قال
 دونه كان إذا ثهبحدي يعتبر يخطىء،: "وقال الثقات، في حبان ابن وذكره". ثقة: "والذهبي نعيم، وأبو سفيان، بن
: زرعة بوأ وقال ،"بأس به لي : "النسائي وقال ،"واإلتقان الحفظ أهل من هو لي : "حنبل بن أحمد لوقا ".ثقة
 دوق ص"حجر:  ابن وقال ".الحديث ضعيف: "مسهر أبو وقال ".حديثه يكتب: "حاتم أبو وقال ،"به بأس ال"

  (.ع. )الخمسين حدود في الراجح أنه ثقة.توفي قلت:". يخطىء
الفسوي،  ،(21/ 6)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(103: ت ابن أبي شيبة البن المديني )صابن المديني، سؤاال
/ 5)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(18/ 3)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(439/ 2)ج المعرفة والتاريخ

/ 1ف )ج الذهبي، الكاش ،(173/ 18)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(114/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،(389
ابن حجر،  ،(349/ 6ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(123: ص)الذهبي، من تكلم فيه وهو موثق  ،(657

 (.358: التقريب )ص
  ، بهذا السياق.(176/ 18)ج، وانظر: المزي، تهذيب الكمال (330/ 36)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )

/ 1)ج محرز ابن ،(426/ 4)ج الدوري ". ثقة" :معين ابن عن: مريم أبي وابن ،محرز وابن ،الدوري  وقال
 (.329/ 36)جابن عساكر، تاريخ دمشق  ،(96
: ص) نيدالج ابن". ثقة: "الجنيد ابن زاد ،"بأس به لي : "معين ابن عن: منصور بن وإسحاق ،الجنيد ابن وقال
 (.389/ 5)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(308
 وقال ارك،المب ابن وكذبه -الفالَّس  قال كما -" حديثه ترك على العلم لأه أجمع" :حبيب بن القدوس عبد3) )
: يقول كالمبار  ابن وكان عنه، الرواية وال حديثه، كتابة يحل ال الثقات، على الحديث يضع كان: "حبان ابن
 ".الشامي القدوس عبد عن أروي  أن من إلى أحب الطريق أقطع ألن"

الدوالبي، الكنى واألسماء  ،(69: ص)النسائي، الضعفاء والمتروكون  ،(815/ 3) أبو زرعة الرازي، الضعفاء
ابن حبان،  ،(55/ 6)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(96/ 3)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(580/ 2)ج

الدارقطني، الضعقاء والمتروكون  ،(45/ 7ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(131/ 2المجروحين )ج
/ 8)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(137: ص)ابن شاهين، تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين  ،(163/ 2)ج
 (.113/ 2)جابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون  ،(643/ 2)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(136
 من( 423/ 36)جوأورده ابن عساكر في تاريخ دمشق  ،(435/ 12)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد4) )

 .وبلفظه الخطيب، طريق
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 محمد بن أحمد بن محمد حدثنا: قال الواسطي، العالء أبو القاضي وأخبرنا :(1)وقال  .267
ْير ي  موسى بنا لاأَلْحَوص  ةأمي أبو أخبرنا: قال ،الَباَبس  بي بن الُمَفضَّ : أبي قال: قال ،الَغالَّ

 "شيخ: فقال ومكحول ؟ (2)عطاء عن :يحدث القدوس عبد عن معين بن يحيى سألت
 الحديث". مطروح شامي

 محمد اأخبرن ،ُبْندار بن ثابت أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(3)قال ابن عساكرو  .268
، لالُمَفضَّ اأَلْحَوص بن  أخبرنا محمد، بن أحمد نب محمد أخبرنا يعقوب، بن علي بنا

 – مكحول وعن ،عطاء عن يحدث - القدوس عبد عن يحيى سمعت قال: أبي حدثنا
 الحديث". مطروح شامي "شيخ فقال:

 

 :المبحث الرابع: عبد هللا

ْبدُ   ، بنُ  هللاِ  ع  مادٍ  أ ُبو األ ْجل ِح الِكْنِديِ  ّللااِ ْبن  ع بدِ  ى ْبنُ ي ْحي   :األ ْجل ح، واسم الُكْوِفيُّ  ُمح 
ل ْيه ب  ل  غ   لقبٌ  واأل ْجل حُ  ،، وقيل: اْبن ُمع اِوي ة  ُحجياة  :(4)ع 

ل،  رواية وفي :(5)قال ابن شاهين .269  بن هللا عبد" :معين ابن عن الكوسج وإسحاقالُمَفضَّ
 ."ضعيف :األجلح

                                                           

 .(399/ 4)ج الدوري ". ضعيف: "معين ابن عن: الدوري  قال
 من( 423/ 36)جوأورده ابن عساكر في تاريخ دمشق  ،(435/ 12)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد1) )

 .وبلفظه الخطيب، طريق
 .(399/ 4)ج الدوري ". ضعيف: "معين ابن عن: الدوري  قال
(: 391 قال ابن حجر في التقريب )ص: المكي، موالهم القرشي أسلم: رباح أبي واسم رباح، أبي بن عطاء2) )
 يكثر ولم بأخرة غيرت إنه وقيل المشهور، على ومائة عشرة أربع سنة توفي ،"اإلرسال كثير لكنه فاضل، فقيه ثقة"

 (.ع. )منه ذلك
 .(420/ 36)جابن عساكر، تاريخ دمشق 3) )
 :وثقه بعض األئمة، وتوسط فيه آخرون  :دينْ الكِ  حاألجل بن هللا عبد4) )
 قال، و لثقاتا في حبان ابن وذكره ،"به بأس ال: "والدارقطني حاتم، أبو وقال، "بأس بحديثه لي : "البخاري  قال

 (.ق ت". )صدوق : "-وهو الراجح  – حجر ابن وقال ،"ثقة: "الذهبي
/ 5)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(392: الكبير )صالترمذي، العلل  ،(45/ 5)جالبخاري، التاريخ الكبير 

المزي، تهذيب  ،(40: ص) الدارقطني، سؤاالت البرقاني للدارقطني ،(334/ 8)ج ابن حبان، الثقات ،(10
الهندي،  ،(139/ 5ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(538/ 1الذهبي، الكاشف )ج  ،(278/ 14)جالكمال 
 (.295: ابن حجر، التقريب )ص ،(90:ص) ة الروا  أسماء ضبط في المغني

 .(118: ص)ابن شاهين، تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين 5) )



260 
 

ْبُد ّللااِ ْبُن ب اب اهْ   ْيِه الْ  ،ع  اُل: اْبُن ب اب  ُيق  ْيِر ْبنِ ، م كِ يُّ و   :(1)أ ِبي ِإه اٍب  م ْول ى آِل ُحج 
كَّر ي   يحيى بن هللا عبد أخبرني :(2)قال الخطيب البغدادي .270  هللا بدع بن محمد أخبرنا ،السُّ

بي ابن حدثنا األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي،  قال: عينم بن يحيى عن ،الَغالَّ
 بمكة". وقع كوفي ثقة :باباه بن هللا "عبد

 

ْبُد هللِا بُن ُبْسِر بِن أ ِبي ُبْسرٍ   ْفو ان   ،ع  اُل:  ،أ ُبو ص  ُيق  اِم، ، لم اِزِنيُّ ا ُبْسرٍ  أ ُبوو  ك ُة الشا ب ر 
 :(3)ِحْمص   ِزْيلُ ن  

بيأورد ابن عساكر بسنده كالم ابن معين من رواية الدوري، ثم أورده من كالم   نه:ع الَغالَّ

 أخبرنا ،أحمد بن الحسنأخبرنا أبو البركات األنماطي  ح وأخبرنا :(4)قال ابن عساكر .271
ْير ي محمد بن أحمد أخبرنا  ،محمد بن علي بن يعقوب ل اأَلْحَوص بن، أخبرنا الَباَبس  ، الُمَفضَّ

 ل:الُمَفضَّ ولم يقل  ،فوانكنيته أبو َص  (5) [ُبْسرعبد هللا بن ]" :قال أبو زكريا :أبي قال حدثنا
 ".(6)كنيته

                                                           

 :وثقه بعض األئمة، وتوسط فيه آخرون  :باباه بن هللا عبد1) )
. "الحديث الحص": حاتم أبو وقال .الثقات في حبان ابن وذكره ،"ثقة: "حجر وابن والذهبي، والنسائي، العجلي، قال
 (.ق س ت د مالراجح أنه ثقة. ) :قلت

 ،(12/ 5)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(250: ص) العجلي، الثقات ،(48/ 5)جالبخاري، التاريخ الكبير 
المزي، تهذيب الكمال  ،(140: ص)ابن حبان، مشاهير علماء األمصار  ،(13/ 5)ج ابن حبان، الثقات

ابن حجر، تهذيب التهذيب  ،(539/ 1الذهبي، الكاشف )ج  ،(77/ 3)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(320/ 14)ج
 (.296: ابن حجر، التقريب )ص ،(152/ 5)ج
  .(299/ 1)جالخطيب البغدادي، موضح أوهام الجمع والتفريق 2) )
 رأسه، على يده  النبي وضع القبلتين، وصلى الصحابة، من بالشام مات من آخر: ُبْسر بن هللا عبد3) )

 في وتسعين ست سنة توفي ، النبي الصماء: وأخته عطية، وأخوه وأمه وأبوه هو صحب له، ودعا هعلي وبرَّك
 ع( .) .قليلة أحاديث له وتسعون، أربع: وقيل سنة، مائة وله وثمانين ثمان سنة: وقيل سليمان، خالفة

 نع، معجم الصحابةابن قا ،(258/ 1)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ ،(289/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
 (.20/ 4ابن حجر، اإلصابة )ج ،(185/ 3)جابن األثير، أسد الغابة  ،(80/ 2)ج
 .(142/ 27)جابن عساكر، تاريخ دمشق 4) )

بي رواية في معين ابن للفظ موافقة معين؛ ابن عن ،الدوري  ورواية  (.37/ 3)ج الدوري . الَغالَّ
والصواب ما أثبته، وذلك بالرجوع إلى  ،]بشر[دمشق  وردت في موضعها من ابن عساكر، تاريخ قلت:5) )

 وهللا أعلم.       . –اسمه في كتب التراجم، وفي ابن عساكر، تاريخ دمشق نفسه 
بي عن ابن معين، بل وردت في رواية الدوري عنه.6) )  أي لم ترد الكنية في رواية الَغالَّ
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ْبُد هللاِ   ِنيُّ  ع  ، الم د  م ة  الزُّْهِريُّ ِر بِن م ْخر  ْحم ِن بِن الِمْسو  ْبِد الرا ِر بِن ع  ْعف  ماٍد  ،بُن ج  أ ُبو ُمح 
ِميُّ   :(1)الم ْخر 

 بوأ حدثنا الُمْجل ي، بن محمد بن علي بن أحمد السعود أبو أخبرنا :(2)قال ابن عساكر .272
 خبرناأ الَخالَّل، أحمد بن عمر بن الرحمن عبد الحسين أبو حدثنا المهتدي، بن الحسين
 نب ويحيى ،حنبل بن أحمد سمعت قال: جدي حدثنا يعقوب، بن أحمد بن محمد بكر أبو
، ذئب أبي ابن في تناظرا معين  ذئب، بيأ ابن الَمْخَرم ي  على يقدم أحمد فجعل والَمْخَرم ي 
، على ذئب أبي ابن معين بن يحيى وقدم  عنده ئش وأي شويخ، م ي  "الَمْخرَ  وقال: الَمْخَرم ي 
 ذئب". أبي ابن عند مما

ل بن وحدثني  .273 ان قال ُمَفضَّ  جعفر بن هللا عبد عن معين بن يحيى زكريا أبا سألت :َغسَّ
 السوق". بواليته إال يعب لم فوقه، (3)بالل بن وسليمان "صويلح، الَمْخَرم ي  فقال:

 العالء بوأ أخبرنا ،َخْيُرْون  بن لفضلا أبو أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا: (4)وقال .274
ْير ي  أحمد بن محمد بكر أبو أخبرنا الواسطي، ل ن اأَلْحَوص ب أمية أبو أخبرنا ،الَباَبس  الُمَفضَّ

                                                           

ِمي   جعفر بن هللا عبد1) )  :: مختلف  في توثيقهالم ْخر 
مأمون"، وقال ابن المديني، وأحمد بن حنبل، والعجلي، والترمذي،  "ثقة الحاكم: ثقة"، وقال قال البخاري: "صدوق 
وقال ابن  ."بأس به "لي : حجر بأس"، وقال أبو حاتم، وابن بحديثه "لي : حنبل بن أحمد والذهبي: "ثقة"، وقال

 .(ق س ت د م خت) وسبعين. مائة سنة الترك"، توفي فاستحق ... الوهم كثير حبان: "كان
 عليه". فالتب  غيره أراد ابن حبان بقوله: "وكأنه -في تهذيب التهذيب -وأجاب ابن حجر 

 الراجح أنه ثقة، فقد وثقه أكثر األئمة. وهللا تعالى أعلم. قلت:
/ 4ج) رمذي، الترمذي، سنن الت(62/ 5)ج، البخاري، التاريخ الكبير (473/ 5)جابن سعد، الطبقات الكبرى 

، ابن حبان، (22/ 5)ج، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل (161: (، الترمذي، العلل الكبير )ص2519/ 669
، (372/ 14)ج، المزي، تهذيب الكمال (131: ص)، ابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات (27/ 2المجروحين )ج

، صالح الدين الصفدي، (403/ 2ج)، الذهبي، ميزان االعتدال (334/ 1)جالذهبي، المغني في الضعفاء 
، (298: ، ابن حجر، التقريب )ص(173/ 5ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(58/ 17الوافي بالوفيات )ج 

 .(26/ 2)ج اللطيفة التحفة السخاوي،
 .(304/ 27)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )

 وقد اختلف فيه قول ابن معين:
 (.164: ص) رميالدا". ثقة: "معين ابن عن: الدارمي وقال
 ،(85/ 1)ج محرز ابن".  بثبت ولي : "خيثمة أبي ابن زاد ،"بأس به لي : "خيثمة أبي وابن محرز، ابن وقال

 (.349/ 2ابن أبي خيثمة، السفر الثالث )ج
الراجح أنه ثقة، وهذا القول يوافق قول أكثر األئمة فيه، ومنهم ابن المديني، وأحمد كما سبق. وهللا تعالى  قلت:
 علم.أ 
(: 250 قال ابن حجر في التقريب )ص: المدني، أيوب وأبو محمد أبو موالهم، التَّْيم ي   بالل بن سليمان3) )
 (.ع. )ومائة وسبعين سبع سنة توفي ،"ثقة"
 .(304/ 27ج)ابن عساكر، تاريخ دمشق 4) )
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انا  جعفر بن هللا عبد عن يحيى وسئل قال: الرحمن عبد أبو أبي أخبرنا ،الغالبي بن َغسَّ
ْسَور بن الرحمن عبد بنا ا". : "كانفقال َمْخَرمة بن الم   صويلحا
 

ْبدُ   اِرثِ  بنُ  هللاِ  ع  ُسْول ع مِ  اْبنِ  ،ن ْوف لٍ  بنِ  الح  اِرثِ   هللاِ  ر  ْبدِ  بنِ  الح   ِمه اِش  بنِ  الُمطاِلِب  ع 
ْبدِ  بنِ ا ن اٍف، ع  مادٍ  أ ُبو م  ، ُمح  ِشيُّ ، الُقر  اِشِميُّ ، اله  ِنيُّ ُبهُ  الم د  ل ق   :(1)ةُ ب با : و 

 أخبرنا ،َخْيُرْون  بن الفضل أبو أخبرنا ،األنماطي البركات أبو اأخبرن :(2)قال ابن عساكر .275
ْير ي  بكر أبو أخبرنا ،الواسطي العالء أبو ل أخبرنا ،الَباَبس  ان بن  اأَلْحَوص بن الُمَفضَّ َغسَّ
 ،المطلب دعب بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن هللا وعبد" :زكريا أبو قال :أبي قال :قال
 ،(5)األعرابي عوف عنه روى  وقد ،الحارث بن هللا عبد عن ،(4)الخليل يأب عن (3)قتادة روى 

                                                           

 حرب نب سفيان أبي نتب هند وأم ه صحبة، ولجده ألبيه: "حجر ابن قال: نوفل بن الحارث بن هللا عبد1) )
 على أجمعوا: "البر عبد ابن وقال ،"سنتان  النبي وفاة عند له كان: ويقال. مرسالا   الن بي عن روي  وقد... 
 .(ع. )وثمانين أربع سنة ويقال وسبعين، تسع سنة توفي". فيه يختلفوا لم روى، فيما ثقة أنه

 خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط ،(70: ص) عللال ،المديني ابن ،(17/ 5)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
، (230/ 3ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(30/ 5)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(258: ص)

العالئي،  ،(72/ 1)ج العبر ،(396/ 14)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(886/ 3)ج ابن عبد البر، االستيعاب
 (.299: ابن حجر، التقريب )ص ،(8/ 5بن حجر، اإلصابة )جا ،(208: ص) جامع التحصيل

 .(318/ 27)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )
 (.82/ 3)ج الدوري ". ثقة الهاشمي المطلب بن الحارث بن هللا وعبد: "معين ابن عن: الدوري  وقال
 لحارث،ا بن هللا بدع عن األعرابي عوف روى  وقد الحارث، بن هللا عبد عن قتادة روى : "معين ابن عن: وقال
 (130/ 4)ج الدوري ". الحارث بن هللا عبد عن زياد أبي بن يزيد روى  وقد

 (.131/ 4)ج الدوري ". المطلب عبد بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن هللا عبد: "معين ابن عن: وقال
 بن هللا عبد ووه حزام، بن حكيم عنه يحدث الذي قتادة صاحب الحارث بن هللا عبد: "معين ابن عن: وقال

 (.336/ 4)ج الدوري ". نوفل بنا الحارث
 وقد حارث،ال بن هللا عبد عن قتادة وروى  ثقة، الهاشمي المطلب بن الحارث بن هللا عبد: "معين ابن عن: وقال
 (.324/ 27)جابن عساكر، تاريخ دمشق ". نوفل بن الحارث بن هللا عبد بن إسحاق عن الطويل حميد روى 
" نوفل بن الحارث بن هللا عبد: "ومحدثيهم المدينة أهل تابعي تسمية في معين ابن عن: صالح بن معاوية وقال
 (.317/ 27)جابن عساكر، تاريخ دمشق ". نزلها ألنه البصرة، أهل تابعي في ذكره ثم
ي  3) ) ُدْوس  َعاَمة بن َقَتاَدة السَّ  ثقة(: "453 ص:) قال ابن حجر في التقريب البصري، الَخطَّاب أبو ،َقَتاَدة بن د 

 (.ع. )ومائة عشرة بضع سنة توفي ،"أكمه ولد: يقال ثبت،
َبع ي  موالهم4) )  وثقه(: "273 قال ابن حجر في التقريب )ص: البصري، الخليل أبو ،صالح بن أبي مريم الضُّ
 (.ع) ،"به يحتج ال: فقال البر عبد ابن وأغرب والنسائي، معين، ابن
ْيَلة5) )  بالقدر، رمي ثقة(: "433 قال ابن حجر في التقريب )ص: البصري،، األعرابي الَعْبدي َعْوف بن أبي َجم 

 (.ع. )وثمانون  ست وله ومائة، وأربعين سبع أو ست سنة توفي" وبالتشيع
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 عن ،(2)حميد وروى  ،الحارث بن هللا عبد بن هللا عبد عن ،والزهري  ،(1)زياد أبي بن ويزيد
 ".(3)نوفل بن الحارث بن هللا عبد بن سحاقإ

 نب حسينال أبو ناحدث ،الُمَجل ي   بن علي بن أحمد السعود أبو أخبرنا: (4)وقال  .276
 أخبرنا ،َحمَّةَ  بن (5) [أحمد] بن عمر بن الرحمن عبد الحسين أبو أخبرنا ،المهتدي
ل بن خبرنيأو  :قال ،جدي ناحدث ،شيبة بن يعقوب بن أحمد بن محمد ان غَ  ُمَفضَّ سَّ
 بن رثالحا بن نوفل بن الحارث بن هللا عبد" :معين بن حيىي زكريا أبو قال :قال
 نب هللا عبد عن ،الخليل أبي عن قتادة روى  :المطلب عبد بن الحارث بن نوفل
 اقسحإ عن حميد وروى  ،زياد أبي بن ويزيد ،األعرابي عوف عنه روى  وقد ،الحارث

 ".نوفل بن الحارث بن هللا عبد بنا

                                                           

 فتغير، كبر ضعيف،(: "601 قال ابن حجر في التقريب )ص: الكوفي، موالهم الهاشمي زياديزيد بن أبي 1) )
 (.ق س ت د م خت. )ومائة وثالثين ست سنة توفي ،"يعيًّاش وكان يتلقن، وصار
قال ابن حجر  وال،أق عشرة نحو على أبيه اسم في اختلف البصري، ُعَبْيَدة أبو الطويل، ُحَمْيد َأبي بن ُحَمْيد2) )

 يقالو  اثنتين سنة توفي ،"األمراء أمر من شيء في لدخوله زائدة وعابه مدل ، ثقة(: "181 في التقريب )ص:
 (.ع. )وسبعون  خم  وله يصلي، قائم وهو ومائة؛ وأربعين ثالث
 (.د". )ثقة" (:101 قال ابن حجر في التقريب )ص: الهاشمي، نوفل بن الحارث بن هللا عبد بن إسحاق3) )
 .(324/ 27)جابن عساكر، تاريخ دمشق 4) )
أثبته، وذلك بالرجوع إلى والصواب ما  ]بن أحمد بن أحمد [دمشق تاريخ من موضعها في وردت :قلت5) )

 .(608/ 11)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، (82/ 17)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ترجمته في:
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مادٍ   ، أ ُبو ُمح  ْبُد ّللااِ ْبُن ِدين اٍر الب ْهرانيُّ ، ويقال ع  اِميُّ ، الشا ِديُّ ، ِدم   إنه يلق األ س  ْشِقي 
 :(1)ِحْمِصي   أنه والصحيح

 ،ن َخْيُروْ  بن الحسن بن أحمد أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(2)قال ابن عساكر .277
ن اأَلْحَوص ب أخبرنا محمد، بن أحمد بن محمد أخبرنا يعقوب، بن علي بن محمد أخبرنا

ان ل بن َغسَّ  شامي :دينار بن هللا عبد عن ،(3)عياش "ابن يحيى: قال أبي، ، حدثناالُمَفضَّ
 المدني". دينار بن هللا عبد عن يرو ولم ضعيف،

 

                                                           

 : في توثيقه مختلف  : الب ْهر اني دينار بن هللا عبد1) )
 الثقات. كتاب في حبان ابن وذكره ثقة"، عندي هو: "النيسابوري  علي أبو قال
 وقال ،"ثالحدي منكر الحديث، في بالقوي  لي  شيخ: "حاتم أبو وقال ،"حديثه في َتَأنىيُ : "الجوزجاني وقال
،: "الدارقطني وقال ،"الناس حديث حديثه يشبه وال بالقوي، لي : "األزدي  ،"لين فيه: "وقال ،"به يعتبر ال ضعيف 
 (.ق". )ضعيف: "حجر ابن وقال
ا معين ابن ضعفه وقد ضعيف، أنه الراجح: قلت  .أيضا

 ،(47/ 5)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(392/ 3)جأحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد 
ابن عدي، الكامل في ضعفاء  ،(289: ص)ابن حبان، مشاهير علماء األمصار  ،(33/ 7)ج ابن حبان، الثقات

/ 14)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(41: ص) الدارقطني، سؤاالت البرقاني للدارقطني ،(392/ 5الرجال )ج
ابن حجر، تهذيب التهذيب  ،(418/ 2)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(676/ 3)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(475
 (.302: ابن حجر، التقريب )ص ،(203/ 5)ج
الذهبي، تاريخ  ،(475/ 14)جالمزي، تهذيب الكمال : وانظر ،(40/ 28)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )

 بهذا( 203/ 5ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج( 418/ 2)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(676/ 3)جالم اإلس
 .السياق
 هذا؟ ينارد بن هللا عبد من دينار، بن هللا عبد عن عياش، ابن حديث عن وسألته يحيى، سمعت: الدوري  وقال
ا سمعنا ما: "قال عياش؟ بن إسماعيل سوى  عنه يروى  من: قلت ،"حمصي شامي: "قال  غير عنه يروى  أحدا

 .(447/ 4)ج الدوري ". عياش بن إسماعيل
. سليم بن عياش بن إسماعيل3) ) يُّ  الَعْنس 
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ْبدُ   ، أ ُبو بنُ  هللاِ  ع  ْبدِ  ذ ْكو ان  ْحم نِ  ع  ، الرا ِشيُّ ، الُقر  ِنيُّ ُيل قابُ  الم د  ن ادِ  ِبأ ِبي :و   :(1)الزِ 
 اهيم،إبر  نب ُبْندار بن ثابت أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(2)عساكر ابن قال .278

ْير ي  بكر أبو أخبرنا الواسطي، العالء أبو أخبرنا قاال: الحسن، بن وأحمد  حدثنا ،الَباَبس 
ان ل بن َغسَّ بي اأَلْحَوص بن الُمَفضَّ  :الزناد وأبو" زكريا: أبو قال قال: أبي، حدثنا ،الَغالَّ

 ربيعة". بن شيبة بنت رملة مولى

  ".(3)عمر قاتل لؤلؤة أبي اخا أ كان أباه ذكوان إن "ويقال ثابت: زاد 

 

                                                           

 متفق  على توثيقه: ذ ْكو ان: بن هللا عبد1) )
 ثالثينو  إحدى سنة ". توفيثقةحجر: " وابن حاتم، والنسائي، والساجي، وأبو والعجلي، وأحمد، سعد، ابن قال
 (.ع. )ومائة

، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل (83/ 5)ج، البخاري، التاريخ الكبير (414/ 5)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
 ،(476/ 14)ج، المزي، تهذيب الكمال (6/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،(254: ص) العجلي، الثقات ،(49/ 5)ج

: ، ابن حجر، التقريب )ص(203/ 5ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(445/ 5)ج الذهبي، سير أعالم النبالء
302). 
 .(48/ 28)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )

 ال انوك أمية، بنى يعنى القوم هؤالء كاتب كان الزناد أبو: أن  بن مالك قال: "معين ابن عن :الدوري  وقال
 .(237/ 3)ج الدوري  ".يرضاه
: ريمم أبي ابن زاد ."ثقة: "معين ابن عن :مريم أبي وابن ،منصور بن وإسحاق ،محرز وابن ،طهمان ابن وقال
ابن  ،(49/ 5)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(118/ 1)جمحرز  وابن ،(107: ص) طهمان ابن ".حجة"

 .(55/ 28)جعساكر، تاريخ دمشق 
 كان هأن إال شيء ال: "قال الزناد؟ أبي على نقم أن  بن مالك كان ما: "له وقيل يحيى : سمعتمحرز ابن وقال
 ،(72/ 1)ج محرز ابن ".الكوفة والي الرحمن عبد بن الحميد لعبد كاتباا كان: " يحيى وقال ،"األمراء مع كون ي
 .(157/ 1)ج
/ 2ابن أبي خيثمة، السفر الثالث )ج ".عفان بن عثمان بنت عائشة مولى: "معين ابن عن :خيثمة أبي ابن وقال
266). 
ابن عساكر،  ،(190/ 4الطبري، تاريخ الطبري )مج: انظر نصرانياا، وكان شعبة، بن المغيرة غالم لؤلؤة أبو3) )

 (.214/ 39)جتاريخ دمشق 
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ْبدُ   ب اٍح، ْبنُ  ّللااِ  ع  ب احٍ  أ ُبو ر  ِشيُّ  ر    :(1)اْلُكوِفيُّ  اْلُقر 
ل بن  سمعت :قال ،الثقفي العباس أبو أخبرنا :(2)قال الحاكم أبو أحمد .279 ان غَ الُمَفضَّ سَّ

بي يعني  مهككككككككككككسا قال: رباح، أبي عن "سفيان، يقول: معين بن يحيى سمعت قال الَغالَّ
 .رباح" بن هللا عبد

 

ْبدُ   ْمع ان   ْبنِ  ُسل ْيم ان   ْبنِ  ِزي ادٍ  ْبنِ  هللاِ  ع  ِشيُّ  س  ِدْيِنيُّ  الُقر  ْبدِ  وأ ب   ،الم  ْحم نِ  ع   ،الم ْخُزْوِميُّ  الرا
ْول ى ل م ة   ُأمِ  م  ْوجِ  س   :(3) الناِبي ِ  ز 

كَّر ي   أخبرني :(4)قال الخطيب البغدادي .280  عي،الشاف هللا عبد بن محمد أخبرنا: الق ،السُّ
بي ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال  عين،م بن يحيى عن ،الَغالَّ
 ."بثقة لي  :سمعان بن هللا عبد": الكككككق

                                                           

 بن ورياح ،الشيباني عمرو أبي عن: روى  الكوفي، القرشي رباح أبو رباح، بن هللا عبد :رباح بن هللا عبد1) )
  والثوري. مسعر عنه روى  الحارث
/ 5)ج، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل (85/ 5)جتاريخ الكبير ، البخاري، ال(327/ 1)ج واألسماء الكنى مسلم،
 (.14/ 6)ج ، ابن ُقطلوُبغا، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة(325: ص)ابن منده، فتح الباب  ،(52
 (.15/ 5)ج والكنى الحاكم أبو أحمد، األسامي2) )

". يكوف: "قال رباح؟ أبو من رباح، أبى عن سفيان،: يرويه حديث عن وسئل عن ابن معين:: الدوري  وقال
 (.276/ 3)ج الدوري 
: قال ؟الشيباني عمرو أبى عن رباح، أبى عن سفيان،: حديث عن يحيى : سألتخيثمة أبي ابنو، الدوري  وقال
ابن  ،(290/ 3)ج الدوري ". كوفي: "قال هذا؟ رباح أبو من: له فقلت التمر، عين من بآباق مسعود ابن أتيت

 .(197/ 3ر الثالث )جأبي خيثمة، السف
 (: 307 قال ابن حجر في التقريب )ص:: المخزومي سمعان بن سليمان بن زياد بن هللا عبد3) )
 متفق  على تضعيفه، واتهم بالكذب: .زياد ابن هو سمعان بن هللا عبد
 لقد اهللب يحلف سعد بن إبراهيم سمعت: "أحمد"، وقال الكذابين من كان": داود أبو وقال ،"اكذابا  كان" :مالك قال
 ".اوضاعا  اكذابا  كان": يالجوزجان وقال ."يكذب سمعان ابن كان
 في رغبي من باب في سفيان بن يعقوب وذكرها"، جدا  الحديث ضعيف": يعل بن وعمرو ،يالمدين ابن قالو  

 ره،ي مل عمن يروي  ممن كان: "حبان ابن وقال"، الحديث متروك": يوالدارقطن ،يالنسائ قالو  عنهم، الرواية
 (.ق مد) ".متروك: "حجر ابن وقال ،"يسمع لم بما ويحدث

أحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن  ،(132: ابن المديني، سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني )ص
 ،(54/ 3( )ج34/ 3)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ ،(96/ 5)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(352/ 1)جأحمد 
ابن حبان، المجروحين  ،(60/ 5)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(261/ 2)جقيلي، الضعفاء الكبير الع
 ،(1326/ 3الدارقطني، المؤتلف والمختلف )ج  ،(202/ 5ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(7/ 2)ج

 ،(119: ص)والكذابين ابن شاهين، تاريخ أسماء الضعفاء  ،(159/ 2)جالدارقطني، الضعقاء والمتروكون 
 العالئي، جامع التحصيل ،(339/ 1)جالذهبي، المغني في الضعفاء  ،(526/ 14)جالمزي، تهذيب الكمال 

 (.303: ابن حجر، التقريب )ص ،(54: ص) ابن حجر، طبقات المدلسين ،(211: ص)
 من( 276/ 28ج)ابن عساكر، تاريخ دمشق : وانظر ،(126/ 11)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد4) )

 .وبلفظه الخطيب، طريق
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 ،ْون َخْيرُ  بن الحسن بن أحمد أخبرنا ي،نماطألا البركات أبو أخبرنا :(1)وقال ابن عساكر .281
ْير ي  أحمد بن محمد أخبرنا ،يعقوب بن ليع بن محمد أخبرنا ْحَوص بن األَ  أخبرنا ،الَباَبس 

ل،   عن حدث (2) ذئب أبي ابن: معين بن يحيى يعني - له وقلت :قال أبي أخبرنا الُمَفضَّ
 :الفق ،ُزَرْيق   بني مسجد هريرة أبو علينا دخل" :قال ؟(3) ُزَرْيق   بني مولى سمعان بن سعيد
 ."سمعان بن هللا عبد :يعني .بثقة لي  :اآلخر سمعان وابن ،ةثق هذا :سمعان ابن"
 بكر أبو أخبرنا ،يعقوب بن علي بن محمد أخبرنا ،ُبْندار بن ثابت ناخبر وأ :(4)قالو  .282

ْير ي   ".ضعيف :انسمع ابن" :معين بن يحيى قال :قال أبي حدثنا اأَلْحَوص، أخبرنا، الَباَبس 

                                                           

 ابن بنحو معين ابن عن جميعهم ،الدمشقي زرعة وأبي ،عوف بن ومحمد ،مريم أبي وابن ،الدوري  ورواية
بي رواية في معين ابن أبي  ،(201/ 5ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(444/ 4)ج الدوري . الَغالَّ

 (.380: ص) رعة الدمشقي، تاريخ أبي زرعة الدمشقيأبو ز  ،(60/ 5)جحاتم، الجرح والتعديل 
 (.225/ 3)ج الدوري ". ضعيف: "معين ابن عن: الدوري  قال

 (.61/ 5)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ". بشيء لي  الحديث، ضعيف" :وقال
 ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال". بشيء حديثه لي  مديني: "معين ابن عن: صالح بن معاوية وقال
 (.201/ 5)ج
 (.257/ 2)جالعقيلي، الضعفاء الكبير " كذاب: " معين ابن عن: الكشوري  محمد بن هللا عبيد وقال
 .(276/ 28)جابن عساكر، تاريخ دمشق 1) )
ال ابن ق المدني، الحارث أبو العامري، القرشي ذئب أبي بن الحارث بن المغيرة بن الرحمن عبد بن محمد2) )

 (.ع. )تسع سنة وقيل ومائة، وخمسين ثمان سنة توفي" فاضل فقيه ثقة(: "493 حجر في التقريب )ص:
 يصب لم ثقة(: "237 قال ابن حجر في التقريب )ص: المدني، موالهم، الُزَرقي األنصاري  سمعان بن سعيد3) )

 (.س ت د ر) ،"تضعيفه في األزدي
 .(276/ 28)جابن عساكر، تاريخ دمشق 4) )
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ْيدِ   ْبُد هللِا بُن ز  رْ  -أ ْو ع اِمِر  -و ْبِن ع ْمرِ  ع  اِلٍك، أ ُبو ِقال ب ة  الج  ، بِن ن اِتِل بِن م  ِميُّ
 :(1)الب ْصِريُّ 

 وثابت ،َخْيُرْون  بن الفضل أخبرنا أبو األنماطي، البركات أخبرنا أبو :(2)قال ابن عساكر .283
نا أخبر  محمد، بن أحمد بن أخبرنا محمد يعقوب، بن علي بن أخبرنا محمد ،ُبْندار بنا

ان، اأَلحْ  ل بن َغسَّ  قالبة أبو سمع "قد معين: بن يحيى وقال أبي: قال قال:َوص بن الُمَفضَّ
اك بن وثابت ،(5)َسَلمة بن وعمرو ،(4)الُحَوْير ث   بن ومالك ،(3)مالك بن أن  من حَّ  ؛(6)الضَّ

 . ثابت لرواية واللفظ "،(7)الُقَشْير يُّ  مالك بن وأن  :َخْيُرْون  ابن زاد

                                                           

 وثقه األئمة:: عمرو بن زيد بن هللا عبد1) )
 ربعأ سنة القضاء، من هارباا بالشام مات اإلرسال، كثير فاضل، ثقة: "حجر ابن قال ابن سعد: "ثقة"، وقال

 .ُقَضاَعةَ  بن   الَحاف   من بطن  : َوَجْرم(. ع. )بعدها" وقيل: ومائة،
 ،(257: ص) ي، الثقاتالعجل ،(92/ 5)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(136/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 

ابن أبي حاتم،  ،]2612:  رقم الحديث 9/ 5ج[و ،]1568: رقم الحديث 135/ 4ج الترمذي، سنن الترمذي،[
/ 2)ج أبو نعيم، حلية األولياء ،(60: ص) داريا الخوالني، تاريخ الجبار عبد ،(57/ 5)جالجرح والتعديل 

 الحفاظ طبقات الذهبي، ،(193/ 3)جريخ اإلسالم الذهبي، تا ،(542/ 14)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(282
ابن حجر،  ،(21: ص) ابن حجر، طبقات المدلسين ،(69: ص) المدلسين أسماء السيوطي، ،(72/ 1)ج

 (.304: التقريب )ص
  .(294/ 28)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )

نحو عن ابن معين: بصالح  بن ويةمعاورواية ". زيد بن هللا عبد ق البة أبي اسم: "معين ابن عن: الدوري  وقال
 (.288/ 28)ج، ابن عساكر، تاريخ دمشق (159/ 4)ج الدوري : رواية الدوري 

 (.214/ 4)ج الدوري ". مرسل بشير بن النعمان عن ق البة أبو: "معين ابن عن :الدوري  وقال
 .(223/ 4)ج الدوري ". يستقضوه أن وأرادوا بها، فمات الشام إلى ق البة أبو فر" :وقال
 إلى وخرج فأبى، سنة، خمسين ابن وهو القضاء على قالبة أبا أرادوا: "معين ابن عن :خيثمة أبي ابن وقال
 (.311/ 28)جابن عساكر، تاريخ دمشق ". ومائة سبع أو ومائة ست سنة بالشام فمات الشام،
 (.310/ 28)جدمشق  ابن عساكر، تاريخ". بالشام قالبة أبو مات: "معين ابن عن: األبار علي بن أحمد قال
 "خادم(: 115 قال ابن حجر في التقريب )ص: الخزرجي، األنصاري  حمزة أبو النَّْضر، بن مالك بن أن 3) )

 جاوز دوق وتسعين، ثالث وقيل اثنتين سنة مات األذنين، ذو لقبه مشهور، سنين، عشر خدمه  هللا رسول
 (.ع. )المائة"
 ،"البصرة نزل صحابي(: "516 قال ابن حجر في التقريب )ص: الليثي، سليمان أبو الُحَوْير ث، بن مالك4) )

 (.ع. )وسبعين أربع سنة مات
، ُبَرْيد أبو قي ، بن َسَلمة بن عمرو5) )  صحابي البصرة، نزل(: "422 قال ابن حجر في التقريب )ص: الَجْرم ي 

 (.س د خ". )صغير
اك بن ثابت6) ) حَّ  روى  صحابي مشهور،(: "132 جر في التقريب )ص:قال ابن ح األشهلي، خليفة بن الضَّ

 (.ع". )وستين أربع سنة الصواب: "قيل وأربعين، خم  سنة مات ق البة، أبو عنه
، الُقَشْير ي   مالك بن أن 7) )  ب )ص:قال ابن حجر في التقري َميَّة، أبو أو أميمة، أبو وقيل أمية، أبو الَكْعب ي 

 (.ق س ت د". )البصرة نزل صحابي(: "115
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ْبُد ّللااِ   ِعيدٍ  ع  ْفو   ْبنِ  ْبُن س  ، أ ُبو ص  ِشيُّ ك ِم الُقر  ِلِك ْبِن م ْرو ان  ْبِن اْلح  ْبِد اْلم  ان  اأُلم ِويُّ ع 
م ْشِقيُّ   :(1)الدِ 

 ،ْنداربُ  بن ثابت المعالي أبو أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(2)قال ابن عساكر .284
 أَلْحَوص ا أمية أبو أخبرنا أحمد، بن محمد بكر أبو أخبرنا علي، بن محمد العالء أبو أخبرنا
بي بنا ل الَغالَّ  وهو - موي األ ْفوانككككككَص  أبي عن زكريا أبا ألتكككككس قال: أبي حدثنا ،الُمَفضَّ

 "ثقة". فقال: –الحكم  بن مروان بن الملك عبد بن سعيد بن هللا عبد
 

اِرِث اإِلْسر اِئْيِليُّ   ال ِم بِن الح  ْبُد هللِا بُن س  اِرثِ ، ع  ْبرُ ، أ ُبو الح  ارِ ح   ،الح   :(3)ِلْيُف األ ْنص 
ب حدثنا األزهر، بن جعفر حدثنا الشافعي، بكر أبو حدثنا: (4)الدارقطني قال .285  عن ،يالَغالَّ

 هللا". عبد  هللا رسول فسماه الُحَصْين، َساَلم: بن هللا عبد اسم "كان: قال يحيى،

                                                           

 وثقه األئمة، وذكره الدارقطني في الضعفاء موثقاا له: :الملك عبد بن سعيد بن هللا عبد1) )
: زرعة بوأ الثقات، وقال في حبان ابن وذكره ،"الثقات من: "الدارقطني وقال ،"ثقة: "والذهبي المديني، ابن قال
 (.س ت د م خ). المائتين رأس على توفي ،"ثقة: "حجر ابن ، وقال"صدوق  به، بأس ال"

ابن أبي حاتم،  ،]581 : رقم الحديث474/ 2ج الترمذي، سنن الترمذي،[ ،(104/ 5)البخاري، التاريخ الكبير 
 ،(138/ 3)جالدارقطني، الضعقاء والمتروكون  ،(337/ 8)ج ابن حبان، الثقات ،(72/ 5)جالجرح والتعديل 

 ،(558/ 1الذهبي، الكاشف )ج  ،(235/ 5)ج الذهبي، تاريخ اإلسالم ،(35/ 15)جالمزي، تهذيب الكمال 
 (.306: ابن حجر، التقريب )ص ،(238/ 5ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج

 ، بهذا السياق.(35/ 15)ج، وانظر: المزي، تهذيب الكمال (61/ 29)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )
 ضعفه، ينمع ابن أن المغنى في تذكر  وقد: " الميزان في قال ثم ،"معين ابن ضعفه: "المغني في الذهبي وقال
الذهبي، ميزان  ،(340/ 1)ج المغني في الضعفاء الذهبي،". قوالن فيه له فيكون  نقلته، أين من الساعة أدرى  وال

 (.429/ 2)جاالعتدال 
 في واحد قول   إال معين البن يكون  فال الرجال، كتب من أي    في للراوي  معين ابن تضعيف على أقف لم :قلت
 .أعلم تعالى وهللا. اوي هذا الر 

ال م بن هللا عبد3) )  وهو ، النبي أصحاب خواص من بالجنة، له مشهود اليهود، أحبار من َحْبر إمام،: س 
 )ع(. .المدينة  النبي قدم أن بعد قديم إسالم وله .السالم عليهما يعقوب بن يوسف ولد من

 الذهبي، سير أعالم النبالء ،(132/ 2)ج صحابةابن قانع، معجم ال ،(268/ 2)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
 (.102/ 4ابن حجر، اإلصابة )ج ،(413/ 2)ج
، بهذا (104/ 29)ج، وانظر: ابن عساكر، تاريخ دمشق (547/ 2الدارقطني، المؤتلف والمختلف )ج 4) )

 السياق.
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بيقال   :( 1)وقال ابن عساكر .286 ماه فس ،ينَص كان اسمه الحُ " :عن يحيى بن معين :الَغالَّ
 ".(3)في التعبير (2)ادبَ روى عنه قي  بن عُ  ،سمع النبي  ،عبد هللا النبي 

 

اِمٍر اأْل ْسل ِميُّ   ْبُد ّللااِ ْبُن ع   في مضانر  في يصلي كان المدني القارئ  ع اِمرٍ  وأ ب   ،ع 
 :(4)القرآن الكريم حفاظ ، من الرسول مسجد

، ُبْندار نب ثابت المعالي أبو أخبرنا المبارك، بن البركات أبو أخبرنا :(5)بن عساكرقال ا .287
ْير ي  بكر أبو أخبرنا يعقوب، بن علي بن محمد أخبرنا لبن  اأَلْحَوص ، أخبرناالَباَبس  ، الُمَفضَّ

                                                           

 .(102/ 29)جابن عساكر، تاريخ دمشق 1) )
، ُعَباد بن َقْي 2) ) َبع ي   ،"مخضرم ثقة" (:457 قال ابن حجر في التقريب )ص: البصري، هللا بدع أبو الضُّ

 (.ق س د م خ. )الصحابة في عده من ووهم الثمانين، بعد توفي
 :]7014/ 37/ 9ج والحلقة، بالعروة التعليق باب/ صحيح البخاري، التعبير[ في البخاري  أخرجه3) )
 رأيت: قال سالم، بن هللا عبد عن عباد، بن قي  دثناح: قال سيرين، بن محمد عن عون، بن هللا عبد طريق من
 تانيفأ أستطيع، ال: قلت ارقه،: لي فقيل عروة، العمود أعلى في عمود، الروضة ووسط روضة، في كأني
: فقال  النبي لىع فقصصتها بها، مستمسك وأنا فانتبهت بالعروة، فاستمسكت فرقيت، ثيابي فرفع وصيف

ا تزال ال الوثقى، عروة العروة وتلك اإلسالم، عمود العمود وذلك ،اإلسالم روضة الروضة تلك"  اإلسالمب مستمسكا
: رقم 37/ 5،جمناقب عبد هللا بن سالم ، مناقب األنصارالبخاري،  صحيح البخاري،[: وانظر ".تموت حتى

رقم  :1930/ 4ج ،عبد هللا بن سالم  فضائل ، فضائل الصحابة مسلم مسلم، صحيح[ ،]3813 الحديث
 .]2484: رقم الحديث 1931/ 4وج ،]2484الحديث 

 متفق على تضعيفه: األسلمي: عامر بن هللا عبد4) )
 وقال ،"هحفظ في يتكلمون : "البخاري  وقال ،"يستضعف: "سعد ابن قال ابن المديني: "ضعيف، ضعيف"، قال

 أبو زاد ؛"ضعيف: "والدارقطني ائي،والنس داود، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وقال أبو الحديث"، في بقوي  لي  "أحمد
 )ق(. .وخمسين إحدى أو وخمسين بالمدينة سنة مائة توفي ، وقال ابن حجر: "ضعيف"."بالمتروك لي : "حاتم

، (454/ 5)ج، ابن سعد، الطبقات الكبرى (117: ابن المديني، سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني )ص
، النسائي، (156/ 5)ج، البخاري، التاريخ الكبير (229: ذي وغيره )صأحمد، العلل ومعرفة الرجال رواية المرو 

، الدارقطني، الضعقاء والمتروكون (704/ 2)ج، الدوالبي، الكنى واألسماء (61: ص)الضعفاء والمتروكون 
، (253/ 5، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج(150/ 15)ج، المزي، تهذيب الكمال (160/ 2)ج

، الذهبي، (9/ 8)ج، مغلطاي، إكمال تهذيب الكمال (749/ 2)جدي، تلخيص المتشابه في الرسم الخطيب البغدا
 .(309: ابن حجر، التقريب )ص .(275/ 5، ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج(100/ 4)جتاريخ اإلسالم 

 .(161/ 63)جابن عساكر، تاريخ دمشق 5) )
ابن أبي خيثمة، السفر  ،(160/ 3)ج الدوري  ".يءبش لي : "معين ابن عن :خيثمة أبي وابن ،الدوري  وقال

 .(335/ 2الثالث )ج
 .(171/ 3)ج الدوري ". ضعيف: "الدوري  وقال
دي، ابن ع ".بشيء لي : "آخر موضع في وقال ،"بذاك حديثه "لي : معين ابن عن :صالح بن معاوية وقال

 .(253/ 5الكامل في ضعفاء الرجال )ج
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 من وهو ،(1)ُنَفْير بن ُجَبْير عن حدث دمشقي، :الرحمن عبد بن "الوليد قال: أبي، حدثنا
 ىيحي ضعف وقد المدينة، أهل من األسلمي عامر بن هللا عبد :عنه روى  وقد ،(2)ْرشجُ 
 عامر". بن هللا عبد معين بنا
 

اِمٍر اأْل ْصب ِحيُّ   اِلِك ْبِن أ ِبي ع  ْيِس ْبِن م  ْبِد ّللااِ ْبِن ُأو  ْبُد ّللااِ ْبُن ع  ِنيُّ  ،ع  ْيٍس الم د  ، أ ُبو ُأو 
ْيسٍ  يأ بِ  ِإْسم اِعْيل  بنِ  والد  :(3)ُأو 

كَّر ي   أخبرني :(4)قال الخطيب البغدادي .288  ي،الشافع هللا عبد بن محمد أخبرنا: قال ،السُّ
بي ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال  يحيى ريازك أبو قال: قال ،الَغالَّ
 ."بأس به لي  :المديني أوي  وأبو": معين بنا

                                                           

 ثقة(: "138 قال ابن حجر في التقريب )ص: الحمصي، الحضرمي عامر بن مالك بن ُنَفْير بن ُجَبْير1) )
 (.ق س ت د م بخ. )بعدها وقيل: ثمانين سنة توفي". صحبة وألبيه مخضرم، جليل
بها.  مىفس نزلته القبيلة هذه تكون  أن ويحتمل باليمن، موضع ُجْرش إن وقيل: حمير، من بطن ُجْرش2) )

 .(245/ 3)ج السمعاني، األنساب
 :توثيقه في مختلف  : أويس بن هللا عبد بن هللا عبد3) )
ا:  ،"ثقة: "حنبل بن أحمد قال  وهو ف،ضع فيه: "علي بن عمرو وقال ،"بأس به لي : "وقال ،"صالح"وقال أيضا

 وأب وقال ،"هو ما الضعف وإلى الحديث، صالح صدوق،: "شيبة بن يعقوب وقال ،"الصدق أهل من عندهم
 ه،حفظ رضي من منهم: "الخليلي وقال ،"الحديث صالح: "داود أبو وقال ،"لين كأنه ،صدوق  صالح،: "زرعة
 لكنه بة،رت الفقه في له لي  األمر، مقارب وهو البخاري، يخرجه ولم مسلم، وأخرجه...  يضعفه من ومنهم
 ".المحدثين في معدود
 قالو  ،"أصح فهو كتابه أصل من روى  ما: "البخاري  وقال ،"ضعيفاا أصحابنا عند كان: "المديني ابن وقال

 يكتب: "ديع ابن وقال ،"بالقوي  ولي  به، يحتج وال حديثه، يكتب: "حاتم أبو وقال ،"بالقوي  لي : "النسائي
 ".حديثه
 الثقات سنن سلك ممن هو وال الترك، استحق حتى خطؤه يفحش لم كثيراا، يخطيء ممن كان: "حبان ابن وقال
 ".منها األثبات وافق بما واالحتجاج أخباره، من الثقات خالف ما تنكب أمره في أرى  والذي مسلكهم، فيسلك
 (.ق س ت د م. )ومائة وستين سبع سنة توفي ،"يهم صدوق : "حجر ابن وقال
 .حجر ابن قال كما ،يهم صدوق  أنه الراجح :قلت

 ،(117: ص)روكون النسائي، الضعفاء والمت ،(135: ابن المديني، سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني )ص
ابن حبان، المجروحين  ،(92/ 5)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(270/ 2)جالعقيلي، الضعفاء الكبير 

: ص) الدارقطني، سؤاالت البرقاني للدارقطني ،(300/ 5ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(24/ 2)ج
/ 1)ج ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون  ،(287/ 1الخليلي، اإلرشاد في معرفة علماء الحديث )ج  ،(73
ابن حجر، التقريب  ،(280/ 5ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(166/ 15)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(117
 (.309: )ص
بهذا  (15/ 8)جمغلطاي، إكمال تهذيب الكمال  ، وانظر:(173/ 11)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد4) )

 السياق.
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 مرة، يوثقه معين بن يحيى كان(: "24/ 2)جوقال ابن حبان في المجروحين ؛ ول ابن معينوقد اختلف فيه ق 
 ":أخرى  ويضعفه
  (.231/ 3)ج الدوري ". ضعف حديثه وفي فليح، مثل أوي  أبو: "معين ابن عن: الدوري  وقال
 ابن. "لحديثا ضعيف: "معين ابن عن ،شعيب بن هللا وعبد ،خيثمة أبي وابن ،والدارمي ،الجنيد ابن وقال
ابن عدي، الكامل  ،(355/ 2ابن أبي خيثمة، السفر الثالث )ج ،(190: ص) الدارمي ،(312: ص) الجنيد

 (.300/ 5في ضعفاء الرجال )ج
 (.127/ 3)جالمزي، تهذيب الكمال ". ضعيفان وابنه أوي  أبو: "معين ابن عن :صالح بن معاوية وقال
 .(270/ 2)جالعقيلي، الضعفاء الكبير ". فليح مثل ضعيف أوي  أبو: "معين ابن عن: وقال
 (.92/ 5)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ". بثقة لي : "معين ابن عن :وقال
 .(355/ 2ابن أبي خيثمة، السفر الثالث )ج". بشيء لي : "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال
 كان: "فقال المدني، أوي  أبو له روذك معين، بن يحيى سمعت: قال ،شيبة أبي بن عثمان بن محمد وقال
 (.173/ 11)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد". ضعيفاا
  بن هللا دعب أوي  وأبو الحديث، يسرقان وأبوه أوي  أبي ابن: "قال معين ابن عن: يحيى أبي بن أحمد فقال
 (.300/ 5)جو ،(525/ 1ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج". هللا عبد
ابن عدي،  ،(225/ 3)ج الدوري ". بحجة ولي  صدوق : "معين ابن عن: صالح بن معاويةو  ،ري الدو  وقال

 (.300/ 5الكامل في ضعفاء الرجال )ج
 (.58/ 1)ج محرز ابن". بأس به لي : "معين ابن عن: محرز ابن وقال
 وال يث،الحد يحسن ال أنه يعني بذاك، لي  العقل، ضعيف صدوق : "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال
 (.127/ 3)جالمزي، تهذيب الكمال ". كتابه غير من يقرأ أو يؤديه، أن يعرف
الث ابن أبي خيثمة، السفر الث". الجائز بذاك حديثه لي  ولكن صالح،: "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال
 (.355/ 2)ج
 (.110: ص)ثق الذهبي، من تكلم فيه وهو مو ". الحديث صالح: "قوله معين ابن عن الذهبي ونقل
ابن أبي خيثمة، السفر الثالث  ،(158/ 3)ج الدوري ". ثقة: "معين ابن عن: خيثمة أبي وابن الدوري، وقال
 (.355/ 2)ج

نحَ  ثم فيه، الرأي سيء كان أنه إلى تشير النقول وهذه: "سيف نور أحمد. د قال قلت:  ألن وذلك ه،في الرأي سَّ
بي، وابن كالدوري، فقط، وثيقهت عنه بعضهم نقل الرواة  من البغداديين  كما عنه، ذلك يثمةخ أبي ابن ونقل الَغالَّ

 أن إلى يشير مام الدوري، وبخاصة له، مالزمة أكثر والبغداديين فقط، تضعيفه غيرهم ونقل تضعيفه، عنه نقل
 (.123/ 1)ج الدوري . أعلم وهللا". حسن فيه ليحيى األخير الرأي
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ْبِد ّللااِ   ْبُد ّللااِ ْبُن ع  ِشيُّ ع  ٍر ق اِضي الراي   ، الرااِزيُّ الُقر  ْعف  ْول ى ب ِني ه اِشٍم أ ْصُله  ،أ ُبو ج  م 
 :(1)ُكْوِفي  

، : (2)قال الخطيب البغدادي .289 كَّر ي  د هللا أخبرنا محمد بن عبأخبرني عبد هللا بن يحيى السُّ
أبو  بي، قال: قالالشافعي قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن الَغالَّ 

 ."ا على الري ا، وكان قاضيا وكان عبد هللا بن عبد هللا الرازي كوفيًّ "زكريا: 
 

ْيٍل، م ْوالُهُم، اْلُكوِفيُّ   ، أ ُبو ُعق  ِفيُّ ْيٍل الثاق  ْبُد ّللااِ ْبُن ُعق   :(3)ع 
كَّر ي   يحيى بن هللا عبد أخبرني :(4)قال الخطيب البغدادي .290  بن دكككككككككككككحمم أخبرنا: قال ،السُّ
 ابن احدثن: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال الشافعي، إبراهيم بن هللا عبد

بي  :الَغالَّ
 بن محمد أخبرنا: قال الواسطي، علي بن محمد العالء أبو القاضي وأخبرنا :(5)قالو  .291

ْير ي  موسى بن أحمد بي لالُمَفضَّ بن اأَلْحَوص  أمية أبو حدثنا: قال بواسط، ،الَباَبس   ،الَغالَّ

                                                           

 :                 آخرون  فيه وتوسط األئمة، بعض وثقه: ي الراز  هللا عبد بن هللا عبد1) )
 شاهين وابن حبان ابن وذكره ،"به بأس ال: "يعقوب زاد ،"ثقة: "والذهبي والعجلي، سفيان، بن ويعقوب أحمد، قال
 (.ق ع  ت د". )صدوق : "حجر ابن وقال ،"بأس به لي : "النسائي وقال الثقات، في

 .أعلم وهللا. ثقة أنه الراجح :قلت
/ 5)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(15/ 2)جو ،(349/ 1)جأحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد 

 ،]2496 : رقم الحديث658/ 4ج الترمذي، سنن الترمذي[ ،(220/ 3)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ ،(127
ابن  ،(7/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،(92 /5)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(266: ص) العجلي، الثقات

/ 1الذهبي، الكاشف )ج  ،(183/ 15)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(124: ص)شاهين، تاريخ أسماء الثقات 
 (.310: ابن حجر، التقريب )ص ،(286/ 5ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(566
 .(171/ 11)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )
بي رواية في معين ابن للفظ موافقة معين؛ ابن عن ،الدوري  ورواية   (.298/ 3)ج الدوري . الَغالَّ
 :                 آخرون  فيه وتوسط األئمة، بعض وثقه :عقيل بن هللا عبد3) )
 بنا وذكره ،"الثقات أحد: "الدارقطني وقال ،"الحديث صالح: "أحمد زاد ،"ثقة: "والنسائي داود، وأبو أحمد، قال
 . )د ت س ق(."صدوق : "حجر الذهبي، وابن وقال ".شيخ: "حاتم أبو وقال .ثقاتال في حبان
 .أعلم تعالى وهللا. صدوق  أنه الراجح :قلت
 الكاشف ،(315/ 15)جالمزي، تهذيب الكمال  ، وانظر:(193/ 11)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد4) )
 .، بهذا السياق(323/ 5، ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج(575/ 1)

ابن  ،(138: ص) الدارمي". به بأس ال: "الدارمي زاد ،"ثقة: "معين ابن عن ،خيثمة أبي وابن ،الدارمي وقال
 (.211/ 2أبي خيثمة، السفر الثالث )ج

 .(193/ 11)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد5) )
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 دينةم في مات كوفي، :عقيل "أبو: معين بن يحيى وهو زكريا، أبو قال: أبي قال: قال
 .(1)الحديث" منكر جعفر، أبي

 

ْبدُ   اِريُّ  ع  ْحم ِن ْبِن أ ِبي ل ْيل ى اأْل ْنص  ْبِد الرا ى ْبِن ع  ماٍد اْلُكوِفيُّ أ   ،ّللااِ ْبِن ِعيس   :(2)ُبو ُمح 

 ا محمد، أخبرنُبْندار بن أخبرنا ثابت األنماطي، البركات أبو وأخبرنا :(3)ساكرقال ابن ع .292
لاأَلْحَوص بن أخبرنا  أحمد، بن أخبرنا محمد علي، بنا  حيىي عن أبي: ، حدثناالُمَفضَّ
 يتشيع". :ليلى أبي بن عيسى بن هللا "عبد قال: معين بنا
 

                                                           

ا ومتناا  قلت:1) )  بن حيىفي ترجمة ي -واحدة  لم تختلف كلمة –أورد الخطيب البغدادي هذه الرواية ذاتها سندا
 .(164/ 16)ج في الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد الضرير عقيل أبو المتوكل

أن الخطيب البغدادي قد أخطأ بإيراده هذه الرواية في ترجمة عبد هللا بن عقيل،  –وهللا أعلم  –والراجح عندي  
ثقة".  نهأ يحيى، عن خيثمة أبي بن وأحمد الدارمي، سعيد بن عثمان روى : حيث علق بعد إيرادها بقوله: "قلت

 مما يعني أن الخطيب يرى أن هذا القول المنقول عن ابن معين ال ينسجم مع أقواله األخرى في الراوي.
 :توثيقه في األئمة اختلف: ليلى أبي بن الرحمن عبد بن عيسى بن هللا عبد2) )
 الثقات، يف حبان ابن وذكره ،"ثبت: "النسائي زاد ،"قةث: "والذهبي والدارقطني، والنسائي، والعجلي، أحمد، قال
 ".يلىل أبي آل أوثق من هو: "الحاكم وقال ،"ليلى أبي ولد أوثق هو: "خراش ابن وقال ،"صالح: "حاتم أبو وقال
 ".الحديث متروك: "الدارقطني قول بنقل المغني في الذهبي وانفرد ،"منكر عندي هو: "المديني ابن وقال
 (.ع. )ومائة ثالثين سنة توفي". تشيع فيه ثقة: "جرح ابن وقال
 .أعلم تعالى وهللا. صحيحيهما في الشيخان له أخرج وقد ثقة، أنه الراجح :قلت

ابن أبي حاتم، الجرح  ،(164/ 5)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(296: أحمد، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد )ص
 ،(19: ص) الدارقطني، سؤاالت البرقاني للدارقطني ،(32/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،(126/ 5)جوالتعديل 

الذهبي،  ،(412/ 15)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(123: ص)الحاكم أبو عبد هللا، سؤاالت السجزي للحاكم 
/ 5ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(350/ 1)جالذهبي، المغني في الضعفاء  ،(470/ 2)جميزان االعتدال 

 (.317: ابن حجر، التقريب )ص ،(267/ 7)جان الميزان ابن حجر، لس ،(352
 ، بهذا السياق.(415/ 15)جالمزي، تهذيب الكمال  ، وانظر:(398/ 31)جابن عساكر، تاريخ دمشق 3) )

ابن أبي حاتم، الجرح  ،(160: ص) الدارمي". ثقة: "معين ابن عن: منصور بن وإسحاق ،الدارمي وقال 
 (.126/ 5)جوالتعديل 

/ 15ج)المزي، تهذيب الكمال ". ومائة ثالثين سنة هلك: "معين ابن عن :الطيالسي عثمان أبي بن رجعف قال
415.) 
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ْبُد هللِا ْبُن ُقْرٍط اأْل ْزِديُّ الثُّم ا   :(1)ِليُّ ع 
 ،ْنداربُ أبو المعالي ثابت بن  أخبرنا ،نماطيأخبرنا أبو البركات األ :(2)قال ابن عساكر .293

ل بن نا أبي حدث ،أبو أمية أخبرنا ،أبو بكر أخبرنا ،أبو العالء أخبرنا ان قالغَ الُمَفضَّ  :سَّ
 ". بزعم يحيى ،الي اليرموكمَ الثُّ  ط  رْ شهد عبد هللا بن قُ "

                                                           

 بن يطانش اسمه كان صحبة، له ُقرط، بن الرحمن عبد أخو إنه: يقال ،الثُّماِلي ُقرط األزدي بن هللا عبد1) )
 ةعبيد أبي قبل من حمص على أميراا وكان الشاميين، في عداده هللا، عبد  هللا رسول سماه أسلم فلما ُقرط،
 .عبيدة أبو توفي حتى عليها يزل فلم مرتين، خراجها واله الجراح، ابن
 وخمسين. )د س(. ست سنة الروم بأرض واستشهد .معاوية قبل من كان إنه: وقيل

/ 3)ج االستيعاب، ابن عبد البر، (34/ 5)ج، البخاري، التاريخ الكبير (291/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
 .(179/ 4، ابن حجر، اإلصابة )ج(978
 .(7/ 32)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )
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ْبُد هللِا بُن   اِضيع  ِميُّ الق  ْضر  ْحم ِن اْلِمْصِريُّ  أ ُبو، ل ِهْيع ة  بِن ُعْقب ة  ْبِن ُفْرع ان  الح  ْبِد الرا ع 
الُ  - اأُلْعُدْوِليُّ  ُيق  الُ  :و  ُيق  ، و  ل مْ  الناْضِر، أ ب ا: ُيْكن ى: الغ اِفِقيُّ  :(1)ي ِصحا  و 

 عالء،ال أخبرنا أبو ،ْنداربُ  بن أخبرنا ثابت البركات، أبو وأخبرنا :(2)قال ابن عساكر .294
 احتراق مصر أهل "أنكر زكريا: أبو قال قال: أبي حدثنا أمية، أخبرنا أبو بكر، أخبرنا أبو
 والحديث". القديم واحد، منه والسماع لهيعة، ابن كتب

                                                           

 :في توثيقه مختلف :لهيعة بن هللا عبد1) )
 الكتاب، صحيح لهيعة ابن:  "صالح بن أحمد وقال ،"وضبطه حديثه كثرة في بمصر مثله كان من:  "أحمد قال
اصحي حسناا حديثه كان ضبط فمن امالء، حديثه كتبوا حتى الناس على فأملى كتبه أخرج قد كان  كان أنه إال حا

 آخرين، من سمعوا وآخرون  نظارة، وآخرون  يصححون، وال يضبطون  وال قوم ويحضر ويحسن يضبط من يحضر
 عنه كتب ممن فاستنسخ ذهب منه السماع أراد من وكان كتاب، له ير ولم كتاباا، ذلك بعد لهيعة ابن يخرج لم

 خلل فيه ءجا تضبط لم نسخة من كتب ومن صحيح، حديثه صحيحة نسخة على وقع فمن عليه، فقرأه  وجاءه
 ". حديثه يكتب ممن وهو عنه، روى  من عن يستبان كأنه حسن حديثه: "عدي ابن وقال ،"كثير

ل حديثه"، وقا يكتب "ال: خراش وقال ابن والترمذي، مهدي، وابن سعد، جمع من األئمة، منهم: ابن وضعفه
 في خاري الب وذكره حديثه"، وقال الدارقطني: "يضعف به"، يحتج "ال: زرعة أبو وقال بثقة"، "لي  النسائي:
ا: "ابن ".جمة مناكيره: "الذهبي وقال الصغير، الضعفاء  فانحط اكير،من وروى  باإلتقان، تهاون  لهيعة وقال أيضا
 والمالحم، زهد،وال واالعتبارات، الشواهد في رهويذك حديثه، يروي  الحفاظ عندهم؛ وبعض به االحتجاج رتبة عن
نفسه . . .  يف عدل فإنه المناكير، تلك وتتجنب إهداره، ينبغي وال وهنه، في يبالغ األصول؛ وبعضهم في ال

 بوه ابن عنه رواه  وما والقزويني، والترمذي، داود، أبو: له وأخرج رواياته، عن الصحاح أصحاب أعرض
 .أجود" فهو والقدماء والمقرئ 

 بن إسحاق لقا فقد كتبه، احتراق بسبب عمره آخر في اختلط لهيعة ابن" أن إلى العلماء من كثير ذهب قلت:
 ماعهفس قديما لهيعة ابن من سمع من: "أحمد وقال ،"وتسعين تسع سنة لهيعة ابن كتب احترقت: "عيسى
ا، وآخره أمره أول زلي ولم يختلط، لم أنه فيذكرون  مصر أهل ، وقال ابن سعد: " وأما"صحيح  كان نولك واحدا
 يقرؤونه كتابب يجيئون  إنما ذنبي؟ وما: فقال ذلك، في له فقيل. عليه فيسكت حديثه من لي  ما عليه ُيقرأ

 حديثي". من لي  أنه سألوني ألخبرتهم ولو ويقومون 
 في لهو  غيرهما، من أعدل عنه وهب وابن المبارك ابن ورواية كتبه، احتراق بعد خلط صدوق : "حجر ابن وقال
 (.ق ت د م. )الثمانين على ناف وقد ومائة، وسبعين أربع سنة مات مقرون، شيء بعض مسلم
 .غيرها من أصح عنه القدماء ورواية كتبه، احتراق بعد خلط صدوق  أنه الراجح :قلت

: نسبة  الحضارية. من بطن أُْعُدْول، وهو الى واأُلْعُدْول ي 
الجوزجاني، أحوال الرجال  ،(80: ص)البخاري، الضعفاء الصغير  ،(358/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 

: ص)النسائي، الضعفاء والمتروكون  ،]10 ، رقم الحديث15/ 1ج الترمذي، سنن الترمذي،[ ،(266: ص)
ابن حبان،  ،(293/ 2)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(146/ 5)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(64

الدارقطني، سنن الدارقطني، [ ،(237/ 5ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(11/ 2)ج المجروحين
 ،(487/ 15)ج، المزي، تهذيب الكمال (304/ 1)ج السمعاني، األنساب ،]243 : رقم الحديث128/ 1ج

 لسينابن حجر، طبقات المد ،(21/ 8)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(669/ 4ج)الذهبي، تاريخ اإلسالم 
 (.54: ص)
  مختصراا. (477/ 2)ج، وانظر: الذهبي، ميزان االعتدال (147/ 32)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )
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 وبعد ،تحرق  أن قبل ضعيف "هو فقال: لهيعة، ابن كتب احتراق يحيى عند وذكر قال:
 احترقت". ما

 ليع بن محمد أخبرنا ،ُبْندار بن ثابت أخبرنا األنماطي، البركات أبو دثناح :(1)وقال .295
ْير ي  أحمد بن محمد أخبرنا الواسطي، لاأَلْحَوص بن  أخبرنا ،الَباَبس   قال: أبي دثنا، حالُمَفضَّ

 لهيعة". ابن كتاب ُيْحَرق  "لم ... معين: بن يحيى قال

                                                           

 (.448/ 4)ج الدوري ". عقبة بن لهيعة بن هللا عبد اسمه لهيعة ابن: "معين ابن عن: الدوري  وقال
 (.481/ 4)ج الدوري ". بحديثه يحتج ال لهيعة ابن: "معين ابن عن: وقال
: ص) جنيدال ابن". لهيعة ابن حديث كتبت وقد رشدين، من أمثل لهيعة وابن: "معين ابن عن: الجنيد ابن قالو 

384.) 
 ،"بشيء  لي رشدين رشدين، من إليَّ  أحب لهيعة ابن ال،: "قال سواء؟ ورشدين لهيعة ابن: "ليحيى قلت: وقال
 عنه تبيك وهب ابن زال وما قط، كتاب لهيعة البن احترق  ما: مصر أهل لي قال: "معين بن يحيى لي قال ثم
 .(393: ص) الجنيد ابن". مات حتى
 عن سكت نهاع وسألوه عنه كتبوها فلما لهيعة، ابن في الرأي يسيء مريم أبي ابن وكان: "معين ابن عن: وقال
 ".لهيعة ابن

: ص) الجنيد ابن". واحد ،سواء نعم،: "قال سواء؟ لهيعة ابن من واآلخرين القدماء فسماع: "ليحيى قلت: وقال
393). 
 عيفض لهيعة ابن: "فقال جابر؟ عن الزبير أبي عن لهيعة بن رواية كيف: "معين البن قلت: الدارمي وقال

 (.153: ص) الدارمي". الحديث
 حترقتا أنه الناس يحكي الذي فهذا: ليحيى قيل بشيء، لي  لهيعة ابن: "معين ابن عن :طهمان ابن وقال
 (.97: ص) طهمان ابن". بمصر عنها سألت أصل، لهذا لي : "قال كتبه؟
 (.108: ص) طهمان ابن". يتغير لم أو تغير بشيء لي  لهيعة ابن: "معين ابن عن: وقال
 (.115: ص) طهمان ابن". قط كتاب له يحترق  لم لهيعة ابن: "معين ابن عن: وقال
 حديثه يف لهيعة ابن: "يقول أخرى  مرة عتهوسم ،"الحديث ضعيف لهيعة ابن: "معين ابن عن: محرز ابن وقال
 (.67/ 1)ج محرز ابن". بشي لي  كله

 ابن". عضهب في ال كله حديثه في ضعيف لهيعة ابن: "قال لهيعة، ابن حديث عن وسئل: معين ابن عن: وقال
 (.67/ 1)ج محرز
 ،(68/ 1)ج محرز ابن. "مات حتى قط لهيعة ابن اختلط ما ثقة، وكان األسود أبو قال: "معين ابن عن: وقال
 (.101/ 1)ج
لعقيلي، ا". كتبه احتراق قبل كان ما عنه يكتب لهيعة ابن: "معين ابن عن :الجارود أبي بن الوليد أبو وقال

 (.295/ 2)جالضعفاء الكبير 
 (.147/ 5)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ". القوي  بذلك حديثه لي : "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال
/ 2ج)العقيلي، الضعفاء الكبير ". الحديث في بقوي  لي : "معين ابن عن: الحضرمي محمد بن أحمد لقا

295.) 
 .(152/ 32)جابن عساكر، تاريخ دمشق 1) )
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 العالء أبو أخبرنا ،َخْيُرْون  بن الفضل أبو ناأخبر  األنماطي، البركات أبو وأخبرنا: (1)وقال .296
ْير ي  بكر أبو أخبرنا الواسطي، ل، اأَلْحَوص بن  ، أخبرناالَباَبس   قال قال: أبي رناأخب الُمَفضَّ

 القوي". بذاك لي  لهيعة "ابن زكريا: أبو
 أخبرنا الءالع أبو ، أخبرناُبْندار بن ثابت أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(2)وقال .297
ْير ي  بكر أبو لاأَلْحَوص بن  ، أخبرناالَباَبس   سنة لهيعة بنا "ولد قال: أبي ، حدثناالُمَفضَّ
 (4) [ابن] من أكبر (3)والليث اآلخر، جمادى في وسبعين، أربع سنة ومات ئة،اوم ست
 بسنتين". لهيعة
 

ِقْيِل بِن أ ِبي ط اِلٍب   ماِد بِن ع  ْبُد هللِا بُن ُمح  بْ  ْبنِ ع  اِش  اْلُمطاِلِب  دِ ع  ماٍد اله  ، أ ُبو ُمح  ِميُّ
، أ ِبي ، اْبِن ع مِ  الناِبيِ  الطااِلِبيُّ  اِشِميُّ ِنيُّ  ط اِلٍب اله   :                                                                 (5)الم د 

 ناأخبر  الواسطي، عالءال أبو أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(6)قال ابن عساكر .298
ْير ي  بكر أبو لاأَلْحَوص بن  أخبرنا ،الَباَبس    معين: بن حيىي قال قال: أبي ، حدثناالُمَفضَّ

                                                           

 .(154/ 32ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج1) )
 .مختصراا( 499/ 15)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(159/ 32)ج السابق المرجع2) )
، الرحمن عبد بن سعد بن اللَّْيث3) ) (: 464 قال ابن حجر في التقريب )ص: المصري، الحارث أبو الَفْهم يُّ
 (.ع. )ومائة وسبعين خم  سنة شعبان في توفي ،"مشهور إمام فقيه ثبت ثقة"
 وهللا أعلم. –، والصواب ما أثبته ]أبو[وردت في موضعها من ابن عساكر، تاريخ دمشق : قلت4) )
 مختلف  في توثيقه: :عقيل بن مدمح بن هللا عبد5) )
 وسمعت ظه،حف قبل من العلم أهل بعض فيه تكلم وقد صدوق : "الترمذي وقال ،"الحديث جائز ثقة،: "العجلي قال
 ب"مقار : البخاري  وقال عقيل"، ابن بحديث يحتجون  والحميدي وإسحاق أحمد كان: "يقول إسماعيل بن محمد
 كتبه، يف مالك يدخله لم: "المديني ابن . وقال"ضعف حديثه في ،صدوق : "سفيان بن يعقوب ، وقال"الحديث
 .بحديثه" يحتجون  ال الحديث، منكر ، وقال ابن سعد: "كان"عنه يحدث ال القطان سعيد بن يحيى وكان
 وقال ،"ضعيف" :النسائي وقال ،"حديثه يكتب بحديثه، يحتج ممن وال بالقوي  لي  الحديث، لين: "حاتم أبو وقال
 البيت هلأ  فقهاء من المسلمين سادات من هللا عبد كان: "حبان ابن . وقال"حفظه لسوء به أحتج ال: "مةخزي ابن

 في ذلك ركث فلما سننه، غير على بالخبر فيجيء التوهم عن يحدث كان الحفظ، رديء كان أنه إال وقرائهم،
 وقال ".جواالحتجا الصحة درجة لىإ خبره يرتقي ال: "الذهبي وقال ،"بضدها واالحتجاج مجانبتها وجب أخباره
 (.د بخ) .ومائة األربعين بعد توفي ،"بأخرة تغير ويقال لين، حديثه في صدوق : "-وهو الراجح  –حجر  ابن

/ 2)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(277: ص) ، العجلي، الثقات]3: رقم الحديث8/ 1 الترمذي، سنن الترمذي[
ابن عدي، الكامل في  ،(3/ 2ابن حبان، المجروحين )ج ،(153/ 5)جل ابن أبي حاتم، الجرح والتعدي ،(298

 ،(908/ 3)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(78/ 16)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(209/ 5ضعفاء الرجال )ج
: ابن حجر، التقريب )ص ،(484/ 2)ج، الذهبي، ميزان االعتدال (205/ 6)ج الذهبي، سير أعالم النبالء

 (.484: ص)ل، الكواكب النيرات ابن الكيا ،(321
( 83/ 16)جالمزي، تهذيب الكمال : وانظر ، (263/ 32)ج و ،(268/ 25)جابن عساكر، تاريخ دمشق 6) )

 .السياق بهذا
 .(154/ 5)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ".أمره كل في ضعيف: "معين ابن : عنالدوري  وقال
 .(276/ 4)ج الدوري  ".هللا عبيد بن عاصم ومن عقيل، ابن من إلى أحب زيد بن على: ": عن ابن معينوقال
 أضعف قيلع وابن عاصم: فقال هللا، عبيد بن وعاصم عقيل، وابن والعالء، سهيل، حديث عن يحيى سئل: وقال
 .(299/ 2)ج. العقيلي، الضعفاء الكبير "األربعة
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 الحديث". ضعف في متشابهان :عقيل وابن ،(1)هللا عبيد بن "عاصم
 

اٍب   ْبِد ّللااِ ْبِن ِشه  ْبُد ّللااِ ْبُن ُمْسِلِم ْبِن ُعب ْيِد ّللااِ ْبِن ع  ِشيُّ لقُ اع  ماٍد  ،الزُّْهِريُّ  ر  أ ُبو ُمح 
ِنيُّ  ان  اأْل ْكب رُ و   –الزُّْهِري  أ ِبي ب ْكٍر اإِلم اِم  أ ُخو - اْلم د   :(2)ك 

ء أبو العال أخبرنا ،ُبْندارثابت بن  أخبرنا ،أخبرنا أبو البركات :(3)قال ابن عساكر .299
ْير ي أبو بكر  أخبرنا ،الواسطي لَوص بن اأَلحْ  أخبرنا ،الَباَبس  قال  :أبي قال ا، حدثنالُمَفضَّ

 ".مستقيم :عبد هللا بن مسلم" :(4)]يحيى أبو زكريا[
                                                           

 ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال ".ضعيف: "معين ابن : عنالدورقي بن هللا وعبد صالح، بن معاوية وقال
 .(205/ 5)ج
، ابن (72/ 1)ج محرز . ابن"الحديث ضعيف: "معين ابن عن :مريم أبي بن سعد بن وأحمد، محرز ابن وقال

 .(205/ 5عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج
 .(113/ 1)ج في محرز ابن ".دامر هالك هللا عبد: "معين ابن عن محرز: ابن وقال
/ 2)جو ،(124/ 2ابن أبي خيثمة، السفر الثالث )ج في". بذاك لي : "قال معين ابن : عنخيثمة أبي بنا وقال
933). 
 مضطرب: "فقال الرحمن، عبد بن العالء عن وسئل معين، سمعت ابن أحمد بن حنبل: بن هللا عبد وقال

 صالح، أبي نب سهيل: بحجة همحديث لي  األربعة هؤالء: "يقول أخرى  مرة وسمعته". بحجة حديثه لي  الحديث،
 ".فوقهم حمدم: قال عمرو؟ بن فمحمد: "ليحيى فقيل ،"عقيل وابن هللا، عبيد بن وعاصم الرحمن، عبد بن والعالء

 .(341/ 3)جالعقيلي، الضعفاء الكبير 
 يل؟عق نب محمد بن هللا عبد أبو هللا عبيد بن عاصم إليك أحب أيهما: معين ابن عن :الحجاج بن مسلم وقال
ا أحب لست: "قال  .(128/ 2. ابن حبان، المجروحين )ج"منهما واحدا
 أحد مافيه ما: "قال إليك؟ أعجب أيهما عقيل وابن هللا عبيد بن عاصم: معين ابن : عنأبان بن جعفر وقال

 .(127/ 2)جو ،(3/ 2ابن حبان، المجروحين )ج ".يعجبني
 ال ُفَلْيحو  عقيل، بن محمد بن هللا عبد يعني عقيل، وابن ،هللا عبيد بن عاصم: "معين عن ابن :داود أبو وقال
 .(320/ 23)جالمزي، تهذيب الكمال  ".صدق: "قال بحديثهم؟ يحتج
 قال ابن حجر في التقريب )ص: المدني، العدوي  الخطاب بن عمر بن عاصم بن هللا عبيد بن عاصم1) )

 (.ق س ت د عخ. )ومائة الثينوث اثنتين سنة العباس بني دولة أول في مات" ضعيف(: "285
 :األئمة وثقه: الزهري  هللا عبيد بن مسلم بن هللا عبد2) )
 مات. ثقاتال في حبان ابن وذكره ،"ثبت: "النسائي زاد ،"ثقة: "حجر وابن والذهبي، والنسائي، سعد، ابن قال 
 .(س ت د م خت. )أخيه قبل

/ 1)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ ،(190/ 5)جخ الكبير البخاري، التاري ،(357/ 5)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
المزي،  ،(59/ 5)جو ،(47/ 5)ج ابن حبان، الثقات ،(164/ 5)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(370

ابن  ،(29/ 6ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(598/ 1الذهبي، الكاشف )ج  ،(129/ 16)جتهذيب الكمال 
 (.323: حجر، التقريب )ص

  .(199/ 33)جابن عساكر، تاريخ دمشق 3) )
 (.47: ص) الدارمي". ثقة: "قال حديثه؟ كيف الزهري، أخي عن - معين ابن يعني سألته: الدارمي وقال
وهللا  –، والصواب ما أثبته ] زكريا يحيى أبو [وردت في موضعها من ابن عساكر، تاريخ دمشق  :قلت4) )

 أعلم.
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ْبدُ   ْعِديُّ  م ط رٍ  ْبنُ  هللاِ  ع  ان ة   أ ُبو م ْوال ُهم، السا ْيح  ، ر  الُ  م ْشُهْورٌ  الب ْصِريُّ ُيق  ِتِه، و  : اْسُمهُ  ِبُكْني 
لُ  م ط ٍر، بنُ  ِزي ادُ  ُر، و اأْل وا ْعٍد، ب ِني ْول ىم   أ ْشه  الُ  س  ُيق   :(1)ي ْرُبْوعٍ  ل ب ة  بنِ ث عْ  ب ِني م ْول ى :و 

ل حدثنا الشافعي، حدثنا جعفر بن األزهر، حدثنا : (2) الدارقطني قال .300 ، بيالَغالَّ  ُمَفضَّ
 .ْرُبوع"يَ  بن َثْعَلَبةن بن يْ ر  من بني عَ  :أبو ريحانة عبد هللا بن مطر": قال: قال يحيى

 

  

                                                           

 
 توسط فيه بعض األئمة، وضعفه آخرون:: الب ْصِريُّ  ريحانة أبو1) )

 ،"بالقوي   لي: "آخر موضع في وقال ،"به بأس ال: "النسائي وقال ،"أخطأ ربما: "وقال الثقات، في حبان ابن ذكره
 ".الحال صويلح: "الذهبي وقال ،"فأذكره منكراا له أعرف ال: "عدي ابن وقال
  (.ق ت د م". )بأخرة تغير صدوق : "- الراجح وهو – حجر ابن وقال
 ". َيْربوع بن ثعلبة بن َعر ين وهو َيْربوع، من بطن َعر ين: "السمعاني وقال

 ،(434/ 1أحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد )ج ،(177/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
اتم، الجرح والتعديل ابن أبي ح ،(325/ 1)جمسلم، الكنى واألسماء  ،(198/ 5)جالبخاري، التاريخ الكبير 

السمعاني،  ،(417/ 5، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج(36/ 5)ج ابن حبان، الثقات ،(168/ 5)ج
 ،(146/ 16)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(142/ 2)ج، ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (287/ 9)ج األنساب

ابن حجر،  ،(506/ 2)جو ،(525/ 4)جالعتدال الذهبي، ميزان ا ،(785/ 2)جالذهبي، المغني في الضعفاء 
 (.323: ابن حجر، التقريب )ص ،(34/ 6تهذيب التهذيب )ج

. وقد ذكر السمعاني هذا القول منسوباا إلى ابن معين، دون (1753/ 4الدارقطني، المؤتلف والمختلف )ج 2) )
 .(287/ 9)ج ذكر الراوي عنه. السمعاني، األنساب

/ 4)ج ري الدو ". مطر بن هللا عبد: اسمه ُعَليَّة ابن عنه يروي  الذي ريحانة وأبو: "عينم ابن عن: الدوري  وقال 
185.) 
 بصري؟: يىليح قلت ،"مطر بن هللا عبد: "فقال ريحانة؟ أبي اسم عن أسمع وأنا معين ابن سئل: الجنيد ابن وقال
 (.311: ص) الجنيد ابن". واحد وغير ُعَليَّة وابن شعبة عنه يحدث بأس، به لي : "قال ثقة؟: قلت ،"نعم: "قال
: له قيل. "أعرابي شيخ مطر، بن هللا عبد مشهور،: "فقال ريحانة؟ أبي عن شعبة: ليحيى قيل: محرز ابن قال
 (.125/ 1)جو ،(89/ 2)ج محرز ابن". نعم: "قال عمر؟ ابن عن حدث
 (.169/ 5)جديل ابن أبي حاتم، الجرح والتع". صالح: "معين ابن عن ،منصور بن إسحاق وقال
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ْبُد   رااِنيُّ ع  ة  اْلح  ، وُيقال:  ،ّللااِ ْبُن و اِقٍد، أ ُبو ق ت اد  ْوًلى ِلب ِني ِحماان  ت ِمْيٍم،  ب ِني ْول ىم  م 
اِني    : (1)لْص األ   ُخر اس 

 اسعب رواية في ثقة"، :الحراني قتادة "أبو: قال معين بن يحيى أن :(2)شاهين ابن قال .301
ل بن  رواية . وفي(3)عنه انالُمَفضَّ  .ُيَضعَّف" "أنه: عنه َغسَّ

  

                                                           

رااِني   واقد بن هللا عبد1) )  : في توثيقه مختلف: اْلح 
اك يشبه الخير أهل من وكان أخطأ، ربما كان أنه إال ثقة: "حنبل بن أحمد قال  به ما: "أخرى  مرة وقال ،"الُنسَّ
 ".بأس به يكن لم: "وقال ،"أخطأ ربما كان أنه إال والخير، النسك أهل يشبه صالح رجل بأس،
 فيه، كلموات: حاتم أبو وقال ،"الحديث منكر تركوه،: "البخاري  وقال ،"بذاك الحديث في يكن ولم: "سعد ابن وقال
 يغلط كانو ...  بالحافظ يكن لم: "البزار وقال ،"الحديث ضعيف: "زرعة أبو وقال ،"حديثه وذهب الحديث، منكر
 أحد: "الذهبي وقال ،"ضعيف: "الدارقطني وقال ،"الحديث متروك: "النسائي وقال ،"يرجع فال الصواب فيلقن

 سنة اتم". يدل  وكان واختلط، كبر لعله: وقال عليه، يثني أحمد وكان متروك،: "حجر ابن وقال ،"الضعفاء
 .ومائتين عشر
 .أعلم تعالى وهللا. ذلك على األئمة فأغلب ضعيف، أنه الراجح :قلت

/ 11 البزار، مسند البزار،[ ،(219/ 5)جالتاريخ الكبير  البخاري، ،(337/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
 ،(54/ 2)جو ،(206/ 1)جأحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد  ،]4855: رقم الحديث129

ابن حبان، المجروحين  ،(191/ 5)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(313/ 2)جالعقيلي، الضعفاء الكبير 
/ 5ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(160/ 2)جرقطني، الضعقاء والمتروكون الدا ،(29/ 2)ج
الذهبي، ميزان االعتدال  ،(104/ 5)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(260/ 16)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(325
 (.328: ابن حجر، التقريب )ص ،(517/ 2)ج
 .(78: ص)ابن شاهين، المختلف فيهم 2) )

 قوله فاختلف معين ابن وأما(: "104/ 5)جالذهبي في  تاريخ اإلسالم  وقال قول ابن معين؛ وقد اختلف فيه
 ":فيه
 (.448/ 4)ج الدوري ". ثقة: "معين ابن عن: الدوري  قال

 (.383/ 4)ج الدوري ". الحديث في يغلط كان أنه إال بأس، به لي : "معين ابن عن: وقال
 .(928/ 3)جالدوالبي، الكنى واألسماء ". الغلط كثير كان ولكنه بأس، به لي : "معين ابن عن: وقال
 (.67/ 1)ج محرز ابن". يخطيء كان ولكنه يكذب، يكن لم: "معين ابن عن: محرز ابن قال
 .(313/ 2)جالعقيلي، الضعفاء الكبير ". بشيء لي : "معين ابن عن :حنبل بن أحمد بن هللا عبد وقال
بي ايةرو  في ورد كما – تضعيفه الراجح :قلت رجمته، ولعله ت في سبق كما العلماء، أكثر عليه ما فهذا – الَغالَّ

؛ ولما كبر واختلط ضعفه، وبهذا يكون قوله موافقاا لقول أحمد في الراوي.  .أعلم عالىت وهللا كان يوثقه أولا
 (.383/ 4)ج الدوري 3) )
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 الفصل الرابع
 محمد إلىعبد الملك من 

 :عثمان إلىعبد الملك من المبحث األول: 
اِئِنيُّ   ، الم د  ِلِك ْبُن أ ِبي ب ِشيٍر اْلب ْصِريُّ ْبُد اْلم    :(1)ع 
كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى  :(2)قال الخطيب البغدادي .302 ن د بككككككككك، قال: أخبرنا محمالسُّ

، قال: بيالَغالَّ عبد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن 
 ".ثقة :عبد الملك بن أبي بشير"قال أبو زكريا يحيى بن معين: 

 

ْبدِ   ن في   ْبنِ  ُمْسِلمٍ  ْبنُ  اْلم ِلكِ  ع  الام الح  الام، أ بو س   :(3)س 
كَّر ي   بن يحيى أخبرني عبد هللا :(4)قال الخطيب البغدادي .303 د بن ككك، قال: أخبرنا محمالسُّ

عبد هللا بن إبراهيم الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن 
                                                           

 :توثيقه على متفق   :بشير بن الملك عبد1) )
 وذكره". ثقة" :حجر وابن والنسائي، سفيان، بن ويعقوب زرعة، وأبو والعجلي، أحمد، ،القطان سعيد بن يحيى قال
 (.ق س ت د بخ". )ثقة الحديث، صالح: "حاتم أبو الثقات، وقال في حبان ابن

البخاري، التاريخ  ،(372: أحمد، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد )ص ،(326/ 6)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
 ،(302: أبو داود، سؤاالت اآلجري ألبي داود )ص ،(308: ص) العجلي، الثقات ،(408/ 5)جالكبير 

/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،(344/ 5)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(638/ 2)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ
 (.362: ابن حجر، التقريب )ص ،(287/ 18)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(100
  .(132/ 12)ج ، تاريخ بغدادالخطيب البغدادي2) )

بي رواية في معين ابن للفظ موافقة معين؛ ابن عن منصور بن وإسحاق ،محرز ابن ورواية  محرز ناب. الَغالَّ
 (. 344/ 5)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(102/ 1)

 (85: ص) طهمان ابن". بأس به لي : "معين ابن عن :طهمان ابن وقال
 :مختلف  في توثيقه :ممسل بن الملك عبد3) )
 حبان بنا ، وذكره"ثقة: "الذهبي وقال ،"بأس به لي : "خراش ابن وقال ،"به بأس ال: "حاتم وأبو داود، أبو قال
 .الثقات في
 – جرح ابن وعقب ،"بهما يحتج ممن وليسا حطان، بن عيسى عن مسلم، بن الملك عبد: "البر عبد ابن وقال
ا له أر مول: "بقوله -تهذيب التهذيب  في  .(س ت". )ثقة: "وقال". هذا الملك عبد عن ذكره فيما سلفا

ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(407/ 1)جمسلم، الكنى واألسماء  ،(431/ 5)جالبخاري، التاريخ الكبير 
المزي، تهذيب الكمال  ،(1206/ 3)ج ، ابن عبد البر، االستيعاب(107/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،(368/ 5)ج
ابن حجر، التقريب  ،(424/ 6ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(670/ 1، الذهبي، الكاشف )ج (415/ 18)ج
 (.365: )ص
 ، بهذا السياق.(416/ 18)جالمزي، تهذيب الكمال  ، وانظر:(141/ 12)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد4) )

بيالغَ  رواية في معين ابن للفظ موافقة معين؛ ابن عن ،الدوري  ورواية  (.386/ 4)ج الدوري . الَّ
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بي  :أبو سالم الحنفي عبد الملك بن مسلم"، قال: قال أبو زكريا يحيى بن معين: الَغالَّ
 ".مدائني ثقة

 

ْبُد اْلو اِحِد ْبُن ق ْيٍس السُّ   م ْشِقيُّ األ ْفط ُس الناحْ  ل ِميُّ ع  ْمز ة  الدِ  ، أ ُبو ح  اِميُّ ، و  الشا  د ُعم ر  لِ اْ ِويُّ
ْبِد الو اِحِد، و   نِ بْ ا ْول ى: لُ اْ ُيق  ، و  الزُّب ْيرِ  بنِ  ُعْرو ة  ى ل  وْ : إنه م  لُ اْ ُيق  ع  ْمِرو بِن ُعْتب ة  بِن أ ِبي ع   م 

 :(1)ُسْفي ان  
 ناأخبر  البقال، المعالي أبو أخبرنا األنماطي، البركات بوأ أخبرنا :(2)قال ابن عساكر .304

  اأَلْحَوص أخبرنا موسى، بن محمد بن أحمد بن محمد أخبرنا يعقوب، بن علي بن محمد

                                                           

 (.407/ 4)جو ،(398/ 4)ج الدوري ". بأس به لي : "معين ابن عن: وقال
 :توثيقه في مختلف  : الدمشقي ق ْيس بن الواحد عبد1) )
 .الثقات في حبان ابن وذكره ثقات، نفر في الدمشقي زرعة أبو وذكره ،"ثقة: "العجلي قال
 ،"القوي ب ولي  حديثه، يكتب: "حاتم أبو وقال ،"منكراا حديثه يكون  أن أخشى أدري  ال: "فقال أحمد عنه وسئل
 ".حديثه يعجبني ال: "آخر موضع في وقال
 عن بالمناكير ينفرد ممن: "حبان ابن وقال ،"بالقوي  لي : "آخر موضع في وقال ،"ضعيف: "النسائي وقال

 ".فحسن فيه اتاألثب يخالف لم الذي بحديثه معتبر اعتبر فإن الثقات، خالف بما االحتجاج يجوز فال المشاهير،
من  نيالدارقط الحسن أبا عليه وافق فيمن البرقاني بكر أبو وذكره ،"به بأس ال أنه أرجو: "عدي ابن وقال

 ."الحديث منكر: "والذهبي أحمد، أبو الحاكم وقال. المتروكين
 (.ق". )ومراسيل أوهام له صدوق،: " - الراجح وهو – حجر ابن وقال
 ،(90: ص)البخاري، الضعفاء الصغير  ،(257: ص)و ،(194: حمد، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد )صأ

: ص)النسائي، الضعفاء والمتروكون   ،(314: ص) العجلي، الثقات ،(243/ 1)جمسلم، الكنى واألسماء 
 بن حبان، الثقاتا ،(23/ 6)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(51/ 3)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(68
، أبو (518/ 6، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج(153/ 2ابن حبان، المجروحين )ج ،(123/ 7)ج

: ص)أبو نعيم، الضعفاء  ،(162/ 2)جالدارقطني، الضعقاء والمتروكون  ،(40/ 4)جأحمد، األسامي والكنى 
الذهبي،  ،(469/ 18)جذيب الكمال المزي، ته ،(156/ 2)جابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون  ،(104

ابن  ،(439/ 6ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(675/ 2)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(673/ 1الكاشف )ج 
 (.367: حجر، التقريب )ص

َلم ي   قي  بن الواحد عبد بن عمر -  سنة توفي". ثقة(: "415 قال ابن حجر في التقريب )ص: الدمشقي، السُّ
 (.ق س د. )دهابع وقيل مائتين
الذهبي، ميزان  ،(470/ 18)جالمزي، تهذيب الكمال : وانظر ،(265/ 37)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )

  .السياق ، بهذا(439/ 6ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(676/ 2)االعتدال 

 وقد اختلف فيه قول ابن معين:
 .(141: ص) الدارمي". ثقة: "معين ابن عن: الدارمي وقال
 (.156/ 2)جابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون ". ضعيف: "معين ابن قول الجوزي، ابن ونقل

الراجح أنه ضعيف عند ابن معين، فلم ينقل رواية التوثيق إال الدارمي، والراوي أصالا مختلف فيه، وقد قلت: 
 تردد أحمد في أمره.
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ل،  بنا  بذاك، قي  بن الواحد عبد يكن "لم قال: معين بن يحيى عن أبي: حدثناالُمَفضَّ
  قريب". وال

 

ْبُد اْلو اِحِد ْبُن و اِصٍل   ة  ع  ُدْوِسيُّ م ْوال ُهم، أ ُبو ُعب ْيد  ادُ السا دا  :(1)ِريُّ الب ْص  الح 
كَّر ي   يحيى بن هللا عبد أخبرني :(2)قال الخطيب البغدادي .305  بن دكككككككككمحم أخبرنا: قال ،السُّ
: قال ،بيالَغالَّ  ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال الشافعي، هللا عبد
اد عبيدة أبو وكان  وهو الحديث، أصحاب بعض ذكره ،(3)َعُروبة أبي بن سعيد يقود الحدَّ
 ."(4)أيوب بن يحيى مثل: حضنه، تحت كتبه "كانت: زكريا أبو واصل؛ قال بن الواحد عبد

                                                           

 :توثيقه في مختلف  : واصل بن الواحد عبد1) )
 وذكره ،"قةث: "البغدادي والخطيب الدارقطني، سفيان، بن ويعقوب داود، وأبو شيبة، بن ويعقوب العجلي، قال
 .الثقات في حبان ابن
ا كتابه كان شيوخ، صاحب كان الحفظ، صاحب يكن لم: "أحمد وقال  ىأخش: "حنبل بن أحمد وقال ،"صحيحا
 ما،أحفظه داود أبو: "قال الحداد؟ عبيدة أبو أم إليك أحب داود أبو: حنبل بن أحمد وسئل ،"ضعيفاا يكون  أن
 ".الكتاب كثير الغلط قليل عبيدة أبو وكان
 حاديثأ له ألن أحمد، قال ما أقرب ما: "األزدي قال ثم ضعفه، أنه أبيه عن أحمد بن هللا عبد عن األزدي وحكى
 ". لصدقه ويحتمل الناس، عنه حمل قد الجملة في أنه إال وغيره، شعبة عن مرضية غير
 (.س ت د خ. )ومائة تسعين سنة توفي". حجة بغير األزدي فيه تكلم ثقة،: " -الراجح وهو – حجر ابن وقال

 الفسوي، المعرفة والتاريخ ،(259: أبو داود، سؤاالت اآلجري ألبي داود )ص ،(314: ص) العجلي، الثقات
 ابن حبان، الثقات ،(24/ 6)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(163/ 2)جو ،(123/ 3)جو ،(114/ 2)ج
مغلطاي،  ،(473/ 18)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(485/ 2)ج الكالباذي، رجال صحيح البخاري  ،(426/ 8)ج

/ 6ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(677/ 2)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(367/ 8)جإكمال تهذيب الكمال 
 (.367: ابن حجر، التقريب )ص ،(440
ومغلطاي،  ،(475/ 18)المزي، تهذيب الكمال : وانظر ،(247/ 12) تاريخ بغدادالخطيب البغدادي، 2) )

 .السياق بهذا( 367/ 8)إكمال تهذيب الكمال 
الخطيب البغدادي، تاريخ  ،(79/ 4)ج الدوري " ثقة: "معين ابن عن: منصور بن الخالق وعبد ،الدوري  وقال
 (.247/ 12)ج بغداد
/ 2ج) محرز ابن". الشيباني واصل بن الواحد عبد: اسمه الحداد عبيدة أبو: "معين ابن عن: محرز ابن وقال
166.) 
 لقراءةا جيد البتَّة، خطأ عليه أخذنا أنا أعلم ما المتثبتين، من كان: "معين ابن عن: حبان بن الحسين وقال
 (.247/ 12)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد". لكتابه
ْهَران َعُرْوَبة، أبي بن سعيد3) )  )ص: قال ابن حجر في التقريب البصري، النَّْضر أبو موالهم، اليشكري  م 

 ست، سنة وفيت قتادة، في الناس أثبت من وكان واختلط، التدلي ، كثير لكنه تصانيف، له حافظ ثقة(: "239
 (.ع. )ومائة وخمسين سبع وقيل
 ربما صدوق (: "588 )ص:قال ابن حجر في التقريب  المصري، العباس أبو الغافقي، أيوب بن يحيى4) )

 (.ع. )ومائة وستين ثمان سنة توفي ،"أخطأ
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فاافُ   ْبُد الو هااِب بُن ع ط اٍء الب ْصِريُّ الخ  اُف، م وْ ، ع  فا ، الخ  ِعْجٍل، ل ى ب ِني أ ُبو ن ْصٍر الب ْصِريُّ
اد   ن  ب ْغد  ك    :(1)س 

كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى  :(2)قال الخطيب البغدادي .306 د بن كككككككك، قال: أخبرني محمالسُّ
، قال: بيالَغالَّ عبد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن 

 ".ثهيكتب حدي :عبد الوهاب بن عطاء الخفاف"قال أبو زكريا: 

                                                           

اف عطاء بن عبد الوهاب1) ) فا  اختلف األئمة في توثيقه: :الخ 
: النسائي وقال الثقات، في شاهين وابن حبان، ابن وذكره ،"ثقة: "والميموني سفيان، بن والحسن الدارقطني، فقال
: عدي بنا وقال ،"هللا شاء إن كان صدوقاا: "سعد ابن وقال ،"بالقوي   لي صدوق : "الساجي وقال ،"بأس به لي "
 ،"صدوق : "يالذهب وقال ،"الحديث بقوي  عندهم ولي  الصدق، محله حديثه، يكتب: "حاتم أبو وقال ،"به بأس ال"

ا  القوي ب لي : "البخاري  وقال ،"مضطرب الحديث ضعيف: "أحمد وقال ،"الحسن درجة في حديثه: "وقال أيضا
 حديثه تملاح وقد الحديث في بالقوي  لي  : "البزار وقال ،"بالقوي  لي : "النسائي وقال". محتمل هو أو عندهم
 ". عنه ورووا العلم أهل
د  م )عخ ومائتين. ست سنة ويقال أربع، توفي سنة ".أخطأ ربما صدوق :  "- الراجح وهو – حجر ابن وقال

 ت س ق(.
البخاري، الضعفاء الصغير  ،(614: خليفة بن خياط، الطبقات )ص ،(240/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 

: ص)، النسائي، الضعفاء والمتروكون ]7098 : رقم الحديث399/ 13البزار، مسند البزار،ج[ ،(77: ص)
/ 7)ج ابن حبان، الثقات( 72/ 6)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(77/ 3)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(68
الذهبي،  ،(452/ 9)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(158/ 2)جبن الجوزي، الضعفاء والمتروكون ا( 133

ابن حجر،  ،(509/ 18)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(681/ 2)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(675/ 1الكاشف ) 
 (.368: ابن حجر، التقريب )ص ،(450/ 6تهذيب التهذيب )ج

ابن حجر،  ،(512/ 18)جالمزي، تهذيب الكمال : وانظر ،(276/ 12)ج خ بغدادالخطيب البغدادي، تاري2) )
 .السياق بهذا ،(451/ 6تهذيب التهذيب )ج

 (.218/ 4)ج الدوري ". لهم مولى عجليًّا عطاء بن الوهاب عبد وكان: "معين ابن عن: الدوري  وقال
 (.72/ 6)جتم، الجرح والتعديل ابن أبي حا". البصرة الوهاب عبد قدم: "معين ابن عن: زرعة أبو قال
 (.83/ 4)ج الدوري ". ثقة: "معين ابن عن: الدوري  وقال
ابن عدي،  ،(150: ص) الدارمي". بأس به لي : "معين ابن عن: خيثمة أبي وابن ،والدورقي ،الدارمي وقال

 (.72/ 6)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(517/ 6الكامل في ضعفاء الرجال )ج
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ْبِد هللاِ   ْيِد هللِا ْبِن ع  ْنجيُّ  اْلُمِنْيِب  أ ُبو، اْلع ت ِكيُّ  ُعب  ِويُّ  السِ  ر    :(1)اله 

بيعن  ،وحدثنا الطالقاني :قال عباس: (2)قال ابن عدي .307  :، عن يحيى بن معين قالالَغالَّ
سين بن ن الحعلي ب :روى عنه ،كيتَ عبيد هللا بن عبد هللا العَ  :أبو المنيب الخراساني هو"

ْيَلةأبو  :ويروي عنه ،(3)شقيق  ."، وهو ثقة(4)ُتم 
 

                                                           

 اختلف األئمة في توثيقه: :الع ت كي هللا عبد بن هللا عبيد1) )
 صالح" :حاتم أبو وقال ،"بأس به لي : "داود أبو وقال ،"حديثه يجمع ثقة: "الحاكم وقال ،"ثقة: "النسائي قال

 ". به بأس ال: "عدي ابن وقال ،"الحديث
 وقال ،"منه وليح: "وقال ذلك، عليه محات أبو فأنكر الضعفاء، في البخاري  وذكره ،"مناكير عنده: "البخاري  وقال

 ،"المقلوبات األشياءب الثقات عن ينفرد: "حبان ابن وقال ،"حديثه على يتابع ال: "العقيلي وقال ،"ضعيف: "النسائي
 ".به يحتج ال: "البيهقي وقال
 (.ق س د". )يخطىء صدوق : "- الراجح وهو – حجر ابن وقال

/ 3)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(86: ص)البخاري، الضعفاء الصغير  ،(388/ 5)جالبخاري، التاريخ الكبير 
ابن عدي، الكامل  ،(64/ 2ابن حبان، المجروحين )ج ،(322/ 5)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(121

 : رقم الحديث448/ 1 الحاكم أبو عبد هللا، المستدرك على الصحيحين،[ ،(532/ 5في ضعفاء الرجال )
الذهبي،  ،(80/ 19)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(163/ 2)جلجوزي، الضعفاء والمتروكون ابن ا ،]1147

ابن  ،(26/ 7ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(11/ 3)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(682/ 1الكاشف )ج 
 (.372: حجر، التقريب )ص

، بهذا (81/ 19)جلكمال المزي، تهذيب ا ، وانظر:(531/ 5ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج2) )
 السياق.
بي، رواية في معين ابن للفظ موافقة معين؛ ابن عن ،والدورقي ،الدوري  ورواية . نحوهاب الدارمي ورواية الَغالَّ
 (.137: ص) الدارمي ،(530/ 5ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(362/ 4)ج الدوري 
 (.359/ 4)ج الدوري ". تميلة أبو عنه يروى  المنيب، أبو: "معين ابن عن: الدوري  وقال
 ،"حافظ ثقة(: "399 قال ابن حجر في التقريب )ص: ،الَمْرَوز ي   الرحمن عبد أبو شقيق، بن الحسن بن علي3) )

 (.ع. )ذلك قبل وقيل ومائتين، عشرة خم  سنة توفي
 يب )ص:بن حجر في التقر قال ا بكنيته، مشهور المروزي، ُتَمْيَلة أبو موالهم، األنصاري  واضح بن يحيى4) )

 (.ع". )ثقة(: "598
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 : (1)ُعب ْيُد ّللااِ ْبُن اْلع ْيز اِر اْلم اِزِنيُّ  
 حمدم أخبرنا ،ُبْندار بن ثابت أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(2)قال ابن عساكر .308
ل اأَلْحَوص أخبرنا محمد، بن أحمد بن محمد أخبرنا يعقوب، بن علي بنا بن  بن الُمَفضَّ

ان بي َغسَّ  ".ثقة :ْيَزاراْلعَ  بن هللا عبيد وكان: "معين بن يحيى قال: قال أبي حدثنا ،الَغالَّ

 علي بن محمد أخبرنا ،ُبْندار بن ثابت أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(3)وقال .309
لالُمفَ اأَلْحَوص بن  أخبرنا محمد، بن أحمد بن محمد أخبرنا يعقوب، بنا  أبي ا، حدثنضَّ
ير   بن وكثير اْلَعْيَزار، بن هللا عبيد: "قال ْنظ   ".(5)مازنيان: (4)ش 

                                                           

: الذهبي وقال الثقات، في حبان ابن وذكره ،"ثقة: "فقال سعيد بن يحيى عنه سئل :اْلع ْيز ار بن هللا عبيد1) )
 ".واحد غير وثقه... صدوق  بصري "

/ 7)ج ، الثقاتابن حبان ،(330/ 5)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(394/ 5ج)البخاري، التاريخ الكبير 
ابن ُقطلوُبغا، الثقات  ،(923/ 3)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(163)ج: ابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات  ،(148

 (.33/ 7)ج ممن لم يقع في الكتب الستة
 .(82/ 38)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )
 .(81/ 38)جالمرجع السابق 3) )
ير   ْبنُ  َكث يرُ 4) ) ْنظ   (.ق ت د م خ) ،"ىءيخط صدوق : "قال ابن حجر في التقريب البصري، ُقرَّةَ  أبو ،اْلَماز ن ي   ش 
 (25/ 12)ج السمعاني، األنساب. وبطون  قبائل وهم مازن، قبيلة إلى نسبة5) )
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ِديُّ التاْيِميُّ الُكْوِفيُّ   اِسِم األ س  ْيُد ْبُن اْلق  الُ  ،ُعب  ن   ،ِ ي ان  الثاْوِري  اْبُن ُأْخِت ُسفْ  هو :ُيق  ك  س 
اد    :(1)ب ْغد 

كَّ أخبرني  :(2)قال الخطيب البغدادي .310 ، قال: أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي، ر ي  السُّ
بيقال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن  ، قال: قال يحيى بن الَغالَّ

،د بن القاسم يْ بَ عُ "معين:  ل  - (4)، واألعمش(3)عن أبي خالد ،قرابة الثوري  التَّْيم ي   ُمَفضَّ
 ."ابن أبي خالدقال: أظنه ، لي  بثقة - عن أبي خالد :ك  شُ يَ 

  

                                                           

 :بالكذب وصفه من ومنهم اتهمه، من من األئمة :التاْيِمي   القاسم بن ُعب ْيد1) )
 ،"ثالحدي متروك: "النسائي وقال ،"ذاهب الحديث منكر: "آخر وضعم في وقال ،"بشيء لي : "البخاري  وقال
 ضعيف: "حاتم أبو وقال ،"عنه يحدث أن ينبغي ال منكرة بأحاديث حدث الحديث، واهي: "زرعة أبو وقال

 ".اتالثق عن يروي المعضالت ممن كان: "حبان ابن وقال ،"ضعيف: "الدارقطني قال ،"الحديث ذاهب الحديث،
 أحاديث وله الحديث، يضع كان كذاب،: "جزرة محمد بن صالح وقال ،"الحديث يضع كان: "وددا أبو وقال
 ". ق". "بالوضع داود أبو واتهمه معين، ابن كذبه متروك،: "حجر ابن . وقال"مناكير

ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(73: ص)النسائي، الضعفاء والمتروكون  ،(393: الترمذي، العلل الكبير )ص
 ،(54/ 7ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(175/ 2ابن حبان، المجروحين )ج ،(412/ 5ج)

أبو  ،(149: ص)ابن شاهين، تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين  ،(165/ 2)جالدارقطني، الضعقاء والمتروكون 
الذهبي،  ،(692/ 1الذهبي، الكاشف )ج  ،(229/ 19)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(125: ص)نعيم، الضعفاء 
سبط  ،(378: ابن حجر، التقريب )ص ،(72/ 7ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(21/ 3)جميزان االعتدال 

 (.178: ص) ابن العجمي، الكشف الحثيث
 في معين ابن للفظ موافقة معين؛ ابن عن ،الدوري  ورواية .(383/ 12)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )2)

بي رواية  (.402/ 3ج) وري الد. الَغالَّ
 (.470: ص) الجنيد ابن ،(396/ 4)ج الدوري ". كذاب: "معين ابن عن: الجنيد وابن ،الدوري  وقال
/ 12ج) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد". كرامة وال ال،: "فقال معين ابن عنه سئل: منصور بن الخالق عبد قال
383.) 
 قريباا علمته ماو  الحديث، يضع كان: "قال لسفيان، قريب مالقاس بن عبيد: داود ألبي قلت: اآلجري  عبيد أبو قال

 (.385/ 12)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد". فسكتُّ  معين، بن يحيى قال هكذا: قال هكذا؟: . قلت"لسفيان
ي   خالد أبي بن إسماعيل3) )  ،"ثبت ثقة(: "107 قال ابن حجر في التقريب )ص: الَبَجلي، موالهم، اأَلْحَمس 

 (.ع. )ومائة وأربعين ست سنة توفي
ْهَران بن سليمان4) ) (: 254 قال ابن حجر في التقريب )ص: األعمش، الكوفي محمد أبو الكاهلي، األسدي م 
 (.ع. )ثمان أو ومائة، وأربعين سبع سنة توفي" يدل  لكنه ورع، بالقراءات، عارف حافظ، ثقة"
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ة  بْ بِ ع    يْ  نُ ْيد  ا الُكْوِفيُّ ح  اِلحٍ وه و  ،د   :(1)اْبُن أ ِبي ص 
بحدثنا ، حدثنا جعفر بن األزهر ،حدثنا أبو بكر الشافعي: (2)الدارقطني قال .311 عن  ،يالَغالَّ

 ،اا واحدا يثا عن الشعبي حدَحْيَدا،  ْبنُ  َعب ْيَدةَ عن  ،روى سفيان الثوري "قال:  يحيى بن معين
 ."ةدَ يْ بَ ا. وقيل عُ بجليًّ َعب ْيَدَة وكان 

 

ِبيع ة  اْلع ْبِديُّ   ُة ْبُن ر  ْيد  اق   ، أ ُبوُعب  الُ  -الُكْوِفيُّ  ِإْسح  ُيق  ْيدُ : و  الُ  ،ُعب  ُيق  ق اِضي  - : ع اِمرُ و 
ان    :(3)ُجْرج 

رنا أخب ،أخبرنا محمد بن علي بن يعقوب ،أخبرنا أبو المعالي المقري  :(4)السهميقال  .312
ْير ي حمد بن أحمد م ل بن أخبرنا  ،الَباَبس  ان قالاأَلْحَوص بن الُمَفضَّ قال أبو  :أبي : قالَغسَّ

ن كككككككككككحدث ع ،جانرْ بن ربيعة قاضي جُ  ُعَبْيَدةعن  (5)أبو إسحاق" :زكريا يحيى بن معين
 ."مرسل (6)عبد هللا بن مسعود

                                                           

ة  1) ) ِبْيد  ا ْبنُ  ع  ْيد   ُعبيد،: فيقال مهاس في يختلف الثوري، عنه روى  كوفي، جيدا بن ْيدةُعبَ : الدارقطني قال: ح 
 .أعلم وهللا. َعبيدة: ويقال

 ،(86/ 6)جالبخاري، التاريخ الكبير : وانظر ،(1511/ 3)جو ،(1504/ 3الدارقطني، المؤتلف والمختلف )ج 
 (.176/ 2ابن ماكوال، اإلكمال )ج  ،(92/ 6)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 

  .(525/ 1الدارقطني، المؤتلف والمختلف )ج 2) )
". شعبيال من سمع قد هذا وَعبيدة َحْيدا، بن َعبيدة عن الثوري  سفيان روى  قد: " معين ابن عن: الدوري  وقال
 .(398/ 3)ج الدوري 

 :األئمة وثقه :الكوفي ربيعة بن عبيدة3) )
 ". مقبول: "حجر ابن لوقا الثقات، كتاب في حبان ابن وذكره ،"ثقة: "العجلي قال

 (.فق)الراجح أنه ثقة.  قلت:
 ،(123/ 2)ج العجلي، الثقات ،(84/ 6)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(231/ 6)جابن سعد، الطبقات الكبرى 

الدارقطني، المؤتلف والمختلف )ج  ،(140/ 5)ج ابن حبان، الثقات ،(91/ 6)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 
ابن حجر، التقريب  ،(83/ 7ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(263/ 19)ج، تهذيب الكمال المزي  ،(1501/ 3

 (.379: )ص
  .(279: ص) جرجان السهمي، تاريخ4) )

 (.403/ 3)ج الدوري ". ربيعة بن عبيدة عن السبيعي إسحاق أبو يروى : "معين ابن عن: الدوري  وقال
 (.42/ 4)ج الدوري ". ربيعة بن عبيدة عن إسحاق أبي عن سفيان حديث في: "معين ابن عن: وقال
ب ْيع ي   إسحاق أبو الَهْمداني شعيرة أبي أو: ابن علي،: ويقال ُعَبْيد، بن هللا عبد بن عمرو5) ) قال ابن حجر  ،السَّ

 (.ع. )لكذ قبل وقيل ومائة، وعشرين تسع سنة توفي". بأخرة اختلط عابد، مكثر ثقة(: "423 في التقريب )ص:
(: 323 قال ابن حجر في التقريب )ص: الرحمن، عبد أبو الُهذ لي، حبيب بن غافل بن مسعود بن هللا عبد6) )
 اثنتين ةسن ومات الكوفة، على عمر وأمَّره جمة، مناقبه الصحابة، من العلماء كبار ومن األولين، السابقين من"

 (.ع". )بالمدينة بعدها التي في أو وثالثين،
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ٍس الب ْصِريُّ بْ  ُعب ْيُس   ِقْيل : اسْ  ،ُن ب ْيه    :(1)ب ْيه سٍ  ْبنُ  ِإي اُس ُمُه: و 
بحدثنا  ،حدثنا جعفر بن األزهر ،حدثنا أبو بكر الشافعي: (2)الدارقطني قال .313 عن  ،يالَغالَّ

 .(3)"بن ميمون  ُعَبْيُ  أقدم وأوثق من  :َبْيَه بن  ُعَبْي  "قال:  ،يحيى بن معين
 

 ، ْعب اِنيُّ اِنيُّ الشا ْمد  ِكْيٍم اله  اِميُّ األُ  الع بااسِ  أ ُبو ُعْتب ُة بُن أ ِبي ح   :(4)الطاب ر اِنيُّ  يُّ ْرُدنِ الشا
أبو المعالي ثابت بن  أخبرنا ،ح وأخبرنا أبو البركات األنماطي: (5)قال ابن عساكر .314

ن أحمد أبو بكر محمد ب أخبرنا ،أبو العالء محمد بن علي بن يعقوب أخبرنا ،البقال ُبْندار

                                                           

 :بعض األئمة، وتوسط فيه آخرون  وثقه: ب ْيه س بن ُعب ْيس1) )
 ."ثقة: "ماكوال ابن وقال" أخطأ ربما: "وقال الثقات، في حبان ابن وذكره ،"الحديث صالح: "حاتم أبو قال

 الراجح أنه ثقة. قلت:
/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،(34/ 7)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(78/ 7)جالبخاري، التاريخ الكبير 

 ، ابن ُقطلوُبغا، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة(80/ 6)ج اإلكمال ماكوال، ابن ،(523/ 8)جو ،(298
 (.62/ 7)ج
 .(1534/ 3الدارقطني، المؤتلف والمختلف )ج 2) )
، أبو عبيدة اْلَخزَّاز، قال ابن حجر في التقريب )ج: 3) )  (: "ضعيف". )جق(.379ُعَبْي  بن ميمون التَّْيم ي 
 :توثيقه في مختلف: الذهبي في  الكاشف قال: حكيم أبي بن عتبة4) )

 ،"بالقوي   لي: "والدارقطني النسائي، وقال ،"ضعيف: "والنسائي المديني، ابن وقال يلينه، حنبل بن أحمد كان
 ". الحديث في محمود غير: "الجوزجاني وقال
 ال صالح: "حاتم أبو وقال ثقات، نفر في يالدمشق زرعة أبو وذكره ،"الحديث مستقيم إال أعلمه ال: "ُدَحْيم وقال
 في حبان بنا وذكره ،"المسلمين ثقات من: "الطبراني القاسم أبو وقال ،"ثقة: "سفيان بن يعقوب وقال ،"به بأس

وقال  ،"به بأس ال أنه أرجو: "عدي ابن وقال ،"عنه الوليد بن بقية رواية غير من حديثه يعتبر: "وقال الثقات،
 ".الحديث حسن متوسط وهو: "ن االعتدالالذهبي في ميزا

 (.ق س ت د عخ. )ومائة األربعين بعد توفي ،"كثيراا يخطىء صدوق : "حجر ابن وقال
 عنه. الوليد بن بقية رواية أنه صدوق في غير الراجح :قلت

 ،(528/ 6)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(159: ابن المديني، سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني )ص
ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(456/ 2)ج ، الفسوي، المعرفة والتاريخ(295: ص)لجوزجاني، أحوال الرجال ا
الدارقطني، [ ،(66/ 7ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(271/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،(370/ 6)ج

الذهبي، الكاشف )ج  ،(300 /19)جالمزي، تهذيب الكمال  ،]174 : رقم الحديث100/ 1سنن الدارقطني، 
ابن حجر، تهذيب  ،(28/ 3)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(422/ 2)جالذهبي، المغني في الضعفاء  ،(696/ 1

 (.300/ 7)جابن حجر، لسان الميزان  ،(380: ابن حجر، التقريب )ج( 94/ 7التهذيب )ج
  .السياق بهذا ،(301/ 19)جكمال المزي، تهذيب ال: وانظر ،(232/ 38)جابن عساكر، تاريخ دمشق 5) )

بي رواية في معين ابن للفظ موافقة معين؛ ابن عن ،الدوري  ورواية   (.428/ 4)ج الدوري . الَغالَّ
 وقد اختلف فيه قول ابن معين:

 :أخرى  وضعفه مرة معين ابن وثقه: المغني في الذهبي وقال
 (.371/ 6)جحاتم، الجرح والتعديل  ابن أبي". الحديث ضعيف: "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن فقال
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ْير ي  ل بن ص اأَلْحوَ  ، أخبرناالَباَبس  ان،بن الُمَفضَّ  :حيى بن معينقال ي :نا أبي قالحدث َغسَّ
: تبة بن أبي حكيمعُ " ْعَبان ي   ."ثقة الشَّ
 

ة   نُ ُعْثم ان  بْ   ْود  اِميُّ أ ِبي س  ْقِدِسيُّ  الشا ْمِرو بنِ  هللاِ  ِلع ْبدِ ى ل  وْ ه م  وْ بُ كان أ  ، الم   الع اِص، بنِ  ع 
ة   م ْوال ةٌ  هُ مُّ أُ و   اِمتِ  بن   ِلُعب اد   :(1)الصا

 أخبرنا ،َخْيُرْون أبو الفضل بن  أخبرنا ي،أخبرنا أبو البركات األنماط :(2)قال ابن عساكر .315
ْير ي  أبو بكر أخبرنا ،أبو العالء ل، بن اأَلْحَوص  ، أخبرناالَباَبس  عن أبي  :نا أبيحدثالُمَفضَّ
 ".مولى عبادة بن الصامت :ةدَ وْ وعثمان بن أبي سَ " :زكريا قال

 

ة  ُعثْ   ة  بِن أ ِبي ط ْلح  ِريُّ  :م اُن بُن ط ْلح  ْبِد هللِا الع ْبد  ،، ع  ِشيُّ ج   الُقر   :(3)ِبيُّ الح 
 أخبرنا ،َخْيُرْون أبو الفضل بن  أخبرنا ،أخبرنا أبو البركات األنماطي :(4)قال ابن عساكر .316

ْير ي أبو بكر  أخبرنا ،أبو العالء الواسطي لفَ المُ اأَلْحَوص بن  ، أخبرناالَباَبس  أبي  ، حدثناضَّ
 ،المفتاح وإليه دفع النبي  ،وسكن بالمدينة ،هاجر عثمان بن طلحة" :قال أبو زكريا :قال

ا نا يْ نَ وقد شهد حُ  ،وليست له هجرة ،(5)وكان المتولي للبيت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة
                                                           

/ 7ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج". الحديث لمنكر إنه هو إال إله ال الذي وهللا: "معين ابن عن: داود أبو وقال
95.) 

بي، الدوري، رواية من التوثيق ورد وقد له، معين ابن توثيق الراجح قلت:  ابن عن ون البغدادي نقله وما والَغالَّ
 .له لمالزمتهم غيرهم نقله ما على يرجح معين
 مختلف في توثيقه: :سودة أبي بن عثمان1) )

 يعرف ال: "القطان ابن وقال الثقات، في حبان ابن وذكره ،"ثقة: "سفيان بن يعقوب وقال الطاطري، مروان وثقه
 ". به االحتجاج من شيء   النف  في: "الذهبي وقال ،"حاله
 (.ق ت د بخ. )"ثقة: "-وهو الراجح  –حجر  ابن وقال

ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(472/ 2)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ ،(226/ 6)جالبخاري، التاريخ الكبير 
مغلطاي، إكمال تهذيب  ،(386/ 19)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(154/ 5)ج ابن حبان، الثقات ،(153/ 6)ج

الذهبي، ميزان  ،(7/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(275/ 3)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(151/ 9)جالكمال 
 (.384: ابن حجر، التقريب )ص ،(120/ 7ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(35/ 3)جاالعتدال 

 .(371/ 38)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )
 أسلم ،النبي  عن ورواية صحبة له الكعبة، حاجب األوس، بن سعيد أم   أم ه: القرشي طلحة بن عثمان3) )
 رضأ من بأجنادين قتل إنه: وقيل مكة، سكن ثم العاص، بن وعمرو الوليد بن خالد مع وهاجر لهدنة،ا في
، ابن عبد البر، (1961/ 4)ج الصحابة أبو نعيم، معرفة ،(6/ 6)جابن سعد، الطبقات الكبرى ". الشام

 (.373/ 4ابن حجر، اإلصابة )ج ،(1034/ 3)ج االستيعاب
 .(384/ 38)جابن عساكر، تاريخ دمشق 4) )
، طلحة أبي بن عثمان بن شيبة5) ) ، الَعْبَدر يُّ  من(: "269 قال ابن حجر في التقريب )ص: المكي، الَحَجب ي 

 (.ق خ. )وخمسين تسع سنة توفي". وأحاديث صحبة، وله الفتح، مسلمة
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 بن د هللاى بن عبزَّ وأبوه أبو طلحة اسمه عبد العُ  ،وقتل طلحة يوم أحد، مع رسول هللا 
 ".عثمان بن عبد الدار

 

ْفصٍ  أ ُبو، األ ْزِديُّ  ُسل ْيم انُ و اْسُمُه  ،ُعْثم اُن ْبُن أ ِبي اْلع اِتك ةِ   م شْ  ح  اصُّ  ِقيُّ الدِ    :(1)الق 
، ْون َخْيرُ أبو الفضل بن  أخبرنا ،قال أخبرنا أبو البركات األنماطي :(2)قال ابن عساكر .317

ْير ي أبو بكر  رناأخب ،أبو العالء الواسطي أخبرنا  اأَلْحَوص بو أمية أ أخبرنا -بواسط  - الَباَبس 
ل، بن ا صح من أحاديثه أ :عثمان بن أبي العاتكة" :قال أبو زكريا :نا أبي قالحدثالُمَفضَّ

  ".(3)َزْحرأحاديث عبيد هللا بن 

                                                           

 :ديزي بن علي عن كان ما روايته وعلة توثيقه، في األئمة اختلف: العاتكة أبي بن عثمان1) )
 بن يعل من بليته: "أحمد زاد ،"به بأس ال: "ودحيم أحمد، وقال ،"الحديث في ثقة كان: "خياط بن خليفة قال
 .الثقات في حبان ابن وذكره ،"صالح: "داود أبو وقال ،"به بأس ال: "العجلي ، وقال"يزيد
 فهو يزيد نب علي غير عن روى  ما فأما يزيد، بن علي عن روايته كثرة من بليته به، بأس ال: "حاتم أبو وقال 

 وقال ،"عيفض: "النسائي وقال ،"الحديث ضعيف: "سفيان بن ويعقوب مسهر، أبو وقال ،"حديثه يكتب مقارب،
 ".عندهم بالقوي  لي : "أحمد أبو الحاكم وقال ،"بالقوي  لي : "آخر موضع في
 عن اسم،الق عن يزيد، بن علي عن اإلسناد بهذا يرويه ما عامة حديثه، يكتب ضعفه مع وهو: "عدي ابن وقال
 "وثق: "الذهبي وقال ".حديثه يكتب ضعفه مع وهو أمامة، أبي
 ثنتين نةس توفي ،"األلهاني يزيد بن علي عن روايته في ضعفوه صدوق،: " - الراجح وهو – حجر ابن وقال

 (.ق د بخ. )ومائة وخمسين خم : وقيل وخمسين،
 العجلي، الثقات(، 243/ 6)جالبخاري، التاريخ الكبير (، 427: )صخليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط 

العقيلي، (، 75: ص)النسائي، الضعفاء والمتروكون (، 433/ 2)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ(، 327: ص)
(، 202/ 7)ج ابن حبان، الثقات(، 163/ 6)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل (، 221/ 3)جالضعفاء الكبير 
ابن الجوزي، (، 238/ 3)جأبو أحمد، األسامي والكنى (، 282/ 6لكامل في ضعفاء الرجال )جابن عدي، ا

(، 426/ 2)جالذهبي، المغني في الضعفاء (، 8/ 2الذهبي، الكاشف )ج (، 168/ 2)جالضعفاء والمتروكون 
: )ص ابن حجر، التقريب(، 124/ 7ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج(، 40/ 3)جالذهبي، ميزان االعتدال 

384.) 
ابن حجر،  ،(398/ 19)جالمزي، تهذيب الكمال : وانظر ،(394/ 38)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )

 .السياق بهذا ،(125/ 7تهذيب التهذيب )ج
/ 2)ج محرز ابن". العاتكة أبى بن عثمان اسمه القاص حفص أبو: "قال: معين ابن عن: محرز ابن وقال
81.) 
". يخطيء صدوق (: "371 قال ابن حجر في التقريب )ص: اإلفريقي، موالهم، ْمر ي  الضَّ  َزْحر بن هللا عبيد3) )
 (.ق س ت د بخ)
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 أخبرنا ،ءأبو العال ، أخبرناُبْندارثابت بن  أخبرنا ،اوأخبرنا أبو البركات أيضا  :(1)وقال .318
عثمان بن أبي عاتكة أبو " :قال أبو زكريا :نا أبي قالحدث ،أبو أمية أخبرنا ،أبو بكر
 ".لي  بذاك القوي  :دمشق قاصُّ  :حفص

 يء،لي  بش :أبو حفص القاصُّ  ،عمر بن أبي العاتكة" :وقال في موضع آخر :(2)وقال  .319
 ".والصواب عثمان

 

ِصْيٍن الكُ   ِديُّ  ،ْوِفيُّ ُعْثم اُن بُن ع اِصِم بِن ح  ِصْيٍن األ س  ِقْيل  ، أ ُبو ح  ِصْينٍ  - و  ل  ح   - ب د 
ِثْيرٍ  ْيُد بُن ك    :(3)ز 

أخبرنا  ،َخْيُرْون أخبرنا أبو الفضل بن  ،أخبرنا أبو البركات البغدادي :(4)قال ابن عساكر .320
ْير ي أخبرنا أبو بكر  ،أبو العالء الواسطي بي لبن الُمَفضَّ اأَلْحَوص أخبرنا  ،الَباَبس   ،الَغالَّ

ْين:واسم أبي " :نا يحيى قالحدث ،أخبرنا أبي  ".عثمان بن عاصم َحص 

                                                           

ابن حجر، تهذيب  ،(398/ 19)جالمزي، تهذيب الكمال : وانظر ،(394/ 38)ابن عساكر، تاريخ دمشق 1) )
 .السياق بهذا ،(125/ 7التهذيب )ج

 (.420/ 4)ج الدوري ". بالقوي  ولي  دمشق، قاص كان" "معين ابن عن: الدوري  وقال
/ 2)ج محرز ابن". العاتكة أبى بن عثمان اسمه القاص حفص أبو: "قال: معين ابن عن: محرز ابن وقال
81.) 
 (.273: ص)الجوزجاني، أحوال الرجال ". حديثه يحمد ال معين بن يحيى رأيت: "الجوزجاني قال
ابن حجر،  ،(398/ 19)جي، تهذيب الكمال المز : وانظر ،(394/ 38)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )

 .السياق بهذا ،(125/ 7تهذيب التهذيب )ج
بي رواية في معين ابن للفظ موافقة: محرز وابن ،والدارمي ،الدوري  ورواية  الدارمي ،(440/ 4)ج الدوري . الَغالَّ
 (.50/ 1)ج محرز ابن ،(174: ص)
 ":حافظ ثقة أنه على عواأجم: "البر عبد ابن قال :األسدي عاصم بن عثمان3) )

 زاد ،"ثقة" :والذهبي والنسائي، خراش وابن سفيان، بن ويعقوب حاتم، وأبو شيبة، بن ويعقوب العجلي، وقال
 وذكره ابن حبان، وابن شاهين في الثقات. ".ثبت: "الذهبي وزاد ،"ثقة: "يعقوب
 (.ع. )بعدها ويقال ة،ومائ وعشرين سبع سنة توفي". دل  وربما سني، ثبت ثقة: "حجر ابن وقال

/ 3)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ ،(240/ 6)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(317/ 6)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،(161/ 6)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(328: ص) العجلي، الثقات ،(88
الذهبي، تاريخ  ،(401/ 19)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(139: صابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات ) (200

ابن حجر،  ،(8/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(413/ 5)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(460/ 3)جاإلسالم 
 (.384: ابن حجر، التقريب )ص ،(126/ 7تهذيب التهذيب )ج

  .(400/ 38)جابن عساكر، تاريخ دمشق 4) )

 في ينمع ابن لفظ بنحو معين؛ ابن عن: إسحاق بن وحنبل ،صالح بن ومعاوية ،الجنيد وابن ،الدوري  ورواية
بي رواية  (.400/ 38)جابن عساكر، تاريخ دمشق  ،(385: ص) الجنيد ابن ،(321/ 3)ج الدوري . الَغالَّ
 (161/ 6)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ". ثقة حصين أبو: "معين ابن عن :خيثمة أبي ابن وقال
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أخبرنا أبو العالء  ،ُبْندارثابت بن  أخبرنا ،أخبرنا أبو البركات األنماطي :(1)وقال .321
ْير ي أخبرنا أبو بكر  ،الواسطي لاأَلْحَوص بن أخبرنا  ،الَباَبس  واسم " :أبي قال ا، حدثنالُمَفضَّ
ْين:حَ أبي   ".عثمان بن عاصم ص 

 

م ْشِقيُّ   ْبِد األ ْعل ى ْبِن ُسر اق ة  األ ْزِديُّ الدِ   :(2)األ ِميرُ  ،ُعْثم اُن ْبُن ع 
 أخبرنا ،َخْيُرْون أبو الفضل بن  أخبرنا ،أخبرنا أبو البركات األنماطي :(3)قال ابن عساكر .322

ْير ي أبو بكر  أخبرنا ،أبو العالء المقرئ  لْحَوص بن األَ نا ، حدثالَباَبس   ،أبي ، حدثناالُمَفضَّ
 ".أزدي :اقةرَ وابن سُ " :عن يحيى بن معين قال

                                                           

 (.418/ 38)جابن عساكر، تاريخ دمشق ". ومائة وثالثين اثنتين سنة حصين أبو مات: "معين ابن عن :وقال
 صينح وأبو: "قال ،"وعشرين سبع سنة حصين أبو هلك: "معين ابن عن :عثمان أبي بن محمد بن جعفر وقال
 (.416/ 38)جابن عساكر، تاريخ دمشق ". مرة بن زيد بن كثير بن زيد بن عاصم بن عثمان
 .(401/ 38)جابن عساكر، تاريخ دمشق 1) )
 :األزدي سراقة بن األعلى عبد بن عثمان2) )
 .(695/ 3)جتاريخ اإلسالم ، (379/ 3)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ بن سفيان: "ثقة". يعقوب قال
 .(427/ 38)جابن عساكر، تاريخ دمشق 3) )
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 :علي إلىعطاء من المبحث الثاني: 

ِفيُّ م ْوال ُهم  اِئِب الثاق  اِئبِ  ،الُكْوِفيُّ  ،ع ط اُء بُن السا ِقْيل : أ  ، أ ُبو السا ْيدٍ و  ِقْيل : أ  ، ُبو ز  ُبو و 
مادٍ  ، و أ ُبو ُمح  ِزْيد  ْيدٍ وهو ابن ؛ي  اِئِب بِن ز  ِزْيد  ، : السا ِقْيل : اْبِن ي  ِقيْ ، و  ، و  ِفيُّ اِلٍك الثاق  ل : اْبِن م 

م ْوال ُهم
(1) : 

ل بن  حدثنا: قال موسى بن محمد حدثنا :(2)قال العقيلي .323 ان قالالُمَفضَّ  : حيىي قال: َغسَّ

                                                           

 :صحيح منه القدماء فسماع رة،بأخ اختلط وقد في توثيقه، مختلف   :السائب بن عطاء1) )
 واختلط آخرهب حفظه تغير كان وقد المتقدمون، عنه روى  وقد ثقة، كان: "سعد ابن وقال ،"ثقة: "المديني ابن قال
 ا،صحيحا  كان قديماا منه سمع من: "وقال". صالح رجل ثقة، ثقة عطاء: "حنبل بن أحمد وقال ،"عمره آخر في
اشي كان: العجلي وقال ،"صحيحة القديمة أحاديثه: "البخاري  قال ،"بشيء يكن لم حديثا منه سمع ومن  ثقة خا
ا  ثقة: "نسائيال وقال ،"الكتاب صالح غير كان ألنه الحديث، في لقنوه إذا يتلقن بأخرة كان عطاء أن إال... قديما
 الحديث ستقيمم الحص يختلط، أن قبل قديماا الصدق محله كان: "حاتم أبو وقال ".تغير أنه إال القديم حديثه في
تج من اختلط، ولم يخرجوا عن عطاء وال يح : "الدارقطني وقال ".كثيرة تخاليط حديثه في حفظه، تغير بأخرة ثم

 من سائبال بن عطاء حدثك ما: "شعبة وقال حديثه إال بما رواه األكابر: شعبة، والثوري، ووهيب، ونظراؤهم ".
 علينا قدم: " َليَّةعُ  ابن وقال ،"فاكتبه بعينه رجل عن حدثك وما تكتبه، فال البختري  وأبي وميسرة زادان من رجاله
 وذكره ،"وفالن وزادان ميسرة أشياخنا فيقول من؟: له فنقول يتوهم فكان نسأله، فكنا البصرة، السائب بن عطاء
 سنة فيتو  ،"طاختل صدوق : "حجر ابن وقال. أفردهم إذا ما دون  الشيوخ، جمع إذا حديثه ُضع  ف فيمن رجب ابن
 (.ق س د خ. )ومائة وثالثين ست
 .اختالطه في كان ما عنه يؤخذ وال صحيحه؛ في له البخاري  ورواية له، األئمة لتوثيق ثقة أنه الراجح :قلت

/ 6)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(328/ 6)جابن سعد، الطبقات الكبرى  ،(84/ 3)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ
أحمد، العلل ومعرفة  ،(294: أحمد، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد )ص ،(332: ص) قاتالعجلي، الث ،(465

أحمد، العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي وغيره  ،(384/ 3)ج ،(309/ 3)جالرجال، رواية عبد هللا بن أحمد 
ح علل ابن رجب، شر  ،(398/ 3)ج، العقيلي، الضعفاء الكبير (332: ص) العجلي، الثقات ،(42: )ص

/ 5)ج ابن حبان، الثقات ،(332/ 6)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(817/ 2)ج ،(813/ 2)ج الترمذي
الدارقطني، العلل الواردة في األحاديث النبوية [ ،(72/ 7ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(201
ابن عدي،  ،(262: ص) لحاكمالسجزي ل الحاكم أبو عبد هللا، سؤاالت ،]2179: رقم الحديث 143/ 11ج

/ 3)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(86/ 20)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(15/ 3الكامل في ضعفاء الرجال )ج
العالئي،  ،(134: ص)الذهبي، من تكلم فيه وهو موثق  ،(110/ 6)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(698

 (.391: ابن حجر، التقريب )ص ،(49/ 5)ج داود أبي شرح العيني، ،(82: ص)المختلطين 
 .(400/ 3)جالعقيلي، الضعفاء الكبير 2) )
ء العقيلي، الضعفا". بذاك هو فلي  تغير وقد سمع ومن قديماا، منه سمع من: "معين ابن عن: الدوري  قال

 (.400/ 3)جالكبير 
 ،مستقيم سائبال بن عطاء عن سلمة، بن وحماد الحجاج، بن وشعبة سفيان، حديث: "معين ابن عن: وقال
 (.309/ 3)ج الدوري ". عمره آخر في عطاء لتغير بذاك، لي  جرير وأشباه الحميد، عبد بن جرير وحديث

 (.321/ 3)ج الدوري ". زيد أبو كنيته السائب بن عطاء: "معين ابن عن: وقال
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 وأما وشعبة، ،(1)انسفي مثل: صحيح، الكبار من منه، سمع فمن :السائب بن عطاء "تغير
 .فال" وأشباهه (2)جرير

                                                           

: يحيىل فقلت حديثاا، ثالثين عبيدة من سمعت: قال اختلط، قد السائب بن عطاء كان: "معين ابن عن: وقال
 نم إال - يضعفهم كأنه - الطحان وخالد هو روى  ما ال: "قال صحيح؟ هو ألي  وذووه جرير منه سمع فما
ا االختالط وفى الصحة، في منه عوانة أبو سمع وقد: "يحيى قال" قديماا منه سمع  (.328/ 3)ج الدوري ". جميعا
 قلتف ،"بآخرة السائب بن عطاء من سمعوا ؤالءوه فضيل وابن جريراا إن: "معين ابن عن :الجنيد ابن وقال
 بالسائ بن عطاء من سمع سلمة بن وحماد: "يحيى قال ،"نعم: "قال خلط؟ قد السائب بن عطاء كان: ليحيى
 (.478: ص) الجنيد ابن". االختالط قبل قديماا
 شهور،م هو: "فقال السائب، بن عطاء عنه يروي  الذي هللا عبيد بن حرب عن معين ابن سألت: الدارمي وقال
 (.93: ص) الدارمي". ثقة وعطاء
 نهإ ثم صحيح، فهو وسفيان حصين عن هشيم روى  وما بأخرة، أنكروه: "معين ابن عن: طهمان ابن وقال
 (.31: ص) طهمان ابن". اختلط
 فيانس: قال سماعاا؟ أصحهم من: قلت نعم،: قال اختلطا؟ وحصين السائب، بن عطاء: "معين البن قلت: وقال

 (.104: ص) طهمان ابن. إليه يلتفت فلم مكانه؟ أين فجرير: قلت. حصين بن وهشيم الثوري، يعني أصحهم
 أو هو كإلي أحب أيما: فقيل ،"الحديث ضعيف: "فقال زياد، أبي بن يزيد عن معين ابن سئل: يعلى أبو قال
 (.73/ 7)ج ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال". أقربهما ما: "فقال السائب؟ ابن عطاء
 شعبة، بارالك منه سمع ما: "فقال يضعفونه، إنهم: قلت". ثقة: "معين ابن عن: البرقي هللا عبد بن محمد وقال
 (.246/ 9)جمغلطاي، إكمال تهذيب الكمال ". صحيح وسفيان
 م،ستقيم السائب بن عطاء عن سلمة، بن وحماد وسفيان شعبة وحديث: "معين ابن عن :الدورقي هللا عبد وقال
 لبصري ا بقطر بن بالل عن السائب بن عطاء حدث وقد عمر، آخر في عطاء تغير بعد وأشباهه جرير وحديث
 .(72/ 7ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج". أحد فيها يشاركه لم أحاديث ثالثة
". عدهمب الذين هؤالء من خير عطاء في سلمة بن وحماد وسفيان شعبة: "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال

 (.735/ 2)ج ابن رجب، شرح علل الترمذي
 سمع منو  فجيد، االختالط قبل منه، سمع فمن اختلط، كان: " معين ابن عن :بن حنبل أحمد بن هللا عبد وقال
 (.29/ 3)جأحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد ". بشيء فلي  االختالط بعد منه،
 روى  نم وجميع السائب، بن عطاء مثل ضعيف، سليم أبي بن ليث: "معين ابن نع :يحيى أبي بن أحمد وقال
 .(73/ 7ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج". وسفيان شعبة إال االختالط في عنه روى  عطاء عن

". ةسلم بن وحماد وسفيان، شعبة، حديث من كان ما إال ضعيف حديثه كل: "معين ابن ونقل الذهبي قول
 (.699/ 3)جريخ اإلسالم الذهبي، تا

 سمع منه سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري:1) )
ب  يُّ  ُقْرط   بن الحميد عبد بن جرير2) )  ب )ص:قال ابن حجر في التقري وقاضيها، الري  نزيل الكوفي، الضَّ

 إحدى لهو  ومائة، وثمانين ثمان سنة توفي ،"حفظه من يهم عمره آخر في كان قيل الكتاب، صحيح ثقة(: "139
 (.ع. )سنة وسبعون 
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 نب محمد بن جعفر حدثنا، إبراهيم بن هللا عبد بن محمد حدثني  :(1) وقال الدارقطني .324
بي حدثنا، األزهر  بن اللب عن، السائب بن عطاء "يحدث: معين بن يحيى قال: قال الَغالَّ
 .أحد" فيها يشاركه لم أحاديث، ثالثة (2)ُبقُطر

 

اِنيُّ  ع ط اُء بنُ   ، وُيقال: ، أ ِبي ُمْسِلٍم الُخر اس  مادٍ  أ ُبوقال: ، ويُ ُعْثم ان   أ ُبوأ ُبو أ يُّْوب  ، ُمح 
اِلحٍ  أ ُبووُيقال:  ،، ص  ْلِخي  اِم  ن ِزيلُ  الب  لاِب ى ل  وْ م   -الشا  واسمُ  -األ ْزِديُّ  ر ة  ُصفْ  أ ِبي بنِ  الُمه 

ْبدُ : ُمْسِلمٍ  أ ِبيه يْ بِ أ   ر ةُ ال: ، وُيقهللاِ  ع  م ْيس 
 (3): 

 لي،ع بن محمد حدثنا ،ُبْندار بن ثابت أخبرنا البركات، أبو أخبرنا :(4)قال ابن عساكر .325
لاأَلْحَوص بن  أخبرنا أحمد، بن محمد أخبرنا  معين: نب يحيى قال قال: أبي ، حدثناالُمَفضَّ

                                                           

 .(236/ 1الدارقطني، المؤتلف والمختلف )ج 1) )
بان، ابن ح". البصري  هو السائب، بن عطاء عنه روى  بكرة، أبى عن: "حبان ابن قال: ُبقُطر ْبن بالل2) )

 .(65/ 4)ج الثقات
 :اختلف األئمة في توثيقه :الُخر اساني مسلم أبي بن عطاء3) )
 ،"صدوق  ةثق به، بأس ال: "حاتم أبو وقال ،"ثبت: "يعقوب زاد ،"ثقة: "بن شيبة ويعقوب وأحمد، سعد، ابن قال
 . "ويعنعن يرسل ثقة: "الذهبي وقال ،"عباس ابن يلق لم لكنه ثقة، نفسه في هو: "الدارقطني وقال
 أكثرهمو  ،ُضع  ف صدوق : "الذهبي ، قال"به بأس ال أنه أرجو: "عدي ابن وقال ،"بأس به لي : "النسائي وقال
 بطل روايته في ذلك كثر فلما عنه، فحمل يعلم، وال يخطيء الوهم، كثير الحفظ، رديء: "حبان ابن ، وقال"وثقه

 ".نظر فيه القول هذا: "الذهبي في  سير أعالم النبالء ؛ وأجابه"به االحتجاج
. راسانيالخ عطاء غير هحديث يترك أن يستحق مالك عنه يروي  رجالا  أن  بن لمالك أعرف ما: "البخاري  وقال
 ."مقلوبة أحاديثه "عامة: قال شأنه؟ ما: -يعني الترمذي  –له  قلت
 ت د م. )ومائة وثالثين خم    سنة توفي" ويدل  ويرسل كثيراا، يهم صدوق : "-وهو الراجح  -حجر  ابن وقال
 (.ق س

البخاري، الضعفاء الصغير  ،(244/ 6)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(261/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
ابن أبي حاتم،  ،(405/ 3)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(271: الترمذي، العلل الكبير )ص ،(107: ص)

ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال  ،(131/ 2ابن حبان، المجروحين )ج ،(334/ 6)جالجرح والتعديل 
الذهبي، ديوان  ،(701/ 3)جريخ اإلسالم الذهبي، تا ،(106/ 20)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(72/ 7)ج

/ 6)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(135: ص)الذهبي، من تكلم فيه وهو موثق  ،(276: ص) الضعفاء
ابن حجر، التقريب  ،(64: ص) ابن حجر، طبقات المدلسين ،(238: ص) العالئي، جامع التحصيل ،(140
 (.392: )ص
جر في التقريب قال ابن ح البصري، سعيد أبو األزدي، الَعَتكي سارق  بن ظالم سمهوا ُصْفَرة، َأب ي بن الُمَهلَّب -

 أبو الق ،"مرسلة رواية وله بالكذب، يرمونه أعداؤه فكان بالحرب عارفاا وكان األمراء، ثقات من(: "549 )ص:
 .(س ت د. )الصحيح على وثمانين اثنتين سنة توفي ،"منه أفضل أميراا رأيت ما: "السبيعي إسحاق

 .(420/ 40)جابن عساكر، تاريخ دمشق 4) )
: ص) الدارمي ،(178/ 3)ج الدوري ". ثقة: "معين ابن عن :منصور بن وإسحاق ،والدارمي ،الدوري  وقال
 (.335/ 6)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(146
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 بنا مالك قالو  مسلم، أبي ابن وقالوا: ميسرة، ابن قالوا: عثمان، أبو الخراساني: "عطاء
 (1)[ورأى]خمسين  سنة وولد ئة،اوم وثالثين ثالث سنة ومات هللا، عبد بن عطاء أن :
 ".(2) [عمر]ابن 

 كرب أبو أخبرنا الواسطي، العالء أبو أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا: (3)وقال .326
ْير ي  لاأَلْحَوص بن  أخبرنا ،الَباَبس   "عطاء عين:م بن ىيحي قال قال: أبي ، حدثناالُمَفضَّ
 عن ثابت بن سالم. ،إرسال". صح عن األنماطي صاحب وكان ثبت، :الخراساني

                                                           

 (427/ 4)ج الدوري ". مسلم أبي بن عطاء هو الخراساني، عطاء" عن ابن معين: :الدوري  وقال
 (.439/ 4)ج الدوري ". ميسرة ابن وهو منه، وسمع عمر، ابن رأى الخراساني عطاء: "معين ابن عن: وقال
 (.85: ص) طهمان ابن". عباس ابن من يسمع لم: "معين ابن عن :طهمان ابن وقال
 ،"سلمر : "فقال عباس؟ وابن هريرة، أبى عن حدث الخراساني عطاء: له وقيل: معين ابن عن: محرز ابن وقال
ا لقى: له قيل  (.129/ 1)ج محرز ابن". سمعت ما: "فقال ؟ النبي أصحاب من أحدا
ن عساكر، اب". الخراساني عطاء: "ومحدثيهم خراسان أهل تابعي تسمية في عن ابن معين: صالح بن معاوية قال

 .(420/ 40)جتاريخ دمشق 
/ 3)جد ذكرها الذهبي في  ميزان االعتدال ، وق]...  [وردت في موضعها من تاريخ دمشق، هكذا:  قلت:1) )
بي؛ كما أثبتها في هذا الموضع (73        وهللا أعلم.  –، قول ابن معين، رواية الَغالَّ
 ، والصواب ما أثبته كما ورد في: الدوري ]عمرو[وردت في موضعها من ابن عساكر، تاريخ دمشق  قلت:2) )
ا: الذهبي، ميزان االعتدال (421/ 40)ج عساكر في ابن ذكره وقد ،(439/ 4) ، كما (73/ 3)ج، وانظر أيضا

       وهللا أعلم.  – سبق
 .(428/ 40)جابن عساكر، تاريخ دمشق 3) )
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ل ِبيُّ   فااُف، أ بو م خل ٍد الح   :(1)ع ط اُء بُن ُمسلٍم الخ 

كَّر ي   أخبرني :(2)قال الخطيب البغدادي .327  ي،الشافع هللا عبد بن محمد أخبرنا: قال ،السُّ
بي ابن حدثنا: قال زهر،األ بن محمد بن جعفر حدثنا: قال : ريازك أبو قال: قال ،الَغالَّ

 .ثقة" :الَخفَّاف مسلم بن "عطاء

                                                           

فااف مسلم بن عطاء1) )  :في توثيقه مختلف: الخ 
 ."الثقات" كتاب في حبان ابن وذكره ،"ثقة: "داود وأبو ووكيع، موسى، بن الفضل قال
 حديثه في: "داود أبي بن بكر أبو وقال ،"بشيء هو لي : "داود أبو وقال ،"الحديث مضطرب: "أحمد وقال
ا كان: "حاتم أبو وقال ".لين ا شيخا : زرعة أبو ال، وق"حديثه يثبت فال بقوى  ولي  كتبه، دفن وكان...  صالحا
م حفظه من روى  ثم كتبه دفن" ا رجالا  وكان فيه، فَيه  ا اشيخا  كان: "حبان ابن ، وقال"صالحا  ثم كتبه، فند صالحا

 فيما إال به االحتجاج وبطل أخباره، في المناكير فكثر فيخطيء، التوهم على بالشيء يأتي فكان يحدث، جعل
، وقال "ليهع ينكر ما بعض حديثه في: "عدي ابن وقال ،"حديثه على يتابع ال: "العقيلي ، وقال"الثقات وافق

 . ةومائ تسعين سنة توفي ".بذاك لي الذهبي: "
 )تم س ق(. ،"كثيراا يخطيء صدوق : "-وهو الراجح  -حجر  ابن وقال

ابن  ،(405/ 3)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(112: أحمد، العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي وغيره )ص
 ،(131/ 2ابن حبان، المجروحين )ج ،(255/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،(336/ 6)جأبي حاتم، الجرح والتعديل 

الذهبي، الكاشف )ج  ،(104/ 20)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(80/ 7ن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )جاب
 (.392: ، ابن حجر، التقريب )ص(23/ 2
بي لرواية موافقة معين، ابن عن :الدارمي ورواية، (237/ 14)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )2)  الَغالَّ

 .(153: ص) الدارمي. عنه
/ 3ج)العقيلي، الضعفاء الكبير ". منكرات وأحاديثه بأس، به لي : " معين ابن عن: صالح بن يةمعاو  وقال
405). 
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ِنيُّ   اٍر الم د  ماد ، أ ُبوع ط اُء بُن ي س  ِلي ُمح  ِديِني   اْلِهال  اِضي، اْلم   بنت ْيُمون ةم   مول ى الق 
اِرث  :(1)اْلملك و عبد هللا، و عبد ُسل ْيم ان، أ ُخو ، الناِبي زوج اْلح 

 نب الحسين أبي عن ،محمد بن هللا نصر الفتح أبي على قرأت :(2)ابن عساكر وقال .328
 بنا الرحمن عبد انأنبأ ،الكوفي بن علي بن أحمد بن هللا عبيد الفضل أبو ناخبر أ ،الطُُّيْور ي  
 ثنيحد ،جدي حدثني ،يعقوب بن أحمد بن محمد بكر أبو أخبرنا ،َحمَّة بن   أحمد بن عمر

ل  ان، بنُمَفضَّ  ".مسعود ابن على يسار بن عطاء دخل" :قال يحيى عن َغسَّ

 

                                                           

 توثيقه: على متفق  : الهاللي يسار بن عطاء1) )
 صاحب ،فاضل ثقة: "حجر ابن الثقات، وقال في حبان ابن "ثقة"، وذكره: والنسائي زرعة، ابن سعد، وأبو قال

 (.ع. )ذلك بعد وقيل وتسعين، أربع سنة توفي ،"وعبادة مواعظ
/ 3)جالدوالبي، الكنى واألسماء  ،(241: الترمذي، العلل الكبير )ص ،(131/ 5)جابن سعد، الطبقات الكبرى 

ابن  ،(148/ 2)ج ابن يون ، تاريخ ابن يون  المصري  ،(338/ 6)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(966
 ،(217/ 7ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(127/ 20)جذيب الكمال المزي، ته ،(199/ 5)ج حبان، الثقات

 (.392: ابن حجر، التقريب )ص
 َبرَّة، اسمها وكان قيل(: "753 قال ابن حجر في التقريب )ص: ، النبي زوج الهاللية، الحارث بنت ميمونة -

". حيحالص على وخمسين إحدى سنة ودفنت بها، وماتت سبع، سنة بَسر ف وتزوجها ميمونة،  النبي فسماها
 (.ع)
(: 255 قال ابن حجر في التقريب )ص: سلمة، أم وقيل ميمونة، مولى المدني، الهاللي يسار بن سليمان -
 (.ع. )قبلها وقيل المائة، بعد توفي ،"السبعة الفقهاء أحد فاضل، ثقة"
 عنه يروي  المدينة، أهل في عداده ، النبي أصحاب من رجل عن يروي  ميمونة، مولى يسار، بن هللا عبد -

 (.161/ 6)ج ابن ُقطلوُبغا، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة ،(233/ 5)جالبخاري، التاريخ الكبير . أهلها
 توفي ،"ثقة(: "366 قال ابن حجر في التقريب )ص: ميمونة، مولى المدني، الهاللي يسار بن الملك عبد -
 (.س. )ومائة عشر سنة
، عن ابن معين؛ موافقة للفظ ابن معين في الدوري ، ولفظ رواية (444/ 40)جيخ دمشق ابن عساكر، تار  )2)

بي. الدوري   .(80/ 3) رواية الَغالَّ
 (.338/ 6)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ". ثقة يسار بن عطاء: "معين ابن عن :منصور بن إسحاق وقال
 ليمانس أخو يسار بن عطاء: "ومحدثيهم لمدينةا أهل تابعي تسمية معين في ابن عن :صالح بن معاوية قال
 (.439/ 40)جابن عساكر، تاريخ دمشق ". يسار بن هللا عبد وأخوه يسار، بن الملك عبد وأخوه يسار، ابن
". عمن: "قال هما؟ أخوان يسار بن وسليمان يسار، بن عطاء: ليحيى قلت :أحمد بن حنبل بن هللا عبد قال

 .(31/ 3)جرواية عبد هللا بن أحمد  أحمد، العلل ومعرفة الرجال،
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ارُ   فا ْبِد هللِا الصا اُن بُن ُمْسِلِم بِن ع   :(1)أ ُبو ُعْثم ان  الب ْصِريُّ ، ع فا
كَّر ي   أخبرني :(2)قال الخطيب البغدادي .329  ي،الشافع هللا عبد بن محمد أخبرنا: قال ،السُّ
بي ابن حدثنا: قال زهر،األ بن محمد بن جعفر حدثنا: قال : عنيي له، وذكر: قال ،الَغالَّ
 .حديث" غير في خطأ عليه أخذت "قد: فقال وثبته، عفان معين، بن يحيى

                                                           

ار مسلم بن عفان1) ) فا  : توثيقه على متفق   :الصا
جلي: "، وزاد العا، حجةثبتا زاد ابن سعد: " قانع: "ثقة"، وابن خراش، وابن حاتم، وأبو والعجلي، سعد، ابن قال

 الثقات. في حبان ابن وزاد ابن قانع: "مأمون"، وذكره "ثبت"، وزاد أبو حاتم: "متقن"،
" كذا؟ لىع عفان تابع من: حنبل بن أحمد وسئل ،"خالفني من عفان وافقني إذا أبالي ما: "سعيد بن يحيى وقال
 أبو: "المديني ابن وقال ،"والتعديل الجرح أحكام في ثبتاا  ككان: " الكككذهبي وقكككال"! متكككابع إلى يحتاج وعفان: "فقال
 كان ممسل بن عفان ترى : "حرب بن سليمان قول ونقل الكامل، في ديع ابن وذكره ،"صدوقان وعفان ُنَعْيم
ا حديثاا شعبة عن يضبط أن جهده جهد لو وهللا شعبة، عن يضبط  الحفظ ديءر  بطيئاا كان عليه، قدر ما واحدا
 به بأس ال وعفان الشيء، بعد الشيء في يهم قد فإنه ثقة كان وإن الثككقة ألن: "عدي ابكككن قككال ثم ،"الفهم رديء
 كرري ما كثرة من مراراا مجلسه من عفان أقام شعبة رأيت: " الحوضي عمرو أبي قول حجر ابن ونقل ،"صدوق 
 إلى بالنسبة ةشعب عن يضبط ال كان أنكككه سليمان قول وكأن تحمله، في تثبته على يدل فهذا: "قال ثم ،"عليه
 خمسة لىع فيضرب حرف في يشك كان رجل في لأقو  ما:  المديني ابن وقال ،"بسرعة يحفظون  الذين أقرانه
 )ع(.". ثبت ثقة: "حجر ابن وقال ،"أسطر

 ،(336: ص) العجلي، الثقات ،(72/ 7)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(218/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
ضعفاء ابن عدي، الكامل في  ،(522/ 8)ج ابن حبان، الثقات ،(30/ 7)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 

 ،(254/ 10)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(167/ 20)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(5/2021الرجال )ج
: ص)ابن الكيال، الكواكب النيرات  ،(393: ابن حجر، التقريب )ج ،(397/ 5)جالذهبي، تاريخ اإلسالم 

489.) 
الذهبي،  ،(167/ 20)جالكمال  وانظر: المزي، تهذيب ،(201/ 14)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )

 ، بهذا السياق.(232/ 7ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(246/ 10)ج سير أعالم النبالء
بي، حيث قال: : معين ابن ، عنعليل بن الحسن ورواية  في فانع أخطأ"بمعنى لفظ ابن معين في رواية الَغالَّ
ا، بها أعلمت ما حديثاا، وعشرين َني ف / 16ج) وبينه". الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد بيني فيما وأعلمته أحدا
263.) 
 (.103/ 4)ج الدوري ". بأس به لي : "معين ابن عن: الدوري  وقال
 في عيمن أبي من أثبت وهللا عفان وكان رويا، فيما حباب بن زيد من أثبت عفان كان: "معين ابن عن: وقال
 (.285/ 4)ج الدوري ". سلمة بن حماد
 ارميالد". ثقتان: "فقال عفان؟ أو حماد في إليك أحب أسد بن فبهز: له قلت: معين ابن عن: الدارمي وقال
، الخطيب البغدادي". صدوقين ثقتين جميعا كانا" بنحوها وقال: منصور بن الخالق عبد، ورواية (82: ص)

 (.201/ 14)ج تاريخ بغداد
 (.119: ص) طهمان ابن". ديثح ألفي شعبة عن يروي  عفان كان: "معين ابن عن: طهمان ابن قال
 (.119/ 1)ج محرز ابن". عوانة أبى في بالكثير عفان يكن لم: "معين ابن عن: محرز ابن وقال
 (.76/ 2)ج محرز ابن". تغير فيه كتابه رأيت قد: قال ألفاظ؟ عنده كان عفان: "معين البن قيل: وقال
 (.201/ 14)ج بغدادي، تاريخ بغدادالخطيب ال". ثبت "ثقة :معين ابن عن: حبان بن الحسين وقال
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اِلٍم الم وِصِليُّ   ِفْيُف بُن س  ِليُّ  ع ْمٍرو ، أ ُبوع  رُ م ْوال ُهم الب ج   :(1)، األ ْعو 
 ، قال: أخبرنا محمد بنكَّر ي  السُّ أخبرني عبد هللا بن يحيى  :(2)قال الخطيب البغدادي .330

بيعبد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد األزهر، قال: حدثنا ابن  قال: قال  ،الَغالَّ
يَلةمولى  :عفيف بن سالم الموصلي"أبو زكريا يحيى بن معين:   ."ثقة ،َبج 

                                                           

". عفانو  وشعبة، والثوري، جريج، وابن مالك،: خمسة الحديث أصحاب" :معين ابن عن :شيبة بن يعقوب قال
 (.201/ 14)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد

 ومات ين،ومائت عشرة تسع سنة منه خلون  أليام صفر، في عفان أنكرنا: "معين ابن : عنخيثمة أبي ابن وقال
 (.201/ 14)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد". أيام بعد عفان
". انوعف نعيم، أبي من رجلين، من أثبت رأيت ما: "معين ابن عن: زاهر بن محمدو ،الدمشقي زرعة أبووقال 

 (.463: ص) ، أبو زرعة الدمشقي، تاريخ أبي زرعة الدمشقي(307/ 14)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد
 ؟"انعف أو مهدي بن الرحمن عبد أثبت، من: "قلت معين بن يحيى سألت: النسائي العباس بن محمد وقال
 منه سنأ عفان وكان الكتاب، في عفان رجال من يكن ولم الناس، وحديث لحديثه أحفظ الرحمن عبد كان: "قال

 (.201/ 14)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد". بسنين: خيثمة وقال بسنتين،
 ".مهدي بن الرحمن عبد من أثبت عفان: "معين ابن عن :فهم بن الرحمن عبد بن محمد وقال
غدادي، الخطيب الب". هللا فأستغفر إياه، لقنته أنا حديث في مرة إال قط عفان أخطأ ما: "معين ابن عن: وقال

 (.201/ 14)ج تاريخ بغداد
 :ن آخرو  فيه وتوسط األئمة، بعض وثقه: الموصلي سالم بن عفيف1) )
. الثقات يف حبان ابن وذكره ،"به بأس ال: "حاتم أبو زاد ،"ثقة: "سفيان بن ويعقوب حاتم، وأبو داود، أبو قال 

 صالح: "الذهبي ، وقال"يترك ال أخطأ ربما: "الدارقطني وقال ،"الناس خيار من صدوق " :خراش ابن وقال
 (.ع . )ومائة ثمانينال بعد توفي ."صدوق : "- الراجح وهو – حجر ابن وقال ".الحديث

ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(452/ 2)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ ،(75/ 7)جالبخاري، التاريخ الكبير 
المزي،  ،(55: ص) الدارقطني، سؤاالت البرقاني للدارقطني ،(523/ 8)ج ابن حبان، الثقات ،(30/ 7)ج

 (.394: ابن حجر، التقريب )ص ،(84/ 3)جل الذهبي، ميزان االعتدا ،(179/ 20)جتهذيب الكمال 
 .السياق بهذا ،(180/ 20)جالمزي، تهذيب الكمال : وانظر ،(260/ 14)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )

بي. رواية في معين ابن للفظ موافقة معين؛ ابن عن: خيثمة أبي وابن ،الدوري  ورواية / 4ج) الدوري  الَغالَّ
 (.242/ 3لسفر الثالث )جابن أبي خيثمة، ا ،(411
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ْيٍم اْلب اِهلِ   ، أ ُبو ُخر  ْهب اِء اْلب ْصِريُّ   :(1)يُّ م ْوالُهمُ ُعْقب ُة ْبُن أ ِبي الصا
كَّر ي  أخبرني  :(2)قال الخطيب البغدادي .331 ، قال: أخبرنا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن السُّ

بيمحمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن   :اءبَ هْ ة بن أبي الصَّ بَ قْ عُ " :، قال: قال أبو زكرياالَغالَّ
 ."م مولى باهلة، كان ينزل المدائنيْ رَ يكنى أبا خُ 

 

ِنيُّ الِمْصِريُّ ُعْقب ُة   ْبٍس ، بن ع اِمٍر الُجه  اُل: أ ُبو ح   -الُمْقِرُئ، أ ُبو ع  ُيق  اُل: أ ُبو و  ُيق  مااٍد، و 
ِد  اُل: أ ُبو األ س  ُيق  اُل: أ ُبو ع اِمٍر، و  ُيق  ْمٍرو، و    :(3)الِمْصِريُّ  –ع 

أخبرنا  ،لعالءأخبرنا أبو ا ،أخبرنا أبو الفضل ،وأخبرنا أبو البركات :(4)قال ابن عساكر .332
بيأخبرنا أبو أمية بن  ،أبو بكر بن عامر  عقبة" :قال يحيى يقول :نا أبي قالحدث ،الَغالَّ
 ".كنيته أبو حماد :الُجَهن ي  

                                                           

ْهب اء أبي بن ُعْقب ة1) )  :األئمة وثقه :الصا
: اتمح أبو وقال ،"الحديث صالح: "أحمد وقال. الثقات في حبان ابن وذكره ،"ثقة: "والدارقطني داود، أبو وقال
 الراجح أنه صدوق. قلت: ".الصدق محله"

 ،(104/ 3)جفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد أحمد، العلل ومعر  ،(205/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(293/ 1)جمسلم، الكنى واألسماء  ،(442/ 6)جالبخاري، التاريخ الكبير 

الذهبي، تاريخ  ،(171: ص)، ابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات (247/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،(312/ 6)ج
 (.86/ 3)جهبي، ميزان االعتدال الذ ،(460/ 4)جاإلسالم 

 . (195/ 14)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )
. "ثقة: "معين ابن عن: الموصلي يعلى وأبو ،منصور بن وإسحاق ،محرز وابن ،طهمان وابن ،الدوري  وقال
 محرز ابن ،(50: ص)و ،(40: ص) طهمان ابن ،(386/ 4)جو ،(205/ 4)ج الدوري ". ثقة: "محرز ابن زاد
 حبان، ابن صحيح حبان، ابن[ ،(312/ 6)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(109/ 2)جو ،(106/ 1)ج
 (.247/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،]2110 : رقم الحديث471/ 5ج
ني عامر بن عقبة3) )  خرج الشام؛ إلى الناس بكر أبو وندب ،هللا  رسول قبض فلما ، النبي صحب: الُجه 

 داراا، بها تنىواب فنزلها مصر، إلى تحول صفين، ثم معاوية مع وشهد ومصر، الشام فتوح هدفش عامر بن عقبة
 .مصر أهل مقبرة بالمقطم ودفن سفيان، أبي بن معاوية خالفة آخر في بها وتوفي

ابن عبد البر، االستيعاب ، (2150/ 4)ج الصحابة أبو نعيم، معرفة ،(345/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
 (.429/ 4ابن حجر، اإلصابة )ج ،(1073/ 3)ج
 .(493/ 40)جابن عساكر، تاريخ دمشق 4) )
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م ة    ْلق  ْبدِ  أ ُبو ،ُحِديجٍ  ْبنِ ُعْقب ُة بُن ع  ْحم نِ  ع  الُ  – الرا ُيق  الُ  ،أ ُبو ُيوُسف   :و  ُيق  ِعْيدٍ  :و   أ ُبو س 
 :(1) اْلب ْيُروِتيُّ  ،ِريُّ اْلم ع افِ  –

بي وقال :(2)قال المزي  .333 ان الَغالَّ ل بن َغسَّ  من :ة"عقب: قال زكريا، أبو حدثني: الُمَفضَّ
 .به" بأس ال ،دمشقي األوزاعي، أصحاب

 

بِ يُّ   ٍم الضا  :(3)أ ُبو ُنع ْيٍم الُكْوِفيُّ  ،ُعْقب ُة بُن ُمْكر 
كَّر ي  ن يحيى أخبرني عبد هللا ب :(4)قال الخطيب البغدادي .334 هللا  أخبرنا محمد بن عبد ،السُّ

بيحدثنا ابن  ،حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر ،الشافعي د بن وقد روى محم" :قال الَغالَّ
وزعم أبو زكريا يحيى بن  ،(6)اطةمَ بن حَ  ُقَداَمةعن  ،يب   م الضَّ رَ كْ عن عقبة بن مُ  ،(5)ربيعة

 ."عقبة هذا قوي الحديث :معين أن

                                                           

 مختلف في توثيقه: عقبة بن علقمة:1) )
في  ، وذكره ابن حبان"مأمون : "الحاكم زاد ،"ثقة: "هللا عبد أبو والحاكم والنسائي، خراش، وابن مسهر، أبو قال

 ."وق صد: "الذهبي قال، و "يهعل يتابع الو : "األوزاعي عن: العقيلي وقال، "صالح: "قانع ابن الثقات، وقال
 نةس توفي حديثه"، من لي  ما عليه يدخل محمد ابنه كان لكن : "صدوق، -وهو الراجح  –وقال ابن حجر 

 ق(.  )س ومائتين. أربع
والتعديل ، ابن أبي حاتم، الجرح (354/ 3)ج، العقيلي، الضعفاء الكبير (443/ 6)جالبخاري، التاريخ الكبير 

/ 6، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج(500/ 8)جو ،(245/ 7)ج ، ابن حبان، الثقات(314/ 6)ج
: ص)، الحاكم أبو عبد هللا، سؤاالت السجزي للحاكم (173: ص)، ابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات (491
، ابن حجر، تهذيب التهذيب (87/ 3)جالذهبي، ميزان االعتدال ، (213/ 20)ج، المزي، تهذيب الكمال (207
 . (395: ، ابن حجر، التقريب )ص(247/ 7)ج
 .السياق بهذا (247/ 7ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج: وانظر ،(213/ 20)جالمزي، تهذيب الكمال 2) )
م بن ُعْقبة3) ) بِ ي ُمْكر   ."مقبول: "-وهو الراجح  – حجر ابن وقال الثقات، في حبان ابن ذكره: الضا

 الخطيب البغدادي، المتفق والمفترق  ،(500/ 8)ج ابن حبان، الثقات ،(439/ 6)جري، التاريخ الكبير البخا
ابن حجر،  ،(251/ 7ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(227/ 20)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(1717/ 3)ج

 (.395: التقريب )ص
، بهذا (251/ 7جر، تهذيب التهذيب )جابن ح، وانظر: (1718/ 3) الخطيب البغدادي، المتفق والمفترق 4) )

 السياق.
 (.410/ 3)ج الدوري ". ثقة: "معين ابن عن: الدوري  وقال
 توفي". صدوق " (:478 قال ابن حجر في التقريب )ص: وكيع، عم ابن الكوفي، الكالبي ربيعة بن محمد5) )
 (.بخ. )ومائة التسعين بعد
ب  ي   َحَماَطة بن ُقَدامة6) )  عبد نب وجرير الثوري، عنه روى  العزيز، عبد بن عمر سمع: "ري البخا قال: الضَّ

/ 49)جابن عساكر، تاريخ دمشق : وانظر ،(178/ 7)جالبخاري، التاريخ الكبير  ".مكرم بن وعقبة الحميد،
 (.953/ 3)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(301
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 :(1)أ ُبو ع مااٍر الِعْجِليُّ  ،الب ْصِريُّ  ،ُة بُن ع مااٍر الي م اِميُّ ِعْكِرم   
كَّر ي   أخبرني :(2)قال الخطيب البغدادي .335  ي،الشافع هللا عبد بن محمد أخبرنا: قال ،السُّ
بي ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال  نب يحيى قال: قال ،الَغالَّ
 .ثبت" :عمار بن "عكرمة: معين

                                                           

 : وثقه بعض األئمة، وتوسط فيه آخرون : العجلي عمار بن عكرمة1) )
 لعجلي،ا وقال ،"عندهم ثقة: "عمار ابن وقال ،"ثبتاا ثقة، أصحابنا عند عمار بن عكرمة كان: "المديني بنا قال
 ،"ثقة: "والدارقطني داود، وأبو
 يف أن إال صدوق،: "جزرة محمد بن صالح وقال ،"دل  وربما حديثه، في وهم ربما صدوق،: "حاتم أبو وقال
 حديثه يف صدوقاا، كان: "خراش ابن وقال ،"صدوق : "الساجي وقال ،"بأس به لي : "النسائي وقال ،"شيئاا حديثه
 به، يحتج ولم البخاري، به استشهد: "الذهبي وقال ،"ثقة عنه روى  إذا الحديث مستقيم: "عدي ابن وقال ،"نكرة
  ."الشواهد من له وأكثر يسيراا، مسلم به واحتج
 في أن رواذك وغيرهم؛ والنسائي حاتم، وأبو داود، وأبو خاري،والب وأحمد، المديني، وابن سعيد، بن يحيى أن إال

 .اضطراب كثير أبي بن يحيى عن حديثه
 له كني ولم اضطراب، كثير أبي بن يحيى عن روايته وفي يغلط، صدوق : "-وهو الراجح  – حجر ابن وقال
 (.ق س ت د م خت. )ومائة الستين قبيل توفي". كتاب

 ،(171/ 2)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ ،(339: ص) العجلي، الثقات ،(50/ 7)جالبخاري، التاريخ الكبير 
ابن عدي،  ،(11/ 7)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(264: أبو داود، سؤاالت اآلجري ألبي داود )ص

المزي، تهذيب الكمال  ،(126: ص)الدارقطني، اإللزامات والتتبع  ،(486/ 6الكامل في ضعفاء الرجال )ج
 العراقي، ابن ،(137/ 7)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(153/ 4)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(256/ 20)ج

 السيوطي، ،(396: ابن حجر، التقريب )ص ،(42: ص) ابن حجر، طبقات المدلسين ،(73: ص) المدلسين
 (. 75: ص) المدلسين أسماء
الذهبي، سير أعالم  ،(259/ 20)جتهذيب الكمال المزي،  ،(189/ 14)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )

 (.262/ 7ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(136/ 7)ج النبالء
 هللا بدوع ،الدورقي أحمد بن هللا وعبد ،صالح بن ومعاوية ،شيبة بن ويعقوب ،مريم أبي ابنو ،الدوري  وقال
 ". ثقة: "معين ابن عن: شعيب ابن
 ". ثبت: "شعيب بن هللا وعبد ،شيبة بن يعقوب وزاد ،"حديثه يكتبون ": مريم أبي ابن زاد

 ،(91/ 3)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(479/ 6ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(123/ 4)ج الدوري 
 (.479/ 6ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(185/ 14)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد

 ،(266/ 4)ج الدوري ". حافظاا وكان أميًّا، عمار بن عكرمة كان: "معين بنا عن: حاتم وأبو ،الدوري  وقال
 .(11/ 7)ج، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل (289/ 4)جو

، أحب عكرمة: "معين ابن عن: الدارمي وقال  (144: ص) الدارمي". ضعيف أيوب إلي 
: ص)و ،(66: ص) طهمان ابن". عتبة بن أيوب من أثبت عمار بن عكرمة: "معين ابن عن: طهمان ابن وقال
67.) 
 .(343/ 1ابن أبي خيثمة، السفر الثالث )ج". بأس به لي  صدوق : "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال
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 بن محمد أخبرنا: قال الواسطي، علي بن محمد العالء أبو القاضي أخبرنا :(1)قالو  .336
ْير ي  موسى بن أحمد ل بن أمية أبو أخبرنا: قال بواسط، الَباَبس  ان اأَلْحَوص بن الُمَفضَّ  َغسَّ
بي  .ببغداد" (2)المهدي زمن عمار بن عكرمة "ومات: قال أبي، حدثنا: قال ،الَغالَّ

                                                           

 (.190/ 14)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد1) )
ابن  ."ومائة وخمسين تسع سنة رجب في البصرة عمار بن عكرمة قدم: "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال

 (.343/ 1أبي خيثمة، السفر الثالث )ج
 هللا عبد بن علي بن محمد بن هللا عبد المنصور جعفر أبي الخليفة ابن محمد هللا عبد أبو المؤمنين، أمير2) )
 ونصف، وشهراا سنين عشر الخالفة تولى. العباس بني من الثالث العباسي؛ الخليفة المطلب عبد بن العباس ابن
 .ومائة وستين تسع سنة المحرم من بقين لثمان ومات
 .(500/ 4)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  .الرشيد هارون  ثم الهادي، موسى البنيه بعده من باألمر وعقد
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ِشيُّ م ْوال ُهمِعْكرِ   ، الب ْرب ِريُّ األ ْصلِ ، م ُة الُقر  ِنيُّ ْبِد هللِا الم د  ْيِن قِ  ؛أ ُبو ع  ان  ِلُحص  بِن اْيل : ك 
، ف و ه ب ُه الْبِن ع بااسٍ   :(1)أ ِبي الُحرِ  الع ْنب ِريِ 

 أخبرنا أبو الحافظ، المبارك بن الوهاب عبد البركات أبو أخبرنا :(1)قال ابن عساكر .337
أخبرنا  يعقوب، بن علي بن محمد العالء أخبرنا أبو ،َخْيُرْون  بن الحسن بن أحمد ضلالف

                                                           

 :يثبت ولم آخرون، فيه وطعن األئمة من جماعة وثقه فقد: توثيقه في مختلف: عباس ابن مولى ِعْكرمة1) )
 بن هللا دعب أبو وقال ،"بعكرمة احتج إال أصحابنا من أحد لي : "اري البخ وقال ،"ثقة: "والنسائي العجلي، قال 

 اءرؤسك ذلك على واتفككق عكرمة، بحديث االحتجاج على بالحديث العلم أهل عامة أجمع قد: "المروزي  نصر
 سألت لقدو  ثور، وأبو معين بن ويحيى راهويه وابن حنبل بن أحمد: منهم عصرنا، أهل من بالحديث العلم أهل
 قد مةوعكر  إياه، سؤالي من تعجب الدنيا، إمام عندنا عكرمة: فقال بحديثه االحتجاج عن راهويه بن سحاقا

 ثبتت رجل كلو  وعدلوه، عنه رووا قد العلماء من واحد غير وبأن إياه، ومالزمته عباس ابن بصحبة عدالته ثبتت
 ".جرحه غير يحتمل ال بأمر عليه ذلك يبين حتى أحد تجريح فيه يقبل لم عدالته
: قال ديثه؟بح يحتج: قيل ،"ثقة: "حاتم أبو وقال ،"عنه أكتب لم ثقة عندي يكن لم لو: "فقال أيوب عنه وسئل
: عدي بنا وقال ،"رأيه فلسبب ومالك األنصاري  سعيد بن يحيى عليه َأنكر والذي الثقات عنه روى  إذا نعم"
 من ال فضعي قبل من ُأتي قد فيكون  ضعيف، عنه ي يرو  أن إال الحديث، مستقيم فهو عنه رووا إذا الثقات"

 ".احهمصح في ثقة عنه روى  إذا أحاديثه أدخلوا الصحاح وأصحاب عنه، الرواية من األئمة يمتنع ولم قبله،
 :يثبت ولم بالكذب، عكرمة رمى وغيره عمر ابن أن ُحكي وقد
: قال س؟عبا بن هللا عبد على عكرمة بكذ كما عليَّ  تكذب ال: لنافع قال عمر ابن أن أبلغك: مالك سئل فقد
 ". مواله لُبْرد ذلك قال المسيب بن سعيد أن بلغني ولكن ال،"
 حيىي عككن الجزار، خلف أبي رواية من ألنه عنه يثبت لم عمر ابن فقول: "الفتح مقدمة في حجر ابن قال

 ابن عن ذاه ثبت إن: "جرير ابن وقال ،"الحديث متروك: الَبكَّاء ويحيى ذلك، يقول عمر ابن سمع أنكه الَبكَّاء،
 من مسألة ليهع أنكر يككون  أن يككمكن فقكككد روايتككه، جميكع في القدح منه يتعين ال كثيرة ألوجه محتمل فهو عمر

 ". فيها كذَّبه المسائل
ا وقال ،"كذباا الخطأ يسمون  الحجاز وأهل: "حبان ابن وقال  حديثال عنه العلم أهل فحمل عكرمة أما: "أيضا
ا أعلم وما كلها، األقاليم في والفقه  ".فيه كانت بدعابة إال بشيء   ذمه أحدا
 تكلم حدأ مع حجة ال ألنه فيه، تكلم من كالم فيه يقدح وال العلماء، جلة من عكرمة كان: "البر عبد ابن وقال
الكذب، ب يرميه نكا المسيب بن سعيد أن بلغه ألنه عنه، الرواية عن جبن مالك يكون  أن يحتمل وقد فيه،

 مالكاا نأ وزعموا: "قال ثم ،"هللا شاء إن عليه باطل ذلك وكل الخوارج، رأي من إليه نسب لما يكون  أن ويحتمل
 هذا صحة ي أدر  وال فيه، وغيره المسيب ابن سعيد لكالم كتابه في يكون  أن كره ألنه منه، عكرمة ذكر أسقط
 تلك في عطاء رواية وترك عباس، ابن عن روايته إلى ومال ه،باسم وصرح الحج، كتاب في ذكره قد مالكاا ألن

 ". واألمانة والثقة المناسك، علم في التابعين أجل وعطاء المسألة،
 عنه تثبت وال عمر، ابن عن تكذيبه يثبت لم بالتفسير، عالم ثبت ثقة: "حجر ابن وقال ثقة، أنه الراجح :قلت
 (. ع. )كذل بعد وقيل ومائة، أربع سنة توفي". بدعة

ابن  ،(5/ 2)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ ،(339: ص) العجلي، الثقات ،(49/ 7)جالبخاري، التاريخ الكبير 
ابن عدي، الكامل في  ،(114/ 6)ج ،(230/ 5)ج ابن حبان، الثقات ،(8/ 7)جأبي حاتم، الجرح والتعديل 

 ،(262/ 7)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(27 ،26/ 2)ج ابن عبد البر، التمهيد ،(469/ 6ضعفاء الرجال )ج
ابن حجر،  ،(93/ 3)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(438/ 2)ج المغني ،(16/ 5)ج الذهبي، سير أعالم النبالء

 (.397: ابن حجر، التقريب )ص ،(38/ 2ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(425/ 1)ج الباري  فتح
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ْير ي  أحمد بن محمد بكر أبو ل بن َغسَّ  أمية أخبرنا أبو ،الَباَبس   اناأَلْحَوص بن الُمَفضَّ
بي  هريرة". أبي من سمع قال: "وعكرمة معين بن يحيى عن أخبرنا أبي، ،الَغالَّ

 ليع بن حدثنا محمد الحسن، بن أخبرنا أحمد األنماطي، البركات بوأ وأخبرنا :(2)وقال .338
لاأَلْحَوص بن أخبرنا  محمد، بن أحمد بن أخبرنا محمد يعقوب، بنا أبي  ا، حدثنالُمَفضَّ

 ئة". اوم سبع سنة في عكرمة "مات قال:
 ليع بن محمد أنبأنا ،ُبْندار بن ثابت أنبأنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(3)وقال .339

ْير ي  أحمد بن محمد أنبأنا الواسطي، ان أنبأنا ،الَباَبس  ل بن َغسَّ  حدثنا ،اأَلْحَوص بن الُمَفضَّ
 في واحد موضع في عليهما ُصلي ومائة، خم  سنة (4)وُكَثي  ر عكرمة "وتوفي قال: أبي

 الجنائز". موضع

                                                           

 رواية في معين ابن للفظ موافقة معين، ابن عن ،لدوري ا ورواية ،(81/ 41)جابن عساكر، تاريخ دمشق  )1)
بي  (.221/ 3)جو ،(171/ 3)جو ،(32/ 3)ج الدوري . الَغالَّ
 (.140/ 3)ج الدوري ". هللا عبد أبو عكرمة: "معين ابن عن: الدوري  وقال
". ، فأخرجتتوغرق فأبقت،: عكرمة قال. ولتغرقن لتأبقن،: عباس ابن لي قال: عكرمة قال: "معين ابن عن: وقال
 علم تبيع: له لفقي بعد، عباس بن هللا عبد بن علي   وباعه يعتقه، لم عبد   وعكرمة عباس ابن ومات: "يحيى قال
 (.105/ 3)ج الدوري ". فاسترده أبيك؟
 عم،ن: "قال ؟"عنه رجل عن روى  وقد: "قلت". نعم: "قال عكرمة؟ يكره أن  بن مالك كان: ليحيى قلت: وقال
 (.178/ 3)ج وري الد". يسير شيء
 ذاه نحو أو عباس بابن أعلم عكرمة كان: "فقال نافع؟ وعن عباس، ابن مولى عكرمة عن يحيى سئل: وقال
 (.249/ 3)ج الدوري ". عمر بابن أعلمهما نافع وكان الكالم، من

 (.194/ 3)ج الدوري ". عكرمة يكره مالك وكان: "معين ابن عن: وقال
 (.168: ص) ،(162: ص) الدارمي". ثقة: "الدارمي وقال
". باسع ابن مولى عكرمة: ومحدثيهم المدينة أهل تابعي تسمية في: "معين ابن عن: صالح بن معاوية وقال

 (.76/ 41)جابن عساكر، تاريخ دمشق 
 رأي ينتحل كان عكرمة ألن عكرمة؛ أن  بن مالك يذكر لم إنما: "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال

 (.194/ 2ثمة، السفر الثالث )جابن أبي خي". الصفرية
ثالث ابن أبي خيثمة، السفر ال". عباس ابن موالي وشعبة وعكرمة، كريب،: "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال
 (.202/ 2)ج
 لمةس بن حماد وفي عكرمة في يقع إنساناا رأيت إذا: "معين ابن عن: الطيالسي عثمان أبي بن جعفر وقال
 (.103/ 41)جن عساكر، تاريخ دمشق اب". اإلسالم على فاتهمه
 ، بهذا السياق.(146/ 3)ج، وانظر: الذهبي، تاريخ اإلسالم (125/ 41)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )
 ، بهذا السياق.(146/ 3)ج، وانظر: الذهبي، تاريخ اإلسالم (110/ 50)جابن عساكر، تاريخ دمشق 3) )

بي.عن ابن معين؛ بنحو كال ابن أبي خيثمة،ورواية   .(199/ 2ابن أبي خيثمة، السفر الثالث )ج م الَغالَّ
 . مدنيُّ ال َصْخر أبو الُخَزاعي، األسود بن الرحمن عبد بن ُكثَّي  ر هو: المشهور، الشاعر َعزَّة ُكَثي  ر4) )
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ر انِ   ْند  ِشيُّ م ْوالُهُم، اإِلْسك  ِثيٍر اْلُقر   : (1)يُّ اْلِمْصِريُّ اْلع الُء ْبُن ك 

بو ، أخبرنا أُبْندارأخبرنا أبو البركات األنماطي، أخبرنا ثابت بن  :(2)قال ابن عساكر .340
لاأَلْحَوص بن العالء، أخبرنا أبو بكر، أخبرنا  ن معين أبي قال: وذم يحيى ب ، حدثناالُمَفضَّ

 ثقة". :فقال: "ولي  بشئ"، وقال: "العالء بن كثير المصري  (3)العالء بن كثير

 

ن  اثِ اْلع الُء ْبُن ك    ك  ْول ى ب ِني ُأم ياة ، س  ، م  م ْشِقيُّ اِميُّ الدِ  ْعٍد الشا ، أ ُبو س   :(4)لُكْوف ة  يٍر اللاْيِثيِ 
بو ، أخبرنا أُبْندارأخبرنا أبو البركات األنماطي، أخبرنا ثابت بن  :(5)قال ابن عساكر .341

لبن  اأَلْحَوصالعالء، أخبرنا أبو بكر، أخبرنا  ن معين أبي قال: وذم يحيى ب ، حدثناالُمَفضَّ
 ثقة". :العالء بن كثير فقال: "ولي  بشئ"، وقال: "العالء بن كثير المصري 

  

                                                           

الم الذهبي، تاريخ اإلس ،(106/ 4)جابن خلكان، وفيات األعيان . وغيره مروان بن الملك عبد ومدح الشام، قدم
(3 /144). 
 : وثقه بعض األئمة، وتوسط فيه آخرون:العالء بن كثير المصري 1) )

قال أبو زرعة: "ثقة"، وقال أبو حاتم: "صالح الحديث، ال بأس به"، وقال ابن حجر: "ثقة عابد". توفي سنة أربع 
 وأربعين ومائة، أو قبلها. )سي(.

(، الذهبي، تاريخ اإلسالم 532/ 22هذيب الكمال )ج(، المزي، ت360/ 6ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج
(، 42/ 20(، صالح الدين الصفدي، الوافي بالوفيات )ج 104/ 3(، الذهبي، ميزان االعتدال )ج930/ 3)ج

/ 1(، السيوطي، حسن المحاضرة )ج436(، ابن حجر، التقريب )ص: 190/ 8ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج
276.) 
 (.227/ 47ق )جابن عساكر، تاريخ دمش2) )
 .العالء بن كثير الليثي3) )
 قال الذهبي: مجمع  على ضعفه: العالء بن كثير الدمشقي:4) )

قال أحمد: " حديثه لي  بشيء"، وقال البخاري، وابن عدي: "منكر الحديث". وقال ابن المديني، وأبو زرعة، 
م: أبو زرعة: "واهي الحديث"، وزاد أبو حاتوأبو حاتم، والنسائي، والدارقطني، والبيهقي: "ضعيف الحديث"، زاد 

 "منكر الحديث، ال يعرف بالشام". 
وقال األزدي: "ساقط ال يكتب حديثه"، وقال ابن حبان: "وكان ممن يروي الموضوعات عن األثبات، ال يحل 

 وقال ابن حجر: "متروك، رماه ابن حبان بالوضع". االحتجاج بما روى وإن وافق فيها الثقات".
 (.227/ 47بن عساكر، تاريخ دمشق )جا5) )

/ 6: عن ابن معين: "لي  حديثه بشيء". ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )جمعاوية بن صالحوقال  
375.) 
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ِلي    يد بنِ  ع  ن أ بو ،التاْيِميُّ  ُجْدع ان   بنِ  هللاِ  ع بد بنِ  ُزه ْيرٍ  بنِ  هللاِ  ع بد بنِ  ز  س   األ عم ى، الح 
، اِزي   أصله الب ْصِريُّ   :ِحج 
يد بنِ  بع ِلي   المعروف وهو ، بنِ  ز  ، ُجْدع ان  ِشيُّ  :(1)جد جده إلى أبوه ينسب الُقر 

 ،ْنداربُ  بن ثابت المعالي أبو أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(2)قال ابن عساكر .342
 اأَلْحَوص بن أخبرنا أحمد، بن محمد بكر أبو أخبرنا علي، بن محمد العالء أبو أخبرنا
انالُمَفضَّ   هللا عبد بن زيد بن "علي قال: معين بن يحيى (3)]عن[ أبي، ، حدثنال بن َغسَّ

 ُجْدَعان". بن هللا عبد بن مليكة أبي بنا
 

                                                           

 ":فيه اختلفوا: "الميزان في الذهبي قال: جدعان بن زيد بن علي1) )
 ،"الثبتب ولي  الحفاظ، أحد: "ذهبيال وقال ،"هو ما اللين وإلى الحديث، صالح ثقة: "شيبة بن قال يعقوب 

: لترمذيا وقال ،"به بأس ال: "أخرى  مرة وقال ،"بالقوي  ولي  حديثه يكتب: "وقال الثقات، في العجلي وأورده
 ".الحديث صالح: "الذهبي وقال ،"غيره يوقفه الذي الشيء يرفع ربما أنه إال صدوق،"
: حبان بنا وقال.  والدارقطني حاتم، وأبو زرعة، وأبو جاني،والجوز  سعد، وابن وأحمد، المديني، ابن: ضعفه وقد 
ا كان"  المناكير يهاف وتبين أخباره، في ذلك كثر حتى اآلثار في ويخطيء األخبار، في يهم وكان جليالا، شيخا

 ".  ضعيف: "حجر ابن وقال ،"به االحتجاج ترك فاستحق المشاهير، عن يرويها التي
 (.ق س ت د م بخ. )قبلها وقيل وثالثين وإحدى مائة سنة مات
 .أعلم هللاو فمقروناا، له مسلم إخراج أما ضعفه، سبب حبان وابن الترمذي بين وقد ضعيف، أنه الراجح :قلت

 ،(620/ 1)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ ،(346: ص) العجلي، الثقات ،(275/ 6)جالبخاري، التاريخ الكبير 
، (229/ 3)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،]2678: رقم الحديث 46/ 5 ،الترمذي، سنن الترمذي[ ،(741/ 2)جو

 والكنى األسامي أحمد، أبو ،(103/ 2ابن حبان، المجروحين )ج ،(186/ 6)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 
ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون  ،]248 : رقم الحديث130/ 1الدارقطني، سنن الدارقطني، [ ،(277/ 3)ج
ابن حجر،  ،(322/ 7ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(127/ 3)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(193 /2)ج

 (.401: ابن حجر، التقريب )ص ،(311/ 7)جلسان الميزان 
 .(488/ 41)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )

 عقيل ابن نم إلي أحب هو: "مرة وقال ،"بشيء لي : "مرة وقال ،"بحجة لي : "معين ابن عن: الدوري  وقال
 (.349/ 4)جو ،(276/ 4)جو ،(84/ 3)جو ،(341/ 4)ج الدوري ". هللا عبيد بن عاصم ومن
 (.141: ص) الدارمي" القوي  بذاك لي : " معين ابن عن: الدارمي وقال
 (. 230/ 3)جالعقيلي، الضعفاء الكبير ". ضعيف بصري : "معين ابن عن: صالح بن معاوية وقال
: ص) الجنيد ابن". قط زيد بن علي اختلط ما: "قال اختلط؟ زيد بن علي: معين بنا سئل: الجنيد ابن وقال
456). 
ة، ابن أبي خيثم". شيء كل في ضعيف: "أخرى  مرة وقال ،"بذاك لي : "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال

 (.491/ 1)جالسفر الثاني 
 وهللا أعلم. –واب ما أثبته ، والص]علي[وردت في موضعها من ابن عساكر، تاريخ دمشق  قلت:3) )
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ة    ِليُّ ْبُن أ ِبي ط ْلح  اِلُم ْبُن  ،ع  اِميُّ الْ س  اِرٍق الشا اِشِميُّ م ْول ى اْلع بااِس، أ ُبو الْ  ،ُمخ  ِن اْله  س  ح 
، ن ِزي ِريُّ ز   :(1)ُل ِحْمصٍ اْلج 

كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى  :(2)قال الخطيب البغدادي .343 د بن ككككككككك، قال: أخبرنا محمالسُّ
عبد هللا بن إبراهيم الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن 

بي، قال: قال أبو زكريا يعني: يحيى بن معين  :لحة سالمط أبو ،علي بن أبي طلحة" :الَغالَّ
 ".(3)قدم علي أبي العباس أمير المؤمنين

 

                                                           

 : توثيقه في مختلف  : طلحة أبي بن علي1) )
 يرى  كانو  سوء، رأي له ولكن مستقيم، الحديث في هللا شاء إن هو: "داود أبو وقال ،"ثقة: "والعجلي أحمد، قال

 . الثقات في حبان ابن وذكره ،"بأس به لي : "النسائي وقال ،"السيف
 محمودب لي  منكر الحديث، ضعيف وهو: "سفيان بن يعقوب وقال ،"منكرات أشياء له: "أخرى  مرةا  أحمد وقال

 ".حجة هو وال بمتروك هو لي : "آخر موضع في وقال ،"المذهب
 (.ق س د م. )ومائة وأربعين ثالث سنة توفي ،"يخطىء قد صدوق : "- الراجح وهو – حجر ابن وقال

 ،(152/ 1)جل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد أحمد، العل ،(318/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
/ 6)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(164: أحمد، العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي وغيره )ص ،(324/ 1)جو

/ 2)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ ،(348: ص) ، العجلي، الثقات(219/ 1)جمسلم، الكنى واألسماء  ،(281
 ،(191/ 6)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(234/ 3)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(65/ 3)جو ،(457

المزي، تهذيب  ،]3297 رقم الحديث :181/ 4الدارقطني، سنن الدارقطني [ ،(211/ 7)ج ابن حبان، الثقات
بي، الذه ،(450/ 2)جالذهبي، المغني في الضعفاء  ،(41/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(490/ 20)جالكمال 

 (.402: ابن حجر، التقريب )ص ،(339/ 7ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(134/ 3)جميزان االعتدال 
 .(380/ 13)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )
 (.432/ 4)ج الدوري ". طلحة أبو طلحة أبي بن على: "معين ابن عن: الدوري  وقال 
 الهاشمي اسالعب أبو هاشم بن المطلب عبد بن العباس بن هللا عبد بن علي بن محمد بن السفاح هللا عبد3) )

 .العباس بني خلفاء أول المؤمنين، أمير العباسي
 مملكة يعوجم السودان بالد إلى وطنجة تاهرت بين ما الطاعة عن وخرج الجماعة، تفرقت وبدولته: "الذهبي قال

تاريخ اإلسالم  الذهبي،. ومائة وثالثين ست سنة توفي". ذلك واستمر عليها تغلب من البالد بهذه وخرج األندل ،
 (.681/ 3)جو ،(598/ 3)ج
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ِليُّ   ، ظ ْبي ان   ْبنُ  ع  نِ  اْلع ْبِسيُّ س  اُل:، الُكْوِفيُّ  أ ُبو الح  ُيق  ،  و  ْنِبيُّ اد  ق  الج   :(1)اِضي ب ْغد 
كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى  :(2)قال الخطيب البغدادي .344 د بن كككككككككككك، قال: أخبرنا محمالسُّ
، قال: بيالَغالَّ بد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن ع

 ".ليسوا بشيء :، وعمر بن حبيب(3)ان، واللؤلؤي يَ بْ علي بن ظَ "قال يحيى بن معين: 

                                                           

 :األئمة ضعفه: الع ْبسي ظ ْبي ان بن علي1) )
 يخطئ: "الدارقطني وزاد ،"بمناكير يحدث: " الساجي زاد ،"ضعيف: "والدارقطني الساجي، وزكريا نمير، ابن وقال
 ،"الحديث متروك: "النسائي وقال ،"بشيء لي : "داود أبو وقال ،"الحديث منكر: "البخاري  وقال ،"كله حديثه في
ا الحديث واهي: "زرعة أبو وقال ،"حديثه يكتب وال بثقة لي : "آخر موضع في وقال  وأبو اتم،ح أبو وقال ،"جدا
 ،"بين يثهحد على والضعف: "عدي ابن وقال ،"بأخباره االحتجاج سقط: "حبان ابن وقال ،"متروك: "األزدي الفتح
 (.ق. )ومائة وتسعين اثنتين سنة توفي" ضعيف: "حجر ابن وقال ".ضعفوه: "الذهبي لوقا

 النسائي، مشيخة النسائي ،(77: ص)النسائي، الضعفاء والمتروكون  ،(369/ 6)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
ن حبان، اب ،(191/ 6)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(234/ 3)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(76: ص)

الدارقطني، الضعقاء والمتروكون  ،(322/ 6ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(105/ 2المجروحين )ج
الذهبي، ميزان االعتدال  ،(42/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(496/ 20)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(166/ 2)ج
ابن  ،(341/ 7تهذيب التهذيب )جابن حجر،  ،(195/ 2)جابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون  ،(134/ 3)ج

 (.402: حجر، التقريب )ص
  .(403/ 13)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )

ابن حبان، المجروحين  ،(279/ 3)ج الدوري ". بشيء لي : "معين ابن عن :خيثمة أبي وابن ،الدوري  وقال
 (.105/ 2)ج
 (.50/ 1)ج محرز ابن". بثقة لي  خبيث، كذاب: "معين ابن عن: محرز ابن وقال
 اللؤلؤي. زياد بن الحسن3) )
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ِليُّ ْبُن ي ِزيد  ْبِن أ ِبي ِهالٍل   اِني  ع  الُ ، األ ْله  ُيق  ْبِد ا ،الِهال ِليُّ  :و  اِميُّ ْلم  أ ُبو ع  الُ  ،ِلِك الشا ُيق  : و 
م ْشِقيُّ  ِن الدِ  س   :(1)أ ُبو الح 

 أخبرنا ،َخْيُرْون  بن الفضل أبو أخبرنا ي،األنماط البركات أبو أخبرنا :(2)قال ابن عساكر .345
ْير ي  بكر أبو أخبرنا ،الواسطي يعلى أبو لبن  اأَلْحَوص أخبرنا ،- بواسط – الَباَبس  ، الُمَفضَّ
 ،(3)القاسم نع ،يزيد بن وعلي ،رحْ زَ  بن هللا عبيد وأحاديث" :زكريا أبو الق :قال أبي حدثنا
 ".ضعيفة مرفوعة :(4)مامةأُ  أبي عن

 علي" :كرياز  أبو قال :قال بإسناده العالء أبو أخبرنا قال ،ُبْندار بن ثابت وأخبرنا :قالو  .346
  ".يضعف :يزيد بنا

                                                           

اِني   هالل أبي بن يزيد بن علي1) )  ": يترك ولم جماعة ضعفه: "الذهبي قال: األ ْله 
: لترمذيا وقال ،"يضعف: "آخر موضع في وقال ،"الحديث منكر: "البخاري  وقال ،"ضعيفاا كان: "المديني ابن قال
: اتمح أبو وقال ،"الحديث متروك: "آخر موضع في وقال ،"بثقة ي ل: "النسائي وقال ،"الحديث في يضعف"
 في نظرن أن فيحتاج الصحة على القاسم عن يزيد بن على روى  ما كان فإن منكر، حديثه الحديث، ضعيف"

 ". بقوى  لي : "زرعة أبو وقال ،"يزيد بن على أمر
 يكون  ال: حمنالر  عبد أبو والقاسم يزيد، بن يوعل زحر، بن هللا عبيد خبر إسناد في اجتمع إذا: "حبان ابن وقال
 ".الصحيفة بهذه االحتجاج يحل فال أيديهم عملت مما إال الخبر ذلك متن
 األزدي، وقال ،"الضعيف ذلك قبل من فيؤتى ضعيف عنه يروي  أن إال صالح نفسه في هو: "عدي ابن وقال

 وقال ،"الحديث منكر: "نعيم أبو قال ،"الحديث اهبذ: "أحمد أبو الحاكم وقال ،"متروك: "والبرقاني والدارقطني،
ا وقال ،"مناكير له: "الذهبي  ".يترك ولم جماعة، ضعفه: "أيضا
 (.ق ت. )ومائة عشرة بضع سنة توفي". ضعيف: "حجر ابن وقال

الجوزجاني، أحوال الرجال  ،(99: ص)البخاري، الضعفاء الصغير  ،(301/ 6)جالبخاري، التاريخ الكبير 
 ،]1282: رقم الحديث 571 3ج[و ،]3195 : رقم الحديث345/ 5،جالترمذي، سنن الترمذي[ ،(285: ص)
/ 3)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(77: ص)، النسائي، الضعفاء والمتروكون ]2731: رقم الحديث 76/ 5ج[و

، تهذيب الكمال المزي  ،(63/ 2ابن حبان، المجروحين )ج ،(209/ 6)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(254
ابن  ،(178/ 21)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(200/ 2)ج ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون  ،(178/ 21)ج

/ 2الذهبي، الكاشف )  ،(466/ 3)الذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(306/ 6عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج
 (.406: ابن حجر، التقريب )ص ،(396/ 7ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(49
  .السياق بهذا ،(179/ 21)جالمزي، تهذيب الكمال : وانظر ،(284/ 43)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )

ابن عساكر، ". ". كلها ضعاف: ُأمامة أبي عن القاسم عن يزيد بن علي: "معين ابن عن: عمر بن محمد قال
 (.282/ 43)جتاريخ دمشق 

/ 43ج)ابن عساكر، تاريخ دمشق ". ضعيف الشامي يزيد نب علي: "معين ابن عن :شعيب بن هللا عبد وقال
282.) 
 قال ابن حجر في التقريب )ص: ُأمامة، أبي صاحب الرحمن، عبد أبو الدمشقي، الرحمن عبد بن القاسم3) )

 (.ق س ت د. )ومائة عشرة اثنتي سنة توفي ،"كثيراا يغرب صدوق (: "450
 وثمانين، ست سنة موتاا بها الصحابة آخر بالشام، توفي الحارث، بن نَ َعْجاَل  ْبنُ  ُصَديُّ : الباهلي ُأمامة أبو4) )
 .حمص سكن لحيته، يصفر كان سنة، وتسعون  إحدى وله

 (.1526/ 3)ج الصحابة معرفة نعيم، أبو ،(326/ 4)جالبخاري، التاريخ الكبير 
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بي وقال .347  ".لحديثا منكر :القاسم صاحب ؛اللياله يزيد بن علي" :قال أبي نا: حدثالغ الا
 

 :كثير إلىعمارة من المبحث الثالث: 
ة  ث اِبتٍ   ْفص  ِحْيح: ن اِبٍت  – ُعم ار ُة ْبُن أ ِبي ح  ْوحٍ  ،اأْل ْزِديُّ  -والصا ِقْيل : أ ُبو – أ ُبو ر  ك ِم  و  الح 

-  ،   :(1)الع ت ِكيُّ م ْوال ُهمالب ْصِريُّ
 أخبرنا ،َخْيُرْون أبو الفضل بن  أخبرنا ي،البركات األنماط أخبرنا أبو :(2)قال ابن عساكر .348

ْير ي أبو بكر  أخبرنا ،أبو العالء الواسطي بي لبن الُمَفضَّ اأَلْحَوص  ، أخبرناالَباَبس   ،الَغالَّ
أبو  ،(3)َحَرميوابنه  ،عمارة بن نابت :عمارة بن أبي حفصة" :قال أبو زكريا :نا أبيحدث
 ".روح

                                                           

 :األئمة وثقه: األزدي حفصة أبي بن عمارة1) )
 توفي. اتالثق في حبان ابن وذكره ،"ثقة: "حجر وابن والدارقطني، والنسائي، زرعة، وأبو وأحمد، سعد، ابن قال
 (.ق س ت د خ. )ومائة وثالثين اثنتين سنة

 ،(190/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى  ،(132/ 3)جأحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد 
أبو داود، سؤاالت اآلجري ألبي  ،(311/ 1)جسماء مسلم، الكنى واأل ،(502/ 6)جالبخاري، التاريخ الكبير 

أبو نعيم،  ،(261/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،(363/ 6)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(227: داود )ص
ابن  ،(415/ 7ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(53/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(114/ 2)ج تاريخ أصبهان 

 (.408: حجر، التقريب )ص
 .(326/ 43)جبن عساكر، تاريخ دمشق ا2) )

خ ابن عساكر، تاري". حفصة أبي بن "عمارة البصرة: أهل تسمية معين في ابن عن: صالح بن معاوية وقال
 (.326/ 43)جدمشق 
: ص) طهمان ابن ،(151: ص) الدارمي". ثقة: "معين ابن عن: خيثمة أبي وابن ،طهمان وابن ،الدارمي وقال
 (.363/ 6)جالجرح والتعديل ابن أبي حاتم،  ،(118
(: 156 قال ابن حجر في التقريب )ص: روح، أبو البصري، العتكي نابت حفصة، أبي بن عمارة بن َحَرمي3) )
 (.ق س د م خ. )ومائتين إحدى سنة توفي". يهم صدوق "
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ِبيْ   ُر بُن ح  اِضيُعم  ِويُّ الب ْصِريُّ الق  بد ــــــالع اِضيــالق   ِرف اع ة  د أ ِبي ــــوهو ج ،ٍب الع د  دوي ع 
ماد  :(1)ّللااِ ْبن ُمح 

كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى  :(2)قال الخطيب البغدادي .349 د بن كككككككك، قال: أخبرنا محمالسُّ
، قال: بيالَغالَّ زهر، قال: حدثنا ابن عبد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األ

 ".ليسوا بشيء :، وعمر بن حبيب(3)علي بن ظبيان، واللؤلؤي "قال يحيى بن معين: 

                                                           

وي  حبيب بن عمر1) )  : حديثه احتمل من ومنهم األئمة، ضعفه: الع د 
 احتمل قدو  حافظاا، يكن لم: "البزار وقال". ضعفه مع حديثه يكتب ذلك ومع يث،الحد حسن هو: "عدي ابن قال
 لي : "حاتم أبو الوق ،"حديثه يكتب ال ضعيف،: "سفيان بن يعقوب وقال ،"فيه يتكلمون : "البخاري  . وقال"حديثه
: حبان بنا وقال ،"ضعيف: "النسائي وقال ،"بالقوي  لي : "زرعة أبو وقال ،"بشيء لي : "العجلي وقال ،"بقوي 
 يجوز ال ة،معمول أنها شهد الصناعة هذه في المبتديء سمعها إذا حتى األثبات عن بالمقلوبات ينفرد ممن كان"

 (.ق. )ومائتين سبع أو ست سنة توفي". ضعيف: "- الراجح وهو – حجر ابن وقال ".به االحتجاج
 ،(435/ 1)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ ،(355: ص) العجلي، الثقات ،(148/ 6)جالبخاري، التاريخ الكبير 

ابن أبي  ،(83: ص)، النسائي، الضعفاء والمتروكون ]2792 رقم الحديث :220/ 7ج البزار، مسند البزار،[
ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال  ،(89/ 2ابن حبان، المجروحين )ج ،(104/ 6)جحاتم، الجرح والتعديل 

الذهبي، المغني  ،(56/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(206/ 2)جوالمتروكون  ابن الجوزي، الضعفاء ،(70/ 6)ج
ابن  ،(316/ 7)جابن حجر، لسان الميزان  ،(184/ 3)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(464/ 2)في الضعفاء 

 (.410: ابن حجر، التقريب )ص ،(431/ 7حجر، تهذيب التهذيب )ج
 .(403/ 13)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )

 (.105/ 6)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ". يكذب كان ضعيف: "معين ابن عن: الدوري  وقال
 (.134/ 4)ج الدوري ". ضعيف: "معين ابن عن: وقال
 (.61: ص)و ،(58: ص) طهمان ابن". بثقة لي : "معين ابن عن: طهمان ابن وقال
ا وى يس ما بشيء، حديثه لي : "معين ابن عن: حبان بن الحسين وقال  غدادالخطيب البغدادي، تاريخ ب". فلسا
 (.27/ 13)ج
 اللؤلؤي. زياد بن الحسن3) )



316 
 

ِبْيٍب بِن ُعم ر  الُمْسِليُّ   ُر بُن ش  ، الُكْوِفيُّ  ،ُعم  ْذِحِجيُّ ْفٍص الم    :(1)أ ُبو ح 
كَّر ي  أخبرني  :(2)قال الخطيب البغدادي .350 محمد بن عبد هللا الشافعي، ، قال: أخبرنا السُّ

بيقال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن   ، قال: قال أبو زكريا:الَغالَّ
ا عمر يكن ولم، (4)بيب، عن شَ (3)اري زَ ، وروى مروان الفَ َشب ْيبرأيت عمر بن "  ".محمودا

                                                           

ِبْيب بن عمر1) )  :تضعيفه على متفق   :ش 
 باب: "فيانس بن يعقوب وقال ،"الحديث لين: "زرعة أبو وقال ،"به يحتج وال حديثه، يكتب شيخ: "حاتم أبو قال
 موضع يف وقال ،"الكوفي شبيب بن عمر: منهم يضعفونهم، ناأصحاب أسمع وكنت عنهم، الرواية عن يرغب من
 ".بالقوي  لي : "النسائي وقال ،"بشيء لي  حديثه: "آخر
: لذهبيا وأجابه ،"انفرد إذا به االحتجاج حد عن خرج حتى كثيراا، يخطئ لكنه صدوقاا، كان: "حبان ابن وقال
 ."صويلح وهو...  المتروك هو القلة عم الخطأ والكثير خطؤه، يكثر ال فالصدوق  تناقض، فيه هذا"

 ."بروايته يحتج ال ضعيف،: "البيهقي وقال ،"بروايته يحتج ال الحديث، ضعيف: "الدارقطني وقال
 (.ق. )المائتين بعد توفي". ضعيف: "حجر ابن وقال

المتروكون ، النسائي، الضعفاء و (38/ 3)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ ،(361/ 6)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
ابن حبان،  ،(115/ 6)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(171/ 3)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(83: ص)

/ 5جالدارقطني، سنن الدارقطني، [ ،(63/ 6ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(90/ 2المجروحين )ج
ابن الجوزي، الضعفاء  ،]15167 حديث: رقم ال605/ 7جالبيهقي، السنن الكبرى،[ ،]4000: رقم الحديث70

الذهبي، سير  ،(63/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(390/ 21)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(210/ 2)جوالمتروكون 
 (.414: ابن حجر، التقريب )ص ،(461/ 7ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(429/ 9)ج أعالم النبالء

  .السياق بهذا ،(392/ 21)جالمزي، تهذيب الكمال : انظرو  ،(25/ 13)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )

 (.405/ 3)ج الدوري ". بشيء يكن لم: "معين ابن عن: الدوري  وقال
 (.502/ 3)ج الدوري ". بثقة لي : "معين ابن عن: وقال
 مروان روى  ثقة، يكن ولم منه، سمعت "قد: فقال المسلي، شبيب بن عمر عن يحيى سألت :الجنيد ابن وقال
 (354: ص) الجنيد ابن. "نعم": قال ثقة؟ شبيب "وكان: ليحيى قلت المسلي". َشب ْيب أبيه عن زاري الف
 (.25/ 13)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد". بشيء لي : "معين ابن عن: حبان بن الحسين قال
 الَفَزاري. أسماء بن الحارث بن معاوية بن مروان3) )
 .قاتالث في حبان وابن التاريخ، في البخاري  ذكره شبيب، بن عمر والد: الحارثي عمر بن َشب ْيب4) )
ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(534/ 1)ج واألسماء الكنى مسلم، ،(234/ 4)جالبخاري، التاريخ الكبير  
 (.443/ 6)ج ابن حبان، الثقات ،(359/ 4)ج



317 
 

، أ بُ  ُعم رُ   ُب،إِلي اِدي ِ الُكْوِفيُّ ا ّللااِ  ْبدِ ع   وْبُن ُعب ْيِد ْبِن أ ِبي ُأم ياة  الطان اِفِسيُّ : وُيقال ، األ ْحد 
ن ِفيُّ م ْوال ُهم ماد ْبن ُعب يد،  الحافظين: ي ْعل ىأخو ، الح  ُمح   :(1)ْبن ُعب يدو 

كَّر ي   يحيى بن هللا عبد أخبرني :(2)قال الخطيب البغدادي .351  كرب أبو أخبرنا: قال ،السُّ
بي ابن حدثنا: قال األزهر، بن مدمح بن جعفر حدثنا: قال الشافعي،  أبو قال :قال ،الَغالَّ
  ".ثقات :الطنافسيون  (5)ُعَبيد بنو ،(4)ومحمد ،(3)ويعلى ،عمر": زكريا

                                                           

: عبيد بن عمر1) )  :                 خرون آ فيه وتوسط األئمة، بعض وثقه الطان اِفِسي 
 نم الصدق"، وقال الذهبي: "كان "محله: حاتم أبو وثقه أحمد، والدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال

 (.ع. )بعدها وقيل ومائة، وثمانين خم  سنة توفي ."صدوق : "-وهو الراجح  –حجر  ابن الثقات". وقال
 ،(189/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،(123/ 6)جح والتعديل ابن أبي حاتم، الجر  ،(359: ص) العجلي، الثقات

: ابن حجر، التقريب )ص ،(336/ 8)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(454/ 21)جالمزي، تهذيب الكمال 
415.) 

 له الذي البساط: فاءال وفتح الطاء وبكسر وبضمهما، والفاء الطاء بكسر وهي الطُّْنُفَسة إلى نسبة :الطان اِفِسي   -
/ 3)ج ابن األثير، النهاية في غريب الحديث ،(84/ 9)ج السمعاني، األنساب. َطَناف   وجمعه رقيق، خمل
140.) 

 .(397/ 1ج) السمعاني، األنساب. القبائل منه وتشعبت عدنان، بن معد بن نزار بن إياد الى نسبة :اإِلي ادي -
ابن حجر،  ،(56/ 26)جي، تهذيب الكمال المز : وانظر ،(636/ 3)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )

 .السياق بهذا (328/ 9تهذيب التهذيب )ج
 ".ثقتان: "فقال الطنافسيين؟ عبيد ابني ومحمد يعلى عن - معين ابن يعني - وسألته( 155: ص) الدارمي وقال
 ".نعم: "فقال دونهما؟ كأنه: قلت ،"ثقة: "فقال عبيد؟ بن أعني فعمر: قلت
 محمدو عمر الطنافسي؛ عبيد ولد عن وسئل معين: ابن عن :شيبة أبي بن عثمان بن دمحم جعفر أبو وقال
 .(636/ 3)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ".عبيد بن يعلى وأثبتهم ثقات، كانوا: "فقال ويعلى،
 .(123/ 6)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ".صالح عبيد بن عمر: "معين ابن عن :خيثمة أبي ابن وقال
 عنه دثناح: عبيد بن ومحمد معين؛ بن ويحيى أبي، عنه حدثنا أسنهم، وهو عمر: أمية أبي بن عبيد ولد: "وقال
ابن أبي  ".الوليد بن شجاع بن الوليد بنسبهم حدثنا الطنافسي؛ أمية أبي بن عبيد بنو: ويعلى معين؛ بن يحيى

 .(94/ 1خيثمة، السفر الثالث )ج
 الكوفي. أمية أبي بن ُعَبْيد بن يعلى3) )
ي   أمية أبي بن -إضافة  بغير - عبيد بن محمد4) )  يب قال ابن حجر في التقر  األحدب، الكوفي الطََّناف س 

 (.ع. )ومائتين أربع سنة ،"يحفظ ثقة(: "495 )ص:
ي   ُأَميَّة أبي ُعَبيد بن5) ) قال ابن  ويه،وأخ يعلى والد الكوفي، اللحام الفضل أبو اإليادي، أو الحنفي، الطََّناف س 

 (.ت بخ". )صدوق (: "376 حجر في التقريب )ص:



318 
 

، ق ْيسٍ  ْبنُ  عمر  ْفٍص المعروف أ ُبو اْلم كِ يُّ ل ح  ْند  ، سٍ ق يْ  ْبنُ  ُحم يدُ  أخو - بس   اْلم كِ يُّ
ْول ى - اْلُمْقِرئُ  األ ْعر جُ  دٍ  ىب نِ  م  ْبدِ  بن أ س  ْول ى: وقيل اْلُعزاى، ع   :(1)ار ةف ز   ب ِنى م 

ان  حدثنا: قال حماد، بن موسى بن محمد : حدثنا(2)قال العقيلي .352 ل بن َغسَّ الُمَفضَّ
بي  :(3)األعرج قي  بن حميد أخو :قي  بن "َسْنَدل: قال معين بن يحيى سمعت: قال ،الَغالَّ
 بثقة". لي 

 سن،الح بن أحمد الفضل أبو أخبرنا األنماطي، البركات أبو برناأخ: (4)قال ابن عساكرو  .353
أَلْحَوص ا أمية أبو أخبرنا أحمد، بن محمد بكر أبو أخبرنا علي، بن محمد العالء أبو أخبرنا

ان،  ل بن َغسَّ  ،المكي ي ق بنا "حميد معين: بن يحيى لي قال قال: أبي أخبرنا بن الُمَفضَّ
 بن عمر َسْنَدل وأخوه أن ، بن مالك عنه روى  ثبت، :َسيَّار نب َزبَّان بن منظور آل مولى
م ي   عنه روى  وقد بثقة، ولي  قي   الفزاري"، حفص "أبو فقال: ،(5)الشسع" حديث الُمَقدَّ

                                                           

 :تضعيفه على متفق :المكي سيْ ق   بن عمر1) )

 وقال ،"واطيلب أحاديثه شيئاا، حديثه يسوى  لي : "أحمد وقال ،"بشيء لي  حديثه، في ضعيف: "سعد ابن قال 
 وقال ،"الحديث متروك الحديث، ضعيف: "حاتم أبو قالو  ،"ساقط: "الجوزجاني وقال ،"الحديث منكر: "البخاري 
 قلبي: "حبان ابن وقال ،"الحديث متروك: "النسائي وقال ،"متروك: "داود أبو وقال ،"الحديث لين: "زرعة أبو

 ابن قالو  ،"الحديث ذاهب ضعيف،: "الدارقطني وقال ،"األثبات حديث يشبه ماال الثقات عن ويروي  األسانيد،
 (. ق". )متروك: "حجر

، (564/ 1)جأحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد  ،(34/ 6)ج، الطبقات الكبرى ابن سعد
ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(186/ 3)جالعقيلي، الضعفاء الكبير ، (254: ص)الجوزجاني، أحوال الرجال 

 ،(12/ 6ال )جابن عدي، الكامل في ضعفاء الرج ،(85/ 2ابن حبان، المجروحين )ج ،(129/ 6)ج
 ،الدارقطني، العلل الواردة في األحاديث النبوية[ ،]610 : رقم الحديث301/ 1ج ،الدارقطني، سنن الدارقطني[
الذهبي،  ،(68/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(489/ 21)جالمزي، تهذيب الكمال ، ]20: رقم الحديث213/ 1ج

 (.416: ابن حجر، التقريب )ص، (490 /7ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(218/ 3)جميزان االعتدال 
 .(187/ 3)جالعقيلي، الضعفاء الكبير 2) )
 يء.القار  صفوان أبو ،األعرج المكي قي  بن ديْ مَ حُ 3) )
 بهذا السياق. (386/ 7)جالمزي، تهذيب الكمال . وانظر: (294/ 15)جابن عساكر، تاريخ دمشق 4) )
 بجزء  منه. (47/ 3ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج، (1082/ 2الدارقطني، المؤتلف والمختلف )ج  انظر:و

/ 2ابن حبان، المجروحين )ج ،(82/ 3)ج الدوري  ."ضعيف: "معين ابن عن :أبان بن وجعفر، الدوري  وقال
85). 
 .(242/ 1ابن أبي خيثمة، السفر الثالث )ج ."الحديث ضعيف: "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال
 زاد ،"بشيء لي  قي  بن عمر: "معين ابن عن :صالح بن معاويةو  ،يحيى أبي بن وأحمد ،الجنيد ابن وقال
العقيلي،  ،(9/ 6ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(481: ص) الجنيد ابن ".عنه يروى  ال: "معاوية

 .(187/ 3)جالضعفاء الكبير 
 .(69: ص) طهمان ابن ".كذاب: " معين ابن عن :طهمان ابن وقال
م ي   علي بن عمر": معين بنا : عنخيثمة أبي ابن قال )5)  حديث منظور، آل مولى عمر عن روى  الُمَقدَّ

/ 1ابن أبي خيثمة، السفر الثالث )ج .سندل عمر إنه: فقال، "شسعه انقطع  النبي أن: "ربيعة بنا عامر
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 وأخوه ،ارَسيَّ  بن َزبَّان بنا منظور ابنة مولى َسْنَدل هو وإنما ارة،زَ فَ  مولى "عمر مرة: وقال
 مذموم". :أخوه وَسْنَدل ثقة، :المكي قي  بن حميد

 

اِبرِ  بنِ  ي ِزْيد   بنِ  ه اُرْون   بنُ  ُعم رُ   ل م ة   بنِ  ج  ِفيُّ م ْوال ُهم، أ ُبو س  ْلِخيُّ ح   الثاق   :(1)ْفٍص الب 
 أخبرنا ،َخْيُرْون  بن الفضل أخبرنا أبو األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(2)قال ابن عساكر .354
ْير ي  بكر أخبرنا أبو الواسطي، العالء أبو بي لبن الُمَفضَّ اأَلْحَوص أخبرنا  ،الَباَبس   ،الَغالَّ
 :ابب بن ونصر بثقة، لي  :البلخي هارون  بن "عمر زكريا: أبو قال قال: أبي حدثنا
 مثله".

 زكريا: أبو قال قال: هذا، بإسناده العالء أبو ، أخبرناُبْندار بن ثابت وأخبرنا :(3)وقال .355
 ضعيف". :هارون  بن "عمر

                                                           

ديث سبق ، والح ]2840: رقم الحديث 174/ 3ج ،األوسط المعجم[. والحديث أخرجه الطبراني في (243
 (.144انظر: )ص:  إيراده.
ْلِخي  1) )  تضعيفه: على من كذبه، وأكثرهم : من األئمةعمر بن هارون الب 
 لىع أبو وقال ،"الحديث متروك: "والنسائي وأحمد، مهدي، ابن ، وقال"كذاب: "جزرة وصالح المبارك، ابن قال 

 (.ق ت. )ومائة وتسعين أربع سنة توفي ،"متروك: "حجر وابن النيسابوري،
 وما اكيره،من وكثرة ضعفه على العلم أوعية من كان: "الذهبي قال وقد بكذاب، ولي  متروك، أنه الراجح :قلت
 ".الباطل يتعمد ممن أظنه

العقيلي، الضعفاء الكبير  ،(84: ص)، النسائي، الضعفاء والمتروكون (391: الترمذي، العلل الكبير )ص
ابن عدي،  ،(90/ 2ابن حبان، المجروحين )ج ،(140/ 6)جوالتعديل ابن أبي حاتم، الجرح  ،(194/ 3)ج

البيهقي، السنن الكبرى، [ ،(164/ 2)جالدارقطني، الضعقاء والمتروكون  ،(57/ 6الكامل في ضعفاء الرجال )ج
 ،(1173/ 4)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(528/ 21)ج، المزي، تهذيب الكمال ]11602: رقم الحديث181/ 6

مغلطاي، إكمال تهذيب الكمال  ،(228/ 3)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(270/ 9)ج سير أعالم النبالء الذهبي،
 (.298: ص) الذهبي، ديوان الضعفاء ،(417: ابن حجر، التقريب )ص ،(122/ 10)ج
 .السياق بهذا( 528/ 21)جالمزي، تهذيب الكمال : وانظر ،(369/ 45)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )

بي في رواية معين للفظ ابن موافقة معين، ابن عن محرز ابنو طهمان، ابن ةورواي : ص) طهمان ابن. الَغالَّ
 .(54/ 1)ج محرز ابن ،(61
ابن حبان، المجروحين  ،(355/ 4)ج الدوري ". بشيء لي : "معين ابن عن: خيثمة أبي وابن ،الدوري  وقال
 (.91/ 2)ج
 (.18/ 13)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد. "ثقة غير: "معين ابن عن ،داود أبو وقال 

 وقد ة،مك قدم: "الجنيد ابن زاد ،"كذاب: "معين ابن عن: حبان بن والحسين ،الجنيد بن الحسين بن علي وقال
 ".بشيء حديثه لي  خبيث،: "حبان ابن وزاد ،"عنه فحدث محمد، بن جعفر مات

 (.15/ 13)ج لبغدادي، تاريخ بغدادالخطيب ا ،(141/ 6)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 
 (.18/ 13)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد". يكذب: "معين ابن عن: الطيالسي جعفر وقال
 .(369/ 45)جابن عساكر، تاريخ دمشق 3) )



320 
 

 

اٍم الب ْص ِعْمر    ب ِعيُّ اُن ْبُن ِعص  ْمر ة  الضُّ ، و اِلُد أ ِبي ج  ب ِعيُّ ، أ ُبو ِعم ار ة  الضُّ  :(1)ِريُّ
 ،ْون َخْيرُ أبو الفضل بن  أخبرنا ،ح وأخبرنا أبو البركات األنماطي :(2)قال ابن عساكر .356

ْير ي أبو بكر  أخبرنا ،أبو العالء الواسطي أخبرنا ل بن ن باأَلْحَوص  أخبرنا ،الَباَبس  الُمَفضَّ
بي ان الَغالَّ َبع ي  ران بن عصام مْ ع  " :قال أبو زكريا :نا أبي قالحدث ،َغسَّ قتله  :الضُّ

 ".(3)الحجاج

بيزاد   ْمران :وقال غيره، الَغالَّ  .ل يحيىوهذا خطأ من قو  ،زة بن أسد بن ربيعةنَ زي من عَ نَ عَ  ع 

 أخبرنا ء،العال أبو أخبرنا ،ُبْندار بن ثابت أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(4)وقال .357
ْمران قال: أبي حدثنا أمية، أبو أخبرنا بكر، أبو ي". :عصام بن "ع   وهو يى،يح قاله ُضَبع 

 الحجاج. قتله َعَنزي،

                                                           

ب ِعي   عصام بن ِعمران1) )  كان عي،تاب أنه والراجح صحبة، له يصحح لم من ومنهم الصحابة، في ذكر :الضُّ
 وقال ،"وثق: "الذهبي قال الثقات،" كتاب في حبان ابن ذكره والعلم، الفقه إلى يرجع ممن البصرة قضاء على
 (.ت. )وثمانين خم  أو أربع سنة في يوسف بن الحجاج قتله". ثقة: "-وهو الراجح –حجر  ابن

لجرح والتعديل ابن أبي حاتم، ا ،(417/ 6)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(350: خليفة بن خياط، الطبقات )ص
الذهبي، الكاشف )ج  ،(339/ 22)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(221/ 5)ج ابن حبان، الثقات ،(300/ 6)ج
 (.430: ابن حجر، التقريب )ص ،(134/ 8ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(94/ 2
  .(518/ 43ج )ابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )

 (.96/ 4)ج الدوري ". الخوارج قتله بعيالض عصام بن عمران: "معين ابن عن: الدوري  وقال
. وكان وتسعين، خم  سنة رمضان، في هللا أهلكه: الثقفي يوسف بن الحجاج3) )  ناصبياا، اراا،جب ظلوماا، كهالا

 سوءب عرف .للقرآن وتعظيم وبالغة، وفصاحة، ودهاء، ومكر، وإقدام، شجاعة، ذا وكان للدماء، سفاكاا خبيثا،
 العراق على هواليت ثم الحرمين، ألهل وإذالله بالمنجنيق، إياها ورميه بالكعبة، زبيرال البن وحصاره سيرته،
الذهبي، : رانظ. هللا استأصله أن إلى للصلوات وتأخيره له، األشعث ابن وحروب سنة، عشرين كله والمشرق 

 (.343/ 4) سير أعالم النبالء
 .(514/ 43)ابن عساكر، تاريخ دمشق 4) )
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اِري    ْبِد هللِا األ ْنص  اِرِث بِن ي ْعُقْوب  بِن ع  ْمُرو بُن الح  عْ  ،ُ ع  ياة  السا ِنيُّ ِديُّ م ْوال ُهم، الأ ُبو ُأم  م د 
ة   ْعِد بِن ُعب اد  ا، م ْول ى ق ْيِس بِن س  ُمْفِتْيه  ي اِر الِمْصِرياِة، و  اِلُم الدِ  ، ع   :(1)األ ْصِل، الِمْصِريُّ

 ،ْون َخْيرُ أحمد بن الحسن بن  أخبرنا ،أخبرنا أبو البركات األنماطي :(2)قال ابن عساكر .358
ْير ي  محمد بن أحمد أخبرنا ،محمد بن علي بن يعقوب أخبرنا ْحَوص بن األَ  أخبرنا ،الَباَبس 

ان،  ل بن َغسَّ  ،ومات سعيد بن أبي أيوب" :نا أبي عن يحيى بن معين قالحدثالُمَفضَّ
 ".(3) [ومائة] سنة تسع وأربعين :وعمرو بن الحارث

 لعالء،ا أبو أخبرنا الَبقَّال، الفضل أبو أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(4)وقال .359
 ثمان سنة الحارث بن عمرو "ومات قال: أبي حدثنا أمية أبو أخبرنا بكر، وأب أخبرنا
 بن عمرو أمية أبو كنيته :وعمرو األنصار، مولى (5) ابن ست ... وهو ومائة، وأربعين
 ".(6)الليث من أسن الحارث،

                                                           

 :األئمة وثقه: يعقوب بن رثالحا بن عمرو1) )
 وقال قات،الث في حبان ابن وذكره ،"ثقة: "البغدادي والخطيب والنسائي، زرعة، وأبو والعجلي، سعد، ابن وقال
 بن عمرو كون ي أن يشبه بكير عن الثقة كتابه في مالك يقول الذي: "النسائي ، وقال"غرائب له حجة: "الذهبي
 ."زمانه في الحفظ في نظير له يكن ولم زمانه، في الناس ظأحف كان: "حاتم أبو ، وقال"الحارث
 (.ع. )ومائة الخمسين قبل قديماا توفي ."حافظ فقيه ثقة: "حجر ابن وقال

 ،(362: ص) العجلي، الثقات ،(83/ 1)جمسلم، الكنى واألسماء  ،(357/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
/ 21)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(228/ 7)ج حبان، الثقاتابن  ،(225/ 6)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 

/ 7)جابن حجر، لسان الميزان  ،(14/ 8ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(74/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(570
 (.419: ابن حجر، التقريب )ص ،(324
بي، سير الذه ،(577/ 21)ج، وانظر: المزي، تهذيب الكمال (469/ 45)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )

 ، بهذا السياق.(352/ 6)ج أعالم النبالء
/ 1)جو ،(111/ 1)جو ،(107/ 1)ج محرز ابن". ثقة: "معين ابن عن: منصور بن وإسحاق ،محرز ابن وقال
 (.225/ 6)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(141
ا يوثقه معين بن يحيى كان: "شيبة بن يعقوب وقال  (.574/ 12)جالمزي، تهذيب الكمال ". جدا
ن اب". يعقوب بن الحارث بن عمرو: "مصر أهل محدثي تسمية في معين ابن عن: صالح بن معاوية وقال

 (.457/ 45)جعساكر، تاريخ دمشق 
ومائة، ولعل كلمة )مائة( سقطت من هنا، حيث نقلها  وأربعين تسع توفي عمرو بن الحارث سنة قلت:3) )

 (.352/ 6)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(577/ 21)جيب الكمال المزي، والذهبي كذلك. انظر: المزي، تهذ
 .(469/ 45)جابن عساكر، تاريخ دمشق 4) )
هكذا وردت: بياض؛ والراجح عندي أن يكون المحذوف )وخمسين(، حيث نقل الذهبي في ترجمته  قلت:5) )

وتسعين، وغير ذلك،  اثنتين أو دىإح سنة: ( أقوال العلماء في مولده352/ 6في الذهبي، سير أعالم النبالء )ج
 سنة" يقرب من ذلك. وهللا تعالى أعلم. وخمسين ثمانياا "عاش وقول أبي داود:

. الرحمن عبد بن سعد بن الليث6) )  الَفْهم ي 



322 
 

ْمُرو ِشْمٍر اْلُجْعِفيُّ    :(1)أ ُبو ع ْبِد ّللااِ الرااِفِضيُّ  ،ع 

 ،سانل بن غضَّ فَ حدثنا المُ  :قال ،أخبرنا محمد بن إسحاق مولى َثق ْيف :(2)قال ابن حبان .360
ْمر" :سمعت يحيى بن معين يقول :قال  ".ال يكتب حديثه :عمرو بن ش 

 

                                                           

 متفق  على تركه:  عمرو بن ِشْمر:1) )
ا، متروك الحديث"، وقال البخاري: "منكر الحديث"،  وقال الجوزجاني: "كذاب قال ابن سعد: "كان ضعيفاا جدا

ا، ضعيف الحديث، ال ُيْشَتغل به، تركوه"، وقال أبو زرعة: "ضعيف  زائغ"، وقال أبو حاتم: "منكر الحديث جدا
 الحديث"، وقال النسائي، وابن حجر: "متروك الحديث". 
ت في فضائل ، وكان ممن يروي الموضوعات عن الثقاوقال ابن حبان: "كان رافضيًّا يشتم أصحاب رسول هللا 

أهل البيت وغيرها، ال يحل كتابة حديثه إال على جهة التعجب"، وقال الدارقطني: "متروك"، وقال أبو نعيم: 
 "يروي عن جابر الُجْعف ي  بالموضوعات المناكير".

(، الجوزجاني، أحوال الرجال )ج: 344/ 6(، البخاري، التاريخ الكبير )ج356/ 6ابن سعد، الطبقات الكبرى )ج
(، ابن حبان، 239/ 6(، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج80(، النسائي، الضعفاء والمتروكون )ص: 73

(، الدارقطني، العلل الواردة في األحاديث 165/ 2(، الدارقطني، الضعفاء والمتروكون )ج75/ 2المجروحين )ج
/ 3ذهبي، ميزان االعتدال )ج(، ال118(، أبو نعيم، الضعفاء )جص: 3573: رقم الحديث 219/ 14النبوية )ج
 (.239/ 2(، ابن حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة )ج268
، عن ابن معين، موافقة للفظ ابن معين في معاوية بن صالح(. ورواية 76/ 2ابن حبان، المجروحين )ج )2)

  .(275/ 3جالضعفاء الكبير ) ،لعقيليا رواية الغالبي.
 (.279/ 3ء". الدوري )ج: عن ابن معين: "لي  بشيالدوري قال و 

 (.456/ 3: عن ابن معين: "عمرو بن شمر، وعمرو بن أبي المقدام ال يكتب عنهم". الدوري )جوقال
 (.57/ 1: عن ابن معين: "لي  بثقة". ابن محرز )جابن محرزوقال 
/ 6ج) عن ابن معين: "ضعيف، ال يكتب حديثه". ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال معاوية بن صالح:وقال 
226.) 
 (.75/ 2عن ابن معين: "لي  بثقة". ابن حبان، المجروحين )ج :جعفر بن أبانوقال 
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ْبِد هللِا   ْمُرو بُن ع  ِعْير ةٍ  أ ِبي بنِ ع  ِبْيِعيُّ  ش  اق  السا ، أ ُبو ِإْسح  ِقيْ  ،الُكْوِفيُّ ْمُرو بُن ــــو  ل : ع 
ْبِد هللاِ  اِنيُّ ع  ْمد  ِليٍ  اله   :(1) بِن ع 

 أخبرنا ،َخْيُرْون  بن الفضل أبو أخبرنا األنماطي، البركات حدثنا أبو: (2)قال ابن عساكر .361
ْير ي  بكر أبو أخبرنا الواسطي، العالء أبو  أخبرنا ل، الُمَفضَّ اأَلْحَوص بن  ، أخبرناالَباَبس 
:اْلَهْمدَ  إسحاق "وأبو معين: بن يحيى قال قال: أبي   هللا". عبد بن عمرو ان ي 

 الءالع أبو أخبرنا ،ُبْندار بن ثابت أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(3)وقال .362
ْير ي  أحمد بن محمد بكر أبو أخبرنا الواسطي، ل بن اأَلْحَوص بن الُمَفضَّ  ، أخبرناالَباَبس 

                                                           

بيعي هللا عبد بن عمرو1) )  : توثيقه على متفق :السا
ا كان: "وقال الثقككات في حبان ابن وذكره والذهبي، حاتم، وأبو والعجلي، والنسائي، أحمد، وثكككقه فككقد  وقال ،"مدلسا
 ". بأخرة اختلط...  عابد مكثر ثقة: "حجر ابن
: التهذيب في حجر ابن وقال للتدلي ، يعني ،"واألعمش اسحاق أبي غير الكوفة أهل حديث أفسد ما: "مغيرة قال
 ".الطبري  جعفر وأبو الكرابيسي، حسين المدلسين في ذكره"

 ،"سالماإل دواوين في به جمحت اسحاق أبي وحديث بعض، في بعضهم األقران قول ُيسمع ال: "الذهبي وقال
 .طبقات المدلسين من الثالثة الطبقة في حجر ابن وذكره
ا الخليلي ووصفه اختلط، فيمن الصالح ابن ذكره وقد  ونسي شاخ: "قالف اختالطه الذهبي وأنكر باالختالط، أيضا
ا: "ثقة،". يختلط ولم  .يختلط" ولم السن، تغير حفظه وتغير كبر نزاع ... وقد بال حجة وقال أيضا
 قد امسلما  أن العراقي وذكر ،"أصحابه من القدماء عن إال عنه الرواية من البخاري  في أر ولم: "حجر ابن وقال
 (.ع. )ذلك قبل وقيل ومائة، وعشرين تسع سنة توفي .عنه األعمش سليمان رواية من له أخرج

ب يعي  َهْمدان. من بطن وهو َسب يع إلى نسبة: والسَّ
 ،(347/ 6)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(37: ابن المديني، العلل )ص ،(311/ 6)جت الكبرى ابن سعد، الطبقا
 ،(177/ 5)ج ابن حبان، الثقات ،(243/ 6)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(366: ص) العجلي، الثقات

 ،(336/ 1)ج بأصبهان المحدثين أبو الشيخ، طبقات ،(178: ص)ابن حبان، مشاهير علماء األمصار 
 العراقي، التقييد ،(68/ 7)ج السمعاني، األنساب ،(355/ 1الخليلي، اإلرشاد في معرفة علماء الحديث )ج 

الذهبي،  ،(473/ 3)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(102/ 22)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(445: ص) واإليضاح
/ 3)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(208: ص)الذهبي، من تكلم فيه وهو موثق  ،(393/ 5)ج سير أعالم النبالء

 (.93: ص)العالئي، المختلطين  ،(270
 (208/ 46)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )

بي رواية في معين ابن للفظ موافقة: معين ابن عن :سعيد بن علي بن وأحمد ،الدوري  ورواية  الدوري  .الَغالَّ
 (.209/ 46)جابن عساكر، تاريخ دمشق  ،(426/ 3)و ،(376/ 3)
 (.53/ 2)ج محرز ابن". بسنتين السبيعي اسحاق أبى من أكبر الشعبي كان: "معين ابن عن: محرز ابن قال
 (.54/ 2)ج محرز ابن". النخعي من أكبر السبيعي إسحاق أبو كان: "وقال
 (.243/ 6)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ". ثقة: "معين ابن عن: منصور بن إسحاق قال
 هللا عبد نب عمرو السبيعي، إسحاق أبو: الكوفة أهل تابعي تسمية في: "معين ابن عن :صالح بن معاوية وقال
 (.208/ 46)جابن عساكر، تاريخ دمشق ". ومائة عشرين سنة توفي محمد، ابن
 .(209/ 46)جابن عساكر، تاريخ دمشق 3) )
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ان قال ،اْلَهمْ  إسحاق أبو وهو هللا: عبد بن أبي: "عمرو قال :َغسَّ  أسامةو  عليًّا رأى َدان ي 
 ".(1)ومنصور الزهري، عنه: روى  أرقم، بن وزيد والبراء عباس وابن زيد بنا
 أخبرنا الء،الع أخبرنا أبو ،ُبْندار بن ثابت أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(2)وقال .363
لاأَلْحَوص بن  أخبرنا بكر، أبو  أبي نم أكبر إسحاق أبو "كان قال: أبي ، حدثناالُمَفضَّ

 يره". ولم عليًّا البختري  أبو يدرك ولم ،(3)الَبْخَتر ي   
 

ْمُرو ْبُن ُعْثم ان    ْبدِ  ْبنِ  ع  ة، آل م ول ى م ْوه ٍب  ّللااِ ْبنِ  ع  ْعدٍ  ط لح   :(4)التايِميُّ  ،لُكْوِفيُّ ا أ ُبو س 
 خبرناأ البقال، ُبْندار بن ثابت أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(5)قال ابن عساكر .364
ْير ي  أحمد بن محمد أخبرنا الواسطي، العالء أبو ل بن اأَلْحَوص بن الُمَفضَّ  ، أخبرناالَباَبس 

ان  عنه حدث َمْوَهب: بن عثمان بن "عمرو قال: معين بن يحيى حدثنا أبي، ، حدثناَغسَّ

                                                           

، هللا عبد بن الُمْعَتمر بن منصور1) ) َلم ي   ثقة(: "547 قال ابن حجر في التقريب )ص: الكوفي، َعتَّاب أبو السُّ
 (.ع. )ومائة وثالثين اثنتين سنة توفي ،"يدل  ال وكان ثبت،
 .(216/ 46)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )
قال ابن  في،الكو  الَبْخَتر ي    أبو - جده إلى ينسب وقد - موالهم، الطائي عمران أبي بن َفْيُروز بن سعيد3) )

 (.ع. )نوثماني ثالث سنة توفي ،"اإلرسال كثير قليل، تشيع فيه ثبت، ثقة(: "240 حجر في التقريب )ص:
 يعقوبو  شيبة، بن ويعقوب حنبل، بن وأحمد المدينى، ابن قال :األئمة وثقه: م ْوهب بن عثمان بن عمرو4) )
 وقال ".به أسب ال صالح،: "حاتم أبو وقال. الثقات في حبان ابن وذكره ،"وثق: "الذهبي وقال ،"ثقة: "سفيان ابن
ا شعبة وسماه ثقة،: "حجر ابن  (.س م خ". )محمدا

ابن أبي حاتم،  ،(238/ 3)جو ،(110/ 3)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ ،(354/ 6)جالبخاري، التاريخ الكبير 
الذهبي،  ،(150/ 22)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(226/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،(248/ 6)جالجرح والتعديل 

 (.424: ابن حجر، التقريب )ص ،(83/ 2جاشف )الك
  .(281/ 46)جابن عساكر، تاريخ دمشق 5) )

ا نسفيا سمع وقد موهب، بن عثمان بن عمرو عن عيينة بن سفيان روى  قد: "معين ابن عن: الدوري  وقال  أيضا
 .(169/ 3)ج الدوري ". أبيه موهب بن عثمان عن
ن أبي اب". ثقة كوفي: فقال موهب، بن هللا عبد بن عثمان بن عمرو: "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال

 (.248/ 6ج)حاتم، الجرح والتعديل 
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 عن، (5)سفيان عنه حدث ؛(4)موهب بن عثمان عن ،(3)وسفيان ؛(2)نعيم وأبو ،(1)سفيان
 وعثمان". عمرو، ثقات: الكوفيون  موهب وبنو عمرو، أبي
 

ِميل ة  اأْل ْعر اِبيُّ   ل ْم ي ُكْن أ ْعر اِبيً  - ع ْوُف ْبُن أ ِبي ج  ْل ُشِهر  ِبهِ و  ، ،اْلع ْبديُّ  - ا، ب  ِريُّ ج   اله 
ْوًلى ِلط ي ِ  ْهٍل الب ْصِريُّ يءٍ م  ِميل ة : أ ِبي ، و اْسمُ ، أ ُبو س   :(6)ويهدُ نْ ب   ج 

بيحدثنا الشافعي، حدثنا ابن األزهر، حدثنا  :(7)الدارقطني قال .365  ، عن يحيى بنالَغالَّ
 ".قةا ثوكان قدريًّ  ب ْنُدويه،اسم أبي جميلة  :عن عوف بن أبي جميلة األعرابي" :معين

                                                           

 عيينة. بن سفيان1) )
 الُماَلئي، عيمن أبو األحول، موالهم، التيمي زهير بن حماد بن عمرو: ُدَكْين واسم الكوفي ُدَكْين بن الَفْضل2) )

 رةعش تسع وقيل عشرة، ثماني سنة توفي ،"ثبت ثقة(: "446 قال ابن حجر في التقريب )ص: بكنيته، مشهور
 (.ع. )البخاري  شيوخ كبار من وهو ثالثين، سنة مولده وكان ومائة،
 الثوري. سفيان3) )
 آل مولى عمرو، أبو ويقال هللا، عبد أبو األعرج، المدني موالهم، التَّْيم ي   َمْوَهب بن هللا عبد بن عثمان4) )

 (.ق س ت م خ. )ومائة ستين سنة توفي ،"ثقة(: "385 قال ابن حجر في التقريب )ص: هللا، عبيد بن طلحة
 الثوري. سفيان5) )
 :األئمة وثقه: األعرابي جميلة أبي بن عوف6) )
 ابن رهوذك ،"ثبت: "النسائي وزاد ،"الحديث صالح: "أحمد زاد ،"ثقة: "والذهبي والنسائي، وأحمد، سعد، ابن قال
 توفي ."وبالتشيع بالقدر رمي ثقة: "حجر ابن وقال ".الحديث صالح صدوق : "حاتم أبو الوق الثقات، في حبان
 (.ع. )ومائة وأربعين سبع أو ست سنة

/ 1)جمسلم، الكنى واألسماء  ،(58/ 7)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(191/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
ابن أبي حاتم، الجرح  ،(130/ 1)ج المعرفة والتاريخالفسوي،  ،(193: ص)الجوزجاني، أحوال الرجال  ،(397

، أبو أحمد، (429/ 3)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(296/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،(15/ 7)جوالتعديل 
 ،(384/ 6)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(437/ 22)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(90/ 5)جاألسامي والكنى 

/ 7)جابن حجر، لسان الميزان  ،(166/ 8ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(101/ 2الذهبي، الكاشف )ج 
 (.433: ابن حجر، التقريب )ص ،(330
  .(254/ 1الدارقطني، المؤتلف والمختلف )ج 7) )

ابن أبي حاتم،  ،(320/ 4)ج الدوري ". ثقة: "معين ابن عن: الدوالبيو ،منصور بن إسحاقو ،الدوري  وقال
 (.616/ 2)ج واألسماء الكنى ،(15 /7)جالجرح والتعديل 
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ى ْبن ُسل يمان ْبن ِديْ   اِرِميُّ  ارٍ ن  ِعيس   :(1)اِنيُّ ج  الُجرْ  ط ْيب ة   أ ُبو، الد 
لاأَلْحَوص  حدثنا: قال ثابت، بن محمد حدثنا :(2)دي  قال ابن ع .366  ،بيالَغالَّ  بن الُمَفضَّ
 ثقة، :يالجرجان َطْيَبة أبي بن "أحمد يقول: معين بن يحيى سمعت: يقول أبي سمعت: قال
 بن عيسى :ةَطْيبَ  أبي قبر بجرجان: "هذا عندنا قبره على قرأت ضعيف، :َطْيَبة أبو وأبوه

 دينار". بن سليمان

 

                                                           

 وكان" :آخر موضع في وقال ،"يخطيء: "وقال الثقات، في حبان ابن ذكره: دينار بن سليمان بن عيسى1) )
 ".بها يتفرد أحاديث وله: "الخليلي ، وقال"األحايين في يهم
ا، رجالا  كان هذا طيبة وأبو: "عدي ابن وقال  عليه بَّهُيشَ  كان لعله ولكن الكذب، يتعمد كان أنه أظن وال صالحا
 ".طيبة أبي عن ورقاء، مع الكبار من جماعة حدث وقد فيغلط،

ابن حبان، مشاهير علماء  ،(278/ 6)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(402/ 6)جالبخاري، التاريخ الكبير 
 ،(454/ 6جال )جابن عدي، الكامل في ضعفاء الر  ،(234/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،(314: ص)األمصار 

/ 2الخليلي، اإلرشاد في معرفة علماء الحديث )ج  ،(186: الحاكم أبو عبد هللا، سؤاالت السجزي للحاكم )ص
، ابن (497/ 2)جالذهبي، المغني في الضعفاء  ،(238/ 2)جابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون  ،(789

 .(451/ 7)ج ُقطلوُبغا، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة
 (.450/ 6ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج2) )



327 
 

ْسم ِليُّ   اِميُّ الق  ى ْبُن ِسن اٍن الشا ن ِفيُّ اْلِفل ْسِطيِنيُّ  ،ِعيس   :(1)اْلب ْصر ةِ  ن ِزيلُ  ،أ ُبو ِسن اٍن اْلح 
 ،دارُبنْ أنبأنا أبو المعالي ثابت بن  ،أخبرنا أبو البركات األنماطي :(2)قال ابن عساكر .367

اأَلْحَوص بن أنبأنا  ،مدأنبأنا محمد بن أحمد بن مح ،بن علي بن يعقوباأنبأنا محمد 
ان ل بن َغسَّ ف الحديث ضعي :اننَ عيسى بن س  " :قال يحيى بن معين ،أبي ، حدثناالُمَفضَّ
 ".في أهل الشام

                                                           

 :توثيقه في األئمة اختلف :الحنفي ِسن ان بن عيسى1) )
ا وقال ،"صدوق : "خراش ابن وقال ،"به بأس ال: "والعجلي أحمد، وقال  حبان ناب وذكره ،"نكرة حديثه في: "أيضا
 .الثقات في
 لين: "فيانس بن ويعقوب زرعة، أبو وقال فضعفه، مدأح عنه وسئل ،"ضعيف: "والبيهقي المديني، ابن وقال

: يالنسائ وقال" الحديث في بقوى  لي : "حاتم أبو وقال" الحديث ضعيف مخلط: "أخرى  مرة وقال ،"الحديث
ا وقال ،"بعضهم وقواه  الحديث، ضعيف: "الذهبي قال ،"ضعيف"  ". الحديث ائزج: "وقال ،"يترك ولم ُضع  ف: "أيضا

 .(ق ت قد بخ". )الحديث لين: "- الراجح وهو – حجر ابن وقال
أحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن  ،(155: ابن المديني، سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني )ص

العجلي،  ،(402/ 1)جمسلم، الكنى واألسماء  ،(396/ 6)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(312/ 3أحمد )ج
 ،(277/ 6)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(450/ 2)ج ، المعرفة والتاريخالفسوي  ،(379: ص) الثقات

أبو أحمد،   ،(1211/ 3الدارقطني، المؤتلف والمختلف )ج  ،(236/ 7)جو ،(235/ 7)ج ابن حبان، الثقات
البيهقي، السنن [ ،(138: ص)الحاكم أبو عبد هللا، سؤاالت السجزي للحاكم  ،(115/ 5)جاألسامي والكنى 

/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(948/ 3)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،]1351 : رقم الحديث427/ 1جالكبرى، 
المزي، تهذيب  ،(312/ 3)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(498/ 2)جالذهبي، المغني في الضعفاء  ،(110
ابن  ،(331/ 7)جابن حجر، لسان الميزان  ،(211/ 8ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(606/ 22)جالكمال 

 (.438: حجر، التقريب )ص
 .السياق بهذا ،(608/ 22)جالمزي، تهذيب الكمال : وانظر ،(307/ 47)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )
بي رواية في معين ابن للفظ موافقة معين؛ ابن عن ،الدورقي أحمد بن هللا عبد ورواية  دي، الكامل ابن ع. الَغالَّ

 .(446/ 6في ضعفاء الرجال )ج
ابن أبي  ،(429/ 4)ج ،(335/ 3)ج الدوري ". ضعيف: "معين ابن عن: منصور بن وإسحاق ،الدوري  وقال

 (.277/ 6)جحاتم، الجرح والتعديل 
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ى  ِميُّ  ،الب ْكِريُّ الُكْوِفيُّ  ر ْام ة بنِ  ط ْهم ان  بُن  ِعْيس   :(1)أ ُبو ب ْكٍر الُجش 
كَّر ي   أخبرني :(2)قال الخطيب البغدادي .368  ي،الشافع هللا عبد بن محمد أخبرنا: قال ،السُّ
بي ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال  يحيى ريازك أبو قال: قال ،الَغالَّ
 أبو لقيه ثقة، بالكوفة، صار أن ، عن يحدث بصري  :َطْهَمان بن "عيسى :معين بنا

 ".ببغداد (3)النضر

                                                           

 :توثيقه في مختلف  : ط ْهم ان بن عيسى1) )
 فيان،س بن ويعقوب حاتم، وأبو والنسائي، معين، وابن أحمد، وثقه: "الباري  فتح مقدمة في حجر ابن قال

 فال ديثهح من الثقات وافق بما اعتبر وإن بخبره، االحتجاج يجوز ال: "حبان ابن وقال. "وغيرهم والدارقطني
 (.س مت خ". )لغيره حديثه من استنكره فيما والذنب حبان، ابن فيه أفرط صدوق : "حجر ابن وقال ".ضير
  .له األئمة لتوثيق ثقة، أنه الراجح :قلت

 (.278/ 3)ج السمعاني، األنساب". الخزرج بن مشَ جُ  منها قبائل إلى نسبة: "الُجَشم ي  و -
أحمد، العلل ومعرفة الرجال،  ،(232/ 3)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ ،(401/ 6)جالبخاري، التاريخ الكبير 
ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(385/ 3)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(456/ 3)جرواية عبد هللا بن أحمد 

المزي،  ،(239/ 2)ج ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون  ،(117/ 2ابن حبان، المجروحين )ج ،(280/ 6)ج
الذهبي،  ،(110/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(175/ 4)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(617/ 22)جتهذيب الكمال 

/ 1)ج الباري  فتح ،حجر ابن ،(216/ 8ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(149)ج: من تكلم فيه وهو موثق 
 (.76/ 3)ج الذهب شذراتابن العماد،  ،(439: ابن حجر، التقريب )ج ،(434
ابن حجر،  ،(619/ 22)جالمزي، تهذيب الكمال ، وانظر: (459/ 12)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )

 ، بهذا السياق.(216/ 8تهذيب التهذيب )ج
بي رواية في معين ابن للفظ موافقة :معين ابن عن: مريم أبي وابن ،الدوري  ورواية  ،(333/ 3ج) الدوري . الَغالَّ
 (.459/ 12)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ،(24/ 4)جو
الخطيب  ،(201/ 4)ج الدوري ". بأس به لي : "معين ابن عن: الطيالسي عثمان أبي بن وجعفر ،الدوري  قالو 

 (.459/ 12)ج البغدادي، تاريخ بغداد
قال ابن  يصر،ق ولقبه - بكنيته مشهور - النضر أبو البغدادي، موالهم الليثي مسلم بن اسمالق بن هاشم3) )

 (.ع. )وسبعون  ثالث وله. ومائتين سبع سنة توفي ،"ثبت ثقة(: "570 حجر في التقريب )ص:
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ي ْبنُ   ْبِد ّللااِ ْبُن م اه ان  ال ِعيس  ٍر الرااِزيُّ  ،تاِمْيِميُّ م ْوال ُهمع  ْعف   :(1)أ ُبو ج 
كَّر ي  أخبرني  :(2)قال الخطيب البغدادي .369 ، قال: أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي، السُّ

بيقال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن  أبو " ، قال: قال أبو زكريا:الَغالَّ
  ".ثقة :جعفر الرازي 

                                                           

 :توثيقه في األئمة : اختلفماهان بن هللا عبد بن عيسى1) )
 مد،أح وقال ،"الحديث صالح صدوق : "حاتم أبو زاد ،"ثقة: "والحاكم حاتم، وأبو سعد، وابن المديني، ابن قال

 ".بمتقن لي  صدوق،: "الساجي وقال" الحديث صالح: "والذهبي
 أحمد قال ،"الحديث في: "والنسائي العجلي، زاد ،"بالقوي  لي : "والنسائي والعجلي، عمار، وابن أحمد، وقال
ا  ابن لوقا ،"ضعف فيه: "علي بن عمرو وقال ،"كثيراا يهم خشي: "زرعة أبو وقال ،"الحديث مضطرب: "أيضا
 .المشاهير" عن بالمناكير "ينفرد: حبان
ا الحفظ، سيء صدوق : "- الراجح وهو – حجر ابن قال . ائةوم الستين حدود في توفي". مغيرة عن خصوصا
 (.ق س ت د بخ)

االت ابن أبي شيبة البن المديني ابن المديني، سؤ  ،(267/ 7)جو ،(461/ 5)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
البخاري، التاريخ الكبير  ،(133/ 3)جأحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد  ،(122: )ص
/ 3)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،]1786: رقم الحديث 258/ 3ج النسائي، النسائي، سنن[ ،(403/ 6)ج
ابن عدي، الكامل  ،(120/ 2ابن حبان، المجروحين )ج ،(281/ 6)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(388

المزي، تهذيب الكمال  ،(240/ 2)جابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون  ،(449/ 6في ضعفاء الرجال )ج
الذهبي، ميزان  ،(500/ 2)جالذهبي، المغني في الضعفاء  ،(416/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(192/ 33)ج

 (.629: ابن حجر، التقريب )ص ،(56/ 12حجر، تهذيب التهذيب )جابن  ،(319/ 3)جاالعتدال 
 .(461/ 12)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )
 عن يروي  فيما يغلط وهو: "الدوري  زاد ،"ثقة: "معين ابن عن: منصور بن وإسحاق ،محرز وابن ،الدوري  وقال 

 (.281/ 6)ج، الجرح والتعديل ابن أبي حاتم ،(99/ 1)ج محرز ابن ،(358/ 4)ج الدوري ". مغيرة
 (50: ص) طهمان ابن". بأس به لي : "معين ابن عن: طهمان ابن وقال
 غدادالخطيب البغدادي، تاريخ ب". يخطئ أنه إال حديثه، يكتب: "معين ابن عن: مريم أبي بن سعد بن أحمد قال
 (.461/ 12)ج
 .(281/ 6)جلجرح والتعديل ابن أبي حاتم، ا". صالح: "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال
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ى بْ ِعيْ   ىُن أ ِبي ِعيْ س  ر ُة  ،س  ْيٍش  -م ْيس  نااطُ  –م ْوًلى ِلُقر  اُل: أ ُبو ُمح   وأ بُ  ،اْلح  ُيق  ماٍد و 
ى يااطُ  ،ُمْوس   :(1) الُكْوِفيُّ الخ 

ان:حدثنا  :قال ،أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي :(2)ابن حبانقال  .370 ل بن َغسَّ ن ع الُمَفضَّ
 ".ضعيف :اطنَّ عيسى بن ميسرة الحَ " :يحيى بن معين قال

                                                           

 :األئمة ضعفه  :الحنااط عيسى أبي بن عيسى1) )
 ال: "سعد بنا وقال ،"بالقوي  ولي  ضعيفاا كان: "المديني ابن قال"و ،"الحديث منكر كان: "سعيد بن يحيى وقال
 بالقوي، لي ": حاتم أبو وقال ،"ضعيف: "والبيهقي العجلي، ، وقال"ضعيف بشيء، لي : "أحمد وقال ،"به يحتج

، "لكثرته كالتر  استحق الخطأ، فاحش الوهم، كثير والحفظ، الفهم سيء كان: "حبان ابن ، وقال"الحديث مضطرب
س، وقال  ."متروك: "حجر وابن والذهبي، والدارقطني، والنسائي، داود، وأبو الَفالَّ
 (.ق. )ذلك قبل وقيل. ومائة وخمسين إحدى سنة توفي

 ،(146: ابن المديني، سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني )ص ،(461/ 5)جرى ابن سعد، الطبقات الكب
، (380)ج:  ، العجلي، الثقات(102: ص)البخاري، الضعفاء الصغير  ،(405/ 6)جالبخاري، التاريخ الكبير 
ديل ابن أبي حاتم، الجرح والتع ،(392/ 3)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(75: ص) النسائي، مشيخة النسائي

 ،(436/ 6ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(117/ 2، ابن حبان، المجروحين )ج(289/ 6)ج
الدارقطني، [ ،(166/ 2)جالدارقطني، الضعقاء والمتروكون  ،(1: ص) الدارقطني، سؤاالت البرقاني للدارقطني
: 151/ 1جقي، السنن الكبرى،البيه[ ،]2492: رقم الحديث 111/ 12جالعلل الواردة في األحاديث النبوية، 

 ،(15/ 23)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(240/ 2)ج، ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون ]442 رقم الحديث
/ 2)جالذهبي، المغني في الضعفاء  ،(112/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(312: ص) الذهبي، ديوان الضعفاء

ابن حجر، لسان  ،(225/ 8هذيب التهذيب )ج، ابن حجر، ت(320/ 3)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(500
 (.440: ابن حجر، التقريب )ص ،(332/ 7)جالميزان 

  .(117/ 2ابن حبان، المجروحين )ج2) )
 رواية في ينمع ابن للفظ موافقة معين؛ ابن عن: الدورقي أحمد بن هللا وعبد ،الجوهرى  سعيد بن إبراهيم ورواية
بي  (.432/ 6ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(392/ 3)جر العقيلي، الضعفاء الكبي. الَغالَّ
 يكتب وال: "مريم أبي ابن زاد ،"بشيء لي : "معين ابن عن: مريم أبي بن سعد بن وأحمد ،الدارمي ،الدوري  قال
ابن عدي، الكامل في ضعفاء  ،(184: ص) ، الدارمي(289/ 6)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ". حديثه

 (.432/ 6الرجال )ج
 دوري ال". وخبَّاطاا وحنَّاطاا خياطاا وكان المدينة، نزل أنه إال األصل، كوفي كان: "معين ابن عن: الدوري  وقال
 .(554/ 3)جو ،(218/ 3)جو ،(162/ 3: )جوانظر(. 246/ 3)ج
 (.302: ص) الجنيد ابن". ميسرة بن عيسى هو: "معين ابن عن: الجنيد ابن وقال
 (.392/ 3)جالعقيلي، الضعفاء الكبير ". بشيء حديثه لي : "معين ابن عن: صالح بن معاوية قال
لثالث ابن أبي خيثمة، السفر ا". المدينة فنزل كوفي الحناط عيسى أصل: "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال
(2 /334.) 
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اِنيُّ   ْمد  ْبِد هللِا اله  ْمِرو بِن ع  اق  ع  ى بُن ُيْوُنس  بِن أ ِبي ِإْسح  : وُيقالو ع ْمٍرو، أ بُ ، ِعْيس 
مادٍ  اِفِظ ِإْسر اِئْيل   أ ُبو ُمح  ، أ ُخو الح  ، الُكْوِفيُّ ِبْيِعيُّ  :(1)السا

كَّر ي  أخبرنا  :(2)قال الخطيب البغدادي .371 : مد بن عبد هللا الشافعي، قال، قال: أخبرنا محالسُّ
بيحدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن  وقد رأى "، قال: قال أبو زكريا: الَغالَّ

 ".(3)عيسى بن يون  جده أبا إسحاق

                                                           

ِبْيِعي   إسحاق أبي بن يونس بن عيسى1) )  :األئمة وثقه: السا
: حجر ابنو  والنسائي، خراش، وابن حاتم، وأبو شيبة، بن ويعقوب والعجلي، وأحمد، يني،المد وابن سعد، ابن قال
 ومائة، وثمانين سبع سنة توفي". مأمون : "حجر وابن المديني، ابن وزاد ،"ثبت: "والعجلي سعد، ابن زاد". ثقة"

 (. ع. )وتسعين إحدى سنة وقيل
/ 1)جمسلم، الكنى واألسماء  ،(406/ 6)جريخ الكبير البخاري، التا ،(339/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 

ابن أبي حاتم، الجرح  ،(161: أبو داود، سؤاالت اآلجري ألبي داود )ج ،(380)ج:  العجلي، الثقات ،(568
الذهبي، الكاشف  ،(62/ 23)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(238/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،(292/ 6)جوالتعديل 
ابن حجر،  ،(237/ 8ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(328/ 3)جميزان االعتدال  الذهبي، ،(114/ 2)ج 

 (.441: ابن حجر، التقريب )ص ،(333/ 7)جلسان الميزان 
ب ْيع ي   إسحاق أبي بن يون  بن إسرائيل -  قريب )ص:قال ابن حجر في الت الكوفي، يوسف أبو الَهْمداني، السَّ

 (.ع. )بعدها وقيل ومائة، ستين سنة يتوف". حجة بال فيه ُتكلم ثقة(: "104
 .(33/ 48)ج. وانظر: ابن عساكر، تاريخ دمشق (474/ 12) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )

بي رواية في معين ابن لفظ بنحو معين؛ ابن عن ،الدوري  ورواية (. 31/ 4)جو ،(313/ 3)ج الدوري . الَغالَّ
 ".يئااش منه يسمع ولم: "زيادة األولى الرواية وفي
ابن أبي خيثمة،  ،(186: ص)و ،(53: ص) الدارمي". ثقة: "معين ابن عن: خيثمة أبي وابن ،الدارمي وقال

 (.258/ 3السفر الثالث )ج
ن عساكر، اب". يون  بن عيسى: "الثغور أهل تسمية في يقول معين بن يحيى سمعت: صالح بن معاوية وقال

 (.30/ 48)جتاريخ دمشق 
. إسحاق أبو ُعَبْيد، بن هللا عبد بن عمرو3) ) ب ْيع ي   السَّ
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ْيٍم، و    اِرِث بِن ُزن  ْيُف ْبُن اْلح  ْالُ ُغض  اِرُث ْبُن غُ ُيق  ْيٍم اض  : اْلح   ْادِ بالضا  -ْلِكْنِديُّ ْيٍف بِن ُزن 
ِمْيًعا والظاْاءِ  ْالُ  - ج  ُيق  ، أ بُ و  ، الثُّم اِليُّ ْاُل:و   ،أ ْسم اء   و: اأْل ْزِديُّ ُكوِنيُّ أ ُبو ُعب   ُيق  ة  السا ِفي  ُيِعدُّ ْيد 

اِميِ ين    :(1)الشا
 سمعت: قال الثقفي، إسحاق بن محمد العباس أبو أخبرنا :(2)قال الحاكم أبو أحمد .372

ل بن  انالُمَفضَّ  أبو :الحارث بن : "غضيف- معين ابن يعني - يحيى قال:  قال ،َغسَّ
 .األزدي" أسماء

 أنبأنا ،َخْيُرْون  بن الفضل أنبأنا المبارك، بن البركات أبو أخبرنا :(3)وقال ابن عساكر .373
ْير ي  بكر أبو أنبأنا الواسطي، العالء أبو ل أنبأنا ،الَباَبس   أبي حدثنا ،اأَلْحَوص بن الُمَفضَّ
  ك ْندي". :الحارث بن "وُغَضْيف يحيى: لقا قال:

  .األزدي" أسماء أبو الحارث ُغَضْيف بن عائشة: من سمع "الذي آخر: موضع في وقال .374
ا، البركات أبو أخبرنا :(4)وقال .375  أنبأنا كر،ب أبو أنبأنا العالء، أبو أنبأنا ثابت، أنبأنا أيضا

 ُثَمالة". من دمشقي، :لحارثا بن "وُغَضْيف يحيى: قال قال: أبي أنبأنا اأَلْحَوص،
 َأْيَلة". أهل من مكحول: عنه روى  الذي الحارث "وُغَضْيف بن آخر: موضع في وقال .376

                                                           

ْيف1) )  صالح، بن معاوية حديثاا من طريق: له وذكر ،" النبي أدرك: "أحمد أبو الحاكم قال: الحارث بن ُغض 
 أن  لم فإني األشياء، من نسيت ما مع نسيت ما: "قال الحارث بنُغَضْيف  عن سيف، بن يون  أخبرني: قال
أحمد،  ،(12/ 3)ج وانظر الحديث في: الدوري ". الصالة في اليسرى  على اليمنى ويده  هللا رسول رأيت أنكككككككي

 أحمد، األسامي ، وأبو]16968: رقم الحديث171/ 28ج[، و]16967: رقم الحديث 169/ 28 ج[مسند أحمد
: 2274/ 4ج[و ،2123]، 2122: رقم الحديث 805/ 2ج[ الصحابة أبو نعيم، معرفة ،(386/ 1)ج والكنى

 ، جميعهم من طريق معاوية بن صالح، به. 5637]رقم الحديث 
 إسناده حسن، فيه: قلت:
: قال ابن حجر في التقريب )ص:  - ي   (: "مقبول"613يون  بن سيف الَكاَلع 
 (: "صدوق له أوهام"538معاوية بن صالح بن ُحَدْير الحضرمي: قال ابن حجر في التقريب )ص:  -
 .(80/ 48)ج، وانظر: ابن عساكر، تاريخ دمشق (386/ 1)ج والكنى أبو أحمد، األسامي2) )
 .(75/ 48)جابن عساكر، تاريخ دمشق 3) )
 (.75/ 48)جالمرجع السابق 4) )
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ال ة    ر ُج ْبُن ف ض  ِقيل : الد ِ  النُّْعم انِ  ْبنِ اْلف  ، و  ال ة  اْلِحْمِصيُّ ، أ ُبو ف ض  ، التاُنوِخيُّ م ْشِقيُّ
اِميُّ  اِعيُّ الشا  :(1)الُقض 

كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى  :(2)لبغداديقال الخطيب ا .377  ، قال: أخبرنا محمد بنالسُّ
، قال: بيالَغالَّ عبد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن 

 ."صالح :َفَضالةالفرج بن "قال أبو زكريا: 
أنا أبو أنب ،ُبْنداربت بن أنبأنا ثا ،ح وأخبرنا أبو البركات األنماطي :(3)وقال ابن عساكر .378

ْير ي أنبأنا محمد بن أحمد  ،العالء محمد بن علي ل، الُمفَ بن اأَلْحَوص أنبأنا  ،الَباَبس  حدثنا ضَّ
  ".صالح :الةَض الفرج بن فَ " :قال أبو زكريا :أبي قال

                                                           

ال ة بن فرج1) )  :الباقون  وضعفه بتوثيقه، أحمد انفرد: ف ض 
 ".ربمضط سعيد بن يحيى عن حديثه ولكن بأس، به فلي  الشاميين عن حدث إذا: "وقال ،"ثقة: "أحمد قال
  ،"به يحتج وال حديثه يكتب صدوق : "حاتم أبو وقال ،"بالقوي  ولي  وسط: "المديني ابن وقال
 ".الحديث منكر: "الساجي وزكريا ومسلم، البخاري، وقال ،"الحديث في ضعيفاا كان: "سعد ابن وقال
 مع وهو: "عدي ابن ؛وقال"عنه أحدث ال: "المديني ابن زاد ،"ضعيف: "والدارقطني والنسائي، المديني، ابن وقال
 ال لصحيحة،ا باألسانيد الواهية المتون  ويلزق  األسانيد، يقلب ممن كان: "حبان ابن وقال ".حديثه يكتب ضعفه
 . "به االحتجاج يحل
 (.ق ت د. )ومائة وسبعين سبع سنة توفي ،"ضعيف: "حجر ابن وقال
 هي حديثه في العلة أن حديثه؛ والظاهر علة النقاد وذكر بتوثيقه، أحمد انفرد حيث ضعيف، أنه الراجح: قلت
 جي،والسا والبخاري، المديني، ابن ذلك ذكر مناكير، أحاديث عنه روى  حيث سعيد، بن يحيى عن روايته
 .وغيرهم

 ،(265: أحمد، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد )ص ،(325/ 7)جو ،(237/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
 الترمذي، سنن الترمذي ،(86/ 7)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(134/ 7)جريخ الكبير البخاري، التا

/ 7ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(206/ 2، ابن حبان، المجروحين )ج(2210/ 495/ 4)ج
ي، الذهب ،(156/ 23)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(57: ص) الدارقطني، سؤاالت البرقاني للدارقطني ،(143

ابن  ،(343/ 3)ج، الذهبي، ميزان االعتدال (120/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(705/ 4)جتاريخ اإلسالم 
 (.444: حجر، التقريب )ص

ابن حجر،  ،(159/ 23)جالمزي، تهذيب الكمال : وانظر ،(377/ 14)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )
 .السياق بهذا ،(261/ 8تهذيب التهذيب )ج

 .وبلفظه الخطيب، طريق من ،(262/ 48)جبن عساكر في تاريخ دمشق وأورده ا 
 وقد اختلف فيه قول ابن معين:

 (.190: ص) الدارمي". بأس به لي : "معين ابن عن: الدارمي وقال
 (.457/ 4)ج الدوري  رواية". فضالة بن فرج من إلى أحب عياش بن إسماعيل: " معين ابن عن: الدوري  وقال
ابن أبي حاتم،  ،(461: ص) الجنيد ابن". الحديث ضعيف: "معين ابن عن :خيثمة أبي وابن الجنيد، ابن وقال

 (.86/ 7)جالجرح والتعديل 
الراجح أن الراوي ضعيف عند ابن معين، فقد نقل التضعيف اثنان من تالميذه عنه، وهذا يوافق قول ابن  قلت:

 المديني وغيره من األئمة في الراوي.
 .(262/ 48)جيخ دمشق ابن عساكر، تار 3) )
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نا أبو أنبأ ،أنبأنا أبو العالء ،ُبْندارأنبأنا ثابت بن  ،أخبرنا أبو البركات األنماطي :(1)وقال .379
بيأنبأنا أبو أمية بن  ،بكر  ومات ،من تنوخ :َفَضالةفرج بن " :حدثنا أبي قال ،الَغالَّ
 ".بالعراق 

ْيق الم ازِنيُّ الب ْصِريُّ الْ   ز ع بن ُعف   :(2)ف 
ل حدثنا  ،حدثنا جعفر بن األزهر ،حدثنا الشافعي: (3)الدارقطني قال .380 عن  ،بيالَغالَّ  ُمَفضَّ

 .ُعَفْيق"ع بن 0زَ الفَ  :عن(4)ديْ بَ ن عُ حدث يون  ب"قال:  ،يحيى
 

اِريُّ   ْيِد بِن ن اِفِذ بِن ق ْيٍس األ ْنص  ال ُة بُن ُعب  اِضي، األ  ، ف ض  ماٍد الق   :(5)ْوِسيُّ أ ُبو ُمح 
 ،دارُبنْ أنبأنا أبو المعالي ثابت بن  ،أخبرنا أبو البركات األنماطي :(6)قال ابن عساكر .381

ْير  أنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد  ،الواسطيأنبأنا أبو العالء محمد بن علي  أنبأنا  ،ي الَباَبس 
انأبو أمية  ل بن َغسَّ  َفَضاَلة " :حدثنا يحيى بن معين قال ،أبي ، حدثنااأَلْحَوص بن الُمَفضَّ

 ".له صحبة :أنصاري  ُعَبْيدبن ا
                                                           

 .(257/ 48)ج ابن عساكر، تاريخ دمشق1) )
يق بن الفزع2) ) :: ُعف  ا وال تعديالا  ذكره ابن حبان في الثقات، ولم أجد فيه جرحا

 الراجح أنه مقبول. قلت:فضالة.  بن المفضل عنه روى . ابن عمر عن يروي 
ابن ُقطلوُبغا، الثقات ممن لم يقع في  ،(298 /5)ج ابن حبان، الثقات ،(136/ 7)جالبخاري، التاريخ الكبير 

 (.505/ 7)ج الكتب الستة
 في معين ابن للفظ موافقة معين؛ ابن عن ،الدوري  ورواية .(1728/ 3الدارقطني، المؤتلف والمختلف )ج  )3)

بي رواية  (.115/ 4)ج ،(97/ 4)ج الدوري . الَغالَّ
 :ثالثة عبيد بن يون 4) )
 ثبت ثقة(: "613 قال ابن حجر في التقريب )ص: البصري، عبيد أبو العبدي، دينار بن عبيد بن يون  -

 (.ع. )ومائة وثالثين تسع سنة توفي". ورع فاضل
 (.س ت د". )مقبول(: "613 قال ابن حجر في التقريب )ص: الثقفي، القاسم بن محمد مولى عبيد بن يون  -
ا، معاوية يستلحق نأ قبل ألبيه زياد أخو موالهم، الثقفي عبيد بن يون  -  تقريب )ص:قال ابن حجر في ال زيادا

 ".رواية بال ذكر له(: "613
 قضاء له ولي ثم لمعاوية، الغزو ولي الرضوان، بيعة أهل من  هللا رسول صاحب: ُعب ْيد ْبن ف ضالة5) )

 .أحاديث عدة: وله. غاب إذا اإلمرة في معاوية عن ينوب وكان دمشق،
ا، َفضالة شهد وقد  قاضياا وكان فسكنها، الشام، إلى خرج ثم  هللا رسول مع كلها والمشاهد والخندق، أحدا

 .سفيان أبى بن لمعاوية والبحر القضاء بها وولى مصر، فتح شهد: يون  ابن بالشام. وقال
 أبو نعيم، معرفة ،(395/ 1)ج ابن يون ، تاريخ ابن يون  المصري  ،(281/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 

 ،(530/ 2)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(1262/ 3)ج ، ابن عبد البر، االستيعاب(2282/ 4)ج ابةالصح
 (.283/ 5ابن حجر، اإلصابة )ج ،(114/ 3)ج الذهبي، سير أعالم النبالء

 .(292/ 48)جابن عساكر، تاريخ دمشق 6) )
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ا أبو بأنأن ،َخْيُرْون أنبأنا أحمد بن الحسن بن  ،أخبرنا أبو البركات األنماطي :(1)وقال .382
ْير ي أنبأنا أبو بكر  ،العالء الواسطي ل بن َغسَّ أنبأنا  ،الَباَبس   ، حدثنااناأَلْحَوص بن الُمَفضَّ

قبره في  ،في خالفة معاوية بدمشق ُعَبْيد بن َفَضاَلةمات " :عن يحيى بن معين قال ،أبي
  ."يا بني أعقبني فإنك لن تحمل مثله :ية البنهقال معاو   ،(2)يرغ  باب الصَّ 

 

ء بن اْلفضل  ال: اْلع بااس، اْلُكوِفي، أ ُبو اْلع ال  ُيق  ء أ ُبو و   :(3)رةالبص نزيل اْلع ال 
ل بن  رواية : ومن(4)قال ابن شاهين .383 ان الُمَفضَّ  الفضل": قال أنه معين بن يحيى عنَغسَّ
 .زكريا" أبو ضعفه ،(5)َسوَّار بن أشعث عن حدث بالبصرة، يكون  كان :العالء بنا

                                                           

 .(306/ 48)ج ابن عساكر، تاريخ دمشق1) )
 غيرالص الباب اسم عليه العرب أطلق وقد الثمانية، الرومانية دمشق ابأبو  من واحد هو: الصغير باب2) )

 دمشق ينةمد مقابر أشهر أحد وهي تاريخية، قديمة كبيرة مقبرة: الصغير الباب ومقبرة. األبواب أصغر ألنه
 من ثيرالك أضرحة وفيها. هذا يومنا حتى بها وُيدفن الباب، لهذا الجنوبية الجهة في وتقع وأغالها، وأكبرها،

 .(240: ص) المعطار الحميري، الروض المنعم عبد ابن: انظر .المهمة واإلسالمية التاريخية الشخصيات
 : وثقه بعض األئمة، وتكلم فيه آخرون:الفضل بن العالء3) )
 شيخ: "محات أبو وقال ،"بأس به لي : "النسائي وقال الثقات، في حبان ابن وذكره ،"ثقة: "المديني ابن قال
  ."الوهم كثير: "الدارقطني وقال ،"حديثه يكتب

 .س( )خ". أوهام له صدوق : "-وهو الراجح  – حجر ابن بآخر"، وقال البخاري  قرنه قال الذهبي: "صدوق 
/ 9)ج ابن حبان، الثقات ،(65/ 7)ج، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل (117/ 7)جالبخاري، التاريخ الكبير 

الذهبي،  ،(243/ 23)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(263: ص) السجزي للحاكم تالحاكم أبو عبد هللا، سؤاال ،(5

 (.446: ابن حجر، التقريب )ص ،(283/ 8ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج(122/ 2ج) الكاشف
 .(155: ص)(، وابن شاهين، تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين 58 ابن شاهين، المختلف فيهم )ص:4) )

  عين:وقد اختلف فيه قول ابن م
 .(111/ 4)ج الدوري  به". بأس "ال : عن ابن معين:الدوري فقال 
 ألن ووثقه، لي  ع فيه وافقه الذي يحيى قولي أحد إلى فيه يرجع الفضل في الخالف "وهذا: قال ابن شاهين قلت:
 .(58)ص:  ابن شاهين، المختلف فيهم .منكراا" حديثاا له أعرف ال مستقيمة، وأحاديثه المديني، بن علي فيه معه
لتقريب قال ابن حجر في ا األهواز، قاضي التوابيت، صاحب األثرم، األفرق  النجار الكندي َسوَّار بن أشعث5) )

 (.ق س ت م بخ. )ومائة وثالثين ست سنة توفي". ضعيف(: "113 )ص:
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ا  ْبدِ  بنُ  ِسمُ الق  ْحم ِن، أ ُبو ع  ْبدِ  الرا ْحم نِ  ع  ، الرا م ْشِقيُّ ْول ى الدِ  ْبدِ  م  ْحم نِ ال ع  اِلدِ  بنِ  را  بنِ  خ 
ِزْيد   ، و ُهو   ُمع اِوي ة   بنِ  ي  اِسمُ  اأُلم ِويِ  اِسِم، صاحب أ ِبي بنُ  الق   :(1)ام ةُأم   أ ِبي الق 
أنبأنا  ،َخْيُرْون أنبأنا أبو الفضل بن  ،طيأخبرنا أبو البركات األنما :(2)عساكر قال ابن .384

ْير ي أنبأنا أبو بكر  ،أبو العالء الواسطي ل بأنبأنا  ،الَباَبس  اناأَلْحَوص بن الُمَفضَّ  ن َغسَّ
بي و أبو وه :نكككككككد الرحمككككككم بن عبكككككككالقاس" :الككككككككككعن يحيى بن معين ق ،حدثنا أبي ،الَغالَّ

 ".يزيد بن معاويةعبد الرحمن مولى 
 الواسطي، علي أبو أنبأنا ،ُبْندار بن ثابت أنبأنا األنماطي، البركات أبو وأخبرنا :(3)وقال .385

ْير ي  بكر أبو أنبأنا ان حدثنا ،الَباَبس  ل بن َغسَّ  قال قال: أبي ا، حدثناأَلْحَوص بن الُمَفضَّ
 (4)بشعي ابن رواية وفي -ُأمامة  أبي صاحب ،الرحمن عبد أبو "القاسم معين: بن يحيى
 ثقة". ُأمامة: أبي عن يروي  الذي -
بي وقال .386  .الحديث" "منكر :(5)الَغالَّ

                                                           

 مختلف  في توثيقه: القاسم بن عبد الرحمن:1) )
: حاتم أبو قالو  ،"بالقوى  ولي  حديثه، ُيكتب: "العجلى زاد". ةثق: "والترمذى سفيان، بن ويعقوب العجلى، قال
ا وقال". ثقة: "شيبة بن يعقوب وقال". الضعفاء عنه ينكر وإنما به، بأس ال مستقيم، عنه الثقات حديث" : أيضا
: أخرى  رةم وقال ،"ضعيف: "الهيثمي وقال ،"يوثقه من ومنهم روايته، يضعف من فمنهم فيه، الناس اختلف"
 عشرة ياثنت سنة توفي" كثيراا يغرب صدوق : "-وهو الراجح  – حجر ابن وقال ،"األكثرين عند ضعيف ووه"

 (.ق س ت د بخ) ومائة.
 ،(389/ 23)جالمزي، تهذيب الكمال ( 113/ 49)جابن عساكر، تاريخ دمشق  ،(388: ص) العجلي، الثقات

: 96/ 1[و ،]184 : رقم الحديث57/ 1جوائد،الز  الهيثمي، مجمع[ ،(194/ 5)ج الذهبي، سير أعالم النبالء
 .(450: ابن حجر، التقريب )ص ،(322/ 8ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،]342رقم الحديث 

 . (103/ 49)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )
 ، بهذا السياق.(389/ 23)ج. وانظر: المزي، تهذيب الكمال (107/ 49)جالمرجع السابق 3) )

 .(428/ 4)ج الدوري  ."ثقة: "ن معينعن اب: الدوري  وقال
 .(396: ص) الجنيد ابن ،"هؤالء رفع ما أرسلوا الثقات عنه روى  إذا ثقة،: "معين ابن : عنالجنيد ابن وقال 

 ايخالمش من: "يحيى قال ثم ،"يرفعونها ال -األحاديث  هذه -عنه  يروون  لي  "ثقة،: معين ابن : عنوقال
 .(409: ص) الجنيد ابن ".همضعف على حديثهم يدل ما الضعفاء

 قال ابن حجر في التقريب )ص: بيروت، نزيل الدمشقي، موالهم، األموي  شابور بن شعيب بن محمد4) )
 (.س ت د. )مائتين سنة . توفي"الكتاب صحيح صدوق (: "483
 .(324/ 8ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(389/ 23)جالمزي، تهذيب الكمال 5) )
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اِسمُ   ْبدِ  ْبنُ  اْلق  ْفصِ  ْبنِ  ُعم ر   ْبنِ  ّللااِ  ع  طااِب ا ْبنِ  ُعم ر   ْبنِ  ع اِصِم ْبنِ  ح  ِويُّ  ْلخ   اْلُعم ِريُّ  اْلع د 
، أ ُخو ِنيُّ ْبدِ  اْلم د  ْحم نِ  ع   :(1)الرا

كَّر ي   أخبرني :(2)البغدادي الخطيب قال .387  عي،الشاف هللا عبد بن محمد أخبرنا: قال ،السُّ
بي ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال  بن اسم"الق: يحيى قال ،الَغالَّ
 .ضعيفان" العمري: الرحمن عبد وأخوه عمر، بن هللا عبد
 

اِنيُّ   ْمد  ْيِمر ة  اله  اِسُم بُن ُمخ  ، ن ِزْيُل ِدم ْشق   ،الق   :(3) أ ُبو ُعْرو ة  الُكْوِفيُّ
أنبأنا  ،َخْيُرْون أنبأنا أبو الفضل بن  ،أخبرنا أبو البركات األنماطي : (4)قال ابن عساكر .388

ْير ي أنبأنا أبو بكر  ،أبو العالء الواسطي لاأَلْحَوص أنبأنا  ،الَباَبس  بي بن الُمَفضَّ أنبأنا  ،الَغالَّ
                                                           

 : متفق  على تضعيفه، واتهم بالكذب:العمري  عمر بن هللا عبد بن القاسم1) )
  حديثه"، الناس الحديث، ترك يضع كان "كذاب: يكذب"، وقال "كان: بشيء"، وقال "لي : أحمد قال
 يسوى  ال "ضعيف،: زرعة أبو وقال الحديث"، "متروك: والنسائي حاتم، وقال أبو عنه"، "سكتوا: البخارى  وقال
 سانيد"،األ يقلب ممن الوهم، كثير الحفظ رديء كان: "حبان ابن الحديث"، وقال منكر الحديث، متروك شيئاا،
 (.ق. )ومائة الستين بعد توفي ."بالكذب أحمد رماه متروك،: "حجر ابن . وقال"تركوه: "الذهبي وقال

/ 2ين )ج، ابن حبان، المجروح(164/ 7)ج، البخاري، التاريخ الكبير (491/ 5)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
 ،(128/ 3)جالدارقطني، الضعقاء والمتروكون  ،(149/ 7ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(212

/ 8ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(128/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(375/ 23)جالمزي، تهذيب الكمال 
 (.450: ابن حجر، التقريب )ص ،(320
 .(499 /11)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )

 بن هللا دعب بن الرحمن وعبد عمر، بن هللا عبد بن والقاسم َسيَّار، بن َأيُّْوب: " معين ابن عن :الدوري  وقال
 .(171/ 3)ج الدوري  ".بشيء ليسوا: عمر
 .(190/ 3)جو ،(160/ 3)جالدوري  ".بشيء عمر: لي  بن هللا عبد بن القاسم: "معين ابن : عنوقال
 ".بشيء يسال: عمر بن هللا عبد بن الرحمن وعبد عمر، بن هللا عبد بن القاسم: "معين بنا : عنالجنيد ابن وقال

 .(354: ص) الجنيد ابن
لسفر ابن أبي خيثمة، ا". حديثه يكتب ال عمر بن هللا عبد بن القاسم" عن ابن معين: :خيثمة أبي ابن وقال
 .(892/ 2)جالثاني 

 :توثيقه على متفق  : مخيمرة بن القاسم3) )
 ".ثقة: "خراش وابن حاتم، وأبو والعجلي، وأحمد، سعد، ابن قال
 خت. )ائةم سنة توفي ،"فاضل ثقة: "حجر ابن وقال. الثقات في حبان ابن وذكره ثقة"، "صدوق : حاتم أبو وقال
 (.ق س ت د م

 ،(387: ص) العجلي، الثقات ،(167/ 7)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(304/ 6)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
ابن حبان،  ،(289: ص)ابن حبان، مشاهير علماء األمصار  ،(120/ 7)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 

الذهبي،  ،(143/ 3)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(442/ 23)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(307/ 5)ج الثقات
 (.452: ابن حجر، التقريب )ص ،(202/ 5)ج سير أعالم النبالء

 .(198/ 49)جاكر، تاريخ دمشق ابن عس4) )
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َرةالقاسم بن " :بن معين يحيىقال  :أبي قال ار إلى ثم ص ،أصله كوفي ،دانيمْ هَ  :ُمَخْيم 
 ".الشام

 ليع بن محمد أنبأنا ،ُبْندار بن ثابت أنبأنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(1)وقال .389
ْير ي  أحمد بن محمد أنبأنا الواسطي، لاأَلْحَوص بن  أنبأنا ،الَباَبس   قال: أبي نا، حدثالُمَفضَّ
َرة". بن القاسم مات :مائة سنة "وفي  ُمَخْيم 

 

ِعْيدٍ   ، أ ُبو س  ِنيُّ ل ة  الُخز اِعيُّ الم د  ْلح  ْيِب بِن ح  ُة بُن ُذؤ  ِزْيرُ ، يُّ اْلك ْعبِ  ق ِبْيص  ، الو  م ْشِقيُّ  :(2)الدِ 
 ،ْنداربُ  بن ثابت المعالي أبو أنبأنا ،األنماطي البركات أبو أخبرنا :(3)قال ابن عساكر .390

ْير ي  بكر أبو أنبأنا ،الواسطي عالءال أبو أنبأنا لااأَلْحَوص بن  أنبأنا ،الَباَبس   ، حدثنالُمَفضَّ

                                                           

 طهمان ابن ،(191: ص) الدارمي". ثقة: "معين ابن عن: منصور بن وإسحاق ،طهمان وابن ،الدارمي وقال
 (.120/ 7)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(74: ص)

خ دمشق يابن عساكر، تار ". مخيمرة بن القاسم الكوفة أهل تسمية في: "معين ابن عن: صالح بن معاوية وقال
 (.199/ 49)ج
ر، ابن عساك". ومائة إحدى أو مائة سنة الهمداني مخيمرة بن القاسم مات: "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال

 (.209/ 49)جتاريخ دمشق 
 .(209/ 49)جابن عساكر، تاريخ دمشق 1) )
، سنة الفتح عام مولده: بيْ ؤ  ذُ  بن ةص  يْ بِ ق  2) )  آخر في  نبيال ندْ بُ  صاحب ةلَ حَ لْ حَ  بن يبؤَ ذُ  أبوه مات ثمان 
 . ذلك هو ع  يَ  ولم  النبي له فدعا - قيل فيما - أبيه موت بعد يصةب  بقَ  فأتي،  النبي أيام
 ريدالب وكان. الملك عبد خاتم على وكان. مروان بن الملك عبد عند الناس آثر فكان الشام، إلى تحول وكان
 .فيها بما فيخبره الملك عبد على هايدخل ثم وردت إذا الكتب يقرأ فكان إليه،

وقال  ."وكان ثقة مأمونا كثير الحديثوقال: " ،الطبقة األولى من أهل المدينة من التابعينذكره ابن سعد في 
 ابن قالو . مروان بن الملك عبد خالفة يككككككككككككف وثمانين ست سنة يصةبَ قَ  ومات "."مدني، تابعي، ثقةالعجلي: 
 )ع(. ".الحديث كثير أموناام ثقة وكان: "سعد

العجلي، الثقات ، (174/ 7)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(311/ 7)جو ،(134/ 5)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
الذهبي، سير  ،(988/ 2)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(1272/ 3)ج ابن عبد البر، االستيعاب(، 388)ص: 

 (.453: ابن حجر، التقريب )ص ،(390/ 5)جابن حجر، اإلصابة  ،(283/ 4)ج أعالم النبالء
 ،(480/ 23)جو ،(522/ 8)جالمزي، تهذيب الكمال : وانظر ،(257/ 49)جابن عساكر، تاريخ دمشق 3) )

 : -مسلم  هو ابن – الوليد: قالوعقب ابن عساكر بقوله: " .السياق بهذا ،(351/ 2ابن حجر، اإلصابة )ج
 ."هغير َذَكر  بيته ألهل يبق لم أنه يعني
 الدوري ". حديثاا  النبي عن روى  وأبوه الشام، إلى وقع مدني ذؤيب بن قبيصة: "معين ابن عن: الدوري  وقال
 (.229/ 3)ج

 (.471/ 4)ج الدوري ". معلماا كان: "معين ابن عن: وقال
: قال مث ذؤيب، بن قبيصة ومحدثيهم المدينة أهل تابعي تسمية في: "معين ابن عن :صالح بن معاوية وقال
 (.251/ 49)جابن عساكر، تاريخ دمشق ". الخزاعي ذؤيب بن قبيصة الشام أهل ومن
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ي   ُذَؤْيب بنُ  بَقب ْيَصة  هللا رسول أتي" :قال معين بن يحيى حدثنا ،أبي  له وليدع الُخَزاع 
 ".(1)ن َسي رجل هذا : النبي فقال ،أبيه وفاة بعد بالبركة

 أنبأنا ،العالء أبو أنبأنا ،ُبْندار بن ثابت أنبأنا ،األنماطي البركات أبو أخبرنا :(2)وقال .391
ْير ي  بكر أبو ان أنبأنا ،الَباَبس  ل بن َغسَّ  - صةيْ ب  وقَ " :الق أبي ، حدثنااأَلْحَوص بن الُمَفضَّ
 ".مات :يعني ،وثمانين ست سنة - يعني

 

ْيِويٍل ْبُن ن اِشر ة  الْ   ْحم ِن ْبِن ح  ْبِد الرا الُ  ،ُمع اِفِريُّ ُقراُة ْبُن ع  ُيق  مادٍ  ،ي ْحي ى: ْسُمهُ ا: و   ،أ ُبو ُمح 
ْيِويٍل اْلِمْصِريُّ  اُل: أ ُبو ح  ُيق   :(3)و 

ل بن  حدثناجعفر بن محمد قال:  ثناحد ،حدثني أبي :(4)قال ابن شاهين .392 ان غَ الُمَفضَّ سَّ
 ".ضعيف :يل المصري ؤ  يْ قرة بن عبد الرحمن بن حَ " : قال يحيي بن معين:قال

                                                           

/ 49)جابن عساكر، تاريخ دمشق ". سبع سنة ذؤيب بن قبيصة مات: "معين ابن عن :خيثمة أبي ابن وقال
264.) 
ر، تاريخ دمشق ساكابن ع .هو إال يبق فلم أهله ذهب أنه يريد، أو: غيره َذَكرَ  بيته ألهل يبق لم أنه يعني1) )
 (480/ 23(، و)ج522/ 8المزي، تهذيب الكمال )ج ، وانظر:(257/ 49)ج
 (.263/ 49)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )
ْيويل بن الرحمن عبد بن ُقراة3) )  ":عليه يتفقوا لم: "الخليلي قالمختلف  في توثيقه، و  :ح 

 ابن وذكره ،"به بأس ال أنه وأرجو: "عدي ابن وقال ،"حديثه يكتب: "العجلي وقال ،"ثقة: "سفيان بن يعقوب وقال
ا الحديث منكر: "أحمد قالو  .الثقات في حبان  أبو الوق ،"مناكير يرويها التي األحاديث: "زرعة أبو وقال ،"جدا
 وقال ،"لحديثا في بقوي  لي : "الدارقطني وقال ،"نكارة حديثه في: "داود أبو وقال ،"بقوي  لي : "والنسائي حاتم،
 ".وضعف الشواهد في مسلم له روى  الحديث، صويلح: "الذهبي وقال ،"ضعيف: "آخر موضع في
 (.ق س ت د م. )ومائة وأربعين سبع سنة توفي". مناكير له صدوق : "- الراجح وهو – حجر ابن وقال 

/ 2)ج تاريخالفسوي، المعرفة وال ،(284: ص)الجوزجاني، أحوال الرجال  ،(183/ 7)جالبخاري، التاريخ الكبير 
 ابن حبان، الثقات ،(131/ 7)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(485/ 3)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(460
: رقم 427/ 1 ،الدارقطني، سنن الدارقطني[ ،(184/ 7ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(342/ 7)

 ،(953/ 3)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(200/ 1الخليلي، اإلرشاد في معرفة علماء الحديث )ج  ،]883الحديث 
الذهبي، من تكلم فيه وهو موثق  ،(524/ 2)جالذهبي، المغني في الضعفاء  ،(136/ 2الذهبي، الكاشف )ج 

ابن حجر،  ،(372/ 8ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(581/ 23)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(156: ص)
 (.455: قريب )صابن حجر، الت ،(342/ 7)جلسان الميزان 

 .(159: ص)ابن شاهين، تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين 4) )
 (.478/ 4)ج الدوري ". معافري  مصر أهل من حيويل الرحمن عبد بن هو قرة: "معين ابن عن: الدوري  وقال
 (.68: ص) طهمان ابن". الحديث بقوي  لي : "معين ابن عن :طهمان ابن وقال
 (.132/ 7)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ". الحديث ضعيف: "معين ابن عن :خيثمة أبي ابن وقال
ب ابن حجر، تهذي". بكذاب ولي  الحديث، وفي السماع، في يتساهل كان: "معين ابننقل ابن حجر قول و 

 (.374/ 8التهذيب )ج
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ْيٍث قُ   ْهلٍ  ،م ْوال ُهم الب اِهِليُّ ْرُط ْبُن ُحر   :(1الب ْصِريُّ  أ ُبو س 
كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى  :(2)قال الخطيب البغدادي .393 د بن ككككككككك، قال: أخبرنا محمالسُّ

، قال: بيالَغالَّ عبد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن 
 ."ا ثقةقد سمعت منه، وكان قدريا  :الباهلي ُحَرْيث بن ُقْرط"ى بن معين: قال يحي

                                                           

". نديع بأس به ولي : يحيى قال الرحمن عبد بن وقرة: "يلي ما ،(191: ص) الثقات في شاهين ابن ونقل
 .السامرائي صبحي: الكتاب محقق قال وكذلك عليه، أقف ولم
ْيث بن ُقْرط1) )  مختلف  في توثيقه: :الباهلي ُحر 
 .الضعفاء في العقيلي وذكرهوذكره ابن شاهين في الثقات، ". بأس به لي : "داود أبو قال

 الراجح أنه ثقة، ولعل ذكر العقيلي له في الضعفاء ألنه كان قدرياا. قلت:
ابن أبي حاتم،  ،(490/ 3)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(271: أبو داود، سؤاالت اآلجري ألبي داود )ص

/ 5)جأبو أحمد، األسامي والكنى ، (193: صابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات ) ،(146/ 7)جالجرح والتعديل 
ابن ُقطلوُبغا، الثقات  ،(388/ 3ج)الذهبي، ميزان االعتدال  ،(524/ 2)جالذهبي، المغني في الضعفاء  ،(95

 (.33/ 8)ج ممن لم يقع في الكتب الستة
 .(490/ 14)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )

 (.221/ 4)ج الدوري ". بأس به يكن لم: "معين ابن عن: الدوري  وقال
 (.318/ 4)ج الدوري ". بأس به لي : "معين ابن عن: وقال

 وكان المعاصي، هذه عن األمة نزهوا: لنا فقال منزله في أتيناه قدري، حريث بن قرط: معين ابن عن: قالو 
 .(490/ 3)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  0"لباهلة مولى
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ِليُّ   اِزٍم الب ج  ، الُكْوِفيُّ  ،ق ْيُس بُن أ ِبي ح  ْبِد هللِا األ ْحم ِسيُّ ْيُن و  ، أ ُبو ع  بُن ااْسُم أ ِبْيِه: ُحص 
ْيِش ؛ ع ْوفٍ  اِرِث بِن ع ْوِف بِن ُحش  ْبِد الح  ِقْيل : ع ْوُف بُن ع   :(1)نسبه اختالف ؛ وفيبِن ِهال لٍ و 

 أنبأنا ،َخْيُرْون  بن الفضل أبو أنبأنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(2)قال ابن عساكر .394
ْير ي  بكر أبو أنبأنا الواسطي، عالء أبو ل بن غَ  أنبأنا ،الَباَبس  اناأَلْحَوص بن الُمَفضَّ ، سَّ
 حازم: أبي بن قي  أبي حازم أبي قال: "اسم معين بن يحيى زكريا أبي عن أبي، حدثنا
 هللا". عبد أبو :حازم أبي بن وقي  الحارث، عبد بن عوف

 

                                                           

 أبا ايعفب الطريق، في وقي  هللا نبي فقبض ليبايعه،  النبي وأتى أسلم، مخضرم، :حازم أبي بن قيس1) )
 .العشرة عن يروي  أن له اجتمع إنه: يقال الذي وهو صحبة، حازم أبي ألبيه الصديق، بكر

: الذهبي الوق ،"وخرف المائة جاوز حتى كبر وقد: قال ثبتاا، كان: "خالد بن إسماعيل قال: توثيقه في مختلف
 ".نفسه آذى فقد فيه تكلم ومن به، االحتجاج على أجمعوا"

 ".ثقة: "حجر ابن وقال ،"صحابيًّا يكون  أن كاد حجة، ثقة: "الميزان في وقال
 ،"ثأحادي ذكر ثم الحديث، منكر: قال العطار، عن المديني ابن وروى  ،"الحديث منكر: "سعيد بن يحيى قال
 (.ع. )المائة جاز وقد قبلها أو التسعين بعد مات
 .ثقة أنه الراجح :قلت

 ،(2332/ 4)ج الصحابة أبو نعيم، معرفة ،(307/ 5)ج ابن حبان، الثقات ،(56/ 7)جالبخاري، التاريخ الكبير 
 الذهبي، سير أعالم النبالء ،(99: ص) العالئي، المختلطين ،(464/ 14)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد

 ابن سبط ،(392/ 3)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(155: ص)الذهبي، من تكلم فيه وهو موثق  ،(199/ 4)ج
 .(456: التقريب )صابن حجر،  ،(392/ 5ابن حجر، اإلصابة )ج ،(291: االغتباط )ص العجمي،

 لفظ بنحو: معين ابن عن ،خيثمة أبي وابن ،الدوري  ورواية ؛(449/ 49)جابن عساكر، تاريخ دمشق  )2)
بي ابن أبي  ،(94/ 2)ج محرز ابن ،(529/ 3)جو ،(383/ 3)جو ،(347/ 3)ج الدوري . معين ابن عن الَغالَّ

 (.51/ 3ثالث )جابن أبي خيثمة، السفر ال ،(132/ 1)جخيثمة، السفر الثاني 
 (.8/ 4)جو ،(321/ 3)ج الدوري ". هللا عبد أبو كنيته حازم أبى بن قي : "معين ابن عن: الدوري  وقال
لخطيب ا". يزيد بن السائب ومن الزهري، من أوثق حازم أبي بن قي : "معين ابن عن :صالح بن معاوية وقال

 (.464/ 14)ج البغدادي، تاريخ بغداد
 (872/ 2)جو ،(474/ 1)جابن أبي خيثمة، السفر الثاني ". ثقة كوفي: "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال
ا وقال يثمة، ابن أبي خ". وتسعين سبع أو وتسعين، ثمان سنة مات: حازم أبي بن قي : "معين ابن عن: أيضا

 (.54/ 3السفر الثالث )ج
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ْيٍد األ ْسل ِميُّ  بنُ  ك ِثْيرُ   ْهِميُّ  ز  مادٍ  أ ُبو، السا ِنيُّ  ُمح  ، يقال له: اْبن ْهمٍ س   ب ِني م ْول ى، الم د 
 :(1)، وهي أمههْ نا اف  م  

 أنبأنا ،َخْيُرْون  بن الفضل أبو أنبأنا األنماطي، تالبركا أبو أخبرنا :(2)قال ابن عساكر .395
ْير ي  بكر أبو أنبأنا الواسطي، العالء أبو ل ب أنبأنا ،الَباَبس  اناأَلْحَوص بن الُمَفضَّ ، ن َغسَّ
 بن يحيى يعني - زكريا وأبو ،- (3)مصعباا يعني - هللا عبد أبو قال قال: أبي حدثنا
 أسلم". مولى :زيد بن : "كثير-معين

 عقوب،ي بن علي بن محمد أنبأنا ،ُبْندار بن ثابت أنبأنا البركات، أبو أخبرنا :(4)قالو  .396
انأخبرنا  محمد، بن أحمد بن محمد أنبأنا ل بن َغسَّ  قال: بيأ ، حدثنااأَلْحَوص بن الُمَفضَّ

                                                           

 :توثيقه في مختلف :زيد األسلمي بن كثير1) )
 .الثقات في شاهين وابن حبان، ابن وذككككره عمار: "ثقة"، ابن قال
ا به أرى  ما" أحمد وقال ،"بالقوي  ولي  صالح،: "المديني ابن وقال   القوي،ب لي  صالح: "حاتم أبو وقال ،"بأسا

ا، بحديثه أرَ  لم: "عدي ابن وقال ،"لين فيه صدوق : "زرعة أبو وقال ،"حديثه يكتب ". به بأس ال أن وأرجو بأسا
 ". ضعيف: "النسائي وقال ."لين فيه صويلح: "الذهبي وقال
 (.ق ت د ر) .المنصور جعفر أبي خالفة في توفي .يخطئ" "صدوق : حجر ابن وقال
 .أعلم وهللا. يخطئ صدوق  أنه الراجح :قلت

أحمد،  ،(216/ 7)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(95: ابن المديني، سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني )ص
ابن  ،(89: ص)النسائي، الضعفاء والمتروكون  ،(317/ 2)جرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد العلل ومع

ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال  ،(354/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،(150/ 7)جأبي حاتم، الجرح والتعديل 
الذهبي،  ،(113/ 24)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(194: صابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات )، (207/ 7)ج
/ 8ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(404/ 3)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(300/ 1)ج الشيوخ الكبير معجم
 (.459: ابن حجر، التقريب )ص ،(413
 .(22/ 50)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )
 الزبيري  هللا عبد أبو األسدي، العوام بن الزبير بن هللا عبد بن ثابت بن مصعب بن هللا عبد بن مصعب3) )

 وثالثين ست سنة توفي ،"بالنسب عالم صدوق (: "533: ص) التقريب في حجر ابن قال بغداد، نزيل المدني،
 (.ق س. )ومائتين

 مختصراا. (115/ 24)ج، وانظر: المزي، تهذيب الكمال (24/ 50)ج ابن عساكر، تاريخ دمشق4) )
بي رواية في معين ابن للفظ ةموافق معين، ابن عن ،صالح بن معاوية ورواية خ دمشق ابن عساكر، تاري. الَغالَّ
 (.24/ 50)ج

 وقد اختلف فيه قول ابن معين:
 (204/ 7ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج". ثقة: "معين ابن عن: مريم أبي بن سعد بن أحمد قال
/ 7الكامل في ضعفاء الرجال )جابن عدي، ". بأس به لي : "معين ابن عن: الدورقي أحمد بن هللا عبد وقال
204) 
 قال وكان: "خيثمة أبي ابن زاد." القوي  بذاك لي : "معين ابن عن وعبد هللا بن شعيب: ،خيثمة أبي ابن وقال
 (.25/ 50)جابن عساكر، تاريخ دمشق  ،(336/ 2ابن أبي خيثمة، السفر الثالث )ج". بشيء لي : أول
 (.70/ 1)ج محرز ابن". ضعيف: "معين ابن عن: محرز ابن وقال
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 الذي وهو الحديث، ضعيف صحبة، (2)لجده :(1)المزني هللا عبد بن "كثير زكريا: أبو قال
 وعدد والخزرج، النبيت، األنصار: على األنصار عقل جعل  هللا رسول أن يحدث
 حديثاا". وأصلح منه أقوى  المدني زيد بن .. وكثير(3)القبائل

 صالح". :(5)المطلب مولى زيد بن "وكثير :(4)آخر موضع في وقال  .397
 

ْيِن الم ازِنيُّ   اِب ْبِن اْلُحص  ةِ  ،ك ِثيُر ْبُن ِشه  ان ْت ِفي ِبذ ِلك  لِ  ُسمِ ي   - ،ِذي اْلُغصا ٍة ك  ُغصا
ْلِقهِ  اِرِثيُّ ، -ح  ْحم ِن الح  ْبِد الرا  :(6)ن ِزْيُل الُكْوف ةِ  ،أ ُبو ع 

مد بن أنبأنا مح ،ُبْندارأنبأنا ثابت بن  ،أخبرنا أبو البركات األنماطي :(7)قال ابن عساكر .398
ْير ي أنبأنا محمد بن أحمد  ،علي لبن المُ اأَلْحَوص أنبأنا  ،الَباَبس  بي َفضَّ  ،حدثنا أبي ،الَغالَّ

                                                           

، ابن حبان". عليه ضرب ثم شيء، ال قال القوي، وكان بذاك لي  : "معين ابن : عنخيثمة أبي ابن وقال
  (.222/ 2المجروحين )ج

ا". وهللا أعلم.  :قلت  الراجح قوله: لي  به بأس، وهو يوافق قول أحمد: "ما أرى به بأسا
 ضعيف،" (:460 قال ابن حجر في التقريب )ص: المدني، يالمزن عوف بن عمرو بن هللا عبد بن كثير1) )

 (.ق ت د ر". )الكذب إلى نسبه من أفرط
ْلَحَة، بن زيد بن عوف بن عمرو2) )  تبوك، زوةغ في البكائين أحد وكان الصحبة، قديم المزني، هللا عبد أبو م 

ابن  ،(528/ 2)جاريخ اإلسالم الذهبي، ت(. ق ت د خت. )معاوية والية في توفي. المدينة وسكن الخندق شهد
 (. 425: حجر، التقريب )ص

 دارقطنيال أشار وقد مراجع، من تيسر فيما المزني هللا عبد بن كثير رواية من الحديث هذا على أقف لم3) )
 . (327/ 1الدارقطني، المؤتلف والمختلف )ج  كتابه في الرواية هذه إلى

 ضعيف.وإسناده ضعيف، فيه كثير بن عبد هللا  قلت:
 .(24/ 50)ج ابن عساكر، تاريخ دمشق4) )
 قال ابن حجر في التقريب )ص: المخزومي، الحارث بن حنطب بن المطلب بن هللا عبد بن المطلب5) )

 (.ق س ت د ر". )واإلرسال التدلي  كثير صدوق (: "534
 :صحبته في اختلف: شهاب بن كثير6) )
 وقال ،"تابعي: "قوله حاتم، أبي عن إلصابة في تمييز الصحابة ابن حجر في ا ونقل ،"ثقة تابعي: "العجلي قال
 في: "برال عبد ابن قال التابعين، ثقات في حبات ابن وذكره ،"يصح وال صحبة، له إن يقال: "عساكر ابن

 .صحبة له يكون  أن حجر ابن ورجح ".نظر صحبته
 قدف حجر في اإلصابة في تمييز الصحابة ،ابن  أما العلماء، أكثر بذلك قال فقد تابعي ثقة، أنه الراجح :قلت
 ".يصح وال: "العبارة باقي يكمل ولم ،"صحبة له إن يقال: " عساكر ابن قول نقل

ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(206/ 7)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(196/ 6)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
ابن عساكر، تاريخ  ،(1308/ 3)ج البر، االستيعاب ، ابن عبد(330/ 5)ج ابن حبان، الثقات ،(153/ 7)ج

 (.427/ 5ابن حجر، اإلصابة )ج ،(159/ 4)جابن األثير، أسد الغابة  ،(28/ 50)جدمشق 
 .(31/ 50)جابن عساكر، تاريخ دمشق 7) )

 سمع ثي،الحار  شهاب بن كثير: "الكوفة أهل تسمية في يقول معين بن يحيى سمعت صالح: بن معاوية وقال
 (.31/ 50)جابن عساكر، تاريخ دمشق ". الجبن في عمر من
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بن اروى عن عمر  ،نزل الكوفة َخْواَلن ي   :كثير بن شهاب" :عن يحيى بن معين قال
 ".الخطاب

 ".وإنما هو حارثي ،النيوْ خَ  :كذا قال" :قال ابن عساكر

  

                                                           

/ 539/ 4ج[و ،]8783: رقم الحديث 539/ 4ج الرزاق، عبد عبد الرزاق، مصنف[: في الجبن حديث وانظر
 : رقم الحديث9/ 10البيهقي، السنن الكبرى، ج[و (،196/ 6وابن سعد، الطبقات الكبرى)ج ،]8787
 عن الخطاب بن عمر سألت: قال شهاب بن كثير ، عنعبديقرظة بن أرطأة ال من طريق: :]19686
  وفي إسناد عبد الرزاق لم ُيسم قرظة، قال عن رجل. ".وكل هللا، اسم اذكر: "فقال الجبن؟

ا، فيه قرظة بن أرطأة:  قلت: دال ميزان االعت". انظر: الذهبي، مجهول"قال ابن المديني: إسناده ضعيف جدا
 .(387/ 3ج)
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ْحم ِن اْلع اِمِريُّ اْلُكوِفيُّ   ْبِد الرا ِثيُر ْبنُ ، ك ِثيُر ْبُن ع  اُل: ِإناُه ك  ذِ نُ أ   ُيق  ِثيٍر اْلُمؤ   :(1)ِبي ك 
كَّر ي   يحيى بن هللا عبد أخبرني :(2)قال الخطيب البغدادي .399  هللا بدع بن محمد أخبرنا ،السُّ
بي ابن حدثنا األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي، إبراهيم بنا  بن يحيى نع ،الَغالَّ

 :(4)موسى بن هللا عبيد عنه روى  ،(3)عطاء عن الكوفي الرحمن عبد بن "كثير: قال معين،
 هناك". لي 

                                                           

 :توثيقه في مختلف  : العامري  الرحمن عبد بن كثير1) )
 .الثقات في حبان ابن وذكره ".عليه يتابع ال: "العقيلي وقال ،"الحديث منكر: " األزدي قال
 .أعلم وهللا. ضعيف أنه الراجح :قلت

/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،(3/ 4العقيلي، الضعفاء الكبير )ج ،(154/ 7)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 
الذهبي، ميزان االعتدال  ،(330: ص) الذهبي، ديوان الضعفاء ،(188/ 4)جلذهبي، تاريخ اإلسالم ا ،(353
/ 4)جابن حجر، لسان الميزان  ،(65/ 8)ج ابن ُقطلوُبغا، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة ،(409/ 3)ج
483.) 
 .(153/ 1)جالخطيب البغدادي، تلخيص المتشابه في الرسم 2) )
 .رباح أبي بن عطاء3) )
 ب )ص:قال ابن حجر في التقري الكوفي، محمد أبو العبسي، باذام بن المختار أبي بن موسى بن هللا عبيد4) )

". الثوري  يانسف في واستصغر نعيم، أبي من إسرائيل في أثبت كان: "حاتم أبو قال ،"يتشيع كان ثقة،(: "375
 (.ع. )الصحيح على ومائتين عشرة ثالث سنة توفي



346 
 

ْبِد هللِا بِن ع ْمرٍ  بنُ  ك ِثْيرُ   ْيدٍ  و بِن ع ْوٍف بنِ ع  ة   بن ز  ِنيُّ ال الُمز ِنيُّ  ِمْلح   :(1)الي ْشُكِريُّ  م د 
ل ال حدثنا األزهري، زيد بن جعفر إبراهيم، حدثنا بن محمد حدثنا :(2)قال الدارقطني .400 ُمَفضَّ
ان قالبن ا  ،(3)صحبة دهلج :المزني هللا عبد بن كثير: معين بن يحيى زكريا أبو لقا: َغسَّ

 األنصار، على األنصاري  عقل : "جعل هللا رسول أن حدث الذي هو الحديث، ضعيف
 .(4)القبائل" وعدد والخزرج والنبيت

                                                           

 : بالكذب واتهم ،"ضعفه على اتفقوا: "النووي  قال :الُمز ِني   هللا عبد بن ثيرك1) )
: نبلح بن أحمد بن هللا عبد وقال ،"بشيء لي : "أحمد زاد ،"الحديث منكر: "والبخاري  حنبل، بن أحمد وقال
 لي  ديث،لحا واهي: "زرعة أبو وقال ،"عنه يحدثنا ولم المسند، في هللا عبد بن كثير حديث على أبي ضرب"

: أخرى  رةم النسائي وقال ،"الحديث متروك: "والدارقطني النسائي، وقال ،"بالمتين لي : "حاتم أبو وقال ،"بقوي 
 يرويه ام عامة: "عدي ابن وقال ،"عنهم الرواية عن يرغب من باب" في سفيان بن يعقوب وذكره ،"بثقة لي "
 ".واه  : "الذهبي وقال ،"عليه يتابع ال

 ". الكذب أركان أحد: "للشافعي أخرى  رواية وفى. الكذابين أحد: "داود وأبو عي،الشاف وقال
 كذبه: "لمغنيا في الذهبي وقال ،"االختبار سبيل على إال عنه الرواية وال حديثه كتابة يحل ال: "حبان ابن وقال
 ستينو  ثالث ةسن توفي ،"الكذب إلى نسبه من أفرط ضعيف: "- الراجح وهو – حجر ابن وقال ،"حبان ابن
 (.ق ت د ر. )ومائة

ابن أبي خيثمة، السفر الثالث  ،(378/ 3)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ ،(217/ 7)جالبخاري، التاريخ الكبير 
العقيلي، الضعفاء الكبير  ،(213/ 3)جأحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد  ،(351/ 2)ج
ابن عدي،  ،(223/ 2ابن حبان، المجروحين )ج ،(154/ 7)جالتعديل ابن أبي حاتم، الجرح و  ،(8/ 4)ج

ابن الجوزي،  ،(272: الدارقطني، سؤاالت السلمي للدارقطني )ص ،(197/ 7الكامل في ضعفاء الرجال )ج
/ 24)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(65/ 2)ج واللغات األسماء النووي، تهذيب ،(23/ 3)جالضعفاء والمتروكون 

صالح الدين الصفدي،  ،(531/ 2)جالذهبي، المغني في الضعفاء  ،(145/ 2ي، الكاشف )ج الذهب ،(136
/ 7)جابن حجر، لسان الميزان  ،(421/ 8ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(244/ 24الوافي بالوفيات )ج 

 (.460: ابن حجر، التقريب )ص ،(345
 السياق، بهذا( 24/ 50)جعساكر، تاريخ دمشق ابن : وانظر ،(327/ 1الدارقطني، المؤتلف والمختلف )ج 2) )

 ".حديثاا وأصلح منه أقوى  المدني زيد بن وكثير: "قوله زيادة، وفيه
بي. رواية في معين ابن للفظ موافقة معين، ابن عن ،الدوري  ورواية / 7)ج ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل الَغالَّ
154.) 
 ".بشيء لي : "معين ابن عن: حرزم وابن ،والدارمي ،الجنيد وابن ،الدوري  وقال
 (.61/ 1)ج محرز ابن ،(195: ص) الدارمي ،(469: ص) الجنيد ابن ،(232/ 3)ج الدوري 
عفاء ابن عدي، الكامل في ض". يكتب وال بشيء، لي  حديثه: "معين ابن عن: مريم أبي بن سعد بن أحمد وقال

 (.187/ 7الرجال )ج
 (.188/ 7ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج". عيفض: "معين ابن عن :صالح بن معاوية وقال
ْلَحَة، بن زيد بن عوف بن عمرو3) )  المزني. هللا عبد أبو م 
ن عساكر اب أشار وقد مراجع، من تيسر فيما المزني هللا عبد بن كثير رواية من الحديث هذا على أقف لم4) )

  .(24 /50)جإلى هذه الرواية في كتابه ابن عساكر، تاريخ دمشق 
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،  بنُ  ك ِثْيرُ   مادٍ  أ ُبوم ْرو ان  الِفْهِريُّ ْقِدِسيُّ  ُمح   :(1)اْلِفل ْسِطيِنيُّ  الم 
كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى  :(2)قال الخطيب البغدادي .401 د بن كككككككك، قال: أخبرنا محمالسُّ

عبد هللا بن إبراهيم الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن 
بي ان شامي، قد رأيته، ك :كثير بن مروان"، قال: قال أبو زكريا يحيى بن معين: الَغالَّ
 ."ابا كذا

 

                                                           

 .كثير بن عبد هللا المزنيإسناده ضعيف، فيه:  قلت:
 :األئمة ضعفه: مروان بن كثير1) )

 وال حديثه بيكت: "حاتم أبو قال ،"بشيء حديثه لي : "سفيان بن يعقوب وقال ،"بقوي  لي : "الجنيد ابن وقال
ا الحديث منكر" حبان: ابن وقال ،"ضعيف: "الدارقطني قال ،"متروك: "األزدي وقال ،"به يحتج  وقال ،"جدا
 ".ضعفوه: "الذهبي

ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(7/ 4)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(450/ 2)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ
 ،(208/ 7ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(225/ 2ابن حبان، المجروحين )ج ،(157/ 7)ج

 ، ابن(128/ 3)جالدارقطني، الضعقاء والمتروكون  ،(272: ني )صالدارقطني، سؤاالت السلمي للدارقط
/ 3)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(951/ 4)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(24/ 3)ج الضعفاء والمتروكون  الجوزي،
 (.483/ 4)جابن حجر، لسان الميزان  ،(409
 .(506/ 14)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )

 (.404/ 4)ج الدوري ". ضعيف: "معين ابن عن: الدوري  وقال
 (.427/ 4)ج الدوري ". بشيء لي : "معين ابن عن: وقال
اريخ الخطيب البغدادي، ت". بالمنكرات يحدث ببغداد كان كذاب، بشيء لي : "معين ابن عن :الجنيد ابن وقال
 (.506/ 14)ج بغداد
 (.687/ 5)جالذهبي، تاريخ اإلسالم ". هفارجم به مررت إذا: معين ابن عن: الكريم عبد بن إدريس وقال
 .(483/ 4)جابن حجر، لسان الميزان ". ثقة يكن لم: "معين ابن وقال
 .خيثمة" وأبو معين وابن أحمد "أسقطه غيالن: بن محمود وقال



348 
 

 :محمد إلىكعب من المبحث الرابع: 

اِتٍع الِحْمي ِريُّ   اق   ، أ ُبوك ْعُب بُن م  ْعُب األ ْحب ارِ  ِإْسح  ، ك  : وُيقالُ  ُرع ْين، ِذي آلِ  ، منالي م اِنيُّ
 :(1)ِمْيت م بني من الك ال ِع ُثما  ِذي ْمن
 ،َخْيُرْون  بن ضلالف أبو أنبأنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(2)قال ابن عساكر .402
ْير ي  كرب أبو أنبأنا الواسطي، العالء أبو أنبأنا ، قاال:ُبْندار بن ثابت المعالي وأبو ح .403  ،الَباَبس 

لاأَلْحَوص  أنبأنا بي بن الُمَفضَّ  :األحبار عبقال: "ك معين بن يحيى عن أبي، حدثنا ،الَغالَّ
". ذي بن ماتع بنا ْمَير ي   َهَجر الح 

 

                                                           

 حيث  عمر خالفة في إسالمه كان يره، ولم  النبي عهد أدرك الكتاب، أهل مسلمة من :كعب األحبار1) )
 أخذوي عجائب، ويحفظ اإلسرائيلية، الكتب عن يحدثهم فكان  ، النبي أصحاب فجال  اليمن، من دينةالم قدم
 مع غزوي وكان بأخرة، بالشام العلماء، سكن نبالء من الديانة، متين اإلسالم، حسن وكان. الصحابة عن السنن

 م خ". )مخضرم ثقة: "حجر ناب قال ،عثمان خالفة أواخر في للغزو، ذاهباا بحمص، كعب الصحابة، توفي
  (.فق س ت د

/ 5ابن حجر، اإلصابة )ج ،(489/ 3)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(2386/ 5)ج الصحابة أبو نعيم، معرفة
 .(461: ابن حجر، التقريب )ص ،(481
 .السياق بهذا( 39/ 23)ج ابن عبد البر، التمهيد: وانظر ،(153/ 50)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )
 (.9/ 3)ج الدوري ". الحميري  ماتع بن كعب هو األحبار كعب: "معين ابن عن: الدوري  الق

 (.37/ 3)ج الدوري ". بعام عثمان مقتل قبل وعشرين، أربع سنة عثمان خالفة في مات األحبار كعب" :وقال
 محرز بنا". ومالر  بالد جوف في وثالثين، أربع سنة بعام عثمان قتل قبل األحبار كعب مات: "محرز ابن وقال
 (.136/ 2)ج
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اِميُّ ل ْيُث بُن أ ِبي   ِفيُّ م ْوال ُهم، الشا بْ  بنِ  ُعم ر   بُ اتِ ك   ،ُرق ياة  الثاق   بنِ  ُسل ْيم ان  ، و  الع ِزْيزِ  دِ ع 
ْبدِ   :(1)الم ِلكِ  ع 
ل بن الُمَفضَّ حدثنا  ،حدثنا جعفر بن األزهر ،حدثنا أبو بكر الشافعي :(2)الدارقطني قال .404

بي ان الَغالَّ ة الذي يَّ قَ ليث بن أبي رُ ": - بن معين يعني يحيى -قال: قال أبو زكريا  َغسَّ
 ".                                                                       كان يكون مع عمر بن عبد العزيز :(3)روى عنه مجاهد

 ،الءأنبأنا أبو الع ،ُبْندارأنبانا ثابت بن  ،ح وأخبرنا أبو البركات: (4)قال ابن عساكرو .405
: - يعني ابن معين - قال أبو زكريا  :قال :حدثنا أبي ،أنبأنا أبو أمية ،كرأنبأنا أبو ب

 ".كان يكون مع عمر بن عبد العزيز :ليث بن أبي رقية الذي روى عنه مجاهد"

 

                                                           

 (.خد". )مقبول: "-وهو الراجح –حجر  ابن وقال الثقات، في حبان ابن ذكره :رقية أبي بن ليث1) )
 ،(247/ 7)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(324: ص)و ،(319: خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط )ص

/ 9)ج ابن حبان، الثقات ،(180/ 7)جلجرح والتعديل ابن أبي حاتم، ا ،(236/ 3)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ
ابن حجر، التقريب  ،(459/ 8ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(254/ 24)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(29
 (.464: )ص
 وتسعين، تس سنة الوليد أخيه بعد بويع األموي، العاص أبي بن الحكم بن مروان بن الملك عبد بن سليمان -

 وحج لرباط،ل قنسرين نزل ثم المقدس، ببيت باإلقامة وهم العزيز، عبد بن بعمر الرعية أمر في يستعين وكان
 توفي ،"عمر تخالفهباس واختتمها الصالة، بإحياء خالفته افتتح سليمان، هللا يرحم: "سيرين ابن قال .خالفته في
 أشهر وتسعة سنتان خالفتهو  سنة، أربعين عاش: وقيل. العزيز عبد بن عمر: عليه وصلى وتسعين، تسع سنة

 (.111/ 5)ج الذهبي، سير أعالم النبالء: انظر. يوماا وعشرون 
 من (339/ 50)ج. وانظر: ابن عساكر، تاريخ دمشق (1060/ 2الدارقطني، المؤتلف والمختلف )ج 2) )

 .وبلفظه الدارقطني، طريق
 وري الد". العزيز عبد بن عمر مع اكاتبا  كان: رقية أبي بن ليث عن منصور،: "معين ابن عن: الدوري  وقال
(4 /8.) 

 أبى بن ليث َمنْ  رقية، أبى بن ليث عن مجاهد، عن منصور، روى : له وقيل يحيى سمعت: محرز ابن وقال
 (.137/ 1)ج محرز ابن". العزيز عبد بن عمر مع يكون  كان: "قال رقية؟
 جبر. بن مجاهد3) )
 .(339/ 50)جابن عساكر، تاريخ دمشق 4) )
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ِبيع ة    اِلُك ْبُن ر  ة   أ و اْبنِ  – م  ش  ر  ُلوِليُّ  ،الب ْصِريُّ  –خ   :(1)أ ُبو م ْري م  السا
بو أخبرنا أ ،ُبْندارأخبرنا ثابت بن  ،ا أبو البركات األنماطيأخبرن :(2)قال ابن عساكر .406

ْير ي أخبرنا أبو بكر  ،العالء الواسطي ل، اأَلْحَوص بن أخبرنا  ،الَباَبس  دثني أبي ح الُمَفضَّ
 ".مالك بن ربيعة له صحبة :أبو مريم السلولي" :قال أبو زكريا :قال

بيقال  :(3)وقال .407 ُلو وأبو مريم " :الَغالَّ الطائف  وكان من أهل ،كان منزله بالبصرة :ل ي  السَّ
 ".في الجاهلية

                                                           

 أنا  النبي له دعا معكوفاا، الهدي رد يوم الشجرة يوم  هللا رسول مع شهد صحبة، له: ربيعة بن الكم1) )
 ذكراا. )س(. ثمانون  له فولد ولده، في له يبارك

البغوي، معجم  ،(300/ 7)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(38/ 7)جو ،(111/ 6)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
 ،(1352/ 3)ج ، ابن عبد البر، االستيعاب(2453/ 5)ج الصحابة معرفة نعيم، أبو ،(207/ 5)ج الصحابة

 (.536/ 5ابن حجر، اإلصابة )ج
 .(448/ 56)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )
بي رواية في معين ابن للفظ موافقة معين؛ ابن عن: الدوري  ورواية  . نحوهاب خيثمة أبي ابن ورواية. الَغالَّ

 (.448/ 56)جاكر، تاريخ دمشق ابن عس ،(5/ 3)ج الدوري 
ساكر، ابن ع". مريم أبي بن بريد أبا يعني ربيعة، بن مالك مريم أبو: "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال

 (.448/ 56)جتاريخ دمشق 
/ 56ج)ابن عساكر، تاريخ دمشق ". ربيعة بن مالك السلولي مريم أبو: "معين ابن عن: صالح بن معاوية قال
448.) 
 .(448/ 56)جعساكر، تاريخ دمشق  ابن3) )
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كُ   ال ة   بنُ  ُمب ار  ، أ ُبو ُأم ياة   أ ِبي بنِ  ف ض  ِشيُّ ال ة   الُقر  ، ف ض  ِشيُّ ،ا الُقر  ِويُّ ْول ى لع د   بنِ ا ُعم ر   م 
طااِب،                           :                              (1)الب ْصر ةِ  ُعل م اءِ  ِكب ارِ  ِمنْ  الخ 

كَّر ي   يحيى بن هللا عبد أخبرني :(2)البغدادي الخطيب قال .408  بن دككككككككمحم أخبرنا: قال ،السُّ
 : قال ،بيالَغالَّ  ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال الشافعي، هللا عبد

                                                           

الة بن مبارك1) )  مختلف  في توثيقه: :ف ض 
لدارقطني: وقال ا ،"وسط صالح هو: "المديني ابن وقال ."ضعيف: "النسائي وقال ،"ضعف فيه كان: "سعد ابن قال
 به". يعتبر بصري  الخطأ، كثير "لين
 ،"ثقة هوف حدثنا: قال فإذا كثيراا، يدل : "زرعة أبو الوق ،"به بأس ال: "العجلي وقال ،"به بأس ال: "أحمد وقال 

 ابن ذكرهي ولم الحديث، حسن هو: "الذهبي في  سير أعالم النبالء وقال .الثقات" كتاب في حبان ابن وذكره
 ."العلم أوعية من وكان الضعفاء، في حبان

 ست سنة توفي ."ويسوي  يدل  ق صدو : "-وهو الراجح  –في التالثة من طبقات المدلسين، وقال حجر وعده ابن
 (.ق ت د خت) .الصحيح على ومائة وستين

: ص) ، العجلي، الثقات(426/ 7)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(204/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
، ابن أبي حاتم، (224/ 4)ج، العقيلي، الضعفاء الكبير (98: ص)، النسائي، الضعفاء والمتروكون (419

الدارقطني،  ،(501/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،(419: ص) العجلي، الثقات ،(339/ 8)جيل الجرح والتعد
 الذهبي، سير أعالم النبالء ،(186/ 27)ج، المزي، تهذيب الكمال (64: ص) سؤاالت البرقاني للدارقطني

، ، ابن حجر(43: ص) المدلسين ، ابن حجر، طبقات(30/ 10ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(284/ 7)ج
 (.519: التقريب )ص

ابن حجر،  ،(186/ 27)ج. وانظر: المزي، تهذيب الكمال (279/ 15)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )
 بهذا السياق. (30/ 10تهذيب التهذيب )ج

 أن وأوالهما ح،َصب يْ  بن والربيع َفَضالة بن مبارك في معين بن يحيى عن الرواية اختلفت: "حاتم أبي ابن قال
/ 8ج)ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ".نظرائه وسائر أحمد وافق ما يحيى عن محفوظاا منهما، مقبوالا  يكون 
339). 
 .(118/ 4)ج الدوري  ."فضالة أبو فضالة بن ومبارك: "معين ابن عن: الدوري  وقال

 .(83/ 4)ج الدوري  ."ثقة: "معين ابن عن: وقال 
 الجعد بنا بهما". مسند بأس ال أقربهما "ما: قال والمبارك ح،صبي بن الربيع عن معين بن يحيى سألت: قال
 (.3155/ 460: ص)

 هو: قلت ه،ُيْطر   لم وكأنه ،"بأس به لي : "فقال َصب ْيح بن الربيع عن وسألته: معين ابن عن :الدارمي وقال
 .(111: ص) الدارمي ".أقربهما ما: "فقال المبارك؟ أو إليك أحب
 بن المبارك عن يحيى وسألت: قال ،"ثقة: "فقال َصب ْيح، بن الربيع عن معين بن يىيح سألت :محرز ابن وقال
 ،(78/ 1)ج محرز ابن ".صاحبه من قريب   إال منهما لي  بالكذوب، يكن لم بأس، به لي : "فقال َفَضاَلة
 .(113/ 1)جو

 .(279/ 15)ج ادالخطيب البغدادي، تاريخ بغد ."بأس به لي : "معين ابن عن صالح: بن معاوية وقال
/ 15ج) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ."ثقة": أخرى  مرة "ضعيف"، وقال: معين ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال
279). 
/ 3)ج العلل ."الضعف في َصب ْيح بن الربيع مثل هو ضعيف: "معين ابن عن: أحمد بن حنبل بن هللا عبد وقال
10). 
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 الحان".ص :َفَضاَلةَ  بن ركوالمبا َصب ْيح، بن "الربيع: معين بن يحيى زكريا أبو قال
 

ِشيُّ   ر  ْيِر الق  اِلِح ْبِن ُعم  ماُد ْبُن أ ب ان  ْبِن ص   :(1)اْلُكوِفيُّ  ،مُعم ر  الُجْعِفيُّ م ْوال هُ  أ ُبو، ُمح 
بي ابن سأل :(2)قال ابن الجنيد .409  أبان، بن محمد عن أسمع وأنا معين بن يحيى الَغالَّ

 .بشيء" "لي : فقال
بي ابن قال: (3)وقال .410  بأيو  أو أبان بن محمد: اليك أحب أيما: أسمع وأنا ليحيى الَغالَّ
 ."القوي  بذاك لي  ضعيف :وأيوب منه، إلي أحب عتبة بن أيوب": قال عتبة؟ بنا

  

                                                           

 رجح قول ابن معين: "ال بأس به".بالنظر إلى قول ابن أبي حاتم، ي قلت:
 :تضعيفه على متفق  : صالح بن أبان بن محمد1) )
 ،"ضعيف" النسائي وقال ،"الحديث ضعيف: "الجوزجاني وقال ،"حفظه في يتكلمون  بالقوي، لي : "البخاري  قال
 ". اآلثار يف لكثيرا الوهم وله األخبار، يقلب ممن كان: "حبان ابن وقال ،"الحديث بقوى  هو لي : "حاتم أبو قال

البخاري، الضعفاء الصغير  ،(34/ 1)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(359/ 6)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
ابن أبي حاتم،  ،(21/ 4)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(116: ص)الجوزجاني، أحوال الرجال  ،(119: ص)

ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال  ،(260/ 2ابن حبان، المجروحين )ج ،(199/ 7)جالجرح والتعديل 
 (.490/ 4)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(297/ 7)ج
 نمعي ابن للفظ موافقة معين؛ ابن عن ،صالح بن ومعاوية ،الجنيد ابن ورواية. (401: ص) الجنيد ابن )2)
بي رواية في  (.297/ 7ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(383: ص) الجنيد ابن .الَغالَّ
/ 3ج) الدوري ". ضعيف: "معين ابن عن ،شيبة أبي بن عثمان بن ومحمد ،منصور بن وإسحاق ،الدوري  وقال
 (.21/ 4)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(199/ 7)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(331
 (.573/ 3". )جبشيء حديثه لي : "معين ابن عن ،الدوري  وقال
 الدوري  ".حديثه يكتب ال: "مريم أبي ابن زاد ،"الحديث ضعيف: "معين ابن عن: ممري أبي وابن ،الدوري  وقال
 (.297/ 7ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(565/ 3)
 .(374: ص) الجنيد ابن3) )
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اِر بِن ِخي اٍر األ ْخب اِريُّ   اق  بِن ي س  ماُد بُن ِإْسح  ، أ ُبو، ُمح  ِقْيل : اْبُن ُكْوث ان  ِقْيل : أ بُ ، ب ْكرٍ  و  و و 
ْبِد هللاِ  ْير ِة الناب ِوياِة( ،ع  اِحُب )السِ  ، ص  ِنيُّ ، الُمطاِلِبيُّ م ْوال ُهم، الم د  ِشيُّ  :(1)الُقر 

 

                                                           

 :توثيقه في مختلف  : إسحاق بن محمد1) )
ا وقال ،"صحيح عندي حديثه: "المديني بن علي قال : لخليليوا والعجلي، سعد، ابن وقال ،"وسط صالح: "أيضا
 ".حديثه وحسن ثقته، في يختلفون  الحديث أهل أر لم: "البر عبد ابن وقال ،"ثقة"

 ،"به بأس ال: "عدي ابن وقال ،"صدوق : "زرعة أبو وقال ،"الحديث في صدوق : "شعبة وقال
 ."جماعة صححه وقد حسن وحديثه به، االحتجاج في اختلف: "الذهبي وقال
سير أعالم  الذهبي، بها حشا قد التي لإلسرائيليات روايته كثرة إسحاق ابن على ُأخذ قد أنه هبيالذ ذكر وقد

 . إسرائيل بني عن التحديث لجواز عنه ودافع عاد لكنه النبالءة،
ا عليه وأخذ  امرأتي نع إسحاق ابن يحدث: "عروة بن هشام زوجها قال وقد المنذر، بنت فاطمة عن تحديثه أيضا
 له فأذنت عليها، فاستأذن جاء لعله هشام ينكر ول مَ : "قائالا  أحمد فأجاب قط؟ رآها إن وهللا المنذر، بنت فاطمة
ا المديني ابن وأجاب ،"يعلم ولم  أن بانح ابن ذكر وكذلك ،"منها فسمع غالم وهو امرأته على دخل لعله: "أيضا

 ينهماب والستر فاطمة من سمع كان حاقإس ابن وكذلك إليها، ينظروا أن غير من عائشة من سمعوا التابعين
 ".مسبل
 ضوااعر : "يقول إسحاق ابن أن مالك اإلمام أمام ُذكر فقد إسحاق ابن يجرحان ومالك سعيد، بن يحيى كان وقد
 ."مالك علم علي   اعرضوا: يقول الدجاجلة، من دجال إلى انظروا: "مالك فقال ،"بيطاره فأنا مالك علم علي  
 نم واحد غير إسحاق ابن بروايات االحتجاج عن أمسك وقد: "بقوله ذلك على بغداديال الخطيب أجاب وقد

... عنه مدفوعب فلي  الصدق فأما حديثه، في ويدل  القدر، إلى وينسب يتشيع، كان أنه منها ألسباب العلماء
 فيه، ييعن الك،م قول دحيماا ذاكرت وقد له، شهاب ابن مدح مع وخيراا، صدقاا فرأوا الحديث أهل اختبره وقد
 ".بالقدر اتهمه ألنه هو إنما للحديث لي  ذلك أن فرأى
 ناب عن المديني ابن وسئل ،"يحب ما إلى عادله ثم واحدة مرة منه كان ذلك فإن مالك وأما: "حبان ابن وقال
 الكم فكالم: له قيل". صحيح عندي حديثه نعم،: "قال صحيح؟ عندك، إسحاق بن محمد حديث كيف: إسحاق
 ".يعرفه ولم يجالسه لم مالك: "فقال ه؟في

 يحدث هأن من ُأتي وإنما صدوق، الحديث حسن فهو المعروفين من سمع عمن حدث إذا: "نمير بن هللا عبد وقال
 ".باطلة بأحاديث المجهولين عن
 ،"ثالحدي عيفض بالقوي، الحديث في عندي لي  حديثه، يكتب: "حاتم أبو وقال ،"بالقوي  لي : "النسائي وقال
 .اب""كذ: عروة بن التيمي، وهشام سليمان وقال شيئاا"، حفظه في فإن نكارة ففيه به انفرد ما: "وقال
 وأكثر به، دويستشه والمغازي، للمطوالت، روايته أجل من الصحيح في البخاري  يخرجه لم وإنما: "الخليلي وقال
 لممس أن حجر ابن وذكر ،"العلم واسع عالم ووه التواريخ، وفي أحواله، وفي ، النبي أيام في يحكي فيما عنه
 . المتابعات في له أخرج
 ابن وقال والعالئي، حبان وابن أحمد به وصفه فقد المجهولين، الضعفاء عن بالتدلي  موصوف إسحاق وابن
 ".والقدر بالتشيع ورمي يدل  صدوق : "- الراجح وهو – حجر
 .بعدها: ويقال ومائة، خمسين سنة توفي بقات المدلسين،ابن حجر، ط من الرابعة المرتبة في حجر ابن وعده

 )خت م د ت س ق(.
العجلي،  ،(89: ابن المديني، سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني )ص ،(233/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 

 ابن ،(23/ 4)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(90: ص)النسائي، الضعفاء والمتروكون  ،(400: ص) الثقات
ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال  ،(380/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،(191/ 7)جأبي حاتم، الجرح والتعديل 
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ل بن حدثنا محمد بن موسى بن حماد، حدثنا  :(1)قال العقيلي .411 ان قالالُمَفضَّ معت : سَغسَّ
 . "ايئا ش (2)لم يسمع محمد بن إسحاق من طلحة بن نافع"، يقول: يحيى بن معين

ل بن  سمعت :يقول الثقفي إسحاق بن محمد : سمعت(3)قال ابن حبانو  .412 ان َغسَّ الُمَفضَّ
 الحديث". في ثبتاا إسحاق بن محمد "كان يقول: معين بن يحيى سمعت :يقول

كَّر ي   يحيى بن هللا عبد أخبرني :(4)وقال الخطيب البغدادي .413  بن دككككممح أخبرنا: قال ،السُّ
ل ب حدثنا: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال الشافعي، هللا عبد ان الُمَفضَّ ن َغسَّ

بي  .الحديث" في ثبت :إسحاق "ابن: معين بن يحيى قال: قال ،الَغالَّ

                                                           

الخليلي، اإلرشاد في معرفة علماء الحديث  ،(58: ص) الدارقطني، سؤاالت البرقاني للدارقطني ،(270/ 7)ج
الذهبي، ميزان االعتدال  ،(156/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(405/ 24)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(288/ 1)ج 
ابن حجر،  ،(51: ص) ابن حجر، طبقات المدلسين ،(45/ 9ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج، (468/ 3)ج

 (.467: التقريب )ص
 .(26/ 4)جالعقيلي، الضعفاء الكبير 1) )
(: 283 قال ابن حجر في التقريب )ص: مكة، نزل اإلسكاف، سفيان أبو الواسطي، نافع بن طلحة2) )
 (.ع". )صدوق "
الذهبي، سير أعالم  ،(14/ 1ابن سيد الناس، عيون األثر )ج، وانظر: (383/ 7)ج ابن حبان، الثقات3) )

 بهذا السياق. (47/ 7)ج النبالء
 .(31/ 2)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد4) )

 وقد اختلف فيه قول ابن معين:
 (.225/ 3)ج الدوري ". بحجة لي  ولكنه ثقة،: "معين ابن عن: الدوري  قال
 (.43: ص) الدارمي". الزهري  عن الحديث ضعيف وهو بأس، به لي : "معين ابن عن: الدارمي وقال
 م؟منه إسحاق بن محمد: له فقلت - الحجة له وذكرت - معين بن ليحيى وقلت: الدمشقي زرعة أبو وقال
بو زرعة أ". العزيز عبد بن وسعيد األوزاعي،و  أن ، بن ومالك عمر، بن هللا عبيد الحجة إنما ثقة، كان: "فقال

 (.460: ص) الدمشقي، تاريخ أبي زرعة الدمشقي
 (.32/ 2)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد". بأس به لي : "معين ابن: خيثمة أبي ابن وقال
ا قالو  يف يزال ال: قتادة بن عمر بن عاصم قال: "فقال إسحاق؟ بن محمد عن معين بن يحيى سألت: أيضا

 (.15/ 2)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد". إسحاق بن محمد عاش ما علم الناس
 ديعن هو لي : "قال ؟"عندك إسحاق بن محمد كيف: "قلت معين بن يحيى سألت: شيبة بن يعقوب وقال
ا يضعفه ولم وضعفه، يثبته، ولم بذاك، ابن ". صدوقاا كان ال: "قال ؟"شيء صدقه من نفسك ففي: "له فقلت" جدا

 (.259/ 7عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج
بن أبي ا". ضعيف: "خيثمة أبي ابن زاد ،"بذاك لي : "معين ابن: هللا عبيد بن محمدو ،خيثمة أبي ابن وقال

 (.31/ 2)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ،(194/ 7)جحاتم، الجرح والتعديل 
 (.32/ 2)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد". بالقوي  لي  سقيم، عندي: "معين ابن :خيثمة أبي ابن وقال
ا وقال ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ". إسحاق بن محمد حديث يتقون  الناس يزل لم: "معين عن ابن: أيضا
 (.194/ 7)ج
 (.31/ 2)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد". ضعيف: "معين ابن عن ،الميموني وقال
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كَّر ي   الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد أبو وأخبرني :(1)وقال .414  أخبرنا :قال ،السُّ
 حدثنا: الق األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قاال الشافعي، إبراهيم بن هللا عبد بن محمد
بي ابن  كانو  ثقة، "كان: فقال إسحاق، بن محمد عن معين بن يحيى سألت: قال ،الَغالَّ
 .الحديث" حسن

 .لقديم" "إنه: فقال .المسيب بن سعيد رأى أنه يزعمون  إنهم: فقلت

 بن محمد حدثنا: قال األدمي، أحمد بن محمد حدثني: قال البرقاني، أخبرنا :(2)وقال .415
ل  عن، حدثت: قال يحيى، بن زكريا حدثنا: قال األيادي، علي ان،غَ  ابن: يعني ُمَفضَّ  سَّ
 البقيع،ب يحدث وهو ،بالمدينة ومائة وتسعين ثالث سنة في هارون  بن يزيد حضرت: قال
 عن محدثه حتى بأحاديث، فحدث بأخرة، شيئاا منه يسمعون  المدينة أهل من ناس وعنده
 فلم ولهميحا يزيد فذهب به، أعلم نحن عنه تحدثنا "ال: وقالوا فأمسكوا، إسحاق، بن محمد
 .يزيد" فأمسك يقبلوا،
 

                                                           

 إلى أحب عمرو بن ومحمد عمرو، بن محمد من إلى أحب عجالن بن محمد": معين ابن عن: الدوري  وقال
 (.226/ 3)ج الدوري ". إسحاق بن محمد من
 في قوي ب هو لي  إسحاق ابن فإن إسحاق، ابن به يحدثك مما بشيء تشبث ال: "معين ابن عن: الدوري  وقال

/ 3ج) الدوري ". القدر يرى  كان عمن: "قال القدر؟ يرى  كان إسحاق ابن أن يصح: ليحيى رجل فقال ،"الحديث
247 .) 
 بن محمد: "قال عمرو؟ بن محمد أو إسحاق بن محمد أكثر أيما: له وقيل يحيى وسمعت: محرز ابن وقال
/ 1ج) محرز ابن". قدرياا كان أنه وذلك إسحاق، ابن عن يحدثوا أن يرون  ال المدينة وأهل منه، إليَّ  أحب عمرو
118.) 
ابن عدي، الكامل ". إسحاق بن محمد من عندي أرفع الليث: "معين ابن عن: مريم بيأ بن سعد بن أحمد وقال

 (.261/ 7في ضعفاء الرجال )ج
 سحاق،إ ابن يرضى ال كان "أنه القطان: يحيى عن معين، بن يحيى حدثني: الدورقي عبد هللا بن أحمد وقال
 (.24/ 2)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد. عنه" يروي  وال

 يضعفه ولم ،وضعفه يثبته، ولم بذاك، عندي هو لي : "معين ابن عن شيبة، بن يعقوب فيه قول لراجحا قلت:
ا  ".صدوقاا كان... جدا
بي، نقله وما ،"الحديث في بقوي  هو لي : "معين ابن عن: الدوري  قول هذا ويؤيد   وقول ن،معي ابن عن الَغالَّ
 .الحديث حسن بأنه والذهبي البر، عبد وابن نمير، بن هللا عبد
الذهبي، سير  ،(411/ 24)جالمزي، تهذيب الكمال : وانظر ،(12/ 2)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد1) )

 .السياق بهذا( 35/ 7)ج أعالم النبالء
 بهذا السياق. (16/ 1)ج األثر ، وانظر: ابن سيد الناس، عيون (24/ 2)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )
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ِقيِ  م ْوال ُهم  ر  اِريُّ الزُّ ِثْيٍر األ ْنص  ِر بِن أ ِبي ك  ْعف  ماُد بُن ج  ِنيُّ ، ُمح   :(1)الم د 
كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى : (2)قال الخطيب البغدادي .416 د بن ككككككك، قال: أخبرنا محمالسُّ

، قال: بيالَغالَّ عبد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن 
 ."ثقتان :وإسماعيل بن جعفر، وأخوه محمد بن جعفر"قال يحيى بن معين: 

 

ْيب اِنيُّ   ِن بِن ف ْرق ٍد الشا س  ماُد بُن الح  اِحُب أ ِبي ِد هللِا الُكْوفِ أ ُبو ع بْ ، م ْوال ُهمْ  ُمح  ، ص  يُّ
ة   ِنْيف   :(3)ح 

كَّر ي   يحيى بن هللا عبد أخبرني :(4)قال الخطيب البغدادي .417  بن دكككككككككمحم أخبرنا: قال ،السُّ
: قال ،بيالَغالَّ  ابن حدثنا: َقالَ  األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال الشافعي، هللا عبد
 يء".بش لي  :الحسن بن محمد": معين بن يحيى قال

                                                           

 :                 آخرون  فيه وتوسط األئمة، بعض وثقه :جعفر بن محمد1) )
 ".صالح: "النسائي وقال. الثقات في حبان ابن وذكره ،"ثقة: "والذهبي والعجلي، المديني، ابن قال
 )ع(. ".ثقة: "-وهو الراجح –حجر  ابن وقال

العجلي،  ،(56/ 1)جالكبير البخاري، التاريخ  ،(137: ابن المديني، سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني )ص
المزي،  ،(402/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،(221/ 7)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(402: ص) الثقات

ابن  ،(95/ 9ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(162/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(583/ 24)تهذيب الكمال 
 (.471: حجر، التقريب )ص

  .(182/ 7)ج غدادالخطيب البغدادي، تاريخ ب2) )
 (.171/ 3)جو ،(249/ 3)ج الدوري ". ثقة: "معين ابن عن: الدوري  وقال
 :توثيقه في مختلف  : بانييْ الشا  الحسن بن محمد3) )
 ال وعندي: "الدارقطني وقال ،"الشافعي هللا عبد أبو بمحمد احتج قد: "الذهبي وقال ،"صدوق : "المديني ابن قال

 ". الترك يستحق ال: "وددا أبو وقال ،"الترك يستحق
 الضعفاء، في العقيلي وذكره ،"ضعيف: "علي بن عمرو وقال ،"شيئاا عنه أروي  ال: "أحمد وقال
 في ن،الحس بن ومحمد يوسف، أبو: "الدارقطني وقال ،"حفظه قبل من يعني ضعيف، حديثه: "النسائي وقال

 ذلك حشف فلما فيها، ويهم الثقات عن يروي  كان بشيء، الحديث في لي : "حبان ابن قال ،"ضعف حديثهما
 ". خطئه كثرة أجل من تركه استحق منه
 وقد...  هعلي فينكر الحديث أهل من هو لي  ألنه إليه، يحتاج ال شغل بحديثه واالشتغال: "عدي ابن وقال

 ."وأمثاله الحسن بن محمد يرويه عما الحديث أهل استغنى
 الراجح أنه ضعيف. :قلت

ابن حبان، المجروحين  ،(227/ 7)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(52/ 4)جالكبير  العقيلي، الضعفاء
 الدارقطني، سؤاالت البرقاني للدارقطني ،(378/ 7ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(275/ 2)ج
الذهبي،  ،(956/ 4)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(281: الدارقطني، سؤاالت السلمي للدارقطني )ص ،(63: ص)

/ 5)جابن حجر، لسان الميزان  ،(513/ 3)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(567/ 2)جالمغني في الضعفاء 
121.) 
  .(571/ 2)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد4) )

بي رواية في معين ابن للفظ موافقة معين؛ ابن عن ،الدوري  ورواية  (.364/ 3)ج الدوري . الَغالَّ
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بي وقال :(1)وقال الِمزِ ي  .418 ان الَغالَّ ل بن َغسَّ  ."ثقةب لي ": معين بن يحيى عن ،الُمَفضَّ
: أخبرنا محمد بن أحمد بن قالالقاضي أبو العالء محمد بن علي،  أخبرنا :(2)وقال .419

ْير ي موسى  لاأَلْحَوص : أخبرنا أبو أمية قال، الَباَبس  بي بن الُمَفضَّ  :أبي قال: الق ،الَغالَّ
 ."كالهما ضعيفان :، ومحمد بن الحسن(3)حسن اللؤلؤي "
 

ِن   س  ماُد بُن الح  اِنيُّ  بنِ ُمح  ْمد  ِن المِ  ،أ ِبي ي ِزْيد  اله  س   :(4) لُكْوِفيُّ ا ،ي ارِ ش  عْ أ ُبو الح 
كَّر ي   يحيى بن هللا عبد أخبرني :(5)قال الخطيب البغدادي .420  بن دككككككككككمحم أخبرنا: قال ،السُّ
: قال ،بيالَغالَّ  ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد بن جعفر أخبرنا: قال الشافعي، هللا عبد
 .ة"بثق لي  :الكوفي الهمداني الحسن بن محمد" :معين بن يحيى زكريا أبو قال

                                                           

الخطيب  ،(52/ 4)جالعقيلي، الضعفاء الكبير ". كذاب: "معين ابن عن: العوفي سعد بن محمدو ،الدوري  وقال
 (.561/ 2)ج البغدادي، تاريخ بغداد

يخ الخطيب البغدادي، تار ". حديثه يكتب وال بشيء، لي : "معين ابن عن: مريم أبي بن سعد بن أحمد وقال
 (.572/ 2)ج بغداد
 (.52/ 4)جالعقيلي، الضعفاء الكبير ". ضعيف: "معين ابن عن :صالح بن معاوية وقال
 .(78/ 25)المزي، تهذيب الكمال 1) )
 ، بهذا السياق.(122/ 5)جابن حجر، لسان الميزان  ، وانظر:(571/ 2)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )
 .اللؤلؤي  زياد بن الحسن3) )
ْمداني يزيد أبي بن الحسن بن محمد4) )  :بالكذب داود أبو تهمهوا األئمة، ضعفه: اله 
 على بوث كذاب، هذا: "داود أبو قال ،"الحديث متروك: "النسائي قال ،"ضعيف: "سفيان بن ويعقوب أحمد، قال
 قال ،"تالمعضال الثقات عن يروي  الحديث، منكر: "حبان ابن قال ،"بالقوي  لي : "حاتم أبو وقال ،"أبيه كتب

: جرح ابن وقال ،"متروك: "الذهبي وقال ،"حديثه يكتب ضعفه ومع: "عدي ابن وقال ،"شيء ال: "الدارقطني
 (.ت". )ضعيف"

مسلم،  ،(66/ 1)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(299/ 3)جأحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد 
: ص)ن النسائي، الضعفاء والمتروكو  ،(56/ 3)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ ،(217/ 1)جالكنى واألسماء 

ابن حبان، المجروحين  ،(225/ 7)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(48/ 4)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(93
 الدارقطني، سؤاالت البرقاني للدارقطني ،(374/ 7ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(276/ 2)ج
الذهبي، الكاشف )ج  ،(347: ص) ءالذهبي، ديوان الضعفا ،(76/ 25)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(63: ص)
 (.474: ابن حجر، التقريب )ص ،(120/ 9ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(165/ 2
ابن حجر، ، (78/ 25)جالمزي، تهذيب الكمال  ، وانظر:(558/ 2)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد5) )

 ، بهذا السياق.(120/ 9تهذيب التهذيب )ج
بي رواية في معين ابن للفظ موافقة ؛معين ابن عن ،الدوري  ورواية   (.349/ 3)ج الدوري . الَغالَّ

 (.372/ 3)ج الدوري ". يكذب: "معين ابن عن: وقال
 (.434/ 3)ج الدوري ". بثقة يكن ولم منه، سمعنا قد: "معين ابن عن: وقال
 (.277/ 2ابن حبان، المجروحين )ج". بشيء لي : "معين ابن عن: أبان بن جعفر وقال
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ْيٍد الب ْصِريُّ   ماُد بُن ُحم  ،ب غْ  ، ن ِزْيلُ الي ْشُكِريُّ  ،أ ُبو ُسْفي ان  الم ْعم ِريُّ  ،ُمح  اد   ِبذ ِلك   اْشُتِهر   د 
اِلهِ   :(1)ِباِلي م نِ  م ْعم رٍ  ِإل ى الْرِتح 

كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى  :(2)قال الخطيب البغدادي .421 د بن ككككككككك، قال: أخبرنا محمالسُّ
بيالغَ عبد هللا الشافعي، قال: أخبرنا جعفر بن محمد بن األزهري، قال: حدثنا ابن  ، قال: الَّ

 ".ثقة :الَمْعَمر ي  كان "و زكريا يحيى بن معين: قال أب

                                                           

 :                 آخرون  فيه وتوسط األئمة، بعض وثقه :اليشكري  حميد بن دمحم1) )
 صالح" :حاتم أبو وقال .الثقات في حبان ابن وذكره ،"ثقة: "داود أبو وقال حرب، بن زهير خيثمة أبو وثقه

 ".نظر حديثه في: "العقيلي وقال ،"بأس به لي : "النسائي وقال ،"الحديث
 (.ق س م خت. )ومائة وثمانين اثنتين سنة توفي". ثقة: "- اجحالر  وهو – حجر ابن وقال

/ 4)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(389/ 1)جمسلم، الكنى واألسماء  ،(69/ 1)جالبخاري، التاريخ الكبير 
ابن شاهين،  ،(68/ 9)جو ،(45/ 9)ج ابن حبان، الثقات ،(231/ 7)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(60

 ،(166/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(109/ 25)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(212: ص)ء الثقات تاريخ أسما
ابن حجر، تهذيب التهذيب  ،(529/ 3)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(40/ 9)ج الذهبي، سير أعالم النبالء

 (.475: ابن حجر، التقريب )ج ،(131/ 9)ج
 .السياق بهذا ،(110/ 25)جالمزي، تهذيب الكمال : روانظ ،(59/ 3)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )
 وايةر  في معين ابن للفظ موافقة معين؛ ابن عن: خيثمة أبي وابن ،والدارمي ،الجنيد وابن ،الدوري  ورواية 

بي ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(214: ص) الدارمي ،(348: ص) الجنيد ابن ،(83/ 4)ج الدوري . الَغالَّ
(7 /231.) 
 (.83/ 1)ج محرز ابن". صدوقاا كان: "معين ابن عن: محرز ابن لوقا

 أبو يل قال: "فقال ،- معمر من الكتب هذه سمع: له وقيل -المعمرى  سفيان أبى عن معين ابن سئل: وقال
 ،"عليها قعوي يقرؤها معمر وكان البيت، في كانت وبعضها عرض، وبعضها سماعاا، بعضها: المعمرى  سفيان
 (.125/ 1)ج محرز ابن". هذا غير قال ما قتلوه لو وكان صدوقاا، وكان" معين: بن يحيى قال
 



359 
 

ْول ى ب ِني ه اِشمٍ   ، م  ماُد بُن ِدْره ٍم الع ْبِسيُّ اِئن   أ ْهلِ  ِمنْ  ،ُمح   :(1)الم د 
كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى  :(2)قال الخطيب البغدادي .422  ، قال: أخبرنا أبو بكرالسُّ

بيهر، قال: أخبرنا ابن الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األز  قال  ، قال:الَغالَّ
 ".لي  بثقة :محمد بن درهم"يحيى بن معين: 

 

ماُد بُن ِدْين اٍر األ ْزِديُّ الطااِحيُّ    :(3)األ ْزد نم ط اِحي ة قبيل ةٌ و  ،الب ْصِري  أ ُبو ب ْكٍر ، ُمح 
بي ابن وسأل :(4)قال ابن الجنيد .423  دينار بن مدمح عن أسمع وأنا معين بن يحيى الَغالَّ

 .بالقوي" "لي : فقال فعاوده، بأس"، به "لي : فقال الطاحي،
                                                           

 :توثيقه في مختلف  : العبسي درهم بن محمد1) )
 يجوز ال: "بانح ابن وقال ،"عليه ضربت وقد حديث، عنه كتابي في: "داود أبو وقال ،"ثقة: "َسوَّار بن َشَبابة قال

 ذكره" :حجر ابن قال ،"بشيء لي : "األزدي وقال ،"ضعيف: "الدارقطني لوقا ،"األخبار من انفرد بما االحتجاج
 ". الضعفاء في الجارود وابن والساجي، والدوالبي، العقيلي،

 .أعلم تعالى وهللا. ضعيف أنه الراجح :قلت
/ 7)جل ابن أبي حاتم، الجرح والتعدي ،(65/ 4)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(77/ 1)جالبخاري، التاريخ الكبير 

الدارقطني، [ ،(416/ 7ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(258/ 2ابن حبان، المجروحين )ج ،(249
/ 3)ج ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون  ،]1038 : رقم الحديث153/ 6ج ،العلل الواردة في األحاديث النبوية

ابن حجر، لسان  ،(541/ 3)جعتدال الذهبي، ميزان اال ،(578/ 2)جالذهبي، المغني في الضعفاء  ،(57
 (.162/ 5)جالميزان 

 .(176/ 3)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )
بي رواية في معين ابن للفظ موافقة معين؛ ابن عن ،الدوري  ورواية   (.169/ 4)ج الدوري . الَغالَّ
الخطيب البغدادي،  ،(205/ 4)جو ،(112/ 4)ج الدوري ". بشيء لي : "معين ابن عن: داود وأبو ،الدوري  قالو 

 (.176/ 3)ج تاريخ بغداد
 (.258/ 2ابن حبان، المجروحين )ج". عليه الحمل شديد معين بن يحيى وكان: "حبان ابن وقال
 :توثيقه في مختلف  : دينار بن محمد3) )

 لي : "نسائيال وقال ،"به بأس ال: "حاتم وأبو العجلي، وقال الثقات، في شاهين وابن حبان، وابن العجلي، ذكره
: بيالذه وقال ،"به ينفرد حديثه وعامة الحديث، حسن: "عدي ابن وقال ،"صدوق : "زرعة أبو وقال ،"بأس به
اأ الدارقطني وقال ،"ضعيف: "والدارقطني النسائي، وقال الضعفاء، في العقيلي وذكره. "أمره حسنوا" : يضا
 يخالف لم ابم واالعتبار انفرد، بما االحتجاج ترك أمره في اإلنصاف: "وقال ابن حبان في المجروحين ،"متروك"

 (.ت د". )الحفظ سيء صدوق : "- الراجح وهو – حجر ابن وقال ".األثبات وافق بما واالحتجاج الثقات،
أحمد،  ،(403: ص) العجلي، الثقات ،(123/ 1)جمسلم، الكنى واألسماء  ،(77/ 1)جالبخاري، التاريخ الكبير 
ابن أبي حاتم، الجرح  ،(64/ 4)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(352: ام أحمد )صسؤاالت أبي داود لإلم

ابن عدي،  ،(272/ 2ابن حبان، المجروحين )ج ،(419/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،(250/ 7)جوالتعديل 
المزي، تهذيب  ،(59: ص) الدارقطني، سؤاالت البرقاني للدارقطني ،(416/ 7الكامل في ضعفاء الرجال )ج

ابن حجر،  ،(169/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(735/ 4)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(176/ 25)جمال الك
 (.477: ابن حجر، التقريب )ج ،(155/ 9تهذيب التهذيب )ج

 .(409: ص) الجنيد ابن4) )
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مادُ   ْبِد هللاِ  ،الُخز اِعيُّ  ر اِشدٍ  ْبنُ  ُمح  ْالُ أ ُبو ع  ُيق  ، أ ُبو :، و  اِميُّ ، المعروف:  ي ْحي ى الشا م ْشِقيُّ الدِ 
، ْكُحوِليُّ  :(1)ن ِزْيُل الب ْصر ةِ  باْلم 

كَّر ي   يحيى بن هللا عبد خبرنيأ: (2)قال الخطيب البغدادي .424  بكر أبو أخبرنا: قال ،السُّ
بي ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال الشافعي،  يحيى قال :قال ،الَغالَّ

                                                           

 وقد اختلف فيه قول ابن معين:
 .(427: ص) الجنيد ابن". القوي  بذاك لي : "معين ابن عن: الجنيد ابن قالف
 ،(63/ 4)جالعقيلي، الضعفاء الكبير ". ضعيف: "معين ابن عن: وابن أبي خيثمة، صالح بن معاوية قالو 

 (.272/ 2ابن حبان، المجروحين )ج
 .(250/ 7)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ". ضعيف: "معين ابن عن: معين ابن عن: خيثمة أبي وقال ابن

 (.250/ 7)جأبي حاتم، الجرح والتعديل  ابن ."بأس به لي : "معين ابن عن :قالو 
 .(210: صابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات ) ".بأس به لي  ةقث: " قوله معين ابن عن ،شاهين ابن ونقل
بي التوثيق  قلت: الراجح أن الراوي ضعيف عند ابن معين فأكثر الروايات عنه بالتضعيف، وقد نقل الَغالَّ

ا.  والتضعيف معا
 مختلف في توثيقه:  د:محمد بن راش1) )

 قال أحمد: "ثقة ثقة"، وقال ابن المديني، والنسائي: "ثقة"، وقال يعقوب بكككن شيبة: "ثقة صدوق".
وقال شعبة: "صكككدوق"، وقكككال أبو حاتم: " كان صدوقاا حسن اللسان"، وقال يعقوب بن سفيان: "مستقيم الحديث"،  

يكن ثقة، كان يصحف في الحديث"، وقال ابن خراش: "متروك  وقال أبو مسهر: "لم وقال الذهبي: "صدوق".
ا:  ا: "ضعيف الحديث"، وقال النسائي: "لي  بالقوي"، وقال الدارقطني: "يعتبر به"، وقال أيضا الحديث"، وقال أيضا
"ضعيف"، وقال ابن حبان: "لم يكن الحديث من َبْزره، فكان يأتي بالشيء على الحسبان، ويحدث على التوهم 

ر المناكير في روايته، فاستحق ترك االحتجاج به"، وقال ابن عدي: "لي  برواياته بأس إذا حدث عنه ثقة فكث
 فحديثه مستقيم". وقال ابن حجر: "صدوق يهم". توفي بعد المائة والستين، )د ت س ق(.

 الراجح أنه صدوق يهم، وهللا تعالى أعلم. قلت:
(، أحمد، 2/395(، الفسوي، المعرفة والتاريخ )ج161لمديني )ص: ابن المديني، سؤاالت ابن أبي شيبة البن ا

(، النسائي، الضعفاء والمتروكون 156/ 3(، و)ج409/ 2العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد )ج
(، ابن حبان، 253/ 7(، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج65/ 4(، العقيلي، الضعفاء الكبير )ج95)ص: 

(، الدارقطني، سؤاالت السلمي 421/ 7(، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج2/253)جالمجروحين 
/ 25(، المزي، تهذيب الكمال )ج59(، الدارقطني، سؤاالت البرقاني للدارقطني )ص: 62للدارقطني )ص: 

 (.478(، ابن حجر، التقريب )ص: 161(، الذهبي، من تكلم فيه وهو موثق )ص: 186
( من طريق 11/ 53(، وأورده ابن عساكر في تاريخ دمشق )ج183/ 3دادي، تاريخ بغداد )جالخطيب البغ2) )

 الخطيب، وبلفظه.
عن  :وعبد هللا بن شعيب، ومعاوية بن صالح، وإسحاق بن منصور، وابن طهمان، وابن الجنيد، الدوري وقال 

(، ابن أبي 36بن طهمان )ج: (، ا189/ 25(، المزي، تهذيب الكمال )ج465/ 4ابن معين: "ثقة". الدوري )ج
 (.12/ 53(، ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج253/ 7حاتم، الجرح والتعديل )ج

: عن ابن معين: "لم يكن به بأس"، وقال: "صالح، كان بالبصرة، وكان ثقة صدوقاا"، وقال ابن الجنيدوقال 
ا: "لي  به بأس". ابن الجنيد )ص:   (.472(، و)ص: 337(، و)ص: 306أيضا
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 مد"مح: زكريا أبو قال البصرة"، نزل شامي ،مكحول صاحب :راشد بن "ومحمد: معين بنا
 ثقة". :راشد بنا
ْلحي، علي بن محمد أخبرنا :(1)وقال .425  موسى بن أحمد بن محمد أخبرنا: قال الص  

ْير ي  ان أمية أبو أخبرنا: قال بواسط، الَباَبس  ل بن َغسَّ بيا اأَلْحَوص بن الُمَفضَّ : قال ،لَغالَّ
       .الحديث" (2)]لدمعت[ إنه: راشد بن محمد في "يقولون : أبي قال

 ونزل ،(3)مروان من هرب ممن وهو خزاعي، دمشق شامي "هو: معين بن يحيى قال .426
 ،(4)يديز  بن الوليد بدم مروان طلبه ممن وكان المهدي، أيام هلك حتى بها فأقام العراق
 الوليد". قتلوا دمشق أهل أن وذلك

 :راشد بن "محمد آخر: موضع في اإلسناد بهذا البركات أبو وزاد: (5)قال ابن عساكر .427
 ثقة".

 أنبأنا ،َخْيُرْون  بن الفضل أبو أنبأنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا: (6)وقال ابن عساكر .428
ْير ي  محمد بن أحمد بن محمد أنبأنا الواسطي، العالء أبو  أَلْحَوص ا أمية أبو حدثنا ،الَباَبس 
بي بنا ان الَغالَّ ل بن َغسَّ ل بن  أبي أنبأنا ،الُمَفضَّ ان قالالُمَفضَّ  معين: بن يحيى قال :َغسَّ

 خزاعي". البصرة نزل شامي :لمكحو  صاحب راشد بن "ومحمد
                                                           

( من طريق 10/ 53(، وأورده ابن عساكر في تاريخ دمشق )ج181/ 3الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج1) )
 غير أنه قال: "محمد بن راشد أنه معتدل الحديث". الخطيب، وبلفظه؛

ب –وعند األخذ بعين االعتبار توثيق ابن معين لهذا الراوي  قلت: ، -يمن رواية أكثر تالميذه عنه، ومنهم الَغالَّ
فإن رواية: "معتدل الحديث" كما وردت عند ابن عساكر؛ أقرب إلى الصواب من قوله: "معتل الحديث" في رواية 

 الخطيب البغدادي، ولعله تحريذ. 
 كما سبق. (11/ 53)جوردت في موضعها من تاريخ بغداد )معتل(، وصوابه من تاريخ دمشق 2) )
 فةالخلي الملك، عبد أبو القرشي، أمية بن العاص أبي بن الحكم بن مروان بن محمد بن الثاني مروان3) )

 وكمل آخر وهو درهم، بن جعد مؤدبه إلى نسبة الجعدي بمروان يعرف كما. الحمار بمروان المعروف األموي،
 سنة لحجة،ا ذي من بقين لثالث األحد يوم وقيل ومائة، وعشرين سبع سنة األول ربيع في له بويع أمية، بنى
ابن : انظر. ةأمي بنى أيام وانقرضت ويومين، أشهر وثمانية سنين خم  خالفته وكانت ومائة وثالثين اثنتين

 (.52: ص) الخلفاء تاريخ في العمراني، اإلنباء
. ومائة رينوعش خم  سنة األولى جمادى في له بويع العباس، أبو كنيته: الملك عبد بن يزيد بن الوليد4) )

 ثم وبينك، نيبي فراق هذا: وقال يده من فوضعه المصحف في يقرأ كان كالمل عبد بن هشام وفاة بلغته وحين
 فاجراا وكان نام،و  سكر حتى وثل ث وثن ى وشربه، رطالا  فأخذ الظهر، قبل بسكرة النعمة هذه ألتلقينَّ  وهللا: قال
ا، الدين قليل خم اراا، فاسقاا  منه نوالمسلمي ماإلسال هللا أراح أن إلى سكران، وهو الجمع أيام يخطب وكان جدا
 رينوشه واحدة سنة خالفته وكانت ومائة، وعشرين ست سنة اآلخرة جمادى من والعشرين الثامن في وقتل

 (.51: ص) الخلفاء تاريخ في اإلنباء: ابن العمراني،انظر. يوماا وعشرين
 .(11/ 53)جابن عساكر، تاريخ دمشق 5) )
 .(5/ 53)جالمرجع السابق 6) )
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ل بن  قال :(1)وقال .429 ان،الُمَفضَّ  من هرب ممن :راشد بن "محمد: معين بن يحيى عن َغسَّ
 مروان ...".

 

ل مة  ماُد ْبُن س  ِميُّ  ُمح  ْضر  ْيٍل اْلح  ل مة، أ ُخو ْبِن ُكه   :(2)ْيلٍ ْبِن ُكه   ي ْحي ى ْبُن س 
 ،ْنداربُ أخبرنا أبو المعالي ثابت بن  ي،ماطأخبرنا أبو البركات األن :(3)قال ابن عساكر .430

ْير ي أخبرنا محمد بن أحمد  ،أخبرنا أبو العالء الواسطي لباأَلْحَوص أخبرنا  ،الَباَبس   ن الُمَفضَّ
بي وهو  :ليْ هَ بن كُ  عن محمد بن َسَلمة وابن عيينة" :قال أبو زكريا :نا أبي قالحدث ،الَغالَّ
 ".أبا يحيى :يكنى (5)كان سلمةو  يء،لي  بش :(4)وأخوه يحيى ،ضعيف

                                                           

 بهذا السياق. (45/ 4)ج، وانظر: المزي، تهذيب الكمال (372/ 71)جاريخ دمشق ابن عساكر، ت1) )
ل مة بن بن محمد2) ) ْيل س   مختلف  في توثيقه::  ُكه 

 اهينش ابن وذكره ،"الحديث ذاهب: "الجوزجاني وقال ،"الحديث مقارب: "أحمد وقال الثقات، في حبان ابن ذكره
 ".نهم أكبر ويحيى منه، إلي   وأحب سلمة، بن يحيى أخيه على امقدما  كان: "حاتم أبو وقال .الضعفاء في

 الراجح أنه ضعيف.قلت: 
الجوزجاني،  ،(307: أحمد، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد )ص ،(356/ 6)جابن سعد، الطبقات الكبرى 

 ،(276/ 7ج)ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(79/ 4)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(85: ص)أحوال الرجال 
ابن شاهين، تاريخ أسماء  ،(444/ 7ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(375/ 7)ج ابن حبان، الثقات
/ 2)جالذهبي، المغني في الضعفاء  ،(183/ 5)جابن حجر، لسان الميزان  ،(166: ص)الضعفاء والكذابين 

 (.568/ 3)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(587
  .(121/ 22)جدمشق  ابن عساكر، تاريخ3) )

 الحديث، عيففض يحيى أما ُكَهْيل؛ َسَلمة بن بن ويحيى ُكَهْيل، َسَلمة بن بن محمد: "معين ابن عن: الدوري  وقال
 (.501/ 3)ج الدوري ". رأي فيه ليحيى يكن فلم محمد وأما
 ابن". بشيء سالي ُكَهْيل نَسَلمة ب بن محمد وأخوه ُكَهْيل، َسَلمة بن بن يحيى: "معين ابن عن: الجنيد ابن وقال
 (.354: ص) الجنيد
 متروك(: "591 قال ابن حجر في التقريب )ص: الكوفي، جعفر أبو الحضرمي، ُكَهْيل َسَلمة بن بن يحيى4) )

 (.ت. )قبلها وقيل ومائة، وسبعين تسع سنة توفي ،"شيعيًّا وكان
 (.ع". )يتشيع ثقة" (:248 ر في التقريب )ص:قال ابن حج الكوفي، يحيى أبو الحضرمي، ُكَهْيل َسَلمة بن5) )
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، و اْسُم أ ِبي ِذْئٍب:  ِشيُّ اِرِث بِن أ ِبي ِذْئٍب الُقر  ْحم ِن ْبِن الُمِغْير ِة بِن الح  ْبِد الرا ماُد بُن ع   ُمح 
اُم بُن ُشْعب ة   اِرثِ ، ِهش  ِنيُّ  أ ُبو الح  ، الم د   :(1)الع اِمِريُّ

كَّر ي   يحيى بن هللا عبد أخبرني :(2)قال الخطيب البغدادي .431  بن دككككككككمحم أخبرنا: قال ،السُّ
: قال ،بيالَغالَّ  ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال الشافعي، هللا عبد

                                                           

 :توثيقه على متفق  : ذئب أبي بن الرحمن عبد بن محمد1) )
 وتكلم شيبة بن بيعقو  ووثقه كثير، وغيرهم حاتم وأبو والخليلي، والنسائي، وأحمد، المديني، وابن سعد، وثقه ابن

 وثمان ائةم سنة توفي ."فاضل فقيه ثقة: "حجر ابن وقال باالضطراب، وأعلها فقط، الزهري  عن روايته في
 (.ع. )تسع سنة وقيل وخمسين

ابن أبي  ،]2747: رقم الحديث87/ 5ج الترمذي، سنن الترمذي،[ ،(455/ 5)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
الخليلي، اإلرشاد في معرفة علماء الحديث  ،(390/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،(314/ 7)جحاتم، الجرح والتعديل 

الذهبي،  ،(639/ 25)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(218: ص) والالحق السابق البغدادي، الخطيب ،(285 /1)ج
 ،(307/ 9ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(194/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(144/ 7)ج سير أعالم النبالء

 (.493: ابن حجر، التقريب )ص
 .السياق بهذا ،(639/ 25)جالمزي، تهذيب الكمال  :وانظر ،(526/ 3)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )

بي عنه. الدوري  الدوري:ولفظ رواية   .(239/ 3)جو ،(226/ 3)ج عن ابن معين بنحو رواية الَغالَّ
: ص) الدارمي ".ثقة: "معين ابن عن صالح، بن ومعاوية ،مريم أبي وابن ،منصور بن وإسحاق ،الدارمي وقال
 (.515/ 3)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ،(314/ 7ج)لتعديل ابن أبي حاتم، الجرح وا ،(47
 (.178/ 3)ج الدوري ". مناولة وهي الزهري، عن ذئب أبى ابن حديث: "معين ابن عن: الدوري  وقال
". ثبت ماكاله: "قال المقبري؟ سعيد في ذئب أبى ابن أو سعد، بن ليث أثبت أيهما: قلت يحيى سألت: وقال
 (.246/ 3)ج الدوري 

 في ينظروا لمو  فيكتبونه، عليهم، يلقيه ثم كتاباا عليهم فيقرأ يحدث ذئب أبي ابن كان: "معين ابن عن: وقال
 (.384/ 4)ج الدوري ". الكتاب
 رأسه يطلع مث غرفة، في يجل  ذئب أبى ابن كان: "قال ذئب؟ أبى فابن: معين بن ليحيى قيل: محرز ابن وقال
 علينا، رأه يق كان: "حجاج قال ،"ويسمعون  عليهم فيقرأ بحذائه، للحمام مادر  في الحديث أصحاب ويقوم كوة، من

 محرز ابن". فهاخل فأصلحه أسطوانة الى أقوم حتى أصلح يدعني ال فكان عليه، فأقرؤها إليه أذهب ثم فأنسخه،
 (.76/ 2)ج
 عن يججر  وابن ذئب، أبي ابن حديث يرضى ال سعيد بن يحيى كان: "معين ابن عن: صالح بن معاوية وقال
 (307/ 9ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج". يقبله وال الزهري 
 (.307/ 9ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج. ذئب أبي ابن سعيد، في الناس أثبت: معين ابن عن: الساجي وقال
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 حديث في (1)عجالن ابن من أثبت ذئب أبي "ابن: معين بن يحيى وهو زكريا، أبو قال
 ."(3)فأرسلها نعجال ابن على اختلطت ،(2)المقبري  سعيد أبي بن سعيد

 

اِلكٍ   ْبِد هللِا بِن أ ن ِس بِن م  ْبِد هللِا بِن الُمث ناى بِن ع  ماُد بُن ع  ، أ بُ  ،ُمح  اِريُّ ْبِد هللِا األ ْنص  و ع 
، الب ْصِريُّ  اِريُّ ، ُثما الناجا ِجيُّ ْزر   :(4)ق اِضي الب ْصر ةِ ، الخ 

كَّر ي  ال يحيى بن هللا عبد أخبرني :(5)قال الخطيب البغدادي .432  بن دكككككككمحم أخبرنا: قال ،سُّ
 عن ،بيالَغالَّ  ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال الشافعي، هللا عبد
  ".ثقة :واألنصاري ": قال معين، بن يحيى

                                                           

 أحاديث عليه اختلطت أنه إال صدوق،(: "496 قال ابن حجر في التقريب )ص: المدني، َعْجالن بن محمد1) )
 (.ق س ت د م خت. )ومائة وأربعين ثمان سنة توفي ،"هريرة أبي
 ثقة،(: "236 قال ابن حجر في التقريب )ص: المدني، سعد أبو المقبري، َكْيسان سعيد، أبي بن سعيد2) )

 وقيل قبلها، يلوق العشرين، حدود في توفي" مرسلة سلمة وأم عائشة عن وروايته سنين، بأربع موته قبل تغير
 .(ع. )بعدها
 عن ري،المقب سعيد حديث على عجالن ابن يقف لم: قال سعيد بن يحيى عن بلغني: "حنبل بن أحمد قال3) )

 ".أباه ترك هريرة؛ أبي عن المقبري، سعيد: يقول فكان فتركها هريرة؛ أبي عن أبيه،
ا وانظر ،(22/ 2)جأحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد   ،(350/ 1)جو ،(334/ 1: )جأيضا

 (.286/ 3)جو
 أحاديث: عجالن بن محمد قال: سعيد بن يحيى قال: قال هللا، عبد بن علي عن بكر، أبو حدثنا: "الترمذي وقال
 علي   لطتفاخت هريرة، أبي عن رجل، عن سعيد عن وبعضها هريرة، أبي عن سعيد عن بعضها المقبري  سعيد

 يحيى روى  قدو  لهذا، عجالن ابن في - عندنا - سعيد بن حيىي تكلم وإنما. هريرة أبي عن سعيد عن فصيرتها
 (.407/ 1)ج ابن رجب، شرح علل الترمذي". الكثير عجالن ابن عن
 :توثيقه على متفق :المثنى بن هللا عبد بن محمد4) )
 حابأص عند األنصاري  يضع كان ما: "حنبل بن أحمد قالو  ".ثقة: "الذهبي وقال ،"ثقة صدوق : "حاتم أبو قال

 ".سمع فقد السماع وأما الرأي، في النظر إال الحديث
ا تغيراا تغير: "داود أبو وقال ،"بأس به لي : "النسائي وقال ،"صدوقاا كان: "سعد ابن وقال   ".شديدا

  ".ثقة: "حجر ابنوقال 
 (.ع. )ومائتين عشرة خم  سنة توفي .مختلط ثقة   أنه الراجح :قلت

/ 4)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(132/ 1)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(215/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
المزي،  ،(257: ص)ابن حبان، مشاهير علماء األمصار  ،(305/ 7)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(90

 ،(532/ 9)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(442/ 5)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(542/ 25)جتهذيب الكمال 
 (.326: االغتباط )ج العجمي، ابن سبط
 .السياق بهذا( 542/ 25)جالمزي، تهذيب الكمال : وانظر ،(409/ 3)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد5) )
 - رةالبص قاضى هللا عبد بن محمد يعنى - األنصاري  له وقيل - معين بن يحيى وسمعت :محرز ابن قال
 (.161/ 1)جو ،(127/ 1)ج محرز ابن". مختلط هوو  منه سمع: قال شيئا؟ الجريري  من سمع
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مادُ   ْبدِ  ْبنُ  ُمح  ، أ ُبو ّللااِ بنِ  ع  ع ْيِثيُّ اِجِر الشُّ ْبدِ  الُمه  ْيِليُّ  :قال ويهللِا الناْصِريُّ  ع  الُعق 
م ْشِقيُّ   :(1)الدِ 

أخبرنا  ،َخْيُرْون  بن الفضل حدثنا أبو األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(2)قال ابن عساكر .433
ْير ي  محمد بن أحمد بن أخبرنا محمد الواسطي، العالء أبو  اأَلْحَوص  ةأمي أخبرنا أبو ،الَباَبس 
بي بنا ل الَغالَّ َعْيث ي   كان" يقول: معين ابن يعني يحيى وكان ل:الُمَفضَّ ... قال  الُمَفضَّ الشُّ

 .ثقة"

كَّر ي   أخبرنا :(3)وقال الخطيب البغدادي .434 : قال ي،الشافع هللا عبد بن محمد حدثنا: قال ،السُّ
بي ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا  بن هللا عبد بن محمد: "قال ،الَغالَّ
َعْيث ي   مهاجر  ". ثقة :الشُّ

                                                           

 زكريا، أبا يا :له فقيل القضاء، به يليق األنصاري  هللا عبد بن محمد كان: "معين ابن عن: الساجي زكريا وقال
اب كتَّاب وللدواوين   لها خلقوا أقوام للحرب: فقال فالحديث؟ / 3ج) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد". وحسَّ
405.) 
ع ْيِثي   المهاجر بن هللا عبد بن حمدم1) )  : توثيقه في مختلف :الشُّ
 .بأس" به "لي : النسائي الثقات، وقال كتاب في حبان ابن وذكره ،"ثقة: "دحيم قال
 ".به يحتج وال حديثه، يكتب بقوي، لي  الحديث، ضعيف: "حاتم أبو وقال
 (.ق س ت د. )ومائة نوخمسي بضع سنة توفي ."صدوق : "-وهو الراجح  –حجر  ابن وقال
َعيثي -  .البصرة نزلوا م،تمي بن عمرو بن -العنبر بنى يعني -َبْلَعْنَبر من بطن وهو ُشَعْيث، إلى نسبة: الشُّ

ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(141/ 1)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ ،(132/ 1)جالبخاري، التاريخ الكبير 
الضعفاء  الجوزي، ابن ،(114/ 8)ج السمعاني، األنساب ،(407 /7)ج الثقات حبان، ابن ،(305/ 7)ج

الذهبي،  ،(190/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(559/ 25)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(81/ 3)ج والمتروكون 
 ،(202/ 4)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(595/ 3)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(597/ 2)جالمغني في الضعفاء 
 .(490: ، ابن حجر، التقريب )ص(280/ 9لتهذيب )جابن حجر، تهذيب ا

 .(43/ 54)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )
 (.419/ 4)ج الدوري ". المهاجر بن محمد وهو الشعيثي، هللا عبد بن محمد: "معين ابن عن: الدوري  وقال
 (.96/ 1)ج محرز ابن". ثقة: "معين ابن عن: محرز ابن وقال
ابن حجر،  ،(561/ 25)جالمزي، تهذيب الكمال : وانظر ،(379/ 3) بغدادالخطيب البغدادي، تاريخ 3) )

 .السياق بهذا ،(281/ 9تهذيب التهذيب )ج
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ْبِد هللِا بِن ُمْسِلٍم ْبِن ُعب ْيِد ّللااِ ْبِن ع ْبِد ّللااِ   ماُد بُن ع  اٍب ُمح  ، ِشه  ْبدِ  أ ُبو الزُّْهِريُّ  هللاِ  ع 
: ِنيُّ اُل ل ُه: اْبُن أ ِخي الزُّْهِري ِ  الم د    :(1)و ُهو  الاِذي ُيق 

 ،يأخبرنا محمد بن عل ،ُبْندارأخبرنا ثابت بن ، أخبرنا أبو البركات :(2)قال ابن عساكر .435
لاأَلْحَوص أخبرنا  ،أخبرنا محمد بن أحمد بي بن الُمَفضَّ قال يحيى  :نا أبي قالحدث ،الَغالَّ

  يء".لي  بش :ابن أخي الزهري محمد بن عبد هللا" :بن معينا
 ".صالح :ابن أخي الزهري " :في موضع آخر وقال .436
 بو العالءأخبرنا أ ،َخْيُرْون و الفضل بن أخبرنا أب ،أخبرنا أبو البركات األنماطي: (3)وقال  .437

ْير ي أخبرنا محمد بن أحمد بن  ،الواسطي لبن الاأَلْحَوص أخبرنا أبو أمية  ،الَباَبس   ُمَفضَّ
بي ي من أحب إلي في الزهر  :ابن أخي الزهري  ،محمد بن عبد هللا" :أخبرنا أبي قال ،الَغالَّ

 ".محمد بن إسحاق

                                                           

 : توثيقه في مختلف: الزهري  مسلم بن هللا عبد بن محمد1) )
 اءش إن الحديث صالح: "أحمد وقال ،"به بأس ال: "أحمد وقال ،"عليه يثني أحمد سمعت ثقة،: "داود أبو قال
 وقال ،"الوهم كثير الحفظ، رديء كان: "حبان ابن وقال ،"حديثه يكتب بقوي، لي : "حاتم أبو وقال ".هللا

 مائة،و  وخمسين اثنتين سنة توفي". أوهام له صدوق : "- الراجح وهو – حجر ابن وقال ".ضعيف: "الدارقطني
 .(ع. )بعدها وقيل

العقيلي،  ،]2542 : رقم الحديث680/ 4ج الترمذي،الترمذي، سنن [ ،(131/ 1)جالبخاري، التاريخ الكبير 
 ،(249/ 2ابن حبان، المجروحين )ج ،(304/ 7)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(88/ 4)جالضعفاء الكبير 

ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون  ،]7: رقم الحديث 171/ 1جالدارقطني، العلل الواردة في األحاديث النبوية، [
ابن حجر،  ،(278/ 9ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(554/ 25)جزي، تهذيب الكمال الم ،(81/ 3)ج

 (.490: التقريب )ص
 الزهري  أخي بن هللا عبد بن محمد: "معين ابن عن: الدوري  وقال  .(35/ 54)جابن عساكر، تاريخ دمشق  )2)

 (.246/ 3)جو ،(167/ 3)ج الدوري ". الزهري  في إسحاق بن محمد من إلى أحب
ابن أبي خيثمة، السفر الثالث  ،(48: ص) الدارمي". ضعيف: "معين ابن عن: خيثمة أبي وابن ،الدارمي لوقا
/ 2ابن أبي خيثمة، السفر الثالث )ج". القوي  بذاك لي : "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال (.349/ 2)

". مسلم نب هللا عبد بن محمد" :ومحدثيهم المدينة أهل تسمية معين في ابن عن: صالح بن معاوية وقال (.349
 (.31/ 54)جابن عساكر، تاريخ دمشق 

 (.35/ 54)جابن عساكر، تاريخ دمشق ". بالقوي  لي : "معين ابن عن :شعيب بن هللا عبد وقال
 .(35/ 54)جابن عساكر، تاريخ دمشق 3) )
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ماد  ْيِد ْبِن  ُمح  ، أ بُ ْبُن ُعب  ْبدِ  وأ ِبي ُأم ياة  الطان اِفِسيُّ ُب، اإِلي اِدي ِ الُكْوِفيُّ  ّللااِ  ع  : وُيقال ، األ ْحد 
ن ِفيُّ م ْوال ُهم  :  (1)ْبن ُعب يد، وُعم ر ْبن ُعب يد ي ْعل ىأخو ، الح 

كَّر ي   يحيى بن هللا عبد أخبرني :(2)قال الخطيب البغدادي  .438  بكر وأب أخبرنا: قال ،السُّ
بي ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال لشافعي،ا  أبو قال :قال ،الَغالَّ

  ".ثقات :الطنافسيون  ُعَبيد بنو ومحمد، ،ويعلى ،عمر": زكريا

                                                           

 توثيقه:  مختلف  في :ُعب ْيد بن محمد1) )
 همثقات"، وقال الدارقطني: "كل: عبيد لدارقطني: "ثقة"، وقال أحمد: "بنوقال ابن سعد، والعجلي، والنسائي، وا

 ،"طئهخ عن يرجع وال يخطئ، عبيد بن محمد كان: "حنبل بن أحمد وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ثقات"،
 (.ع. )ومائتين أربع سنة مات ،"يحفظ ثقة: "-وهو الراجح  –حجر  ابن وقال

: ص) ، العجلي، الثقات(173/ 1)ج، البخاري، التاريخ الكبير (367/ 6ج) الكبرى  ابن سعد، الطبقات
الدارقطني، سؤاالت  ،(441/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،(10/ 8)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(410

/ 9)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(54/ 26)ج، المزي، تهذيب الكمال (280: السلمي للدارقطني )ص
 (.495: ر، التقريب )صابن حج ،(436
ابن حجر،  ،(56/ 26)جالمزي، تهذيب الكمال : وانظر ،(636/ 3)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )

ا عبيد بن محمد وحدث: "عن ابن معين :الدوري  وقال .السياق بهذا( 328/ 9تهذيب التهذيب )ج  عن أيضا
ا عبيد بن محمد وحدث: "وقال ".محمول هو إنما وأخطأ عمارة، بن محمود عن خالد أبى بن إسماعيل  عن أيضا
 عبيد بن محمد وحدث: "وقال ".رجل: "قال هذا؟ حجاج من: ليحيى قلت" حجاج هو وإنما حجار، عن إسماعيل
 ابن عن :وقال. (304/ 3)ج . الدوري "جندب بن سمرة هو وإنما شمر، عن الشعبي عن إسماعيل عن أيضا
" الكالم من هذا نحو أو عليه نعينه حتى كتابه قراءة على يجترئ  ال وهو سيالطناف عبيد بن محمد أتينا: "معين
 . (487/ 3)ج الدوري  .بخير إال ذكره وما يحيى، قاله
 أحب علىي: فقال عبيد؟ بن يعلى أو عبيد، بن محمد إليك، أحب أيما: "أسمع وأنا يحيى سئل :الجنيد ابن وقال
 .(292: ص) الجنيد ابن". وأثبت: "قال وأراه  ،"إلي
 ".ثقتان: "فقال الطنافسيين؟ عبيد ابني ومحمد يعلى عن - معين ابن يعني - وسألته :الدارمي وقال
 .(155: ص) الدارمي ".نعم: "فقال دونهما؟ كأنه: قلت ،"ثقة: "فقال عبيد؟ بن أعني فعمر: قلت
 لقي! إسماعيل قال ما سنأح ما الحديث؟ في هو وَمن الناس؟ في عبيد بن محمد وَمن: "معين ابن عن :وقال
 .(158/ 1)ج محرز ابن ".نعم: "قال تقول؟ وبه: معين بن ليحيى
 .(636/ 3)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ".ثقة: "معين ابن عن :مريم أبي بن سعيد بن أحمد وقال
 ،لىويع ومحمد عمر الطنافسي؛ عبيد ولد عن وسئل معين، : عن ابنشيبة أبي بن عثمان بن محمد وقال
 .(636/ 3)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ".عبيد بن يعلى وأثبتهم ثقات، كانوا: "فقال
 بن ىويحي أبي، عنه حدثنا أسنهم، وهو عمر: أمية أبي بن عبيد ولد"عن ابن معين:  :خيثمة أبي ابن وقال
 بنسبهم ثناحد طنافسي؛ال أمية أبي بن عبيد بنو: ويعلى معين؛ بن يحيى عنه حدثنا: عبيد بن ومحمد معين؛
 .(94/ 1ابن أبي خيثمة، السفر الثالث )ج". الوليد بن شجاع بن الوليد
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مادُ   ْبدِ  م ْوال ُهْم، أ ُبو األ ْسل ِميُّ  و اِقدٍ  بنِ  ُعم ر   بنُ  ُمح  ، الو اقِ  ع  ِدْيِنيُّ ،هللِا الم  اِض  ِديُّ ي، الق 
اِحبُ  اِنْيفِ  ص   :       (1)و الم غ اِزي  التاص 

 بن حمدم أنبأنا ُبْندار، بن ثابت أنبأنا الحافظ، البركات أبو أخبرنا :(2)قال ابن عساكر .439
ل،ال بن األحوص أنبأنا أحمد، بن محمد أنبأنا الواسطي، علي   وسئل :قال أبي أنبأنا ُمَفضَّ

                                                           

 :بالوضع متهم   :الواقدي عمر بن محمد1) )
 وقال ،"كذب الواقدي كتب: "وقال ،"الواقدي أحدهم األسانيد، يضعون  رجال سبع بالمدينة كان: "الشافعي قال
 عنده: "وقال ،"الحديث يضع: "المديني ابن وقال ".الثقات مخالفة من تهروايا في وجد ما لكثرة وذلك: "أحمد

 أبي نب وإبراهيم للرواية، بموضع هو لي : "آخر موضع في وقال - أصل لها ما يعني -" حديث ألف عشرون 
 وقال ،"يضع ممن عندي كان: "راهويه ابن إسحاق وَقالَ ". الواقدي من حاالا  أحسن عندي وهو كذاب، يحيى
  هللا لرسو  على بالكذب المعروفون : "النسائي وقال ".كذاب: "وقال ،"األسانيد يركب الواقدي: "حنبل بن دأحم
 تروكم: "البخاري  وقال". الرابع وذكر بالشام، سعيد بن ومحمد بخراسان، ومقاتل بالمدينة، الواقدي: أربعة

 متروك: "يوالنسائ زرعة، وأبو مسلم، ، وقال"ازكري بن وإسماعيل المبارك، وابن نمير، وابن أحمد، تركه الحديث،
 سعة مع روكمت: "حجر ابن وقال". يرسله بما فكيف يسنده، فيما بروايته يحتج ال: "البيهقي وقال". الحديث
 (.ق. )وسبعون  ثمان وله ومائتين، سبع سنة توفي". علمه

 ،(264/ 3)جة عبد هللا بن أحمد أحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواي ،(123: ص)البخاري، الضعفاء الصغير 
ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(108/ 4)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(76: ص) النسائي، مشيخة النسائي

 ،(481/ 7ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(290/ 2ابن حبان، المجروحين )ج ،(21/ 8)ج
 ،(167: ص)اهين، تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين ابن ش ،(130/ 3)جالدارقطني، الضعقاء والمتروكون 

 ،(164/ 2)جالراوي  ألخالق الخطيب البغدادي، الجامع ،]1825: رقم 79/ 2 البيهقي، معرفة السنن واآلثار،[
ابن حجر، تهذيب التهذيب  ،(454/ 9)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(180/ 26)جالمزي، تهذيب الكمال 

 (.19/ 1)ج الذهب شذرات العماد، ابن ،(498: التقريب )صابن حجر،  ،(363/ 9)ج
 .(453/ 54)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )

تقدمت رواية ابن عساكر على رواية الخطيب البغدادي في هذا الراوي، ألن الرواية األولى عن ابن معين،  قلت:
بي نفسه.  والثانية عن الَغالَّ

". ديثااح أجودهما الواقدي: "فقال البختري، وأبي الواقدي، عن ن،معي ابن سئل: شيبة بن يعقوب رواية وفي 
 .(19/ 4)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد

ابن  ،(160/ 3)ج الدوري ". بشيء لي : "معين ابن عن: خيثمة أبي ابنو  ،صالح بن معاويةو  ،الدوري  وقال
 (.370/ 2)جو ،(366/ 2الث )جابن أبي خيثمة، السفر الث ،(481/ 7عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج

 (.    203/ 12)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد". كذاباا كان: "معين ابن عن: حبان بن الحسين وقال
 كتابال كان حيث عليه، تعلم لم: ليحيى قلت ،"ضعيف: "يقول معين ابن سمعت: صالح بن معاوية وقال
 يجعلها يون  حديث يقلب كان: "قال فيه؟ تقول فماذا :قلت ،"صديق لي هو ابنه، من أستحيي: "وقال عندك؟
 (.108/ 4)جالعقيلي، الضعفاء الكبير ". بثقة لي  معمر، عن
". حديث ألف عشرين  هللا رسول على الواقدي أغرب: "معين ابن عن :الذهلي أحمد بن خالد الهيثم أبو وقال

 (.20/ 4)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد
: لينمجهو  شيوخ عن المدنيين عن حديثه فوجدنا الواقدي حديث في نظرنا: "معين ابن نع: حاتم أبو وقال

 إلى رنانظ ثم منهم، تكون  أن ويحتمل منه، المناكير األحاديث تلك تكون  أن يحتمل: فقلنا مناكير، أحاديث
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 يحيى بن معين عن الواقدي، فقال فيه، فقيل له: وأبو البختري )1(؟ قال: "لي  مثل الواقدي".

 اهللب المهتدي بن علي بن محمد الحسين أبو القاضي أخبرنا :(2)قال الخطيب البغداديو  .440
 بكر أبو حدثنا: قال المأمون، بن الفضل بن (3)]الحسن[ بن محمد أخبرنا: قال الهاشمي،
 لقرشي،ا بكر أبو حدثنا: قال ،ْرُزَبانالمَ  بن محمد حدثني: قال األنباري، القاسم بن محمد
ل بن  حدثنا: قال ان،الُمَفضَّ : فقرأ معة،الج صالة الواقدي خلف "صليت: قال أبيه، عن َغسَّ
 وموسى". عيسى صحف األولى، الصحف لفي هذا إن
 

                                                           

 فتركنا منه، أنه نافعلم بالمناكير، عنهما حدث قد فوجدناه حديثهم، يضبط فإنه ومعمر؛ ذئب ابى ابن عن حديثه
 (.       21/ 8)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ". حديثه
 أحاديث تشبه أحاديثه: "فقال محمد، بن يعقوب عن وسئل معين، ابن عن: جزرة محمد بن صالح علي أبو وقال
 .           (392/ 16)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد". حديثه تركوا: يعني واقد، بن عمر بن محمد الواقدي
 (.480/ 7ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج". بثقة لي : "معين ابن عن :الفرات بن الوهاب عبد وقال
ا الحديث يضع الواقدي كان: "معين ابن قول النسائي ونقل نسائي، مشيخة ال. تالميذه من ألحد ينسبه ولم". وضعا

 (.76: ص) النسائي
 يضع: "معين وابن أحمد، قال ،"كذاب: "المديني ابن قال :األسدي َبْخَتر ي   ال أبو كثير، بن وهب بن وهب1) )

 ".عنه سكتوا: "البخاري  وقال ،"الحديث متروك: "والذهبي النسائي، وقال ،"الحديث
 .سنة سبعون و  بضع وله مائتين، سنة: توفي ،"ذلك وغير الغزوات، وفي النسب، في: صنف وقد: "الذهبي وقال

الذهبي، سير أعالم  ،(25/ 9)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(136: ص)ء الصغير البخاري، الضعفا
 (.625/ 15)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ،(374/ 9)ج النبالء
صالح  ،(447/ 54)جابن عساكر، تاريخ دمشق : وانظر ،(12/ 4)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )

 السياق. بهذا( 169/ 4ج الدين الصفدي، الوافي بالوفيات )
طيب الخ: انظر. أثبته ما والصواب ،(الحسين: )الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد من موضعها في وردت3) )

 (.769/ 8)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(620/ 2)ج البغدادي، تاريخ بغداد
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ارِ   ْهٍل األ ْنص  ، أ ُبو س  ْنظ ل ة  اْلب ْصِريُّ ماُد ْبُن ع ْمِرو ْبِن ُعب ْيِد ْبِن ح  ِنيُّ يُّ ُمح   ،اْلو اِقِفيُّ  ،، اْلم د 
 :(1)هتِ ي  نْ كُ بِ  رٌ وْ هُ شْ م  

كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى  :(2)قال الخطيب البغدادي .441 د بن كككككككك، قال: أخبرنا محمالسُّ
بيعبد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد األزهر، قال: حدثنا ابن  عن يحيى  ،الَغالَّ

 ".ضعيف األمر :سهل محمد بن عمرو األنصاري أبو "بن معين، قال: ا
 
 

ماُد ْبُن   ْعٍب ُمح  ياان  ْبِن ُسل ْيمٍ  ك  ِظيُّ  ْبِن ح  اُل: أ ُبو ع   ،اْلُقر  ُيق  ْمز ة ، و  ِنيُّ ْبِد ّللااِ أ ُبو ح  ، الم د 
اِء األ ْوسِ   :(3)ِمْن ُحل ف 

نبأنا أ ،َخْيُرْون بن أنبأنا أبو الفضل  ،اأخبرنا أبو البركات أيضا  :(4)قال ابن عساكر .442
ْير ي أنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد  ،القاضي أبو العالء الواسطي بو أمية أنبأنا أ ،الَباَبس 

                                                           

 :الثقات في حبان ابن وذكره ،األئمة ضعفه: يالواقف عمرو بن محمد1) )
ا الشيخ فضعف األنصاري، عمرو بن محمد عن سعيد بن يحيى سألت: "لمدينيا ابن قال : نمير ناب وقال ،"جدا
 وقال ،"ءيخطي: "وقال الثقات، في حبان ابن وذكره ،"ضعيف: "سفيان بن يعقوب وقال ،"شيئاا يسوى  لي "

ا  حديثه كتبي: "عدي ابن وقال ،"به احتجاج غير من حديثه يعتبر المشاهير، عن بالمناكير ينفرد ممن: "أيضا
 ".ضعيف: "حجر ابن وقال ،"الضعفاء جملة في

/ 4)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(399/ 1)جمسلم، الكنى واألسماء  ،(194/ 1)جالبخاري، التاريخ الكبير 
: أبو داود، سؤاالت اآلجري ألبي داود )ص ،(661/ 2)جو ،(125/ 2)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ ،(110
ابن حبان، المجروحين  ،(439/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،(32/ 8)جبن أبي حاتم، الجرح والتعديل ا ،(349
 ابن شاهين، تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين ،(458/ 7ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(285/ 2)ج
الذهبي،  ،(221/ 26)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(88/ 3)ج ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون  ،(164: ص)

 (.500: ابن حجر، التقريب )ص ،(674/ 3)جميزان االعتدال 
 .السياق بهذا ،(222/ 26)جالمزي، تهذيب الكمال : وانظر ،(209/ 4)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )

 (.95/ 4)ج الدوري ". ضعيف: "معين ابن عن: الدوري  وقال
 قه:متفق  على توثي: ظير  القُ  كعب بن محمد3) )
 محمد ويقال" البخاري  قال فقد " النبي عهد في ولد": قال وال يصح قول من الصحيح، على أربعين سنة ولد
 ،"فترك قريظة يوم ينبت لم ممن أبوه وكان: سليم بن كعب بن
 :توثيقه على متفق  
ا الحديث، كثير عالماا، ثقة، كان: "سعد ابن قال  ابن وقال ،"ثقة: "لعجليوا زرعة، وأبو المديني، ابن وقال ،"ورعا
 (.ع. )ذلك قبل وقيل عشرين سنة محمد توفي". عالم ثقة: "حجر

/ 5ج،الترمذي، سنن الترمذي[ ،(216/ 1)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(340/ 5)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
 ،(340/ 26)ج المزي، تهذيب الكمال ،(67/ 8)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،]2910 : رقم الحديث175

 (.504: ابن حجر، التقريب )ص ،(273/ 6ابن حجر، اإلصابة )ج
 .(135/ 55)جابن عساكر، تاريخ دمشق 4) )
بي رواية في معين ابن للفظ موافقة معين؛ ابن عن ،الدوري  ورواية   (.254/ 3)ج الدوري . الَغالَّ

 (.224/ 3)ج وري الد". معاوية من سمع قد كعب بن محمد: "معين ابن عن: الدوري  وقال
ابن ". ظيالقر  كعب بن محمد: "ومحدثيهم المدينة أهل تابعي تسمية في معين، ابن عن: صالح بن معاوية وقال

 (.135/ 55)جعساكر، تاريخ دمشق 
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ان ل بن َغسَّ بي اأَلْحَوص بن الُمَفضَّ محمد " :ينقال يحيى هو ابن مع :أنبأنا أبي قال ،الَغالَّ
 ".أبو حمزة :ظيرَ بن كعب القُ ا
 
 

ماُد ْبُن اْلُمْرت فِ   ْبِد م ن افِ ُمح  ة  ْبِن ع  ل د  م ة  ْبِن ك  ْلق  اِرِث ْبِن ع  ْيِر ْبِن اْلح  ْبِد ِع ْبِن النُّض   ْبِن ع 
يٍ   اِر ْبِن ُقص  ،الدا ِشيُّ ، الُقر  ل دٍ  الم كِ يُّ  : (1)و ُأمُُّه ُأمُّ و 

بي حدثنا ،األزهر بن جعفر حدثنا ،الشافعي حدثنا :(2)قال الدارقطني .443  حيىي عن ،الَغالَّ
" الحارث بن النضير بن المرتفع بن محمد :عيينة عن ابن "حدث: لقا  .الَعْبَدر ي 

 

ْبِد هللِا بِن ِإْسم اِعْيُل بنُ   ماُد بُن م ْرو ان  بِن ع  ِغْيُر، و ُهو  ُمح  يُّ الصا دِ  ماُد بُن م ْرو ان  السُّ  ُمح 
ْيِد بِن الخ   ْحم ِن بِن ز  ْبِد الرا ْحم ِن، مولى ع  ْبِد الرا ْحم ِن الُكْوفِ ع  ْبِد الرا  :(3)يُّ طااِب، أ ُبو ع 

كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى  :(4)قال الخطيب البغدادي .444 د بن ككككككك، قال: أخبرنا محمالسُّ
، قال: بيالَغالَّ عبد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن 

                                                           

فر ابن أبي خيثمة، الس". ومائة عشرين سنة مات القرظي كعب بن محمد: "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال
 (.224/ 2الثالث )ج

 شاهين وابن حبان، ابن وذكره ،"ثقة: " حنبل بن وأحمد سعد، ابن قال: ثوثيقه على متفق :المرتفع بن محمد1) )
 .الثقات في

ابن أبي خيثمة، السفر الثالث  ،(220/ 1)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(28/ 6)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(309/ 2)جهللا بن أحمد  أحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد ،(226/ 1)ج
 (.207: ص)ابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات  ،(359/ 5)ج ابن حبان، الثقات ،(98/ 8)ج
 .(228/ 1الدارقطني، المؤتلف والمختلف )ج 2) )
ي   مروان بن محمد3) ) دِ  ا الوق ،"بالكذب بعضهم واتهمه تركوه" :الذهبي قال :الصغير السُّ  أحد: "أيضا

 ":المتروكين
 منم كان: "حبان ابن وقال ،"الحديث يضع كان: "جزرة صالح وقال ،"كذاب: "نمير بن هللا وعبد جرير، قال
 ساقط" :نعيم أبو وقال ،"الحديث متروك: "واألزدي حاتم، وأبو النسائي، وقال ،"األثبات عن الموضوعات يروي 
 ".بالكذب هممت: "حجر ابن وقال ،"رواياته أكثر في

، النسائي، الضعفاء والمتروكون (186/ 3)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ ،(78: ص)الجوزجاني، أحوال الرجال 
ابن حبان،  ،(86/ 8)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(136/ 4)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(93: ص)

الدارقطني، الضعقاء والمتروكون  ،(513/ 7جابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال ) ،(286/ 2المجروحين )ج
المزي، تهذيب  ،(98/ 3)جابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون  ،(143: ص)أبو نعيم، الضعفاء  ،(130/ 3)ج

 ،(631/ 2)جالذهبي، المغني في الضعفاء  ،(265/ 5)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(392/ 26)جالكمال 
 (.506: ابن حجر، التقريب )ص ،(32/ 4)جالذهبي، ميزان االعتدال 

  .السياق بهذا ،(393/ 26)جالمزي، تهذيب الكمال : وانظر ،(469/ 4)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد4) )

بي رواية في معين ابن للفظ موافقة معين؛ ابن عن ،الدوري  ورواية / 5)ج ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل. الَغالَّ
 لدوري ا". الخطابيين مولى مروان بن محمد اسمه الكلبي صاحب الصغير والسدي: "معين ابن عن وقال: (.48
 (.338/ 3)ج
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ي  " قال يحيى بن معين: د   مولى  :محمد بن مروان ،صاحب التفسير ،غيرالص السُّ
 ".لي  بثقة، ابيينطَّ الخَ 

 

مادُ   ْيدِ  بنِ  ُمْسِلِم بنُ  ُمح  ْبدِ  ْبنِ  هللاِ  ُعب  اِب، بنِ  هللاِ  ع  ،ا ب ْكرٍ  أ ُبو ِشه  ِشيُّ ، لُقر  ، الزُّْهِريُّ ِنيُّ  الم د 
ام ن ِزيل  :   (1)الشا
 أبو اأخبرن الحسن، بن أحمد أخبرنا بارك،الم بن البركات أبو أخبرنا :(2)قال ابن عساكر .445

ْير ي  بكر أبو أخبرنا الواسطي، العالء ل، اأَلْحَوص بن  ، أخبرناالَباَبس   قال: أبي دثناحالُمَفضَّ
                                                           

 وهو ،"ثبتهو  وإتقانه، جاللته، على متفق الحافظ الفقيه: "حجر ابن قال الزهري: شهاب بن مسلم بن محمد1) )
 (.ع. )سنتين أو بسنة ذلك قبل وقيل ومائة، وعشرين خم  سنة توفي

/ 1)ج، مسلم، الكنى واألسماء (220/ 1)ج، البخاري، التاريخ الكبير (348/ 5)جالكبرى ابن سعد، الطبقات 
، ابن حبان، (412: ص) ، العجلي، الثقات(620/ 1)ج، و(424/ 1)ج ، الفسوي، المعرفة والتاريخ(114
سير  الذهبي، ،(419/ 26)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(83/ 1)ج، الذهبي، تذكرة الحفاظ (349/ 5)ج الثقات

 ،(445/ 9ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(499/ 3)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(326/ 5)ج أعالم النبالء
 (.506: ابن حجر، التقريب )ص

 بن مالك: الزهري  في الناس أثبت: "عن ابن معين: الدوري  . وقال(55/ 64)جابن عساكر، تاريخ دمشق  )2)
 (.116/ 3)ج الدوري  ".عيينة بن وسفيان حمزة، أبى بن وشعيب وعقيل، ويون ، ومعمر، أن ،
 بن هللا بدع أبيه عن وروى  الحارث، بن هللا عبد بن هللا عبد عن الزهري  روى  قد: "يقول يحيى سمعت :وقال

. (221/ 3)ج الدوري  ،"بشيء لي  الزهري  مرسل: "معين ابن عن وقال:.  (122/ 3)ج . الدوري "نفسه الحارث
 .(247/ 3)جالدوري  ".عروة في عروة بن هشام من عروة في أثبت زهري ال: "معين ابن عن وقال:
 إسحاق وأب وسمع َحْيَوة، بن َرَجاء من قتادة وسمع َحْيَوة، بن َرَجاء من عون  ابن سمع قد: "معين ابن عن :وقال
الدوري  ".انمرو  بن شرب مع الكوفة َحْيَوة بن َرَجاء وقدم َحْيَوة بن َرَجاء من الزهري  وسمع َحْيَوة، بن َرَجاء من
 .(481/ 4)جالدوري  ".وعشرين خم  سنة الزهري  وتوفى: "معين ابن عن :وقال. (315/ 4)ج

 .(216/ 3)ج الدوري  ".شيئاا سعد بن عمر من الزهري  يسمع لم: "معين ابن عن :وقال
 جلر  قال ،"يواألوزاع ويون ، وعقيل، ومعمر، شعيب،: الزهري  وأصحاب: "معين ابن عن :الجنيد ابن وقال
 .(395: ص) الجنيد ابن ".أرفعهم من ذاك: "قال أن ؟ بن فمالك: ليحيى
 فهما: لتق ،"كالهما: "فقال قتادة؟ أو المسيب بن سعيد في إليك أحب والزهري : البن معين قلت :الدارمي وقال
 .(43: ص) الدارمي ".ثقة كل: "فقال سعيد؟ بن يحيى أو إليك أحب
 أن و  الربيع، بن ومحمود والسائب، أزهر، بن الرحمن وعبد سعد، بن سهل: "معين ناب : عنطهمان ابنوقال 
 سبعة الزهري، عنهم وروى  ، النبي عن رووا هؤالء واثلة، بن عامر الطفيل وأبو ُصَعْير، أبي وابن مالك، ابن
 .(106: ص)ابن طهمان  ".ثقة الحديث صحيح "الزهري : معين عن ابن :وقال. (75: ص) طهمان ابن ".أنف 
 الزهري : قال األعرج؟ عن الزناد أبو أو األعرج عن الزهري  إليك أحب أيما: "عن ابن معين محرز ابن وقال
، أحب  .(118/ 1)ج. ابن محرز "األعرج عن الزهري  روى  وكم ثقة، الزناد وأبو إلي 
 .(64: ص) لوتطا بن عثمان ".رواية عمر ابن عن للزهري  لي : "معين ابن عن :طالوت بن عثمان وقال
 الرحمن بدع بن محمد بن القاسم في أثبت سعيد بن ويحيى الزهري،: "معين ابن عن :منصور بن إسحاق وقال
 .(72/ 8)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ".حميد بن أفلح ومن القاسم ابن
لخطيب ا ".يزيد بن السائب ومن الزهري، من أوثق حازم أبي بن قي : "معين ابن عن صالح: بن معاوية وقال

 .(464/ 14)ج البغدادي، تاريخ بغداد
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 بن ىيحي بها يبعث الرقة جسر على تمر العسل أزقاق رأى من عن معين بن يحيى قال
 الزهري. إلى (1)أنيسة أبي

 أبو برنا، أخُبْندار بن ثابت أخبرنا المبارك، بن البركات أبو اأخبرن :(2)قال ابن عساكرو  .446
ْير ي  بكر أبو أخبرنا الواسطي، العالء ل، اأَلْحَوص بن  ، أخبرناالَباَبس   قال: أبي دثناحالُمَفضَّ
 يون  ثم ،(3)معمر ثم الزهري، أصحاب عن أن  بن مالك يقدم معين بن يحيى "وسمعت

  معمر". على عيينة ابن يقدم القطان وكان يزيد، بنا
 مث ومعمر، أن ، بن مالك الزهري  عن روى  من "وأثبت معين: بن يحيى وقال: (4)وقال .447

 .ضعيف" :ثابت عن ومعمر ثبت، وكل :ويون  واألوزاعي، ،(5)عقيل
كَّر ي   يحيى بن هللا عبد أخبرني: (6)لخطيب البغداديقال او  .448  بن دككككككككممح أخبرنا: قال ،السُّ
: قال ،بيالَغالَّ  ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال لشافعي،ا هللا عبد
 .عشرة" ست ابن وأنا ولقيته سنة، عشرة ست ابن وهو الزهري، عيينة ابن "لقي

 محمد ا، أخبرنُبْندار بن ثابت أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(7)عساكر قال ابنو  .449
ل بن أخبرنا محمد، بن أحمد بن مدمح أخبرنا يعقوب، بن علي بنا  اأَلْحَوص بن الُمَفضَّ

ان بي أبي ، حدثناَغسَّ ل الَغالَّ  دمشق: هلأ  من الزهري  عن روى  من تسمية في قال الُمَفضَّ
 بن والعالء ،(9)جابر بن يزيد بن ويزيد واألوزاعي، ،(8)موسى بن وسليمان "مكحول،

                                                           

 وكان ،مات: يعني ومائة؛ وعشرين - أربع أو ثالث، سنة الزهري  توفي: "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال
 ومعمر، مالك، الزهري  أصحاب أثبت" :وقال. (255/ 2ابن أبي خيثمة، السفر الثالث )ج ".بكر أبا يكنى

 (.255/ 2ابن أبي خيثمة، السفر الثالث )ج ".به عالمين كانوا ويون ،
 سنة توفي : "ضعيف".(588 قال ابن حجر في التقريب )ص: ،الَجَزر ي  زيد أبو ُأَنْيسة، أبي بن يحيى1) ) 

 )ت(. وأربعين ومائة. ست
الذهبي، تاريخ  ،(309/ 28)جالمزي، تهذيب الكمال : وانظر .(410/ 59)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )
 .السياق بهذا( 113/ 1)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(226/ 4)جإلسالم ا
: (541 قال ابن حجر في التقريب )ص: اليمن، نزيل البصري، عروة أبو موالهم، األزدي راشد بن معمر3) )
 فيما اوكذ ا،شيئا  عروة بن وهشام النجود أبي ابن وعاصم واألعمش ثابت عن روايته في أن إال فاضل ثبت "ثقة
 )ع(. سنة. وخمسين ثمان ابن ومائة، وهو وخمسين أربع سنة توفي بالبصرة. به حدث
 .(395/ 59)جابن عساكر، تاريخ دمشق 4) )
 ثقة(: "396 قال ابن حجر في التقريب )ص: موالهم، األموي  خالد أبو اأَلْيلي، َعق يل بن خالد بن ُعَقْيل5) )

 (.ع. )الصحيح على ومائة وأربعين أربع سنة توفي. "مصر ثم الشام، ثم المدينة، سكن ثبت،
 .(244/ 10)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد6) )
 .(224/ 7)جابن عساكر، تاريخ دمشق 7) )
 : "صدوق (255 األشدق، قال ابن حجر في التقريب )ص: الدمشقي موالهم األموي  موسى بن سليمان8) )

 د ت س ق(. )م بقليل". موته قبل وخولط لين، بعض حديثه في فقيه،
 رقة،ال أهل من آخر، وقيل قبله، الذي هو قيل: األصم، بن يزيد عن الرقي، جابر بن يزيد بن يزيد9) )
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َنان ُبْرد بن ،(1)الحارث  بن الرحمن وعبد ،(3)مرة بن وإبراهيم العزيز، دعب بن ، وسعيد(2)س 
الَيْحصب ي   َنم ر

 بن الرزاق وعبد ،(6)َزْبر بن العالء بن هللا وعبد ،(5)داود بن وسليمان ،(4)
نان وأبو ،(8)مهاجر بن وعمر ،(7)عمر  ".(9)عيسى س 

 عالءلا أبو أخبرنا ،ُبْندار بن ثابت أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(10)وقال .450
ان أخبرنا محمد، بن أحمد بن محمد أخبرنا الواسطي، ل بن َغسَّ  حدثنا ،اأَلْحَوص بن الُمَفضَّ

 صيق بن الدار عبد بني ومن :وقال فذكرهم، الزهري  عن روى  من تسمية "في قال: أبي
".  عثمان شيبة بن بن الرحمن عبد بن شيبة بن ُمَساف ع الَحَجب ي 

 

 العالء بوأ ، أنبأناَخْيُرْون  بن الفضل أبو أنبأنا األنماطي، اتالبرك أبو أخبرنا :( 11)قالو .451
ْير ي  أحمد بن محمد أنبأنا الواسطي، لاأَلْحَوص  ، أنبأناالَباَبس  بيالغَ  بن الُمَفضَّ  أخبرني ،الَّ
 هللا عبد بن ابككككشه بن (12)]هللا عبد بن هللا عبيد[ بن مسلم بن محمد "الزهري  قال: أبي،
 هرة".ز  بن الحارث بن

 

                                                           

 )د(. : "مجهول".(606 قال ابن حجر في التقريب )ص:
: (434 قال ابن حجر في التقريب )ص: الدمشقي، وهب أبو الحضرمي، الوارث عبد بن الحارث بن العالء1) )
 د ت س ق(. )م ومائة. وثالثين ست سنة توفي اختلط". وقد بالقدر، رمي لكن فقيه، صدوق "
: (121 قال ابن حجر في التقريب )ص: قريش، مولى البصرة، نزيل الدمشقي، العالء أبو سنان، بن برد2) )

 د ت س ق(. )بخ بالقدر". رمي "صدوق 
 ق(. س )مد : "صدوق".(94 )ص:قال ابن حجر في التقريب  الشامي، مرة بن إبراهيم3) )
 يرو لم : "ثقة(352 قال ابن حجر في التقريب )ص: الدمشقي، عمرو أبو ،الَيْحُصب ي   َنم ر بن الرحمن عبد4) )

 س(. د م )خ الوليد". غير عنه
: (251 قال ابن حجر في التقريب )ص: داريا، سكن الدمشقي، داود أبو ،الَخْواَلن ي   داود بن سليمان5) )

 س(. )مد ق"."صدو 
َبع ي   الدمشقي َزْبر بن العالء بن هللا عبد6) )  سنة توفي : "ثقة".(317 قال ابن حجر في التقريب )ص: ،الرَّ

 د ت س ق(. )خ وثمانون. تسع ومائة، وله وستين أربع
 الحديث : "متروك(354 قال ابن حجر في التقريب )ص: الثقفي، بكر أبو الدمشقي، عمر بن الرزاق عبد7) )
  غيره". في لين الزهري، عن
ا، رأى. األنصاري  حفص، أبو مهاجر، بن عمر8) )  .صالح بن وحسن الثوري  سفيان: عنه روى  أنسا

ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(202/ 1)جمسلم، الكنى واألسماء  ،(197/ 6)جالبخاري، التاريخ الكبير 
 (.135/ 6)ج
نان بن عيسى9) ) نان أبو الحنفي، س   لسطيني.الف س 
 (386/ 57)جابن عساكر، تاريخ دمشق 10) )
 (.308/ 55)جابن عساكر، تاريخ دمشق 11) )
، والصواب ما أثبته كما ورد في كتب ]هللا عبيد بن  هللا عبد [:تاريخ دمشق قلت: وردت في موضعها من12) )

 التراجم.
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ماُد ْبُن ُمْصع ٍب   ق ة   نِ بْ ُمح  د  اِنيُّ  ص  ْبِد هللاِ  ،اْلُقْرُقس  ِقْيل :أ ُبو ع  نِ أ   ، و  س  اد   ،ُبو الح   :(1)ن ِزيُل ب ْغد 
كَّر ي   يحيى بن هللا عبد أخبرني :(2)قال الخطيب البغدادي .452  بن دكككككككككمحم أخبرنا: قال ،السُّ
: قال ،بيالَغالَّ  ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال الشافعي، هللا عبد
، مصعب بن محمد عن: قال معين، بن يحيى سألت  ".يءبش لي ": فقال اْلُقْرُقَسان ي 

أنبأنا  ،َخْيُرْون أنبأنا أبو الفضل بن  ي،أخبرنا أبو البركات األنماط: (3)وقال ابن عساكر .453
ْير ي الأنبأنا محمد بن أحمد  ،أبو العالء الواسطي ل بن اأَلْحَوص بن الُمَفضَّ أنبأنا  ،َباَبس 

ان،   :فقال اْلُقْرُقَسان ي  سألت يحيى بن معين عن محمد بن مصعب  :حدثني أبي قال َغسَّ
 يء".لي  بش"
أنا أبو بكر أنب ،أنبأنا محمد بن علي ،ُبْندارأنبأنا ثابت بن  ،أخبرنا أبو البركات: (4) وقال .454

ْير ي  ل، ْحَوص بن األَ أنبأنا  ،الَباَبس  ن محمد بن وسأل أبو زكريا ع" :حدثني أبي قال الُمَفضَّ
 ."افضعفه جدا  :اْلُقْرُقَسان ي  مصعب 

                                                           

اِني   مصعب بن محمد1) )  ": ضعفه في مختلف: "الذهبي قال: اْلُقْرُقس 
 الحديث، يف صدوق : "زرعة أبو وقال" كثيرة بأحاديث عنه وحدثنا به، بأس ال: "أحمد وقال ،"ثقة: "قانع ابن لقا

 ".بأس بروايته لي  أنه وعندي: "عدي ابن وقال ،"منكرة بأحاديث حدث ولكنه
 لم: "رقطنيالدا قالو  ،"ضعيف: "النسائي وقال ،"الحديث منكر: "خراش ابن قالو  ،"بقوي  لي : "حاتم أبو قال
 كثير ق صدو : "حجر ابن وقال ،"حفظه من بتحديثه الغلط كثير وكان: "البغدادي الخطيب قالو  ،"حافطاا يكن
 (.ق ت. )ومائتين ثمان سنة توفي". الغلط
َيا، وهي بلدة بالجزيرة على ست فراسخ من رحبة مالك بن" : قال السمعاني:اْلُقْرُقَسان ي  و   هذه النسبة إلى َقْرق ْيس 
 ".وق قريبة من الرقةط

 ،(221/ 1)جمسلم، الكنى واألسماء  ،(599/ 2)جأحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد 
ابن حبان، المجروحين  ،(102/ 8)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ( 138/ 4)جالعقيلي، الضعفاء الكبير 

ابن ، (384/ 10السمعاني، األنساب )ج ،(517/ 7ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(293/ 2)ج
/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(460/ 26)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(100/ 3)ج الجوزي، الضعفاء والمتروكون 

ابن حجر، تهذيب  ،(42/ 4)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(634/ 2)جالذهبي، المغني في الضعفاء  ،(222
 (.507: )ص ابن حجر، التقريب ،(458/ 9التهذيب )ج

 من( 407/ 55)جابن عساكر في تاريخ دمشق  وردهوأ ،(450/ 4)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )
 ، بهذا السياق.(463/ 26)جالمزي، تهذيب الكمال وانظر:  .وبلفظه الخطيب، طريق
  .(404/ 55)جابن عساكر، تاريخ دمشق 3) )

بي رواية في معين ابن لفظل موافقة معين؛ ابن عن ،صالح بن معاوية ورواية اء الكبير العقيلي، الضعف. الَغالَّ
 (.139/ 4)ج
 .(404/ 55)جابن عساكر، تاريخ دمشق 4) )

 (.239/ 1)جالبخاري، التاريخ الكبير ". فيه الرأي سيء معين بن يحيى وكان: "البخاري  وقال
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اُود  اللاْيِثي    ِف بِن د  ماُد بُن ُمط رِ  ان أ ُبو  ،ُمح  ِنيُّ غ سا  :(1)الم د 
كَّر ي   يحيى بن هللا عبد أخبرني :(2)قال الخطيب البغدادي .455  بن دكككككككحمم أخبرنا: قال ،السُّ
 عن ،بيالَغالَّ  ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال الشافعي، هللا عبد
ان "أبو: قال معين، بن يحيى  ثقة".  ثبت شيخ :المديني َغسَّ

 لعالء،ا أبو أخبرنا المنهال، المعالي حدثنا أبو البركات، أبو وأخبرنا :(3)وقال ابن عساكر .456
 :المدينيان َغسَّ  "أبو قال: معين بن يحيى عن أبي، حدثنا أمية، أبو خبرناأ بكر، أبو أخبرنا
 ".ثقة ثبت شيخ

                                                           

: ص) طهمان ابن". يحدث ما يدري  لي  غزو، صاحب مسلم اْلُقْرُقَسان ي  : "معين ابن عن: طهمان ابن وقال
عفاء العقيلي، الض". تراه  ال أن تبالي ال بشيء، حديثه لي : "معين ابن عن: صالح بن معاوية قالو  (.57

  (.139/ 4)جالكبير 
". الا مغف كان الحديث، أصحاب من مصعب بن محمد يكن لم: "معين ابن عن: بن حنبل أحمد بن هللا عبد قالو 

 لم...  بشيء لي : "معين ابن عن :قالو  (.492/ 1)جة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد أحمد، العلل ومعرف
 (.596/ 2)جأحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد ". الحديث أصحاب من يكن
 غدادب الخطيب البغدادي، تاريخ". شيء ال: "قال معين ابن عن: الزهري  هللا عبيد بن محمد هللا عبد أبو وقال
 (.450/ 4)ج
ف بن محمد1) )  الحاكمو  حاتم، وأبو شيبة، بن ويعقوب والجوزجاني، أحمد، قال: توثيقه على متفق  : ُمط رِ 

 لعلماءا أحد: "الذهبي وقال الثقات، في حبان ابن وذكره ".مأمون : "الحاكم زاد ،"ثقة: "حجر وابن النيسابوري،
ا كان: "المديني ابن وقال ".األثبات ا وسطاا شيخا  أبو قال، و "بأس به لي : "والنسائي داود، أبو وقال ،"وصالحا
ا وقال ،"به بأس ال: "حاتم  (.ع. )وستين المائة بعد توفي". الحديث صالح: "أيضا
 . الراوي  في معين ابن قول يوافق وهو العلماء، أكثر وثقه حيث ثقة، أنه الراجح :قلت

ابن  ،(236/ 1)ج التاريخ الكبير البخاري، ،(101: لمديني )صابن المديني، سؤاالت ابن أبي شيبة البن ا
 الكالباذي، رجال صحيح البخاري  ،(426/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،(100/ 8)جأبي حاتم، الجرح والتعديل 

/ 26)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(177: ص)الحاكم أبو عبد هللا، سؤاالت السجزي للحاكم  ،(678/ 2)ج
/ 4)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(222/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(513/ 4)جخ اإلسالم الذهبي، تاري ،(472
 (.507: ابن حجر، التقريب )ص ،(462/ 9ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(43
 من ،(422/ 55)جوأورده ابن عساكر في تاريخ دمشق  ،(477/ 4)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )

/ 9ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(472/ 26)جالمزي، تهذيب الكمال : ظروان وبلفظه، الخطيب، طريق
 .السياق بهذا ،(462
 (.86/ 1)ج محرز ابن ،(197: ص) الدارمي". بأس به لي : "معين ابن عن: محرز وابن ،الدارمي وقال
 (423/ 55)جابن عساكر، تاريخ دمشق ". به بأس ال: "معين ابن عن: صالح بن معاوية وقال
 (.475/ 4)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد". ثقة: "معين ابن عن: مريم أبي بن سعد بن أحمد وقال
 (.100/ 8)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ". ثقة يكون  أن أرجو: "معين ابن عن: منصور بن إسحاق وقال
ان  أبو كنيته مطرف بن محمد: "معين ابن عن: الدوري  وقال . وهابنح معين ابن عن ،محرز ابن ورواية ،"َغسَّ

 (.174/ 2)ج محرز ابن ،(888/ 2)جالدوالبي، الكنى واألسماء 
 .(422/ 55)جابن عساكر، تاريخ دمشق 3) )
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ْبِد ّللااِ   ْيِر، أ ُبو ع  ْبِد ّللااِ ْبِن اْلُهد  ماُد ْبُن اْلُمْنك ِدِر ْبِن ع  قِ  -ُمح  ِشيُّ  - ركْ أ ُبو ب   ْيل :و  اْلُقر 
ِنيُّ   :(1)التاْيِميُّ اْلم د 

 أخبرنا ،(3) [الحسننا أحمد بن ]خبر أ ،حدثنا أبو البركات بن المبارك :(2)قال ابن عساكر .457
ْير ي محمد بن أحمد  أخبرنا ،محمد بن علي الواسطي ل بناأَلْحَوص  ، أخبرناالَباَبس   الُمَفضَّ

بي  ".ريرةلم ير ابن المنكدر أبا ه" :قال أبو زكريا يعني ابن معين :حدثني أبي قال ،الَغالَّ
 

ماُد بْ   ىُمح    :(4)ُن أ ِبي ُموس 
، ْنداربُ  بن ثابت المعالي أبو أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(5)قال ابن عساكر .458

ْير ي  موسى بن أحمد بن محمد أخبرنا الواسطي، العالء أبو أخبرنا  اأَلْحَوص  ، أخبرناالَباَبس 
ل،  بنا  بن محمد عن هند، أبي بن داود "وحدث زكريا: أبو قال قال: أبي حدثنيالُمَفضَّ

 ".(6)مخيمرة بن القاسم عن موسى، أبي

                                                           

 :متفق  على توثيقه: الُمْنك ِدر بن محمد1) )
ا الحديث صحيح: "شيبة بن يعقوب وقال ،"حافظ: "الحميدي وقال   في ايةغ هو: "سفيان بن يعقوب قال ،"جدا
 .اتالثق في حبان ابن وذكره ،"ثقة: "حاتم وأبو والعجلي، سعد، ابن وقال ".حجة والزهد، والحفظ تقاناإل
 (.ع. )بعدها أو ومائة، ثالثين سنة توفي ،"فاضل ثقة: "حجر ابن وقال

 ،(414: ص) العجلي، الثقات ،(219/ 1)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(360/ 5)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
ابن أبي  ،]828 : رقم الحديث180/ 3ج الترمذي، سنن الترمذي،[ ،(656/ 1)ج سوي، المعرفة والتاريخالف

 ،(350/ 5)ج ابن حبان، الثقات ،(189: ص) ابن أبي حاتم، المراسيل ،(97/ 8)جحاتم، الجرح والتعديل 
/ 9التهذيب )جابن حجر، تهذيب  ،(224/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(503/ 26)جالمزي، تهذيب الكمال 

 (.508: ابن حجر، التقريب )ص ،(473
". هللا عبد أبو المنكدر بن محمد: "معين ابن عن: الدوري  . وقال(44/ 56)جابن عساكر، تاريخ دمشق  )2)

 ،(164/ 3)ج الدوري ". هريرة أبى من المنكدر بن محمد يسمع لم: "معين ابن عن: وقال (.221/ 3)ج الدوري 
 (.243/ 3)جو ،(201/ 3)جو

 الدارمي. "ثقتان: "فقال" الزبير؟ أبو أو جابر عن إليك أحب المنكدر بن محمد: "قلت يحيى سألت: الدارمي وقال
 (.203: ص)

 (.98/ 8)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ". ثقة: "معين ابن عن: منصور بن إسحاق وقال
       وهللا أعلم.  –الصواب ما أثبته ، و ]الحسين[وردت في موضعها من ابن عساكر، تاريخ دمشق  قلت:3) )
 : موسى أبي بن محمد4) )

  ".مجهول: "حجر وابن حاتم، أبو وقال روى عنه: داود بن أبي هند.مطيع، و  بن هللا عبد: عن حدث
 (.214/ 2)جابن حجر، تعجيل المنفعة  ،(84/ 8)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 

 .(88/ 56)جابن عساكر، تاريخ دمشق 5) )
 ثقة(: "452 قال ابن حجر في التقريب )ص: الشام، نزيل الكوفي، الَهْمداني عروة أبو ُمَخْيَمَرة، بن القاسم6) )

 (.ق س ت د م خت. )مائة سنة توفي ،"فاضل
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بيقال  :(1)وقال الخطيب البغدادي .459 وحدث داود بن أبي هند، عن محمد بن أبي ": الَغالَّ
 ".هذا بصري ":  - يعني يحيى بن معين -تفسير آية من القرآن، فقال  :موسى

 

ْمز ة    ، أ ُبو ح  ِزيُّ ْيُموٍن اْلم ْرو  ماُد ْبُن م  ِري  ُمح  كا  : (2)السُّ

كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى  :(3)قال الخطيب البغدادي .460 د بن كككككككك، قال: أخبرنا محمالسُّ
، عن بيالَغالَّ عبد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن 

كَّر ي  يحيى بن معين، قال: "أبو حمزة  مبارك، روى عنه: ابن ال محمد بن ميمون، َمْرَوزي  السُّ
د  ي   روى عن: األعمش، وعن السُّ
وعطاء بن السائب، وعن إبراهيم  (5)، وعن أبي إسحاق(4)

                                                           

 .(364: ص) الملتم  الخطيب البغدادي، غنية1) )
 :توثيقه في مختلف  : ميمون  بن محمد2) )
: الخليلي وزاد ،"الصحيح في عنه أخرج: "الدارقطني زاد ؛"ثقة: "والخليلي القطان، وابن والدارقطني، النسائي، قال 
ا وقال ،"الصحيحين في مخرج"  .الثقات في شاهين وابن حبان، ابن وذكره ،"مأمون  ثقة: "أيضا

 نهأ الإ حمزة بأبي بأس ال: "آخر موضع في وقال ،"صالح: "النسائي وقال ،"بأس عندي بحديثه ما: "أحمد وقال
 ".صدوق : "الذهبي قال ،"جيد ذلك قبل عنه كتب فمن عمره آخر في بصره ذهب قد كان
 البر عبد بنا قولب ابن حجر في تهذيب التهذي ونقل ،"به يحتج ال: "حاتم أبي قول الميزان في الذهبي ونقل
 ".بقوي  لي : "ابن عبد البر، التمهيد في
 (.ع. )وستين ثمان أو سبع سنة فيتو  ،"فاضل ثقة: "-وهو الراجح  – حجر ابن وقال
ا، معين ابن وثقه وقد له، األئمة لتوثيق ثقة، أنه الراجح :قلت  .الصحيحين في مخرج وحديثه أيضا

ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(234/ 1)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(262/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
ابن  ،(311: ص)ابن حبان، مشاهير علماء األمصار  ،(100: ص) النسائي، مشيخة النسائي ،(81/ 8)ج

ابن شاهين، تاريخ أسماء  ،(300: الدارقطني، سؤاالت السلمي للدارقطني )ص ،(420/ 7)ج حبان، الثقات
/ 26)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(884/ 3الخليلي، اإلرشاد في معرفة علماء الحديث )ج  ،(203: صالثقات )
الذهبي، ميزان  ،(171: ص)الذهبي، من تكلم فيه وهو موثق  ،(168/ 1)جالحفاظ  الذهبي، تذكرة ،(544

 (.510: ابن حجر، التقريب )ص ،(487/ 9ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(53/ 4)جاالعتدال 
(، المزي، تهذيب 302/ 8)ج المنتظم الجوزي، ابنوانظر:  (،432/ 4الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج3) )

 (، بجزء منه.386/ 7(، الذهبي، سير أعالم النبالء )ج546/ 26الكمال )ج
بي. الدوري )ج ،الدوري ورواية   (.359/ 4عن ابن معين، بنحو لفظ ابن معين في رواية الَغالَّ
(، ابن الجنيد )ص: 354/ 4: عن ابن معين: "ثقة". الدوري )جوابن أبي خيثمة، وابن الجنيد، لدوري وقال ا
 (.81/ 8الجرح والتعديل )ج (، ابن أبي حاتم،335
، أبو محمد الكوفي، قال ابن حجر في التقريب )ص: 4) ) د  ي  إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السُّ

 (: "صدوق يهم، ورمي بالتشيع" توفي سنة سبع وعشرين ومائة. )م د ت س ق(.108
 روى عن رجلين، كالهما أبي إسحاق، وهما:5) )
ب ْيع ي  عمرو بن عبد هللا بن  -  .ُعَبْيد، أبو إسحاق السَّ
ْيَبان ي  الكوفي، قال ابن حجر في التقريب )ص:  -فيروز –سليمان بن أبي سليمان  - (: 252أبو إسحاق الشَّ

 "ثقة"، توفي في حدود األربعين ومائة. )ع(.
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: كان إذا مرض الرجل من جيرانه تصدق بمثل نفقة المريض -وذكره بصالح  -(1)الصائغ
 بما صرف عنه من العلة".

 

اِمٍر الزُّب ْيِديُّ   ِلْيِد بِن ع  ماُد بُن الو  ا ،ُمح  ، ق اِضيه  ْيِل الِحْمِصيُّ  :(2)أ ُبو الُهذ 
حمد أخبرنا م ،ُبْنداربن  أخبرنا ثابت ،أخبرنا أبو البركات األنماطي :(3)قال ابن عساكر .461
ْير ي أخبرنا محمد بن أحمد  ،بن علي بن يعقوبا ل بن اأَلْحَوص بن الُمفَ أخبرنا  ،الَباَبس  ضَّ

ان،  َبْيد ي   :نيحيى بن معي قال :حدثني أبي قال َغسَّ  ".قةث :محمد بن الوليد "والزُّ

                                                           

ة إحدى (: "صدوق"، قتل سن94إبراهيم بن ميمون الصائغ المروزي، قال ابن حجر في التقريب )ص: 1) )
 وثالثين ومائة. )خت د س(.

 :توثيقه على متفق  : الزُّب ْيِدي   الوليد بن محمد2) )
: دحيم وزاد ،"ثبت: المديني ابن زاد ؛"ثقة: "والنسائي زرعة، وأبو والعجلي، ودحيم، المديني، وابن سعد، ابن قال 
 من انك: "حبان ابن وقال ،"ثقة عنه الراوي  كان إذا حجة وهو الكبار، عنه روى  ثقة،: "الخليلي وقال ".ثبت"

 ست سنة يتوف ،"الزهري  أصحاب كبار من ثبت، ثقة: "حجر ابن ، وقال"ثبت: "الذهبي وقال ،"المتقنين الحفاظ
 (.ق س د م خ. )ومائة وأربعين تسع أو سبع أو

 ،(122 :ابن المديني، سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني )ص ،(323/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
ابن  ،(415: ص) العجلي، الثقات ،(886/ 2)جمسلم، الكنى واألسماء  ،(254/ 1)جالبخاري، التاريخ الكبير 

الخليلي، اإلرشاد في معرفة علماء  ،(373/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،(111/ 8)جأبي حاتم، الجرح والتعديل 
/ 26)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(1886/ 3)ج الخطيب البغدادي، المتفق والمفترق  ،(199/ 1الحديث )ج 

: ابن حجر، التقريب )ص ،(502/ 9ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(228/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(586
511.) 
 .(195/ 56)جابن عساكر، تاريخ دمشق 3) )
بي رواية في معين ابن للفظ موافقة معين؛ ابن عن ،محرز ابن ورواية   .(111/ 1)ج محرز ابن. الَغالَّ

 ثم ،أن  بن مالك: "فقال الزهري؟ عن روى  من أثبت من: أسمع وأنا معين بن يحيى سئل: الجنيد ابن وقال
: ليحيى قلت ،"ثقات هؤالء وكل عيينة، بن وسفيان والزبيدي، واألوزاعي، شعيب، ثم يون ، ثم عقيل، ثم معمر،
: يعني - منه تأثب والزبيدي منه، أثبت اعيواألوز  بأس، به لي  سفيان: "فقال األوزاعي؟ أو سفيان: أثبت أيما
 (.308: ص) الجنيد ابن". – عيينة بن سفيان من
: قلت. "وعقيل يون  مثل ثقة هو: "فقال ؟ - حمزة أبي ابن أعنى - فشعيب: معين البن قلت: الدارمي قال

 (.42: ص) الدارمي". مثلهم هو: "قال فالزبيدي؟
 يون و  عقيل ثم معمر ثم أن  بن مالك الزهري  عن روى  من أثبت" :معين ابن عن: شعيب بن هللا عبد وقال
ا والزهري  واألوزاعي ثقات، وكل شعيب، ثم ابن ". قةث الوليد بن محمد والزبيدي عيينة، ابن من أثبت جميعا

 (.195/ 56)جعساكر، تاريخ دمشق 
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 ءالعال أبوأخبرنا  ،ُبْندار بن ثابتأخبرنا  األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(1)وقال .462
ْير ي  أحمد بن محمدأخبرنا  الواسطي، ل، الُمفَ اأَلْحَوص بن  أمية أبوأخبرنا  ،الَباَبس   حدثني ضَّ

". الوليد بن محمد مات افيه يعني :ومائة وأربعين ثمان "سنة قال: أبي ي  َبْيد   الزُّ

 الفصل الخامس
ْيلةأبو  إلىمروان من   ُنح 

ال إلىمروان من المبحث األول:   :ِمْنه 
اٍع   ، م ْرو اُن بُن ُشج  ِريُّ ز  رااِنيُّ الج  ْمٍرو اأُلم ِويُّ م ْوال ُهْم، الح  ْول ىأ ُبو ع  مادِ  ْبنِ  م ْرو ان   : م   ُمح 

ان   ْبنِ  م ْرو ان   ْبنِ ا ك ِم، ك  الُ  اْلح  ْيِفيُّ  ل هُ  ُيق   :(2)اْلُخص 
أبو  أخبرنا ،ُبْندارأخبرنا ثابت بن  ،أخبرنا أبو البركات األنماطي :(3)قال ابن عساكر .463

ْير ي أخبرنا أبو بكر  ،العالء الواسطي لااأَلْحَوص بن أخبرنا أبو أمية  ،الَباَبس   ، حدثنالُمَفضَّ

                                                           

 .(198/ 56)جابن عساكر، تاريخ دمشق 1) )
اعٍ  بن مروان2) ) ْزري  ُشج   :آخرون  فيه وتوسط األئمة، بعض قهوث: الج 
 ".ثقة: "والدارقطني سفيان، بن يعقوب وقال ،"صدوقاا ثقة كان: "سعد ابن قال
ا أحمد وقال ،"به بأس ال: "داود وأبو أحمد، وقال  لقوي،ا بذاك لي  صالح: "حاتم أبو وقال ،"صدوق  شيخ: "أيضا
 ".وق صد: "الذهبي وقال ،"حديثه يكتب مناكير، يروى  ما بعض في
 ".الثقات عن المقلوبات يروي "المجروحين:  وقال ابن حبان في الثقات، في حبان ابن وذكره
 (.ق ت د خ. )ومائة وثمانين أربع سنة توفي". أوهام له صدوق : "حجر ابن وقال

 ،(173: أحمد، العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي وغيره )ص ،(336/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
/ 9)ج ابن حبان، الثقات ،(274/ 8)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(372/ 7)ج، التاريخ الكبير البخاري 
المزي، تهذيب  ،(68: ص) الدارقطني، سؤاالت البرقاني للدارقطني ،(13/ 3ابن حبان، المجروحين )ج ،(179
ابن حجر،  ،(91/ 4)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(253/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(395/ 27)جالكمال 

 (.526: ابن حجر، التقريب )ص ،(94/  10تهذيب التهذيب )ج
 :الجزيرة أهل تسمية في معين ابن عن صالح بن معاوية وقال .(305/ 57)جابن عساكر، تاريخ دمشق 3) )
 (.302/ 57)جابن عساكر، تاريخ دمشق ". مروان مولى: شجاع بن مروان"

ابن أبي خيثمة، السفر الثالث  ،(411/ 4)ج الدوري ". ثقة: "معين ابن عن ،خيثمة أبي وابن ،الدوري  وقال
  (.238/ 3)ج
كر، ابن عسا". مروان مولى: شجاع بن مروان: "الجزيرة أهل تسمية في معين ابن عن :صالح بن معاوية وقال

 (.302/ 57)جتاريخ دمشق 
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 ،(1)الرَُّصاَفة  بكان ، لي  به بأس" :فقال اْلُخَصْيف يُّ وسألت يحيى بن معين عن  :أبي قال
 ".(2)وكان مؤدب موسى أمير المؤمنين

                                                           

َصاَفة  1) )  األنبار، جانب إلى السفاح العباس أبو بناها: العباس أبى رصافة: منها  كثيرة مواضع في وهى: الرُّ
 الجانبب: بغداد رصافة ومنها الحجاز؛ رصافة ومنها قربها؛ صغيرة مدينة: البصرة رصافة ومنها وسكنها؛
،  بقدر صارتف وعمروها، الناس بها فالتحق دورا بها يبنى أن المنصور وأمره بها، عسكر المهدى   كان الشرقي 
ا هاب وبنى المنصور، مدينة  عبد نب هشام برصافة وتعرف الشام، رصافة ومنها أبيه؛ جامع من أكبر جامعا
 ومنها بة؛بقرط هشام بن معاوية بن الرحمن عبد أنشأها مدينة: قرطبة رصافة ومنها الر قَّة؛ غربي   في: الملك
عبد  ابن: ظران .واسط رصافة ومنها بها؛ ضيعة وهى: نيسابور رصافة ومنها المنصور؛ أحدثها: الكوفة رصافة

 (.617/ 2)ج االطالع الحق، مراصد
 علي بن محمد بن هللا عبد المنصور بن محمد المهدي بن موسى محمد، أبو الخليفة الهادي، موسى2) )

 له فأخذ رجان،بج وكان خالفته، على االتفاق انعقد أبوه توفي فلما العهد، ولي أبوه العباسي، جعله الهاشمي
 سنة اآلخر بيعر  في مات وشهراا، سنة خالفته وكانت ومائة، وأربعين سبع سنة بالري  ولدهم .هارون  أخوه البيعة
خليفة بن خياط، تاريخ : وانظر ،(525/ 4)جالذهبي، تاريخ اإلسالم . سنة وعشرون  ثالث وسنه ومائة، سبعين

 (.445: خليفة بن خياط )ص



382 
 

ْدٍر   ة  بِن ب  ْيف  ة  بِن ِحْصِن بِن ُحذ  اِرج  اِرِث بِن أ ْسم اء  بِن خ  م ْرو اُن بُن ُمع اِوي ة  بِن الح 
م ْشِقيُّ  ْبِد هللِا الُكْوِفيُّ الدِ  ، أ ُبو ع  ز اِريُّ  :(1)الف 

كَّر ي  أخبرني  :(2)قال الخطيب البغدادي .464 ، قال: أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي، السُّ
بيقال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن  ، قال: قال يحيى بن الَغالَّ

 ".ثقة :مروان بن معاوية"معين: 
ا أبو أخبرن ،ُبْندارن أخبرنا ثابت ب ي،أخبرنا أبو البركات األنماط :(3)وقال ابن عساكر .465

ْير ي أخبرنا أبو بكر  ،العالء محمد بن علي ل اأَلْحَوص بنأخبرنا أبو أمية ، الَباَبس  ، الُمَفضَّ
                                                           

ز اِري   معاوية بن مروان1) )  :توثيقه في األئمة اختلف: الف 
 خراش، وابن يان،سف بن ويعقوب شيبة، بن ويعقوب والعجلي، وأحمد، سعد، ابن وقال الضعفاء، في العقيلي ذكره

". صدوق " :خراش ابن وزاد ،"بشيء حديثه فلي  المجهولين الرجال عن حدث وما: "العجلي زاد ،"ثقة: "والنسائي
ا وقال ،"المعروفين عن ى رو  فيما ثقة: "المديني ابن وقال .الثقات في حبان ابن وذكره  وكان وثق،ي كان: "أيضا
 عينيه، بنص كأنه كله حديثه يحفظ حافظ ثبت: "أحمد وقال" أسماءهم عن ويكني ثقات ليسوا قوم عن يروي 
 المعروفين، عن روى  فيما ثقة: "المديني ابن قول الذهبي في سير أعالم النبالء ونقل ".أبله تقول رأيته وإذا

 كان وقد ب،ضر  كل عن يروي  كان قبلهم، من الضعف إنما: "بقوله علَّق ثم ،"المجهولين عن روى  فيما وضعفه
 الشيوخ عن روايته وتكثر صدق، عن يدفع ال صدوق،: "حاتم أبو وقال ".كذلك يفعل جاللته مع الثوري  سفيان

 ".يوخهش في فُيستأنى ودرج، دب عمن يروي  لكن حديث، صاحب عالم ثقة: "الذهبي وقال ،"المجهولين
" لشيوخا أسماء يدل  وكان حافظ، ثقة: "- الراجح وهو –عده ابن حجر في الثالثة من طبقات المدلسين، وقال: 

 (.ع. )ومائة وتسعين ثالث سنة توفي
 ،(120: ابن المديني، سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني )ص ،(238/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
/ 2)جأحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد  ،(368: ام أحمد )صأحمد، سؤاالت أبي داود لإلم

/ 3)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ ،(424: ص) العجلي، الثقات ،(372/ 7)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(479
 ان، الثقاتابن حب ،(272/ 8)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(203/ 4)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(241
الذهبي، سير أعالم  ،(254/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(403/ 27)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(483/ 7)ج

ابن حجر،  ،(94/ 10ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(93/ 4)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(53/ 9)ج النبالء
 (.526: ر، التقريب )صابن حج ،(383/ 7)جابن حجر، لسان الميزان ، (45: ص) المدلسين طبقات

 من( 353/ 57)جوأورده ابن عساكر في تاريخ دمشق  ،(193/ 15)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )
بي رواية في معين ابن للفظ موافقة معين؛ ابن عن ،الدارمي ورواية .وبلفظه الخطيب، طريق  الدارمي .الَغالَّ
 (.202: ص)
 يروي  معاوية بن مروان وكان: "معين ابن عن: الدوري  وقال. (353/ 57)جابن عساكر، تاريخ دمشق  )3)
 (.533/ 3)ج الدوري ". الوليد أبي بن علي: يقولون  غراب، بن علي عن

 (.533/ 3)ج الدوري ". ليلى أبي بن الحكم يقول ظهير، بن الحكم عن يروى  مروان وكان: "معين ابن عن: وقال
 بن علي هو هذا: "فقال الوليد، أبي بن علي عن معاوية، بن مروان حديث عن معين بن يحيى سألت: وقال
 (.53/ 9)ج الذهبي، سير أعالم النبالء". منه للتدلي  أحيل رأيت ما وهللا غراب،
 نصورم بن معلى عنده فإذا منارة، خان في فأتيته لي، قيل مروان قدم لما: "معين ابن عن: الجنيد ابن وقال
 الجنيد ابن. "عنه فكتبنا ولزمناه ذلك، بعد عنده أره لم ثم القرطاس، ى طو  رآني فلما قرطاس، في يسأله وهو
 (.299: ص)
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عن  ويروي  ؛مروان بن معاوية ثقة من المعروفين" :قال يحيى بن معين :أبي قال حدثنا
محمد  :يقال ،نهع ييكن (1)محمد بن سعيد المصلوب :منهم ،أقوام ال ينبغي أن يروي عنهم

 ".بن أبي قي ا
بو العالء أخبرنا أ ،َخْيُرْون أخبرنا أبو الفضل بن  ي،أخبرنا أبو البركات األنماط :(2)وقال .466

ْير ي أخبرنا أبو بكر  ،الواسطي لاأَلْحَوص أخبرنا أبو  ،الَباَبس  بيا بن الُمَفضَّ نا حدث ،لَغالَّ
 الَفَزاري وكان  ،(3)ن الوليد وهو ابن غرابيحدث عن علي ب الَفَزار ي  كان مروان " :وقال ،أبي

 ".الحكم بن أبي ليلى :فيقول (4)رُظَهيْ  بنُ  الَحَكمُ يغالطهم وكان يحدث عن 

                                                           

 نب اسماء بن الحارث بن معاوية بن مروان هو الَفَزاري  مروان ذلك، يذكر معين ابن سمعت: محرز ابن وقال
 (.167/ 2)ج محرز ابن". الَفَزاري  حصن بن خارجة
 نع يحدثنا الناس، على يعمي األسماء يغير معاوية بن مروان كان: "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال
 (.95/ 2ابن أبي خيثمة، السفر الثالث )ج". ظهير بن الحكم: هو وإنما خالد، أبي بنا الحكم
 بن زيدو  معاوية، بن ومروان وبقية، عياش، بن وإسماعيل ثابت، بن علي: "معين ابن عن: الصائغ جعفر قالو 

جال ابن عدي، الكامل في ضعفاء الر ". بالعجائب ويأتونا الكل، عن يحدثون  أنهم إال أنفسهم، في ثقات: حباب
 (.263/ 2)ج
 ؟الحديث في معاوية بن مروان كان كيف أسمع، وأنا معين ابن سئل: شيبة أبي بن عثمان بن محمد قالو 

 كانو  أسماءهم، يغيرو  هم، من يدري  ال أقوام عن يروي  كان إنه وذاك يعرف، عمن روى  فيما ثقة كان: "فقال
لعقيلي، ا". يعرف ال ألنه قي  بن محمد حدثنا: يقول اسمه، يغير وكان المصلوب، سعيد بن محمد عن يحدث

 (.203/ 4)جالضعفاء الكبير 
ا معاوية بن مروان عند رأيت: "قال معين ابن عن بلغني: سفيان بن يعقوب وقال  وفيه كتوبة،م أحاديث فيه لوحا
 وكيع: "وانلمر  فقلت". رافضي وكيع: يقول هو فإذا وكيع باسم فمر كذا، وفالن رافضي فالن الشيوخ أسامي
 وثب ئاشي لي قال لو: "قال شيئاا؟ لك قال فما: لي فقيل". نعم: "قلت! مني خير: مروان لي فقال ،"منك خير

 (.131/ 3)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ". فضربوه الحديث أصحاب
 أو يز،العز  عبد بن سعد ابن: له ويقال المصلوب، الشامي، األسدي، قي  بن انحس بن سعيد بن محمد1) )
 هللا، بدع وأبو الرحمن، عبد أبو الطبري، ابن: له ويقال حسان، أبي ابن أو قي ، أبي ابن أو عتبة، أبي ابن
 ي التقريب ف قال ابن حجر ليخفى، وجه مائة على اسمه قلبوا: إنهم قيل. لجده ينسب وقد الدمشقي، قي  وأبو
 على المنصور قتله: "أحمد وقال ،"حديث آالف أربعة وضع: "صالح بن أحمد وقال ،"كذبوه(: "480 )ص:
 (.ق ت". )وصلبه الزندقة،

 .(356/ 57)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )
 سماه ،زالعزي عبد وهو لقب، وغراب القاضي، الكوفي، موالهم، الَفَزاري  - الطائر باسم - غراب بن علي3) )

 وكان صدوق،(: "404 قال ابن حجر في التقريب )ص: الوليد، أبي بن علي: مرة وقال معاوية، بن مروان
 (.ق س. )ومائة وثمانين أربع سنة توفي ،"تضعيفه في حبان ابن وأفرط ويتشيع، يدل 
، ُظَهْير بن الحكم4) ) التقريب  قال ابن حجر في خالد، أبو: ويقال ليلى، أبو: أبيه وكنية محمد، أبو الَفَزار ي 

 (.ت. )ومائة ثمانين سنة من قريباا توفي". معين ابن واتهمه بالرفض، رمي متروك(: "175 )ص:
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الء أخبرنا أبو الع ،َخْيُرْون أخبرنا الفضل بن  ،أخبرنا أبو البركات األنماطي :(1)وقال .467
ْير ي أبو بكر  ناأنبأ ،بن عليامحمد  ل، الُمفَ اأَلْحَوص بن  أخبرنا أبو أمية، الَباَبس  أخبرنا  ضَّ
 ،مائةفي سنة ثالث وتسعين و  الَفَزاري وفي هذه األيام توفي مروان بن معاوية " :أبي قال
 ".(3)وأبو بكر بن عياش (2)ةيَّ لَ وابن عُ 

 

ِقْيِق بِن س    ، م ْول ى أ ِبي و اِئٍل ش  ِزين  ، أ ُبو ر  ِديُّ اْلُكوِفيُّ اِلٍك األ س  م ة  ل  م ْسُعوُد ْبُن م 
(4): 

كَّر ي  وأخبرني  :(5)قال الخطيب البغدادي .468 ثنا حد ،أخبرنا أبو بكر الشافعي ،السُّ
بيحدثنا ابن  ،بن محمد بن األزهراجعفر  ان أبو ك" :قال قال يحيى بن معين الَغالَّ

ويقوكان يبيع  ،(6)رزين مولى أبي وائل   ."وقد سمع من عبد هللا بن مسعود ،(7)السَّ
                                                           

 .(358/ 57)جابن عساكر، تاريخ دمشق 1) )
ْقَسم بن إبراهيم بن إسماعيل2) ) ابن حجر في  قال ُعَليَّة، ب اْبن المعروف البصري، بشر أبو موالهم، األسدي م 
 (.ع. )وثمانين ثالث ابن وهو ومائة، وتسعين ثالث سنة توفي ،"حافظ ثقة(: "105 ريب )ص:التق
 وقيل، اسمه، اأنه واألصح بكنيته، مشهور الَحنَّاط، المقريء، الكوفي، األسدي، سالم بن عياش بن بكر أبو3) )

َداش، أو مسلم، أو ُرْؤَبة، أو شعبة، أو سالم، أو هللا، عبد أو محمد، اسمه ، أو خ   ،حبيب أو حماد، أو ُمَطر  ف 
 ،"صحيح وكتابه حفظه، ساء كبر لما أنه إال عابد، ثقة(: "624 قال ابن حجر في التقريب )ص:. أقوال عشرة
. مسلم مقدمة في وروايته المائة، قارب وقد سنتين، أو بسنة، ذلك قبل: وقيل ومائة، وتسعين أربع سنة توفي
 (.ع)
 : توثيقه على متفق  : زينر  أبو ،مالك بن مسعود4) )

 ثقة: "يف حجر ابن وقال الثقات، في حبان ابن وذكره ،"ثقة: "زرعة وأبو والعجلي، سفيان، بن يعقوبقال 
 .(ق س ت د م بخ. )ومائة وثمانين خم  سنة توفي". فاضل

 ،(423/ 7)ج البخاري، التاريخ الكبير ،(67: ص) العلل ،المديني ابن ،(217/ 6)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
ة كككككككككككال، روايككككأحمد، العلل ومعرفة الرج ،(151/ 3)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ ،(427: ص) العجلي، الثقات
 ابن حبان، الثقات ،(282/ 8)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(513/ 1)جو ،(240/ 1)جعبد هللا بن أحمد 

ابن حجر، التقريب  ،(426/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(477/ 27)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(441/ 5)ج
 (.528: )ص
  .(1987/ 3)ج الخطيب البغدادي، المتفق والمفترق 5) )

 ي الدور ". وائل ألبى مولى وهو مسعود اسمه الكوفى رزين وأبو: " معين ابن عن :محرز ابنو ، الدوري  وقال
 .(109/ 2)ج محرز ابن ،(31/ 3)جو ،(424/ 3)ج
 من سلمة بن شقيق وائل أبي مولى هو األعمش عنه يحدث الذي رزين أبو: "معين ابن عن: ي الدور  وقال
 واسمه نعم: "قال وسلم؟ عليه هللا صلى النبي أصحاب وعن علي عن روى  قد قديم كذا وهو: ليحيى قلت ،"أسفل
 .(499/ 3)ج الدوري ". مسعود

 توفي ،"مخضرم ثقة(: "268: جر في التقريب )صقال ابن ح الكوفي، وائل أبو األسدي، َسَلمة بن شقيق6) )
 (.ع. )سنة مائة وله العزيز، عبد بن عمر خالفة في
عير، ُسم  ي بذلك النسياقه في الحْلق. 7) ) قة: طعام يصنع من دقيق الحنطة أو الشَّ ْيق مفرد، والجمع َأْسو   َسو 

 .(1139/ 2د. أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة )ج
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اِلٍد الزاْنِجيُّ ُمْسِلُم بُن خ    ْول ى ب ِني م ْخُزْومٍ  اِلٍد أ ُبو خ  ، م  ، الم كِ يُّ  :(1)الم ْخُزْوِميُّ
بي ابن وقال :(2)قال ابن الجنيد .469 : الق الحديث"، متروك إال أراه  كنت "ما: ليحيى الَغالَّ
 ."ال"

                                                           

 : توثيقه في مختلف  : المخزومي خالد بن لممس1) )
 ابن قالو ، "أحياناا يءيخط وكان: "وقال الثقات، في حبان ابن وذكره ،"ثقة: "يون  بن هللا عبد بن أحمد قال
م سير أعال في وقال ،"يهم صدوق : "المغني في الذهبي وقال ".به بأس ال أنه وأرجو الحديث، حسن: "عدي
 ".الحسن درجة إلى مسلم حديث قيير  النقاد بعض: "النبالء
 الغلط، ثيرك الحديث كثير كان: "سعد ابن وقال ،"بشيء لي : "وقال ،"بالقوي  لي  ضعيف: "المديني ابن وقال
 بذاك ي ل: "حاتم أبو وقال، "بالقوي  لي : "النسائي وقال ،"الحديث منكر: "البخاري  وقال، "حديثه في والخطأ
 ".يفضع: "والنسائي داود، أبو وقال ".وتنكر تعرف به، يحتج وال ثه،حدي يكتب الحديث، منكر القوي،
 (.ق د. )ومائة وسبعين تسع سنة توفي ،"األوهام كثير صدوق  فقيه: " -وهو الراجح  – حجر ابن وقال

أحمد،  ،(42/ 6)جابن سعد، الطبقات الكبرى  ،(114: ابن المديني، سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني )ص
، النسائي، (125: ص)البخاري، الضعفاء الصغير  ،(478/ 2)جمعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد العلل و 

/ 8)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(150/ 4)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(97: ص)الضعفاء والمتروكون 
المزي، تهذيب الكمال  ،(6/ 8ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(448/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،(183
ابن  ،(655/ 2)جالذهبي، المغني في الضعفاء  ،(176/ 8)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(508/ 27)ج

 (.529: ابن حجر، التقريب )ص ،(130/ 10حجر، تهذيب التهذيب )ج
 وقد اختلف فيه قول ابن معين:، (479: ص) الجنيد ابن2) )

". الحديث صالح: "محرز ابن زاد ،"ثقة: "معين ابن عن: خيثمة أبي وابن ،محرز وابن ،والدارمي ،الدوري  وقال
ابن أبي حاتم، الجرح  ،(129/ 10ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(118: ص) الدارمي ،(60/ 3)ج الدوري 
 (.183/ 8)جوالتعديل 
 ابن ،(479: ص) لجنيدا ابن". بأس به لي : "معين ابن عن: مريم أبي وابن ،محرز بناو  ،الجنيد ابن وقال
 (.6/ 8ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(85/ 1)ج محرز
 (.150/ 4)جالعقيلي، الضعفاء الكبير ". ضعيف: "معين ابن عن: بن أبي شيبة عثمان بن محمد وقال
 الراجح توثيق ابن معين له، وقد ورد ذلك من طريق أكثر الرواة عن ابن معين، خاصة الدوري. قلت:
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ٍم الُخز اِعيُّ   اِميُّ الد ِ ، ُمْسِلُم ْبُن ِمْشك  ْيِد هللِا الشا ان  ، م ْشِقيُّ أ ُبو ُعب  اءِ ك  ْرد  اِتب  أ ِبي الدا   :(1) ك 
 ،ْون َخْيرُ أخبرنا أبو الفضل بن  ،أخبرنا أبو البركات بن المبارك :(2)قال ابن عساكر .470

ْير ي أخبرنا أبو بكر  ،أخبرنا أبو العالء الواسطي ل بن اأَلْحَوص بن اأخبرنا  ،الَباَبس  لُمَفضَّ
ان ْشَكم أبو عبيد هللا مسلم بن" :ياقال أبو زكر  :أبي قال ، حدثناَغسَّ كان  :قال ،شامي :م 

 ".كاتب أبي الدرداء

ا، البركات أبو أخبرنا :(3)وقال .471  أبو أخبرنا العالء، أبو أخبرنا ،ُبْندار بن ثابت أخبرنا أيضا
 :م ْشَكم بن سلمم هللا عبيد "أبو وغيره: زكريا أبو قال قال: أبي حدثنا اأَلْحَوص، أخبرنا بكر،
 ".الدرداء بيأ كاتب

 
 

                                                           

م بن مسلم1) )  ":مجهول: "حزم ابن وقال األئمة، وثقه: الخزاعي ِمْشك 
 ". دمشق لأه ثقات من: "حبان ابن وقال ،"ثقة: "والذهبي سفيان، بن ويعقوب والعجلي، ودحيم، مسهر، أبو قال

 ".هعلي در  وهو مجهول، أنه: المحلى في فقال حزم ابن وغفل: "فقال حجر ابن وتعقبه ."مجهول" وقال ابن حزم:

 وقال ابن حجر: "ثقة مقرئ". )د س ق(.
 ،(515/ 2)جأحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد  ،(313/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
 ،(504: ص) العجلي، الثقات ،(630/ 1)جمسلم، الكنى واألسماء  ،(272/ 7)جالبخاري، التاريخ الكبير 
/ 5)ج ابن حبان، الثقات ،(194/ 8)ج، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل (455 /2)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ

المزي،  ،(105/ 6)ج باآلثار ابن حزم، المحلى ،(192: ص)ابن حبان، مشاهير علماء األمصار  ،(398
 ،(138/ 10ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(260/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(543/ 27)جتهذيب الكمال 
 (.530: تقريب )صابن حجر، ال

 ةرواي في معين ابن للفظ موافقة معين؛ ابن عن ،الدوري  ورواية ،(120/ 58)جابن عساكر، تاريخ دمشق  )2)
بي؛  (.479/ 4)جو ،(441/ 4: )جوانظر ،(519/ 3)ج الدوري ". جبل بن معاذ صاحب: "زيادة وفيها الَغالَّ

 .(121/ 58)جابن عساكر، تاريخ دمشق 3) )
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ْبِد هللِا الب ْصِريُّ   اٍر الم كِ يُّ أ ُبو ع  ِقْيل : م ْول ى ب ِني ت ْيٍم،  ؛م ْول ى ب ِني ُأم ياة  ، ُمْسِلُم بُن ي س  و 
ْيِد هللِا  ة  بُن ُعب  ر ة ُمْسِلمُ وُيقال له: ، ِمْن م و اِلي ط ْلح   كان يسرج ؛، ومسلم المصبحُسكا

 :(1)مصابيح المسجد
أخبرنا  ،ارُبْندأخبرنا أبو المعالي ثابت بن  ،اأخبرنا أبو البركات أيضا  :(2)ابن عساكرقال  .472

ْير ي أخبرنا أبو بكر  ،أبو العالء الواسطي لأخبرنا ، الَباَبس  ان اأَلْحَوص بن الُمَفضَّ ، بن َغسَّ
بن  انمولى آل عثم ،أبو عبد هللا العابد :مسلم بن يسار" :قال أبو زكريا :أبي قال حدثنا
 ".عفان

 . "مولى آل طلحة بن عبيد هللا :مسلم بن يسار" :نا أبي في موضع آخر قالحدثو  :قالو  .473

                                                           

 : توثيقه على متفق   :البصري  ساري بن مسلم1) )
 حبان ابن وذكره ،"ثقة: "والعجلي وأحمد، سعد، ابن وقال ،"زمانه في أحد عليه يفضل ال كان: "عون  ابن قال
 (.ق س د. )بقليل بعدها أو مائة سنة توفي ،"عابد ثقة: "حجر ابن وقال الثقات، في

 ،(321: ص)و ،(286: اريخ خليفة بن خياط )صخليفة بن خياط، ت ،(138/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
 ،(85/ 2)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ ،(429: ص) العجلي، الثقات ،(275/ 7)جالبخاري، التاريخ الكبير 

/ 2)ج أبو نعيم، حلية األولياء ،(390/ 5)ج ابن حبان، الثقات ،(198/ 8)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 
ابن حجر، لسان الميزان  ،(107/ 4)ج، الذهبي، ميزان االعتدال (551/ 27)جل المزي، تهذيب الكما ،(290
 (.531: ابن حجر، التقريب )ص ،(140/ 10ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(386/ 7)ج
  .(126/ 58)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )

 (.168/ 4)ج الدوري ". هللا عبد أبو يسار بن مسلم: "معين ابن عن: الدوري  وقال
بن عساكر، ا". مسلم بن هللا عبد وابنه قديم، صالح رجل: بصري  يسار بن مسلم: "معين ابن عن: داود أبو قالو 

 (.131/ 58)جتاريخ دمشق 
". هللا دعبي بن طلحة مولى يسار، بن مسلم: البصرة أهل تسمية في: "معين ابن عن: صالح بن معاوية وقال

 (.126/ 58)جابن عساكر، تاريخ دمشق 
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الا   اد   ،الُكْوِفيُّ  التاِمْيِميُّ ٍم ُمْصع ُب بُن س   :(1)ن ِزيُل ب ْغد 
كَّر ي  أخبرنا عبد هللا بن يحيى  :(2)الخطيب البغدادي قال .474 د بن كككككككككككك، قال: أخبرنا محمالسُّ
، قال: بيالَغالَّ بد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن ع

ه قد كتبت عنه، لي  ب َسالَّم:مصعب بن : ... "يحيى بن معينقال أبو زكريا، يعني: 
 ".بأس

                                                           

م بن عبمص1) )  :توثيقه في مختلف   :سالا
 عيفض: "زرعة أبو وقال ،"بأحاديث ضعفوه: "داود أبو وقال المديني، بن على ؛ وضعفه"ثقة: "العجلي قال

 نكرم ضعيف،: "الساجي وقال ،"بالقوي  لي : "البزار وقال ،"فوهاه داود أبا سألت: "اآلجري  ، وقال"الحديث
 ".صحائفه عليه انقلبت: "حبان ابن وقال ،"أحاديث عليه انقلبت: "أحمد وقال ".الحديث
 غلط هفإن عليه انقلبت ما وأما به، بأس ال أنه وأرجو: "عدي ابن وقال ،"الصدق محله شيخ: "حاتم أبو وقال
 (.ت". )أوهام له صدوق : "- الراجح وهو – حجر ابن وقال ".تعمد ال منه

 ،(354/ 7)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(296/ 3)جمد أحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أح
أبو داود، سؤاالت اآلجري ألبي داود  ،(331/ 2أبو زرعة الرازي، الضعفاء )ج ،(429: ص) العجلي، الثقات

 ،(195/ 4)ج، العقيلي، الضعفاء الكبير ]2006 : رقم الحديث375/ 5 البزار، مسند البزار،[ ،(105: )ص
/ 28)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(28/ 3ابن حبان، المجروحين )ج ،(307/ 8)جوالتعديل  ابن أبي حاتم، الجرح

الذهبي، ميزان  ،(267/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(88/ 8ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(28
 ،(388/ 7)جابن حجر، لسان الميزان  ،(161/ 10ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(120/ 4)جاالعتدال 

 (.533: حجر، التقريب )ص ابن
: ص) ابن شاهين، تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين: وانظر ،(133/ 15)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )

 .السياق بهذا ،(30/ 28)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(180
بي رواية في معين ابن للفظ موافقة معين؛ ابن عن :الدوري  ورواية  (.422/ 3)جو ،(316/ 3)ج الدوري . الَغالَّ

  قوالن": فيه معين : "والبن(120/ 4)جوقال الذهبي في  ميزان االعتدال  وقد اختلف فيه قول ابن معين:
 كتاباا هفأعطو  ،-ببغداد : يعني - هاهنا كان صدوق،: "قال سالم؟ بن فمصعب: ليحيى قلت: الجنيد ابن قال

 (.335: ص) الجنيد ابن". عنه رجع ثم شعبة، عن به فحدث عمارة، بن للحسن
/ 15)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد". ضعيف: "معين ابن عن: الطيالسي عثمان أبي بن جعفر وقال
132.) 
بي، وانفردت رواية جعفر الطيالسي بالتضعيف.  قلت:  الراجح قوله: لي  به بأس، وقد وافقتها رواية الَغالَّ
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، بنُ  ُمْصع بُ   اِم الُكْوِفيُّ ْبدِ  أ ُبو الِمْقد  ْثع ِميُّ  هللاِ  ع  م ْوال ُهم الخ 
(1): 

كَّر ي   يحيى بن هللا عبد أخبرني :(2)الخطيب البغدادي قال .475  بن دكككككككمحم أخبرنا: قال ،السُّ
 ابن احدثن: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال الشافعي، إبراهيم بن هللا عبد

بي  ثقة". :المقدام بن "مصعب: زكريا أبو قال: قال ،الَغالَّ
 

ْيِريُّ   اِلٍك الُقش  ُف بُن م  ب اِب الب ْصِريُّ ُمط رِ   :(3)، أ ُبو الرا
ن أخبرنا أبو الفضل ب ،أخبرنا أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك :(4)قال ابن عساكر .476

ْير ي أخبرنا أبو بكر  ،أخبرنا أبو العالء الواسطي ،َخْيُرْون  ْحَوص بن األَ أخبرنا  ،الَباَبس 
ل  ".بن مالك فُمَطر    :الُقَشْير ي  لرباب أبو ا" :قال يحيى بن معين :أبي قال ، حدثناالُمَفضَّ

                                                           

 :توثيقه في مختلف   :المقدام بن مصعب1) )
 ".الحديث لحصا: "حاتم أبو وقال ،"به بأس ال: "داود أبو وقال .الثقات في حبان ابن وذكره ،"ثقة: "دارقطنيال قال
 ".الحديث ضعيف: "الساجي وقال ،"ضعيف: "المديني ابن وقال
 (.ق س ت م. )ومائتين ثالث سنة توفي ،"أوهام له صدوق : "حجر ابن وقال
 ".األئمة من وغيره معين بن يحيى بالثقة وصفه قد: "البغدادي الخطيب وقال
 .ثقة أنه الراجح :قلت

: أبو داود، سؤاالت اآلجري ألبي داود )ص ،(430: ص) العجلي، الثقات ،(354/ 7)البخاري، التاريخ الكبير 
الدارقطني، سؤاالت  ،(175/ 9)ج ابن حبان، الثقات ،(308/ 8)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(137

/ 11)جمغلطاي، إكمال تهذيب الكمال  ،(45/ 28)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(67: ص) قطنيالبرقاني للدار 
ابن حجر، تهذيب التهذيب  ،(122/ 4)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(195/ 5)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(219
 (.533: ابن حجر، التقريب )ص ،(165/ 10)ج
ابن حجر،  ،(45/ 28)جالمزي، تهذيب الكمال : وانظر ،(137/ 15)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )

 (.165/ 10تهذيب التهذيب )ج
ا به أرى  ما: "معين ابن عن :الجنيد ابن وقال  (.335: ص) الجنيد ابن". بأسا
/ 10ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج". صالح: "معين ابن قال: الثقات في شاهين ابن قول حجر ابن ونقل
165.) 
 :األئمة وثقه: مالك بن ُمط رِ ف3) )
 .الثقات في حبان ابن وذكره". وثقاتهم التابعين كبار من: "الذهبي وقال ،"ثقة: "النسائي قال

 ،(337: خليفة بن خياط، الطبقات )ص ،(477/ 1)جأحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد 
ابن أبي حاتم، الجرح  ،(328/ 1)جى واألسماء مسلم، الكن ،(88/ 9)جو ،(396/ 7)جالبخاري، التاريخ الكبير 

 ،(1049/ 2الدارقطني، المؤتلف والمختلف )ج  ،(430/ 5)ج ابن حبان، الثقات ،(312/ 8)جوالتعديل 
 (.739/ 2)جالذهبي، تاريخ اإلسالم 

 .(338/ 58)جابن عساكر، تاريخ دمشق 4) )
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اِمٍل   ، أ ُبو ك  اِديُّ ُر بُن ُمْدِرٍك الب ْغد  اِنيُّ ُمظ فا  :(1)الُخر اس 
: قال الواسطي، علي بن محمد العالء أبو القاضي أخبرنا :(2)قال الخطيب البغدادي .477

ْير ي  موسى بن أحمد ابن محمد أخبرنا ص بن اأَلْحوَ  يةأم أبو أخبرنا: قال بواسط، الَباَبس 
ان ل بن َغسَّ بي الُمَفضَّ اش :كامل أبا "سمعت زكريا: أبو قال أبي قال: قال ،الَغالَّ  من يخا

 حديث". صاحب ثقة، األبناء

                                                           

  تم:وثقه األئمة، وتوسط فيه أبو حا: ُمْدِرك بن ُمظ فار1) )

"، أمون م ثقة،": النسائي وقال"، ثقة ثقة،": داود أبو وقال"، بالحديث ابصيرا  ا،متقنا  كامل أبو كانقال أحمد: "و
 ".المجود الحافظ، الثبت، اإلمام، وقال أبو حاتم: "صدوق"، وقال الذهبي: "

 (.س ت. )ومائتين بعس سنة توفي". ثقة عن إال يحدث ال كان متقن، ثقة: "-وهو الراجح  – حجر ابن وقال 
ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(74/ 8)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(243/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 

الذهبي، تذكرة الحفاظ  ،(98/ 28)جالمزي، تهذيب الكمال (، 200/ 9ابن حبان، الثقات )ج ،(442/ 8)ج
ابن حجر، التقريب (، 183/ 10هذيب التهذيب )جابن حجر، ت ،(272/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(262/ 1)ج
 (.535: )ص
الذهبي،  ،(101/ 28)جالمزي، تهذيب الكمال : وانظر ،(157/ 15)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )

 .السياق بهذا ،(184/ 10ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(126/ 10)ج سير أعالم النبالء
". خراسان أهل من األبناء من وكان ُمْدر ك، بن ُمَظفَّر اسمه صاحبنا لكام أبو: "معين ابن عن: الدوري  وقال
 (.406/ 4)جو ،(378/ 4)ج الدوري 
 بن طلحة بن محمد: حديثهم يتقي كان ثالثة يقال كان: "معين ابن عن: بن حنبل أحمد بن هللا عبد وقال

 ُمْدر ك، نب ُمَظفَّر كامل أبي من: قال هذا؟ سمعت ممن: له قلت. سليمان بن وُفَلْيح عتبة، بن وأيوب ُمَصر  ف،
ا، رجالا  وكان أحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية  ".الشأن ذا عنه آخذ وكنت: قال وأظنه. يشبهه من وقل صالحا

 .(596/ 2)جعبد هللا بن أحمد 
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ب ِشيُّ   ْمُطوٍر الح  الاٍم م  الاٍم ْبِن أ ِبي س  اُل:  -ُمع اِوي ُة بُن س  ُيق  اِنيُّ و  اِميُّ  - األ ْله  ِبيُّ الشا  ،الع ر 
الامٍ  أ ُبو م ْشِقيُّ  س   :(1) الدِ 
كَّر ي   الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد أخبرني :(2)قال الخطيب البغدادي .478  أخبرنا ،السُّ

 ابن حدثنا األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي، إبراهيم بن هللا عبد بن محمد
بي  أبي بن يىيح على مَسالَّ  بن معاوية "قدم: قال معين، بن يحيى زكريا أبو حدثنا ،الَغالَّ
م أبي ابن زيد أحاديث فيه كتاباا فأعطاه كثير  منه". يسمعه ولم فرواه  ،(3)َسالَّ

 أبو برنا، أخُبْندار بن ثابت أخبرنا المبارك، بن البركات أبو أخبرنا :(4)وقال ابن عساكر .479
ْير ي  بكر أبو أخبرنا الواسطي، العالء لااأَلْحَوص بن  أمية أبو ، أخبرناالَباَبس   ، حدثنالُمَفضَّ
م بن معاوية قدم قال: معين ابن حدثنا أبي،  كتاباا اهفأعط كثير أبي بن يحيى على َسالَّ
م أبي بن زيد عن أحاديث فيه  وزيد هو ،اليمامة قدم األوزاعي كان يسمعه؛ ولم فرواه  ،َسالَّ
م بنا م، أبي بن َسالَّ م بن ومعاوية َسالَّ م أبي بن َسالَّ  مة".باليما ممكتبه إلى َسالَّ

                                                           

م بن معاوية1) )  :حاتم أبو فيه وتوسط األئمة، وثقه: سالا
: دحيم وقال ،"صدوق : يعقوب زاد ،"ثقة: "والنسائي الدمشقي، زرعة وأبو ،شيبة بن ويعقوب حنبل، بن أحمد وقال
 ."بحديثه بأس ال: "حاتم أبو وقال ،"ومتقنيهم الشاميين ثقات من: "حبان ابن وقال ،"ثقة الحديث جيد"

 حدود في توفي. "ثقة: "حجر ابن ، وقال"يسمعه ولم يقرأه  ولم كتاباا كثير أبي بن يحيي إليه دفع: "العجلي وقال
 (.ع. )ومائة سبعين سنة

ابن  ،(475: ص) العجلي، الثقات ،(407/ 1)جمسلم، الكنى واألسماء  ،(335/ 7)جالبخاري، التاريخ الكبير 
ابن حبان، مشاهير علماء األمصار  ،(469/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،(383/ 8)جأبي حاتم، الجرح والتعديل 

ابن حجر،  ،(208/ 10ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(184 /28)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(292: ص)
 (.538: التقريب )ص

( 43/ 59)جوأورده ابن عساكر في تاريخ دمشق  .(347: ص)الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية 2) )
 .وبلفظه الخطيب، طريق من

ب رواية في معين ابن للفظ موافقة معين؛ ابن عن ،الدوري  ورواية   (.8/ 3)ج الدوري . يالَغالَّ
 يسمع فلم عليهم سالم بن معاوية وقدم سالم، بن زيد كثير أبي بن يحيى يلق لم: "معين ابن عن: الدوري  وقال
 (.207/ 4)ج الدوري ". عنه فدلسه يسمعه ولم أخيه عن كتابه أخذ كثير؛ أبي بن يحيى
 (.212: ص) الدارمي". ثقة: "معين ابن عن: الدارمي وقال
 مسنده سالم بن معاوية حديث يكتب لم ومن الشام، أهل محدث أعده: "معين ابن عن: الخالل العباس قال

 (.383/ 8)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ". حديث صاحب هو فلي  يعرفه؛ حتى ومنقطعه
 ت د م بخ". )ثقة(: "223 قال ابن حجر في التقريب )ص: الحبشي، ممطور سالم أبي بن سالم بن زيد3) )
 (.ق س
 .(43/ 59)جابن عساكر، تاريخ دمشق 4) )
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اِميُّ   ( الد ِ  أ ُبو ُمِطيٍع األ ْطر اُبُلِسيُّ  ،ُمع اِوي ُة بُن ي ْحي ى الشا  وْ أ   ،م ْشِقيُّ )الطار اُبلِسيُّ
 :(1)الِحْمِصيُّ 

 ،ن َخْيُروْ  بن الحسن بن أحمد أخبرنا ،األنماطي البركات أبو أخبرنا :(2)قال ابن عساكر .480
ْير ي  بكر بوأ أخبرنا ،الواسطي العالء أبو أخبرنا لااأَلْحَوص بن  أخبرنا ،الَباَبس  ، لُمَفضَّ
ي   يحيى بن معاوية" :قال يحيى بن معين عن ،أبي حدثنا  بن عاويةم من أقوى  :اأَلْطَراُبُلس 
َدف ي   يحيى الصَّ

(3)."  

                                                           

 :توثيقه في مختلف  : األ ْطر اُبُلِسي   يحيى بن معاوية1) )
 ".الحديث صحيح: "جزرة صالح وقال ،"ثقة: "زرعة وأبو النيسابوري، يعل وأبو عمار، بن هشام قال
 ".الحديث ممستقي صدوق،: "حاتم أبو وقال ،"به بأس ال: "والنسائي داود، وأبو دحيم، وقال
 وذكره ،"يهعل ُيَتابعُ  ماال رواياته بعض في: "عدي ابن وقال ،"ضعيف: "والدارقطني البغوي، القاسم أبو وقال

 .الضعفاء في الجوزي  وابن الدارقطني
 ابن وقال. دفيالص يحيى بن معاوية وبين بينه خلط حبان ابن أن :المجروحين على تعليقه في الدارقطني وذكر
 (.ق س". )أوهام هل صدوق : "حجر
 .أعلم تعالى وهللا حجر، ابن قول فيه الراجح :قلت
 .دمشق يلي مما الشام ساحل على بلدة َأْطراُبْل ، إلى نسبة األطراُبُلسى -

ابن حبان، المجروحين  ،(384/ 8)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(336/ 7)جالبخاري، التاريخ الكبير 
المجروحين  على الدارقطني تعليقات ،الدارقطني ،(133/ 3)جء والمتروكون الدارقطني، الضعقا ،(3/ 3)ج
/ 2)ج ابن يون ، تاريخ ابن يون  المصري  ،(143/ 8ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(256: )ص
المزي، تهذيب  ،(128/ 3)جابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون  ،(298/ 1)ج السمعاني، األنساب ،(235
ابن  ،(139/ 4)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(667/ 2)جالذهبي، المغني في الضعفاء  ،(225/ 28)جالكمال 

 (.539: ابن حجر، التقريب )ص ،(220/ 10حجر، تهذيب التهذيب )ج
الذهبي، تاريخ  ،(225/ 28)جالمزي، تهذيب الكمال : وانظر ،(292/ 59)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )

 (.746/ 4)جاإلسالم 
 اختلف فيه قول ابن معين: وقد 

 (.292/ 59ج)ابن عساكر، تاريخ دمشق ". بأس به لي : "معين ابن عن :صالح بن معاوية وقال
 (.424: ص) الجنيد ابن". القوي  بذاك لي  صالح: "معين ابن عن: الجنيد ابن وقال
 اآلخر يحيى بن ومعاوية الزهري  عن روى : الصدفي يحيى بن معاوية: "معين ابن عن: طهمان ابن وقال

 (.112: ص) طهمان ابن". بشيء ليسوا ضعاف :مطيع وأبو األطرابلسي،
 (.179: ص)ابن شاهين، تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين ". بشيء لي : "معين ابن قول شاهين ابن ونقل
 .الراوي  هذا حال على الغالب وهو ،"صالح: "قوله فيه الراجح قلت:
َدف   يحيى بن معاوية3) ) ،الصَّ (: 538 قال ابن حجر في التقريب )ص: الري، سكن الدمشقي، روح أبو ي 
 (.ق ت". )بالري  حدث مما أحسن بالشام َحدَّث وما ضعيف،"
َدف ي   - د ف، إلى نسبة الصَّ  (.286/ 8)ج السمعاني، األنساب. مصر نزلت حمير من قبيلة وهي الصَّ



393 
 

ة    اُن ْبُن أ ِبي ط ْلح  ْعد  اُل:  ،م  ُيق  اِميُّ الِكن انِ او  ة  اْلي ْعم ِريُّ الشا  :(1)يُّ ْبُن ط ْلح 
 بوأ ، أخبرناُبْندار بن ثابت أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(2)قال ابن عساكر .481

ْير ي  أخبرنا العالء، لاأَلْحَوص بن  ، أخبرناالَباَبس   زكريا أبو الق قال: أبي ، حدثناالُمَفضَّ
 بن انَمْعد ويقولون: كنانة، من بطن َيْعَمري، عمرو أبي بن "وَمْعدان معين: بن يحيى
  طلحة".

 أخبرنا الء،الع أبو أخبرنا ،َخْيُرْون  بن الفضل أبو أخبرنا البركات، أبو وأخبرنا :(3)وقال .482
 هكذا -طلحة  أبي بن "َمْعدان زكريا: أبو قال قال: أبي حدثنا أمية، أبو أخبرنا بكر، أبو
 َيْعَمر بطن ومن األوزاعي، منهم: طلحة؛ بن َمْعدان يقولون: الشام وأهل - (4)قتادة يقول
 ليث". بني من
 

                                                           

 :توثيقه على متفق  : طلحة أبي بن م ْعدان1) )
 (.ق س ت د م. )الثقات في حبان ابن وذكره ،"ثقة: "حجر وابن والذهبي، والعجلي، سعد، ناب قال

 ،(433: ص) العجلي، الثقات ،(38/ 8)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(308/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
ابن  ،(279/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(256/ 28)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(457/ 5)ج ابن حبان، الثقات

 (.539: ابن حجر، التقريب )ص ،(228/ 10حجر، تهذيب التهذيب )ج
 ، بهذا السياق.(257/ 28)جالمزي، تهذيب الكمال  ، وانظر:(341/ 59)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )

 وري لدا". طلحة بن َمْعدان يقولون  الشام وأهل طلحة، أبي بن َمْعدان يقول قتادة: "معين ابن عن: الدوري  وقال
 (.111/ 4)ج

 وأهل ،طلحة أبي بن َمْعدان: يقولون  وهؤالء وقتادة طلحة، بن َمْعدان يقولون  الشام أهل: "معين ابن عن: وقال
 (.466/ 4)ج الدوري ". به وأعلم فيه أثبت الشام
 .(341/ 59)جابن عساكر، تاريخ دمشق 3) )
َعاَمة بن َقَتاَدة4) ) . َقَتاَدة بن د  ي  ُدْوس   السَّ
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ِعيُّ   ْعِقُل ْبُن ِسن اِن ْبِن ُمْظِهِر األ ْشج  ْحم نِ و  ، ِقْيل : ُكْني ُتُه أ ُبو ِسن انٍ ، م  ْبِد الرا ، ِقْيل : أ ُبو ع 
مادٍ  ِقْيل : أ ُبو ُمح  ِزْيد  ، و  ِقْيل : أ ُبو ي   :(1)و 

ان الَغالَّ  عتسم الثقفي، أبو العباس أخبرنا :(2)قال الحاكم أبو أحمد .483 ل بن َغسَّ  ،بيالُمَفضَّ
َنان: بن َمْعق ل " قال: معين بن يحيى عن  الرحمن". عبد أبو س 

 دثناح األزهر، بن جعفر حدثنا إبراهيم، بن هللا عبد بن محمد حدثنا :(3)وقال الدارقطني .484
بي ان الَغالَّ ل بن َغسَّ َنان بن َمْعق ل ": معين بن يحيى قال: قال ،الُمَفضَّ  .الرحمن" عبد بوأ: س 

 

، ن ِزْيُل ال أ ُبو ُعْرو ة   ،م ْعم ُر بُن ر اِشٍد األ ْزِديُّ م ْوال ُهم   :(4)ي م نِ بُن أ ِبي ع ْمٍرو الب ْصِريُّ
 أبو رنا، أخبُبْندار بن ثابت أخبرنا المبارك، بن البركات أبو أخبرنا :(5)قال ابن عساكر .485

يْ  بكر أبو أخبرنا الواسطي، العالء لاأَلْحَوص بن  ، أخبرنار ي الَباَبس   قال: أبي حدثنا ،الُمَفضَّ

                                                           

دَ . قطيعة ، فأقطعه النبي على وفد ورواية، صحبة له :ِسن ان بن ْعِقلم  1) )  ، وكان الن بي   مع الفتح شه 
 الحرة، أهل بارك من وكان .يزيد وخلع المدينة، إلى فسار منكرة، أموراا منه فرأى يزيد، على فوفد بالكوفة، يكون 
 .وستين ثالث نةس في قتل. سنة وسبعون  نيف وله الحرة، يوم صبراا فذبح أسر،

/ 5الطبري، تاريخ الطبري )مج ،(96: الطبقات )ص خياط، بن خليفة ،(212/ 4)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
أبو نعيم، معرفة  ،(79/ 3ابن قانع، معجم الصحابة )ج ،(284/ 8)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(487

 ،(577/ 2)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(1431/ 3)ج ، ابن عبد البر، االستيعاب(2510/ 5)جالصحابة 
 (.143/ 6ابن حجر، اإلصابة )ج

 (.345/ 5)ج والكنى الحاكم أبو عبد هللا، األسامي2) )
ابن عساكر في  أخرجه وبلفظه؛ الدارقطني، طريق ومن ،(1211/ 3الدارقطني، المؤتلف والمختلف )ج 3) )

 .(359/ 59)جتاريخ دمشق 
 :غلطه وبينوا األئمة، وثقه: دياألز  راشد بن معمر4) )
 وذكره ،"مأمون : "حزم وابن النسائي، زاد ،"ثقة: "حزم وابن والدارقطني، والنسائي، شيبة، بن ويعقوب العجلي، قال
 .الثقات في حبان ابن
 ثبتاا، قة،ث معمر كون  ومع: "الذهبي وقال ،"الحديث صالح وهو أغاليط، ففيه بالبصرة حدث ما: "حاتم أبو وقال
 عنه لبصريينل فوقع حفظه، من فحدث كتبه، معه يكن لم فإنه أمه، لزيارة البصرة قدم لما سيما ال أوهام، فله

ا وقال ،"أغاليط  ."أتقن ما سعة في له احتملت معروفة، أوهام له. الثقات االعالم أحد: "أيضا
 حدث يماف وكذا شيئاا، عروة بن وهشام واألعمش ثابت عن روايته في أن إال فاضل، ثبت ثقة: "حجر ابن وقال
 (. ع. )سنة وخمسين ثمان ابن وهو وخمسين، وأربع مائة سنة توفي ".بالبصرة به
، الذهبي، سير (309/ 28)ج، وانظر: المزي، تهذيب الكمال (410/ 59)جابن عساكر، تاريخ دمشق 5) )

 .قالسيا بهذا (244/ 10، ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج(10/ 7)ج أعالم النبالء
 ؟مالك أو الزهري  في إليك أحب معمر: له قلت الزهري، أصحاب عن معين بن يحيى سألت: الدارمي وقال
 نب صالح أو إليك أحب فمعمر: "قلت ،"معمر: "فقال معمر؟ أم إليك أحب عيينة فابن: قلت ،"مالك: "فقال

 يالدارم". معمر: "فقال  ؟يون أو إليك أحب فمعمر: له قلت ،"ثقة وصالح إلي، أحب معمر: "فقال كيسان؟
 (.44: ص)و ،(42: ص)و ،(41: ص)
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 يون  ثم معمر، ثم ،(1)الزهري  أصحاب عن أن  بن مالك يقدم يحيى بن معين "وسمعت
  معمر". على عيينة ابن يقدم (3)القطان وكان ،(2)يزيد بنا
 ومعمر، أن ، بن مالك الزهري: عن روى  من "وأثبت معين: بن يحيى وقال :(4)وقال .486
 ضعيف". (6)ثابت عن ومعمر ثبت، وكل   ويون ، واألوزاعي، ،(5)عقيل مث
 أبو ا، أخبرنُبْندار بن ثابت أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(7)قال ابن عساكرو  .487

ْير ي  بكر أبو أخبرنا الواسطي، العالء لاأَلْحَوص بن  ، أخبرناالَباَبس   قال: أبي حدثنا ،الُمَفضَّ
ا كان ويقال األزد، مولى :راشد بن "ومعمر  الثث سنة توفي طاحية، ينزلون  لقوم مملوكا
 عروة". أبا يكنى وكان رمضان، في ومائة وخمسين

 

                                                           

 ثم ،أن  بن مالك: "فقال الزهري؟ عن روى  من أثبت من: أسمع وأنا معين بن يحيى : سئلابن الجنيدوقال 
: ليحيى لتق ،"ثقات هؤالء وكل عيينة، بن وسفيان والزبيدي، واألوزاعي شعيب ثم يون ، ثم عقيل، ثم معمر،
: يعني - منه تأثب والزبيدي منه، أثبت واألوزاعي بأس، به لي  سفيان: "فقال األوزاعي؟ أو سفيان: أثبت أيما
 (.308: ص) الجنيد ابن".  -عيينة بن سفيان من
 (.53: ص) طالوت ابن". الرزاق عبد: معمر في الناس أكثر: "معين ابن عن: طالوت ابن وقال
 وتطال ابن". يون  ثم عقيل، ثم معمر، ثم أن ، بن مالك الزهري، في الناس أكثر: "معين ابن عن: وقال
 (.58: ص)

ابن عساكر، تاريخ ". راشد بن معمر: "اليمن أهل محدثي تسمية في معين ابن عن: صالح بن معاوية وقال
 (.394/ 59)جدمشق 

 (.407/ 59)جابن عساكر، تاريخ دمشق ". ثقة معمر: "معين ابن عن: وقال
ن أبي اب". أسانيده أحفظ فلم صغير وأنا قتادة إلى جلست: معمر قال: "معين ابن نع: خيثمة أبي ابن وقال

 (.327/ 1خيثمة، السفر الثالث )ج
 نهماع حديثه فإن طاووس؛ وابن الزهري، عن إال فخفه، العراقيين عن معمر حدثك إذا: "معين ابن عن: وقال
/ 1ث )جابن أبي خيثمة، السفر الثال". شيئاا ألعمشا حديث في عمل وما فال، والبصرة الكوفة أهل فأما. مستقيم
 (.256/ 2: )جوانظر ،(325
 .الزُّْهر ي    هللا عبد بن شهاب بن هللا عبد بن هللا ُعَبْيد بن مسلم بن محمد1) )
، الن  َجاد أبي بن يزيد بن يون 2) )  ب )ص:قال ابن حجر في التقري: سفيان أبي آل مولى يزيد، أبو اأَلْيل ي 

ا الزهري  عن روايته في أن إال ثقة،: "(614 ، وهما  ومائة خمسينو  تسع سنة توفي". خطأ الزهري  غير وفي قليالا
 (.ع. )ستين سنة وقيل الصحيح، على
وخ بن سعيد بن يحيى3) )  التميمي. َفرُّ
، الذهبي، ميزان (309/ 28)جالمزي، تهذيب الكمال  :، وانظر(410/ 59)جابن عساكر، تاريخ دمشق 4) )

 بهذا السياق. (244/ 10، ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج(154/ 4)جاالعتدال 
 اأَلْيلي. َعق يل بن خالد بن ُعَقْيل5) )
 سنة توفي عابد"، "ثقة :(132 قال ابن حجر في التقريب )ص: البصري، محمد الُبَناني، أبو َأْسَلم بن ثابت6) )

 )ع(. وثمانون. ست وله وعشرين ومائة، بضع
 (.395/ 59)جعساكر، تاريخ دمشق ابن 7) )
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اِميُّ  ،ُمِغيُث ْبُن ُسم يٍ  األ ْوز اِعيُّ    :(1)أ ُبو أ يُّْوب  الشا
، ْون َخْيرُ  بن الفضل أبو أخبرنا المبارك، بن البركات أبو أخبرنا :(2)قال ابن عساكر .488

ْير ي  أحمد بن محمد أخبرنا الواسطي، العالء أبو أخبرنا ن اأَلْحَوص ب ، أخبرناالَباَبس 
ل يث زكريا: أبو قال قال: أبي ، حدثناالُمَفضَّ  صاحب انك شامي، األوزاع من ُسَمي   بن "وُمغ 
  ".(4)ُمَنب  ه بن ، وَوْهب(3)اْلَجْلد   كأبي كتب

 

                                                           

 بن يعقوب وقال ". النبي أصحاب من ألفاا أدركت: "ُسَمي   بن ُمغ يث قال :األئمة وثقه: ُسم ي   بن ُمِغيث1) )
 . ق". ثقة: "حجر وقال ابن". وثق: "الذهبي وقال داود، وأبو سفيان،

ابن أبي حاتم،  ،(472/ 2)ج ،(438/ 2ج) الفسوي، المعرفة والتاريخ ،(24/ 8)جالبخاري، التاريخ الكبير 
 ،(2070/ 4الدارقطني، المؤتلف والمختلف )ج  ،(447/ 5)ج ابن حبان، الثقات ،(391/ 8)جالجرح والتعديل 

الذهبي، الكاشف  ،(391/ 8)جو ،(169/ 3)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(67/ 6)ج أبو نعيم، حلية األولياء
ابن حجر،  ،(255/ 10ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(348/ 28)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(284/ 2)ج 

 (.542: التقريب )ص
 ، بهذا السياق.(349/ 28)جالمزي، تهذيب الكمال  ، وانظر:(453/ 59)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )

 (.417/ 4)ج الدوري ". شامي سمى بن مغيث: "معين ابن عن: الدوري  وقال
ْيالن داْلَجلْ  أبو: حبان ابن قال3) ) ، االسدي َفْرَوة أبى بن ج   العباد، من كانو  االوائل كتب يقرأ ممن كان اْلَجْون ي 

ابن حبان، مشاهير علماء األمصار  ،(165/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى ". ثقة وكان: "سعد ابن وقال
 (.150: ص)
 ،"ثقة" (:585 ابن حجر في التقريب )ص: قال اأَلْبناوي، هللا عبد أبو اليماني، كامل بن ُمَنب  ه بن َوْهب4) )

 (.فق س ت د م خ. )ومائة عشرة بضع سنة توفي
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ْبِد الراحم ِن   ِبْيع ة  ااْلُمِغيرُة ْبُن ع  يااٍش ْبِن أ بي ر  اِرِث ْبِن ع  ْبِد هللِا ْبِن الح  ، ْبِن ع  لم خُزوِميُّ
ِنيُّ  ، الم د  ِشيُّ  :(1)الُقر 

ل  "والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي. ثقة"... :(2)قال ابن شاهين  .489 وكذلك قال الُمَفضَّ
 عن يحيي؛ نحوه.

 

                                                           

(؛ 225/ 8)ج(، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 321/ 7)جهكذا أسماه البخاري في التاريخ الكبير 1) )
ن عياش"، (: "المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث ب214وقال ابن حبان في مشاهير علماء األمصار )ص: 

( "المغيرة بن عبد الرحمن بن 543التقريب )ص:  (، وابن حجر في981/ 4)جوقال الذهبي في تاريخ اإلسالم 
(: "المغيرة بن عبد الرحمن بن 381/ 28)جالحكككككككككككككارث بن عبد هللا بن عياش"، وقال المزي في تهذيب الكمال 

 لبخاري، وابن أبي حاتم عندي أرجح.ما قاله ا قلت:الحارث بن عبد هللا ابن عياش".  
 وقد اختلف في توثقه:

قال يعقوب بن شيبة: "ثقة، وهو أحد فقهاء أهل المدينة"، وقال أبو زرعة: "ال بأس به"، ذكره ابن حبان في 
 الثقات، وقال: "ربما أخطأ".

ا حكى عن يحيى حزامي، أنه ضعف ال وقال أبو عبيد اآلجري عن أبي داود: "ضعيف"، قال: فقلت له: "إن عباسا
 ووثق المخزومي"، فقال: "غلط عباس".

: "صدوق فقيه كان يهم". توفي سنة ست أو ثمان وثمانين ومائة. )خ د س -وهو الراجح  –وقال ابن حجر 
 ق(.

/ 7)ج(، ابن حبان، الثقات 225/ 8)ج(، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 321/ 7)جالبخاري، التاريخ الكبير 
(، ابن حجر، التقريب )ص: 981/ 4)ج(، الذهبي، تاريخ اإلسالم 381/ 28)ج، تهذيب الكمال (، المزي 467
543.) 
 ( .175ابن شاهين، تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين )ص: 2) )

 (.202/ 3)ج: عن ابن معين: "ثقة". الدوري الدوري وقال 
 (.81/ 1)ج: عن ابن معين: "لي  به بأس لي ". ابن محرز ابن محرزوقال 
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، أ ُبو  ْسم ِليُّ ْبِد الع ِزيْ  الُمِغْير ُة بُن ُمْسِلٍم الق  ، أخو ع  اِئِنيُّ رااُج، الم د  ل م ة  السا ِز بِن ُمْسِلٍم، س 
 :(1)وكان األكبر

كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى  :(2)قال الخطيب البغدادي .490  ، قال: أخبرنا محمد بنالسُّ
: ، قالبيالَغالَّ عبد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن 

رَّاج  ثقة". :قال أبو زكريا: "والمغيرة بن مسلم السَّ

                                                           

 وثقه األئمة: المغيرة بن مسلم:1) )
قال العجلي: "ثقة"، وقال أبو حاتم: "صالح الحديث، صدوق"، وقال الدارقطني: "ال بأس به"، وقال أبو داود  

ا"، وذكره ابن شاهين وابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: "صدوق". )بخ ت  الطيالسي: "كان صدوقاا مسلما
 س ق(.

(، 466/ 7(، ابن حبان، الثقات )ج229/ 8(، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج437: العجلي، الثقات )ص
(، الذهبي، تاريخ اإلسالم 395/ 28(، المزي، تهذيب الكمال )ج219ابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات )ص: 

 (.543(، ابن حجر، التقريب )ص: 268/ 10(، ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج232/ 4)ج
، أبو زيد المروزي ثم البصري، قال ابن حجر في التقريب )ص: عبد العزيز  - (: "ثقة 359بن مسلم الَقْسَمل ي 

 عابد، ربما وهم". توفي سنة سبع وستين ومائة. )خ م د ت س(.
 (، بهذا السياق.396/ 28(، وانظر: المزي، تهذيب الكمال )ج254/ 15الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج2) )

ابن معين: "قد روى حماد عن رجل يقال له المغيرة بن مسلم مولى الحسن بن علي، قال : عن الدوري وقال 
، وهذا غير ذاك".  (.210/ 4الدوري )ج يحيى: "والمغيرة أخو عبد العزيز بن مسلم الَقْسَمل ي 

، وكان المغيرة بن موقال لم ينزل س: عن ابن معين: "المغيرة بن مسلم هو أخو عبد العزيز بن مسلم الَقْسَمل ي 
 (.354/ 4الدوري )ج المدائن، وأحسب يحيى قال: وهما من أهل خراسان".

؟ قال: "نعم". ابن الجنيد 459)ص:  ابن الجنيدوقال  ( قلت ليحيى: هو أخو عبد العزيز بن مسلم الَقْسَمل ي 
 (.459)ص: 

، ينزل بن مسلم الَقْسَمل ي   : سئل يحيى وأنا أسمع عن المغيرة بن مسلم؟ فقال: "ثقة، هو أخو عبد العزيزوقال
 (.474ابن الجنيد )ص:  القسامل، ثقة لي  به بأس، روى عنه وكيع وشبابة وغيرهما".

 (.229/ 8: عن ابن معين: "صالح". ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )جابن أبي خيثمةوقال 
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ْلِخيُّ   و ال  ُدْور  الب  ياان  بِن د  اِتُل بُن ح  راا ِطيُّ أ ُبو ِبْسط ام  الناب   ،ُمق   :(1)الب ْكِريُّ م ْوال ُهم، زُ الخ 
برنا أخ ،َخْيُرْون أخبرنا أبو الفضل بن  ،أخبرنا أبو البركات األنماطي: (2)قال ابن عساكر .491

ْير ي أخبرنا أبو بكر  ،أبو العالء الواسطي  :أبي ، حدثنالالُمَفضَّ اأَلْحَوص بن أخبرنا  ،الَباَبس 
 ".ثقة :مقاتل بن حيان الخراساني" :ثنا يحيى بن معين قالحد

 العالء بوأأخبرنا  ،َخْيُرْون  بن الفضل أبوأخبرنا  األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(3)وقال .492
ْير ي  بن أحمد بن محمدخبرنا أ علي، بن محمد ل بن اأَلْحَوص بن الُمَفضَّ أخبرنا  ،الَباَبس 
ان  ْيَرةُهبَ  ْبن َمْصَقَلة َحيَّان عن بن مقاتل وهرب" يحيى: قال قال: أبي ، حدثناَغسَّ
ْيَبان ي    الشَّ
 ،(7)مسلم أبي أيام ؛(6)تميم مولى وغالب ،(5)الُقَشْير ي   الرحمن عبد بن وزياد ،(4)

                                                           

ياان بن ُمقاتل1) )  : توثيقه في مختلف   :الناب طي ح 
 يروي  مافي صدوقاا وكان: "وقال الثقات، في حبان ابن وذكره ،"ثقة: "والذهبي داود، وأبو الطاطري، مروان قال
 ،"حصال: "الدارقطني وقال ،"بأس به لي : "النسائي وقال ،"صدوق : "البخاري  وقال ".ثبت من دونه كان إذا
 ذكر" :في ميزان االعتدالالذهبي  وقال ".عنه سكتوا: "األزدي الفتح أبو وقال ،"به أحتج ال: "خزيمة ابن وقال
 حيان بن تلمقا عليه التب  وأحسبه الفتح، أبو قال كذا الكذب، إلى ينسب: قال أنه - وكيع عن الفتح، أبو

 .سليمان" فابن وكيع كذبه والذي الحديث، قوى  صدوق  حيان فابن سليمان، بن بمقاتل
ا أن زعمه في األزدي أخطأ فاضل، صدوق : "- الراجح وهو -حجر ابن وقال  نب مقاتل كذب وإنما كذبه، وكيعا
 (.ق س ت د م. )الهند بأرض وخمسين المائة قبيل توفي". سليمان

/ 1)جمسلم، الكنى واألسماء  ،(13/ 8)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(264/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
ابن  ،(353/ 8)جح والتعديل ابن أبي حاتم، الجر  ،(358: أحمد، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد )ص ،(154

ابن حجر،  ،(171/ 4)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(290/ 2، الذهبي، الكاشف )ج (508/ 7)ج حبان، الثقات
 (.544: ابن حجر، التقريب )ص ،(397/ 7)جابن حجر، لسان الميزان  ،(277/ 10تهذيب التهذيب )ج

 ابن عن: منصور عن وإسحاق ،طهمان وابن ،ي الدور  . ورواية(107/ 60)جابن عساكر، تاريخ دمشق  )2)
بي رواية في معين ابن للفظ موافقة معين؛ ". صالح جل  ر  بأس، به لي : "أخرى  رواية في طهمان ابن زاد. الَغالَّ
 (.354/ 8)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(30)ج: و ،(71)ج:  طهمان ابن ،(373/ 4)ج الدوري 

 (108/ 60)جابن عساكر، تاريخ دمشق 3) )
، الثعلبي شبل بن ُهَبْيرة بن َمصقلة4) )  كان العراق هلأ  وجوه من. الوالة من قائد،: وائل بن بكر من الشيباني 
 بيأ بن معاوية إلى وتحول. األهواز كور بعض في له عامالا  علي   وأقامه. طالب أبي بن علي أصحاب من

 ألفاا عشرين في ويقال - مقاتل آالف عشرة في جهزه لمعاوية األمر استقر ولما. صفين في معه فكان سفيان،
 هو فبينما - الرجعة خط - وأهمل ومضايقها، بالدها في وتوغل إليها، فتوجه -فتحها قبل - طبرستان وواله -
، عليه تسلط عقباتها بعض يجتاز عائد  من أكثر هلكو  فقتل، الجبال، من وبالصخور بالحجارة فقذفوه العدو 
 (.249/ 7)ج الزركلي، األعالم ،(269/ 58)جعساكر، تاريخ دمشق ابن : انظر. معه
ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال  ،(386/ 7مج)و ،(599/ 6الطبري، تاريخ الطبري )مج: انظر5) )
 (.38/ 10، و)ج(34/ 10)ج والنهاية البداية كثير، ابن ،(380/ 4)جو ،(253/ 4)ج
 لم أقف على ترجمته.6) )
: انظر .العباسية الدولة مؤس  الخراساني، مسلم أبو يسار بن عثمان ابن ويقال: مسلم، بن الرحمن عبد7) )

 (.337/ 3)ج الزركلي، األعالم ،(408/ 35)جابن عساكر، تاريخ دمشق 
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 م،ث وناء الشرك، أرض في المقام مقاتل وكره فكرهوا عنده، فأقاموا ،(1)رسل اروافاستج
 مات". ليلتين سار فلما هناك، من فخرج

 الهند". ملك وهو ،(2)زنبيل "الصواب عساكر: ابن قال
 

اِنيُّ األ ْزِديُّ   اِتُل بُن ُسل ْيم ان  الُخر اس  ْلِخيُّ ، ُمق  ِن الب  س   :(3)أ ُبو الح 
، وحدثنا :(4)ديقال ابن ع .493 بي عن الطَّاْلَقان ي   بن اتلمق: "قال معين بن يحيى عن ،الَغالَّ

 ".بشيء حديثه لي  :خراساني سليمان
كَّر ي   أخبرني :(5)وقال الخطيب البغدادي .494  عي،الشاف هللا عبد بن محمد أخبرنا: قال ،السُّ
بي ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال  :سليمان بن "مقاتل: قال ،الَغالَّ
 .زكريا" أبو ذمه وقدمها، بالبصرة مات لألسد، مولى

                                                           

 قال المحقق: اللفظة غير واضحة باألصل. . . وسينبه المصنف في آخر الخبر إلى الصواب.1) )
 انظر: الهامش السابق.2) )
 :تركه على أجمع األئمة: الذهبي قال: سليمان بن مقاتل3) )

 حبان، ابنو  والنسائي، الفالس، علي بن وعمرو الساجي، يحيى بن وزكريا الجراح، بن وكيع: بالكذب وصفه
 ".جسوراا دجاالا  كان: "الجوزجاني وقال والدارقطني،

 صاحب: "محات أبو وقال ،"الحديث متروك: "تمحا وأبو العجلي، ، وقال"عنه سكتوا الحديث، منكر: "البخاري  وقال
 هجروه،و  كذبوه: "حجر ابن وقال ".متروك: "الذهبي وقال ،"حديثه تركوا: "داود أبو ، وقال"والمناكير التفسير
 (.ل. )ومائة خمسين سنة توفي ،"بالتجسيم ورمى

: ص)جوزجاني، أحوال الرجال ال ،(14/ 8)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(263/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
أحمد، العلل ومعرفة الرجال،  ،(238/ 4)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(295/ 2)ج العجلي، الثقات ،(343

ابن حبان، المجروحين  ،(355/ 8)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(446/ 2)جرواية عبد هللا بن أحمد 
/ 3)جالدارقطني، الضعقاء والمتروكون  ،(186/ 8)جابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال  ،(14/ 3)ج
الخليلي، اإلرشاد في معرفة علماء الحديث  ،(182: ص) ابن شاهين، تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين ،(133
الذهبي،  ،(434/ 28)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(136/ 3)جابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون  ،(928/ 3)ج 

 ،(284/ 10ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(202/ 7)ج لذهبي، سير أعالم النبالءا ،(290/ 2الكاشف )ج 
 (.545: ابن حجر، التقريب )ص

( 132/ 60وأورده ابن عساكر في تاريخ دمشق )ج ،(186/ 8ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج4) )
 .السياق ابهذ ،(448/ 28)جوانظر: المزي، تهذيب الكمال  .وبلفظه الطالقاني، طريق من

بي رواية في معين ابن رواية للفظ موافقة معين، ابن عن ،الدوري  ورواية / 4)جبير العقيلي، الضعفاء الك. الَغالَّ
238.) 
 (.373/ 4)ج الدوري ". بشيء لي : "معين ابن عن: الدوري  وقال
 من (132/ 60)جوأورده ابن عساكر في تاريخ دمشق  ،(218/ 15)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد5) )

 .وبلفظه الخطيب البغدادي، طريق
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 ،ُرْون َخيْ  بن الفضل أبو أخبرنا األنماطي، البركات أبو وأخبرنا ح :(1)وقال ابن عساكر .495
ْير ي  بكر أبو أخبرنا الواسطي، العالء أبو أخبرنا ل بن اأَلْحَوص بن ا أخبرنا ،الَباَبس  لُمَفضَّ
ان،   وقدمها،]ة بالبصر  مات ألسد، مولى ُخراساني، سليمان بن ومقاتل: "قال أبي خبرناأ َغسَّ
 ".زكريا أبو (2) [ذمه

 كر،ب أخبرنا أبو أخبرنا الواسطي، ،َخْيُرْون  أخبرنا ابن البركات، أبو أخبرنا :(3)وقال .496
 قة".بث  لي :سليمان بن "مقاتل قال: معين بن حدثنا يحيى حدثنا أبي، اأَلْحَوص،أخبرنا 

 

ْكُحْولُ   ْبِد هللاِ  م  ْبِد هللاِ  ،بُن ع  ،  أ ُبو ع  اِميُّ ِقْيل : أ ُبو أ يُّْوب  الشا  ِقْيل : أ ُبو ُمْسِلمٍ و  ، و 
م ْشِقيُّ   :(4)الدِ 

 أبو أخبرنا ،ُبْندار بن ثابت أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(5)قال ابن عساكر .497
ْير ي الَبا بكر أبو أخبرنا الواسطي، العالء لاأَلْحَوص بن  أخبرنا ،َبس   قال: أبي حدثنا ،الُمَفضَّ

                                                           

 .(132/ 60)جابن عساكر، تاريخ دمشق 1) )
، والصواب ما أثبته، مقارنة بما ]زمن ، وقدمها[وردت في موضعها من ابن عساكر، تاريخ دمشق  قلت:2) )

  ، فقد رواها ابن عساكر من طريقه. وهللا أعلم.      (218/ 15)جورد عند الخطيب البغدادي 
 .السياق بهذا ،(448/ 28)جالمزي، تهذيب الكمال : . وانظر(132/ 60)جابن عساكر، تاريخ دمشق 3) )
 : بتضعيفه سعد ابن وتوسط فيه آخرون، وانفرد بعض األئمة، وثقه: الشامي مكحول4) )
 بنا ، وقال"دل  وربما الشام، أهل فقهاء من وكان: "وقال الثقات، في حبان ابن وذكره ،"ثقة: "العجلي قال
 ."سعد ابن ضعفه لكن موثق، إمام صدوق : "الذهبي ، وقال"القدر يرى  وكان صدوق،: "خراش
ا أن يبلغنا لم: "األوزاعي وقال  عن كشفناف ومكحول، الحسن،: الرجلين هذين إال القدر في تكلم التابعين من أحدا
 وايته".ور  حديثه في ضعيفاا سعد: "كانوقال ابن  ".ذلك عن رجعا: يعني: "الذهبي قال ؛"باطل هو فإذا ذلك،
 (.ق س ت د م ر. )ومائة عشرة بضع سنة توفي". اإلرسال كثير فقيه ثقة: "حجر ابن وقال
 .أعلم وهللا. ثقة أنه الراجح :قلت

/ 8)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(439: ص) العجلي، الثقات ،(316/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
المزي، تهذيب الكمال  ،(280/ 5)جابن خلكان، وفيات األعيان  ،(446/ 5)ج ، الثقاتابن حبان ،(407
ابن حجر، تهذيب  ،(157/ 5)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(82/ 1)جالذهبي، تذكرة الحفاظ  ،(472/ 28)ج

 (.545: ابن حجر، التقريب )ص ،(289/ 10التهذيب )ج
 رواية في معين ابن لفظ بنحو معين؛ ابن عن ،الدوري  ورواية .(208/ 60)جابن عساكر، تاريخ دمشق  )5)

بي  .(442/ 4)ج الدوري  .الَغالَّ
 (.449/ 4)ج الدوري ". األسقع بن وواثلة الداري، هند أبا رأى قد الشامي مكحول: "معين ابن عن: الدوري  وقال
". مالك نب أن  من وسمع يد،ُعبَ  بن َفضالة من وسمع األسقع، بن واثلة من مكحول سمع: "معين ابن عن: وقال
 (.452/ 4)ج الدوري 

 (.455/ 4)ج الدوري ". ثوبان يلق لم مكحول: "معين ابن عن: وقال
 (.405/ 1ج)ابن أبي خيثمة، السفر الثاني ". رجع ثم قدريًّا، مكحول كان: "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال
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 ،(1)الداري  هند أبي من "سمع فقال: ؟ النبي من أصحاب مكحول سمع ممن يحيى: سئل
 "حديث يحيى: وقال "،(3)خزاعة أبي بن وعمرو مالك، بن وأن  ،(2)اأَلْسَقع بن وواثلة
ْلنا :مكحول  ".(4)خطأ أمامة  أبي إلى م 

                                                           

/ 2)جالبخاري، التاريخ الكبير . النبي سمع. بالشام كان. تميم أخو الداري؛ هند أبو هللا، عبد بن َبر  1) )
146.) 
 الشام نزل مشهور، صحابي(: "579 قال ابن حجر في التقريب )ص: الليثي، كعب بن اأَلْسَقع بن َواث َلة2) )

 (.ع. )سنين وخم  مائة وله وثمانين، خم  سنة إلى وعاش
 (2036/ 4)جأبو نعيم، معرفة الصحابة . لقتي في  النبي إلى اختصم ُخَزاَعَة، أبي بن عمرو3) )
القرشي، عن  يزيد بن زياد؛ من طريق (68/ 24)جبسنده في تاريخ دمشق  عساكر الحديث أخرجه ابن4) )

 فرأى أسيافنا إلى فنظر زكريا، أبي وابن مكحول مع أمامة أبي على دخلت قال: المحاربي حبيب بن سليمان
 من أقل إنه :فقلنا الفضة، وال الذهب فيها ما بسيوف فتحت واألمصار ئنالمدا إن فقال َوَضح، من شيئا فيها
 نتموأ أمثالها عشر الحسنة على يرجون  ال كانوا منكم، أسمح كانوا الجاهلية أهل إن أما ذاك، هو فقال: ذلك،
 العقل". مجتمع شيخ على دخلنا "لقد عنده: من خرجنا لما مكحول فقال قال: تفعلونه، وال ذلك ترجون 
ا، فيه:  قلت:  (: "متروك".601قال ابن حجر في التقريب )ص: إسناده ضعيف جدا
ر في قال ابن حج بكنيته، معروف األنصاري، أمامة أبو سهل، بن سعد: وقيل ُحنْيف، بن سهل بن أسعد - 

 اثنتان وله مائة سنة ، مات النبي من يسمع ولم رؤية له الصحابة، في معدود(: "104 التقريب )ص:
 )ع(. سعون.وت
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اُل: اْسُمُه ع  ِمْند    ، ُيق  ِليٍ  ، أ ُخو ِحباان  ْبِن ع  ْبِد ّللااِ اْلُكوِفيُّ ، أ ُبو ع  ِليٍ  اْلع ن ِزيُّ ْمِرو، ُل ْبُن ع 
ل ْيه ل ب  ع  ٌب غ  ل ل ق  ِمْند   :    (1)و 

كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى  :(2)قال الخطيب البغدادي .498  بناكككككد محمكك، قال: أخبرنا السُّ
 ، بيالَغالَّ  الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن عبد هللا

                                                           

ل بن علي اْلع ن ِزي  1) )  مختلف  في توثيقه:: ِمْند 
 وقال أحمد، والنسائي، والدارقطني: "ضعيف"،، قال ابن سعد: "فيه ضعف؛ ومنهم من يشتهي حديثه ويوثقه"

وقال يعقوب بن شيبة: "كان خيراا فاضالا صدوقاا، وهو ضعيف الحديث، وهو أقوى من أخيه في الحديث"، وقال 
زجاني: "مندل وحبان واهيا الحديث"، وقال العجلي: "جائز الحديث، وكان يتشيع، وهو قديم الموت، لم يرو الجو 

له إال الشيوخ"، وقال مرة: "صدوق"، وقال أبو زرعة: "لين"، وقال أبو حاتم: سألت ابن معين: مندل وحبان أيهما 
أبو  فقال ،بخاري أدخل مندل في كتاب الضعفاءأحب اليك؟ قال: "ما بهما بأس"، ثم قال: "كذا أقول"، وكان ال

حاتم: "يحول من هناك"، وقال أبو حاتم: "شيخ"، وقال ابن نمير: "حبان وأخوه مندل أحاديثهما فيها بعض 
الغلط". وقال الساجي: "لي  بثقة روى مناكير"، وقال الطحاوي: "لي  من أهل التثبت"، وقال الحاكم أبو أحمد: 

، وقال ابن حبان: "كان يرفع المراسيل، ويسند الموقوفات، ويخالف الثقات في الروايات من "لي  بالقوي عندهم"
 سوء حفظه".

وقال الدارقطني: "حيان بن علي وأخيه مندل: متروكان"، وقال مرة أخرى: "ضعيفان، ويخرج حديثهما"، وقال 
الث ومائة، ومات سنة سبع أو : "ضعيف"، ولد سنة ث -وهو الراجح  –وقال ابن حجر  الذهبي: "فيه لين".

 ثمان وستين ومائة. )د ق(.
(، أحمد، العلل ومعرفة الرجال، 287(، خليفة بن خياط، الطبقات )ص: 357/ 6ابن سعد، الطبقات الكبرى )ج
(، الجوزجاني، أحوال الرجال )ص: 73/ 8(، البخاري، التاريخ الكبير )ج412/ 1رواية عبد هللا بن أحمد )ج

شرح مشكل اآلثار الطحاوي، (، 98)ص:  والمتروكون  الضعفاء ،(، النسائي439الثقات )ص:  ،لعجليا(، 105
(، ابن حبان، 434/ 8(، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج266/ 4(، العقيلي، الضعفاء الكبير )ج 389/ 3)ج

(، 234/ 5لكنى )جاألسامي وا ،أحمد و(، أب72(، ابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات )ص: 24/ 3المجروحين )ج
، الدارقطني، ]2403: رقم الحديث 205/ 3[، و]2311 : رقم الحديث168/ 3 ،الدارقطني، سنن الدارقطني

(، 294/ 2(، الذهبي، الكاشف )ج 493/ 28(، المزي، تهذيب الكمال )ج25سؤاالت البرقاني للدارقطني )ص: 
(، ابن حجر، لسان الميزان 298/ 10هذيب )ج(، ابن حجر، تهذيب الت676/ 2الذهبي، المغني في الضعفاء )ج

 (.545(، ابن حجر، التقريب )ص: 398/ 7)ج
بَّان بن علي الَعَنزي، أبو علي الكوفي، قال ابن حجر في التقريب )ص:  - (: "ضعيف ... وكان له فقه 149ح 

 وفضل". توفي سنة إحدى أو اثنتين وسبعين ومائة، وله ستون سنة. )ق(.
 وقد اختلف فيه قول ابن معين:(. 331/ 15دي، تاريخ بغداد )جالخطيب البغدا2) )

 (.266/ 4: عن ابن معين: مندل، وحبان ضعيفا الحديث". العقيلي، الضعفاء الكبير )ج الدوري قال 
 (.277/ 3: عن ابن معين: "مندل بن علي، وحبان بن على: حبان بن علي أمثلهما". الدوري )جوقال
 (.44/ 4وحبان فيهما ضعف، وهما أحب إلى من قي ". الدوري )ج: عن ابن معين: "مندل وقال
: قيل البن معين: ما يقول في مندل وحبان؟ فقال: "إنما تركا لمكان الوديعة"، قيل ليحيى: ما الوديعة؟ قال: وقال

/ 3ري )جو "كانوا يقولون إن مندالا استودع وديعة"، فقلت: ينبغي أن يكون حبان أوثقهما؛ قال: "ما أقربهما". الد
445.) 

ا سواء؟ قال: "سواء"، أي: ضعيفان. ابن الجنيد )ص:  :وقال ابن الجنيد  (.462قلت ليحيى: مندل وحبان جميعا
 (.472: عن ابن معين: "مندل: لي  بذاك القوي الشديد". ابن الجنيد )ص: وقال
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بَّان ْنَدل ،قال: قال أبو زكريا: "ح   لي  عندهما حديث، ولي  بهما بأس". :وم 

                                                           

ن ندل أصلح منه". اب: عن ابن معين: "مندل بن علي ضعيف، وأخوه حبان ضعيف، وممعاوية بن صالحوقال 
 (.214/ 8عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج

: عن ابن معين: "مندل وحبان: حبان أصح حديثاا من مندل"، وقال مرة أخرى عن مندل بن علي: "ضعيف وقال
 (.266/ 4الحديث". العقيلي، الضعفاء الكبير )ج 

  به بأس". قلت: وأخوه حبان بن علي؟ : عن ابن معين: وسألته عن مندل بن علي فقال: " ليالدارميوقال 
(، وانظر: 92فقال: "صدوق". قلت: أيهما أحب إليك؟ فقال: "كالهما وتمرا كأنه يضعفهما". الدارمي )ص: 

 (.205)ص: 
: عن ابن معين: "مندل وحبان أبناء علي العنزي: صالح لي  بذاك القوي، حديثه هو وأخوه ابن طهمانوقال 

 (.99ص: شيء واحد". ابن طهمان )
 (.435/ 8: عن ابن معين: "لي  بشيء". ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )جابن أبي خيثمةوقال 
/ 10: عن ابن معين: "لي  بذاك القوي". ابن حجر، تهذيب التهذيب )جعلي بن الحسين بن الجنيدوقال 
299.) 
 (.85/ 1: عن ابن معين: "مندل بن على: لي  به بأس". ابن محرز )جابن محرزوقال 

وقال: عن ابن معين: "مندل بن على لي  بذاك"، وضعف في أمره، ثم قال: "هو صالح"، وقال: عن ابن معين: 
 (.70/ 1"حبان بن علي: مثله". ابن محرز )ج

/ 8: عن ابن معين: "لي  به بأس، يكتب حديثه". ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )جابن أبي مريموقال 
214.) 
 (.435/ 8: عن ابن معين: "مندل وحبان: ما بهما بأس". ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )جأبو حاتموقال 
 (.214/ 8: عن ابن معين: "لي  به بأس". ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )جعبد هللا بن الدورقيوقال 
، ما صالحان: سمعت يحيى، وسئل عن مندل، وحبان بن علي فقال: "هن أبي شيبةبمحمد بن عثمان وقال 

 (.266/ 4وليسا بذاك". العقيلي، الضعفاء الكبير )ج
 الراجح أنه ضعيف عند ابن معين، حيث ورد التضعيف عن أغلب تالميذ ابن معين، خاصة الدوري، وقد قلت:

قال يعقوب بن شيبة: "أصحابنا يحيى بن معين، وعلي بن المديني وغيرهما من نظرائهم يضعفونه في الحديث". 
 (.266/ 4، الضعفاء الكبير )ج العقيلي
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ِديُّ م ْوال ُهم، الُكْوِفيُّ   اُل بُن ع ْمٍرو، أ ُبو ع ْمٍرو األ س   : (1)الِمْنه 

ا، أخبرنا أحمد بن الحسن بن أخبرنا أبو  :(2)قال ابن عساكر .499 ، َخْيُرْون البركات أيضا
ن اأَلْحَوص بأخبرنا محمد بن علي بن يعقوب، أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد، أخبرنا 

ل  ال بن عمرو".هَ نْ الم   :أبي، قال: "ذم يحيى ، حدثناالُمَفضَّ

                                                           

 مختلف  في توثيقه:: المنهال بن عمرو1) )
ي ف وقال الجوزجانيوقال الحاكم: "غمزه يحيى بن سعيد"، وثقه أحمد والعجلي، وقال الدارقطني: "صدوق"، 

 : "سيء المذهب".الضعفاء
ن وقال: "ترك شعبة المنهال بقال أحمد بن حنبل: أبو بشر أحب إلي من المنهال بن عمرو، وأبو بشر أوثق، و 

 .عمرو على عمد"، وعق ب ابن أبي حاتم أنه فعل ذلك ألنه سمع من داره صوت قراءة بالتطريب"
 األعمش ىينه كان أنه مقسم؛ بن المغيرة عن له بسند خيثمة أبي ابن وروى  وقال ابن حجر في فتح الباري: 
 درهمين؟ لىع المنهال شهادة تجوز كانت هل باهلل نشدتك زياد: أبي بن ليزيد قال وأنه المنهال عن الرواية عن
 عرف؛ي ال الحنفي عمر بن محمد راويها ألن تصح، ال الحكاية ال"؛ وعقب ابن حجر بقوله: "وهذه اللهم قال:
 كان قال: أنه مغيرة عن حكى جريراا ألن بالتطريب، القراءة من شعبة كره ما مغيرة منه كره فإنما صحت ولو

 الثقة". يجرح ال وبهذا سبعة، وزن  له يقال لحن له وكان الصوت، سنح المنهال
وقال الذهبي في ميزان االعتدال: "وعنه شعبة، والمسعودي، وحجاج بن أرطاة، ثم في اآلخر ترك الرواية عنه 

 شعبة فيما قيل، ألنه سمع من بيته صوت غناء، وهذا ال يوجب غمز الشيخ".
م أسأله. فرجعت ول، فسمعت منه صوت الطنبوربن عمرو أتيت منزل منهال "شعبة:  عنن جرير: بَوَقال وهب 

 ال يعلم". كان: فهال سألته عسى قلت
ا في المنهال"  .وقال ابن حجر في فتح الباري: " وهذا اعتراض صحيح، فإن هذا ال يوجب قدحا

بي: فلعل ابن معين كان يضع منه بالنسبة إلى غيره  ل على كالحكاية عن أحمد، ويدوقال: " فأما حكاية الَغالَّ
ذلك أن أبا حاتم حكى عن ابن معين أنه وثقه، وأما الجوزجاني: فقد قلنا غير مرة إن جرحه ال يقبل في أهل 

 الكوفة لشدة انحرافه ونصبه".
 : "صدوق ربما وهم"، توفي سنة بضع عشرة ومائة. )خ د ت س ق(.-وهو الراجح  – وقال ابن حجر

(، المزي، تهذيب الكمال 357/ 8(، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج73رجال )ص: الجوزجاني، أحوال ال
 حجر، ابن(، 320/ 10( ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج192/ 4(، الذهبي، ميزان االعتدال )ج571/ 28)ج
 (.547(، ابن حجر، التقريب )ص: 446/ 1)ج الباري  فتح
ا.371/ 60)ج (، وانظر:374/ 60ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج2) )  ( بمثل هذا السياق، ولم يذكر إسنادا

( بنحو هذا السياق 571/ 28(، المزي، تهذيب الكمال )ج738/ 2وانظر: الكالباذي، رجال صحيح البخاري )ج
ا.   أيضا

 وقد اختلف فيه قول ابن معين:
الدوري  ثقة". : عن ابن معين: "المنهال بن عمرو، أبو حاتموإسحاق بن منصور، وابن محرز، الدوري قال 
، ابن حجر، فتح الباري (357/ 8(، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج98/ 1(، ابن محرز في )ج407/ 3)ج
 (.446/ 1)ج

 : عن ابن معين: "قد روى شعبة عن المنهال بن عمرو، وروى شعبة عن منصور عن المنهال".الدوري وقال 

 (.184/ 4الدوري )ج
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نا ، أخبر أخبرنا أبو البركات، أخبرنا ثابت، أخبرنا محمد، أخبرنا أبو بكر :(1)وقال .500
حدثنا أبي، قال: "وسمعت يحيى بن معين وذكر حديث األعمش عن المنهال  اأَلْحَوص،

 .بن عمرو: "وكان يحيى بن معين يضع من شأن المنهال بن عمرو، فذكر حديثاا"ا
 

 :هالل إلىموسى من المبحث الثاني: 

ى   ْبدِ بِن  ِإْبر اِهْيم   بنُ ُمْوس  ْحم نِ  ع  ْبدِ  بنِ  الرا ِبْيع ة  ب أ ِبي نِ هللِا ب ع  ْبدِ  نِ ر   بنِ اُعم ر   هللِا بنِ  ع 
ْخُزْوِم الم ْخُزْوِميُّ  م 

(2): 
بي تاريخ ففي :(3)رجب قال ابن .501  براهيمإ بن "موسى: ... قال :معين بن يحيى عن ،الَغالَّ

 زره: الواحد القميص في الصالة في  النبي عن بن األكوع، سلمة عن يروي  :المديني
 .بت"ث :(4)بشوكة ولو

                                                           

بي حكاية فأما: "ي البار  فتح في حجر ابن : قالقلت  غيره إلى ةبالنسب منه يضع كان معين ابن فلعل: الَغالَّ
 غير اقلن فقد: الجوزجاني وأما وثقه، أنه معين ابن عن حكى حاتم أبا أن ذلك على ويدل أحمد، عن كالحكاية

 .(446/ 1)ج الباري  فتح حجر، ابن ".ونصبه انحرافه لشدة الكوفة أهل في يقبل ال جرحه إن مرة
(، ابن أبي حاتم، 571/ 28المزي، تهذيب الكمال )ج (. وانظر:374/ 60ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج1) )

 (، بهذا السياق.320/ 10(، ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج210/ 1الجرح والتعديل )ج
 :توثيقه في مختلف  : المخزومي إبراهيم بن موسى2) )

ا نكا: " المديني ابن وقال ،"ضعيف: "داود أبو وقال  ".ثقة: "الذهبي وقال ،"وسطاا صالحا
 (.س د". )مقبول: "- الراجح وهو – حجر ابن وقال

ابن أبي  ،(279/ 7)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(98: ابن المديني، سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني )ص
 ،(18/ 29)جمال المزي، تهذيب الك ،(402/ 5)ج ابن حبان، الثقات ،(133/ 8)جحاتم، الجرح والتعديل 
/ 10ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(199/ 4)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(301/ 2الذهبي، الكاشف )ج 

 (.549: ابن حجر، التقريب )ص ،(332
  .(338/ 2)ج الباري  ابن رجب، فتح3) )
: 170/ 1، جفي الرجل يصلي في قميص واحدداود، سنن أبي داود، الصالة،  أبو[انظر الحديث في: 4) )

 .]765 : رقم الحديث70/ 2ج ،الصالة في قميص واحدالنسائي، سنن النسائي، القبلة،  [، و]632 رقم الحديث
 لواحد؟ا القميص في أفأصلي أصيد رجل إني هللا، رسول يا: قلت: قال األكوع، بن سلمة ولفظ أبي داود: عن

 كتاب الصالة/ باب[ -لقاا، بصيغة التمريض مع -وذكره البخاري في صحيحه  بشوكة". ولو وازرره "نعم: قال
 :يزره ولو بشوكة"قال:  : أن النبي ويذكر عن سلمة بن األكوع ، قال:]79، 1الثياب، جوجوب الصالة في 
 ".في إسناده نظر

 : مقبول.موسى بن إبراهيم المخزوميإسناده حسن، فيه قلت: 
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، وُيقال: ابن أ بي أ يُّْوب  الم ْهِريُّ   ى بُن أ يُّْوب  اِميُّ الُمْوس  ْيِض الشا ، من ، أ ُبو الف  ِحْمِصيُّ
ِقيْ   :(1)لب ِني ع 

أبو  أخبرنا ،ُبْندارثابت بن  أخبرنا ،أخبرنا أبو البركات األنماطي: (2)قال ابن عساكر .502
ْير ي أبو بكر  أخبرنا ،العالء الواسطي لااأَلْحَوص بن أبو أمية  أخبرنا ،الَباَبس   ، حدثنالُمَفضَّ

 ".جشامي من أبناء جند الحجا ،روى عنه شعبة :أبو الفيض" :قال يحيى بن معينعن  ،أبي
 

ْول ى آِل الزُّب ْيرِ   ، م  ِقيُّ م د الِمْطر  ِشيُّ م ْوال ُهم، أ بو ُمح  يااٍش الُقر  ى ْبُن ُعْقب ة  ْبُن أ ِبي ع   ُموس 
ِة الزُّب يْ  -وااِم، ْبُن اْلع  ا ْوج  ِوياِة، ز  اِلٍد اأُلم  اِلٍد ِبْنِت خ  اِبياِة ُأمِ  خ  ح  ْل م ْول ى الص  اُل: ب  ُيق  ِر، ِمْن و 

ِدْين ِة  ماِد بِن ُعْقب ة ، و ع مُّ ِإْسم اِعْيل   -أ ْهِل الم  ُمح   :(3)بِن ِإْبر اِهْيم  او ُهو  أ ُخو ِإْبر اِهْيم  بِن ُعْقب ة ، و 

أخبرنا أبو البركات األنماطي، أخبرنا أحمد بن الحسن، أخبرنا محمد  :(4)ال ابن عساكرق .503
لاأَلْحَوص بن أحمد، أخبرنا  بن علي، أخبرنا محمد بنا أبو  أبي قال: قال ، حدثناالُمَفضَّ

                                                           

 : توثيقه على متفق  : أيوب بن موسى1) )
 .الثقات في حبان ابن وذكره ،"ثقة: "حجر وابن والذهبي، والعجلي، نبل،ح بن أحمد قال
 (.س ت د". )حسان أحاديث له: "سفيان بن يعقوب وقال" صالح: "حاتم أبو وقال

/ 8)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(507: ص) العجلي، الثقات ،(374/ 3)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ
/ 3)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(35/ 29)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(402/ 5)ج ابن حبان، الثقات ،(134
 (.550: ابن حجر، التقريب )ص ،(302/ 2الذهبي، الكاشف )ج ( 744/ 3)جو ،(348
ابن حجر، تهذيب  ،(36/ 29)جالمزي، تهذيب الكمال : وانظر ،(396/ 60)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )

  .سياقال بهذا ،(337/ 10التهذيب )ج

 (.108/ 1)ج محرز ابن ،(239: ص) الدارمي". ثقة: "معين ابن عن: محرز وابن ،الدارمي وقال
 توثيقه: مختلف  في : موسى بن عقبة3) )

قال ابن المديني، وابن سعد، ومالك بن أن ، وأحمد، وأبو حاتم، والعجلي، والنسكككائي، والكككذهبي: "ثقة". زاد ابن 
 بت"، وزاد الذهبي: "حجة".المديني، وابن سعد: "ث

 وقال ابن حجر: "ثقة فقيه إمام في المغازي، لم يصح أن ابن معين لينه". 
بي عنه.  قلت:  توفي سنة إحدى وأربعين ومائة، وقيل بعد ذلك. )ع(.بل ضعفه ابن معين في رواية الَغالَّ

(، أحمد، 425/ 5قات الكبرى )ج(، ابن سعد، الطب94ابن المديني، سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني )ص: 
(، العجلي، 292/ 7(، البخاري، التاريخ الكبير )ج476/ 2العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد )ج

(، المزي، 404/ 5(، ابن حبان، الثقات )ج154/ 8(، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج444الثقات )ص: 
(، 214/ 4(، الذهبي، ميزان االعتدال )ج986/ 3اإلسالم )ج (، الذهبي، تاريخ115/ 29تهذيب الكمال )ج

 (.552ابن حجر، التقريب )ص: 
 (.462/ 60ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج4) )
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أحب إلي من موسى، وموسى  (2)سمع من موسى، وإبراهيم بن عقبة (1)زكريا: "ابن المبارك
 ا، ومحمد بن عقبة أخوهم أقدمهم، ثم إبراهيم".أكثرهما حديثا 

برنا أبو ، أخُبْندارأخبرنا أبو البركات بن المبارك، أخبرنا ثابت بن  :(3)قال ابن عساكرو  .504
ْير ي العالء الواسطي، أخبرنا أبو بكر  لاأَلْحَوص بن ، أخبرنا الَباَبس  أبي:  حدثنا ،الُمَفضَّ

فيها  (4)كانوا يقولون في روايته عن نافع ثقة، :حدثنا أبو زكريا قال: "وموسى بن عقبة
 ."شيء"، قال: وسمعت يحيى بن معين يضعف موسى بن عقبة بعض التضعيف

                                                           

 .عبد هللا بن المبارك المروزي 1) )
إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش األسدي موالهم، المدني، أخو موسى، قال ابن حجر في التقريب )ص: 2) )
 )م د س ق(.(: "ثقة". 92
(، الذهبي، سير 120/ 29(. وانظر: المزي، تهذيب الكمال )ج467/ 60ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج3) )

 (، بهذا السياق. 360/ 10(، ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج117/ 6أعالم النبالء )ج
 وقد اختلف فيه قول ابن معين:

/ 3: عن ابن معين: "ثقة". الدوري )جبي خيثمةوابن أ، وابن طهمان، والدارمي، وابن الجنيد، الدوري قال  
(، ابن أبي خيثمة، السفر 109(، ابن طهمان )ص: 203(، الدارمي )ص: 309(، ابن الجنيد )ص: 182

 (.312/ 2الثالث )ج
 . (109: ص)عن ابن معين: "لي  به بأس". ابن طهمان  ابن طهمان:وقال 
ة في نافع مثل مالك وعبيد هللا بن عمر". ابن الجنيد : عن ابن معين: "لي  موسى بن عقبابن الجنيدوقال 
 (.309)ص: 
: عن ابن معين: "في تسمية تابعي أهل المدينة ومحدثيهم: موسى بن عقبة مدني". ابن معاوية بن صالحوقال 

 (.458/ 60عساكر، تاريخ دمشق )ج
ه الكتب". ابن عساكر، : عن ابن معين: "كتاب موسى بن عقبة عن الزهري من أصح هذابن أبي خيثمةقال 

 (.465/ 60تاريخ دمشق )ج
 (.138/ 2: عن ابن معين: "مات موسى بن عقبة قبل عبد الرحمن بن حرملة". ابن محرز )جابن محرزوقال 
: عن ابن معين "أتينا المدينة سنة اثنتين وأربعين ومائة، وقد مات موسى بن عقبة قبل ذلك عمرو بن عليقال 

ا". ابن عساكر، تا  (.468/ 60ريخ دمشق )جعاما
نقل الذهبي قول المفضل عن ابن معين، ثم عقَّب بقوله: "قلت: قد روى عباس الدوري، وجماعة، عن  قلت:

يحيى توثيقه، فليحمل هذا التضعيف على معنى أنه لي  هو في القوة عن نافع كمالك، وال عبيد هللا، وكذلك 
هللا بن  لي  موسى بن عقبة في نافع مثل عبيد" ن معين، قال:روى: إبراهيم بن عبد هللا بن الجنيد، عن يحيى ب

 .(117/ 6. الذهبي، سير أعالم النبالء )ج"عمر، ومالك
 .. قلنا: ثقة، وأوثق منه، فهذا من هذا الضرب"-وهلل الحمد  -احتج الشيخان بموسى بن عقبة، عن نافع  قلت:

ن ابن معين له إنما هو بالنسبة إلى رواية مالك (: "فظهر أن تلبي446/ 1وقال ابن حجر في فتح الباري )ج
وغيره، ال فيما تفرد به وقد اعتمده األئمة كلهم، وقد وثقه مطلقاا في رواية عباس الدوري وغير واحد عنه. وهللا 

 أعلم ".
 ".مشهور فقيه ثبت ثقة(: "559 قال ابن حجر في التقريب )ص: عمر، ابن مولى المدني، هللا عبد أبو نافع4) )

 (.ع. )ذلك بعد أو ومائة، عشره سبع سنة توفي
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ِدْيِنيُّ   ماٍد الم  اِرِث التاْيِميُّ أ ُبو ُمح  ماِد بِن ِإْبر اِهْيم  بِن الح  ى بُن ُمح   :(1)ُمْوس 
بي تاريخ ففي :(2)رجب قال ابن .505  إبراهيم بن محمد بن "موسى: معين بن يحيى ، عنالَغالَّ

 .منكرات" بأحاديث جاء ُيضعف، :التَّْيم ي  
 

اٍر   ى ْبُن ي س  ،ُموس  ِزيُّ  الم كِ يُّ  :(3)أ ُبو الطاْيِب اْلم ْرو 
كَّر ي   يحيى بن هللا عبد أخبرني :(4)قال الخطيب البغدادي .506  هللا بدع بن محمد أخبرنا ،السُّ
بي أبي حدثنا األزهر، بن محمد بن فرجع حدثنا الشافعي، إبراهيم بنا  أبو قال: الق ،الَغالَّ

 ثقة". ،(5)شبابة عنه روى  :أبو الطيب يسار بن "موسى: معين بن يحيى وهو زكريا
                                                           

 :تضعيفه على متفق   :التاْيِمي   محمد بن موسى1) )
 ". منكر: "الجوزجاني وقال ،"مناكير حديثه في: "البخاري  قال 

 ،"حديثه على عيتاب ال: "العقيلي وقال ،"حديثه يكتب ال: "وقال ،"يضعفه كان أنه أحمد عن بلغني: "داود أبو وقال
 اقطس: "حبان ابن وقال ،"الحديث منكر ضعيف،: "حاتم أبو وقال ،"الحديث منكر: "حجر ابنو زرعة، أبو الوق

 (.ق ت. )ومائة وخمسين إحدى سنة توفي". متروك: "الدارقطني وقال ،"االحتجاج
: )ص الترمذي، العلل الكبير ،(126: ص) الضعفاء الصغير البخاري، ،(295/ 7)جالبخاري، التاريخ الكبير 

العقيلي،  ،(160/ 8)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(95: ص)النسائي، الضعفاء والمتروكون  ،(318
ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال  ،(241/ 2ابن حبان، المجروحين )ج ،(169/ 4)جالضعفاء الكبير 

ابن الجوزي،  ،(136: ص)أبو نعيم، الضعفاء  ،(133/ 3)جالدارقطني، الضعقاء والمتروكون  ،(58/ 8)ج
 ،(308/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(139/ 29)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(148/ 3)جالضعفاء والمتروكون 

ابن حجر، تهذيب التهذيب  ،(218/ 4)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(686/ 2)جالذهبي، المغني في الضعفاء 
 (.553: ، التقريب )صابن حجر ،(404/ 7)جابن حجر، لسان الميزان  ،(368/ 10)ج
  .(338/ 2)ج الباري  ابن رجب، فتح2) )

 (.160/ 8)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ". ضعيف: "معين ابن عن: الدوري  وقال
 (.481: ص) الجنيد ابن". حديثه بشيء لي : "معين ابن عن: الجنيد ابن وقال
عفاء ابن عدي، الكامل في ض". حديثه يكتب وال ،"بشيء لي : "معين ابن عن: مريم أبي بن سعد بن أحمد قال

 .(58/ 8الرجال )
 (.58/ 8ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج". بشيء لي  حديثه: "معين ابن عن: صالح بن معاوية وقال
 (.330/ 2ابن أبي خيثمة، السفر الثالث )ج". شيء ال: "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال
ار بن موسى3) ) : الحاكم دأحم أبو قال ،"شيخ: "حاتم أبو وقال الثقات، في حبان ابن ذكره لمدائن،ا سكن :ي س 

 .عندهم بالقوي  لي 
/ 5)ج، أبو أحمد، األسامي والكنى (462/ 1)جمسلم، الكنى واألسماء  ،(298/ 7)جالبخاري، التاريخ الكبير 

ابن شاهين، تاريخ أسماء  ،(458/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،(168/ 8)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(212
الذهبي،  ،(238/ 4)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(5/ 15)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ،(222: ص)الثقات 

 (.688/ 2)جالمغني في الضعفاء 
 للفظ موافقة معين ابن عن ،الدوري  ورواية ،(598/ 2)جالخطيب البغدادي، تلخيص المتشابه في الرسم  )4)
بي يةروا  .(380/ 4)ج الدوري . عنه الَغالَّ
 (.169/ 3)ج الدوري ". الطيب أبو يسار بن موسى: "معين ابن عن: الدوري  وقال
جر في قال ابن ح َفَزارة، بني مولى مروان اسمه كان يقال خراسان من أصله المدائني، َسوَّار بن َشَباَبة5) )

 (.ع. )ومائتين ست أو خم  أو أربع سنة توفي ،"حافظ ثقة(: "263 التقريب )ص:
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ان  الع اِمِريُّ م ْوال ُهم  ْرد  ى بُن و  ْبِد هللاِ ، ُمْوس  ْول ى ع  ، م  اصُّ ، الق  ْعِد أ ُبو ُعم ر  الِمْصِريُّ  بِن س 
ِنيُّ  ،ْرحٍ بِن أ ِبي س    :(1)األ ْصل الم د 

بو أخبرنا أ ،ُبْندارأخبرنا ثابت بن  ي،أخبرنا أبو البركات األنماط :(2)قال ابن عساكر .507
ْير ي أخبرنا أبو بكر  ،العالء الواسطي ل بن غَ أخبرنا  ،الَباَبس  اناأَلْحَوص بن الُمَفضَّ  ، حدثناسَّ

 ".يقص بمصركان  :َوْرَدانموسى بن " :قال أبو زكريا :بي قالأ

 

ْبت لُ   ْول ى اْبِن ع بااسٍ  ن  اِزٍم  ،م  ِنيُّ أ ُبو ح   :(3)الم د 
بيحدثنا  ،أخبرنا جعفر بن األزهر ،حدثنا الشافعي: (4)الدارقطني قال .508 حيى عن ي ،الَغالَّ

 ."روى عنه إسماعيل بن أبي خالد :مولى ابن عباس َنْبَتلأبو حازم "قال: 
                                                           

ان بن موسى1) ) ْرد   :توثيقه في مختلف  : موالهم العامري  و 
: أحمد وقال ،"منهم مصر أهل من التابعين ثقات وهؤالء: "سفيان بن يعقوب وقال ،"ثقة: "داود وأبو العجلي، قال
 وقال ،"بأس به لي : "حاتم وأب وقال ،"به بأس ال: "والدارقطني سفيان، بن يعقوب وقال ".خيراا إال أعلم ال"

ا  به، بأس وال د،سعي وأبي هريرة أبي عن روى  الحديث، صالح: "البزار وقال ،"حديثه يكتب بالمتين، لي : "أيضا
 يروي  كان حتى خطؤه، فحش ممن كان: "حبان ابن وقال ".منكرة أحاديث عنه روى  حميد أبي بن محمد وأما
 ".اأيضا  داود أبي عن تضعيفه وجاء: "االعتدال ميزان في الذهبي وقال ،"المناكير األشياء المشاهير عن
 بخ) .وسبعون  أربع وله ومائة، عشرة سبع سنة توفي". أخطأ ربما صدوق : "– الراجح وهو -: حجر ابن وقال
 (.ق س ت د

: د )صأحمد، سؤاالت أبي داود لإلمام أحم ،(481/ 2)ج أحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد
 ،(494/ 2)جو ،(459/ 2)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ ،(297/ 7)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(243

ابن  ،(165/ 8)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،]1453 : رقم الحديث172/ 2 األستار، كشف ،الهيثمي[
المزي، تهذيب الكمال  ،(66: ص) الدارقطني، سؤاالت البرقاني للدارقطني ،(239/ 2حبان، المجروحين )ج

 (.554: ابن حجر، التقريب )ص ،(226/ 4)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(163/ 29)ج
 (.68/ 3)ج الدوري ". مكي: "معين ابن عن: الدوري  وقال .(228/ 61)جابن عساكر، تاريخ دمشق  )2)

 وهو بمصر يقص نكا: "معين ابن عن: وقال (.438/ 4)ج الدوري ". مصر قاص: "معين ابن عن: وقال
 (.440/ 4)ج الدوري ". صالح
 (.212: ص) الدارمي". بالقوي  لي : "فقال حديثه؟ كيف وردان بن فموسى: معين البن قلت: الدارمي وقال
ا: "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال ابن أبي حاتم، الجرح ". الحديث ضعيف بمصر، يكون  كان قاصًّ

 (.166/ 8)جوالتعديل 
 .الثقات في شاهين وابن حبان، ابن وذكره ،"ثقة: "أحمد قال :عباس ابن ولىم ن ْبت ل3) )

 ،(132/ 8)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(254/ 3)جأحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد 
 ،(798/ 2)جو ،(228/ 2)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ ،(237/ 1)جمسلم، الكنى واألسماء  ،(91/ 9)جو

الدارقطني، سؤاالت السلمي  ،(481/ 5)ج ابن حبان، الثقات ،(508/ 8)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 
 ،(9/ 4)ج، أبو أحمد، األسامي والكنى (243: ص)ابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات  ،(352: للدارقطني )ص

 (.1407/ 4)ج ابن حجر، تبصير المنتبه
 وقد نبتل، اسمه حازم أبو: "معين ابن عن: الدوري  وقال  .(2255/ 4 الدارقطني، المؤتلف والمختلف )ج )4)

 عباس بن مولى حازم وأبو: "معين ابن عن: وقال (.162/ 3)ج الدوري ". خالد أبى بن إسماعيل عنه روى 
 أبو وهو نبتل عن خالد أبي بن إسماعيل روى  وقد: "معين ابن عن: وقال (.224/ 3)ج الدوري ". نبتل اسمه
 ي الدور ". نبتل خالد أبى بن عنه روى  الذي حازم أبو: "معين ابن عن: وقال (.229/ 3)ج الدوري ". دنيالم حازم
  (.382/ 3)ج
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ِزيُّ  ن ْصُر ْبُن ب اٍب   ْهلٍ  وأ ب   ،الم ْرو  اِنيُّ  س   :(1)اْلُخر اس 
 أخبرنا ،َخْيُرْون  بن الفضل أخبرنا أبو األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(2)قال ابن عساكر .509
ْير ي  بكر أخبرنا أبو الواسطي، العالء أبو بي لبن الُمَفضَّ اأَلْحَوص أخبرنا  ،الَباَبس    ،الَغالَّ
ي   رون ها بن "عمر زكريا: أبو قال قال: أبي حدثنا  :باب بن ونصر بثقة، لي  :الَبْلخ 
 مثله".

                                                           

 هو لي و  نبتل، اسمه: خالد أبي بن إسماعيل عنه يروي  الذي حازم أبا: "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال
 (.292/ 2ابن أبي خيثمة، السفر الثالث )ج". األشجعي

اني باب بن رنص1) )  :كذبه من ومنهم تضعيفه، على األئمة أكثر :الُخراس 
 يكن لمو  الصائغ، إبراهيم عن حدث حين عليه الناس أنكر إنما: "أحمد وقال ،"حديثه رميت: "المديني ابن قال
 ".هللا أستغفر أقوله، أن أجترئ  ما: فقال كذاب، هو: يقول خيثمة أبا إن: له فقلت بأس، به
 أبو وقال ،"شيئا حديثه يساوي  الالجوزجاني: " ، وقال"عنه سكتوا: " مرة وقال". بالكذب يرمونه: "البخاري  وقال
: نيالدارقط ، وقال"متروك: "والنسائي حاتم أبو وقال ،"حديثه على اضرب عنه، يحدث أن ينبغي ال: "زرعة
 ".حديثه يكتب ضعفه مع: "عدي ابن وقال ،"ضعيف"

 فلما قات،الث حديث يشبه ال ما األثبات عن ويروي  بالمقلوبات، الثقات عن نفردي ممن كان: " حبان ابن وقال
 ".به االحتجاج بطل روايته في ذلك كثر
 .وأسقطوه" حديثه على خيثمة وأبو معين، وابن أحمد "ضرب: غيالن بن محمود وقال
ا، ضعيف أنه الراجح :قلت  .ومائة وتسعين ثالث سنة توفى. بكذاب ولي  جدا

البخاري، التاريخ الكبير  ،(600: خليفة بن خياط، الطبقات )ص ،(248/ 7)ج، الطبقات الكبرى ابن سعد
الجوزجاني،  ،(133: ص)البخاري، الضعفاء الصغير  ،(264/ 2)ج األوسط البخاري، التاريخ ،(105/ 8)ج

ابن أبي حاتم،  ،(301/ 3)جأحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد  ،(335: ص)أحوال الرجال 
ابن  ،(302/ 4)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(53/ 3ابن حبان، المجروحين )ج ،(469/ 8)جالجرح والتعديل 

الخطيب  ،(134/ 3)جالدارقطني، الضعقاء والمتروكون  ،(282/ 8عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج
 الذهبي، ديوان الضعفاء ،(158/ 3)جلمتروكون ابن الجوزي، الضعفاء وا ،(376/ 15)ج البغدادي، تاريخ بغداد

 فتح رجب، ابن ،(250/ 4)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(1222/ 4)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(409: ص)
 (.356/ 6)ج الباري 
 لرواية موافقة معين، ابن عن ،الدورقي بن هللا عبد ورواية ،(369/ 45)جابن عساكر، تاريخ دمشق  )2)

بي  .(282/ 8ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج. نهع الَغالَّ
 (.355/ 4)ج الدوري ". بشيء لي : "معين ابن عن: الدوري  وقال
 (.469/ 8)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ". بشيء حديثه لي : "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال
 (.302/ 4بير )جالعقيلي، الضعفاء الك". ضعيف: "معين ابن عن: صالح بن معاوية وقال
 (.56/ 1)ج محرز ابن". هللا عدو خبيث، كذاب،: "معين ابن عن: محرز ابن وقال
 ابن حجر، لسان الميزان". وأسقطوه حديثه على خيثمة وأبو معين وابن أحمد ضرب: "غيالن بن محمود وقال
 (.151/ 6)ج

ا، وأسقط قلت:  حديثه. وهللا تعالى أعلم. الراجح فيه ما رواه الدوري، فهو عند ابن معين ضعيف جدا
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مادٍ   ، أ ُبو ُمح  ِشيُّ اِجٍب اْلُقر  ، و الِ  ووقيل: أ بُ  ،ن ْصُر ْبُن ح  اِنيُّ  بنُ  ي ْحي ىُد ي ْحي ى الُخر اس 
 :(1)ن ْصرِ 

كَّر ي  أخبرني  :(2)قال الخطيب البغدادي .510 ، قال: أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي، السُّ
بينا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن قال: حدث حيى ، قال: قال أبو زكريا يالَغالَّ

 ".ثقة :نصر بن حاجب خراساني قرشي  "بن معين: ا

                                                           

 :توثيقه في مختلف  : الُخر اساني حاجب بن نصر1) )
 أبو قالو . الثقات في حبان ابن وذكره ،"به بأس ال صدوق،: "زرعة أبو وقال ،"الحديث صالح: "حاتم أبو قال
 ".بثقة لي : "النسائي وقال ،"بشيء لي : "داود
 .صدوق  أنه الراجح :قلت

/ 4)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(103/ 8)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(232/ 7)جكبرى ابن سعد، الطبقات ال
ابن  ،(214/ 9)جو ،(538/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،(466/ 8)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(301

ي، الذهب ،(158/ 3)ج، ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (286/ 8عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج
 (.152/ 6)ج، ابن حجر، لسان الميزان (250/ 4)جميزان االعتدال 
 سنة يتوف. بها وحدث بغداد، نزل مرو، أهل من القرشي سلمة بن عمرو بن حاجب بن نصر بن وابنه يحيى
/ 5)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(237/ 16)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد .ببغداد ومائتين عشرة خم 
481.) 
 .(374/ 15)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )

 وقد اختلف فيه قول ابن معين:
/ 4)ج الدوري ". بشيء لي  شاميًّا، وكان خراساني، قرشي حاجب بن نصر: "معين ابن عن: الدوري  وقال 

358.) 
 : الراجح فيه ما نقل من طريق الدوري، لمالزمته البن معين.قلت
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ْوٍح   ِبيٍ  الب اِهِليُّ م ْوال ُهم، أ ُبو ر  ِقْيل : أ ُبو ُعم ر   -الناْضُر بُن ع ر  ،ا - و  رااِنيُّ ، الح  ِريُّ ز   لج 
 :(1)الع اِمِريُّ 

أخبرنا أبو البركات بن المبارك، أخبرنا ثابت بن منصور، أخبرنا : (2)قال ابن عساكر  .511
ْير ي أبو العالء الواسطي، أخبرنا محمد بن أحمد  لالاأَلْحَوص بن ، أخبرنا الَباَبس  ، ُمَفضَّ

 ثقة".  :ر بن عربيْض قال: "النَّ  -أظنه عن يحيى بن معين  -أبي:  حدثنا

                                                           

 :توثيقه مختلف  في الناْضر بن عربي:1) )
وقال ابن المديني، ومحمد بن عبد هللا بن نمير، وأبو زرعة: "ثقة". زاد ابن نمير: "صالح"، وذكره ابن حبان في 
الثقات، وقال أحمد، والنسائي: "لي  به بأس"، وقال عثمان الدارمي، وأبو حاتم: "ال بأس به"، زاد الدارمي: 

ا، وقال أبو حاتم في موضع آخر: "صالح الحديث"، وقال ابن "ولي  بذاك"؛ وزاد أبو حاتم: "أسند حديثاا واح دا
 عدي: "رأيت له أحاديث مستقيمة، وأرجو أنه ال بأس به".

 وقال ابن سعد: "ضعيف الحديث". واعتبر الذهبي في  سير أعالم النبالء أن قول ابن سعد هذا شذوذ  منه.
 ان وستين ومائة. )د ت(.: "ال بأس به"، توفي سنة ثم-وهو الراجح  – وقال ابن حجر

(، 171(، ابن المديني، سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني )ص: 335/ 7ابن سعد، الطبقات الكبرى )ج
/ 8(، البخاري، التاريخ الكبير )ج25/ 3(، و)ج484/ 2أحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد )ج

(، ابن عدي، 534/ 7(، ابن حبان، الثقات )ج475/ 8(، و)ج321/ 1(، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج89
(، الذهبي، سير أعالم النبالء 531/ 4(، الذهبي، تاريخ اإلسالم )ج266/ 8الكامل في ضعفاء الرجال )ج

(، ابن حجر، 442/ 10(، ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج261/ 4(، الذهبي، ميزان االعتدال )ج404/ 7)ج
 (.562التقريب )ص: 

  (، بهذا السياق.398/ 29(، وانظر: المزي، تهذيب الكمال )ج75/ 62ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج2) )
: موافقة للفظ ابن معين في رواية عن ابن معين ،وإسحاق بن منصور، والدارمي وابن الجنيد،، الدوري رواية و 

بي. (، ابن أبي حاتم، 219)ص: (، الدارمي 364(، ابن الجنيد )ص: 438/ 4(، و)ج411/ 4الدوري )ج الَغالَّ
 (.475/ 8الجرح والتعديل )ج

 (.74/ 62عن ابن معين: "لي  به بأس". ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج :بن حنبل عبد هللا بن أحمدوقال 
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ِكيمٍ   اِئِنيُّ  ُنع ْيُم ْبُن ح  ِكْيمٍ  ،اْلم د  ِلِك بِن ح  ْبِد الم   :(1)و ُهو  أ ُخو ع 

كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى  :(2)قال الخطيب البغدادي .512  بناكككككد محمكك، قال: أخبرنا السُّ
، قال: بيالَغالَّ عبد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن 

، هو مدائني؛ (4)، ووكيع(3)ى بن معين: "ُنَعْيم بن حكيم روى عنه َشبابةقال أبو زكريا يحي
 ، قال: حدثني علي".(5)وروى ُنَعْيم، عن أبي مريم المدائني

                                                           

 : مختلف  في توثيقه:ُنع ْيم بن حكيم المدائني1) )
 ش: "صدوق، ال بأس به".قال العجلي، والذهبي: ""ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن خرا

 وقال ابن سعد: "ولم يكن بذلك في الحديث"، وقال النسائي: "لي  بالقوي"، وقال األزدي: "أحاديثه مناكير".
 : "صدوق له أوهام". توفي سنة ثمان وأربعين ومائة. )ي د ص(.-وهو الراجح  –وقال ابن حجر 

(، 99/ 8(، البخاري، التاريخ الكبير )ج67لل )ص: (، ابن المديني، الع232/ 7ابن سعد، الطبقات الكبرى )ج
(، ابن أبي حاتم، الجرح 269(، أبو داود، سؤاالت اآلجري ألبي داود )ص: 451العجلي، الثقات )ص: 

(، 164/ 3)ج والمتروكون  ضعفاءال ،(، ابن الجوزي 218/ 9(، ابن حبان، الثقات )ج462/ 8والتعديل )ج
/ 2(، الذهبي، المغني في الضعفاء )ج323/ 2الذهبي، الكاشف )ج  (،464/ 29المزي، تهذيب الكمال )ج

(، ابن حجر، التقريب 457/ 10(، ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج267/ 4(، الذهبي، ميزان االعتدال )ج700
 (.564)ص: 
ا، سمع منه شبابة المدائني. هو الع - دي". بعبد الملك بن حكيم: قال البخاري: "أخو نعيم؛ سمع أبا مريم قيسا

 (.411/ 5البخاري، التاريخ الكبير )ج
 (. 468/ 14الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج2) )

 :وقد اختلف فيه قول ابن معين
: سئل ابن معين عن نعيم بن حكيم الذي يحدث عن أبي مريم عن علي؟ فقال يحيى: "كان شبابة الدوري وقال 

 (.524/ 3وغيره يروى عنه". الدوري )ج
 (.378/ 4عن ابن معين: "نعيم بن حكيم من أهل المدائن الذي يروى عن أبي مريم". الدوري )ج :الدوري وقال 
ا، حدث عنهما: الحسين بن حبانوقال  : عن ابن معين: "ُنعيم بن حكيم، وعبد الملك بن حكيم أخوان جميعا

 (.413/ 15شبابة، وكان نعيم أثبتهما، وأكبرهما". الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج
: عن ابن معين: "نعيم بن حكيم الذي يروي عنه عبيد هللا بن موسى: ثقة". الخطيب عبد الخالق بن منصورقال 

 (.413/ 15البغدادي، تاريخ بغداد )ج
 (.457/ 10عن ابن معين تضعيفه". ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج الساجيقال ابن حجر: "ونقل 

 .كالم ابن حجر مروي بصيغة التضعيف قلت:
 .َشَباَبة بن َسوَّار المدائني3) )
، أبو سفيان الكوفي، قال ابن حجر في التقريب )ص: 4) ) ي  َؤاس  (: 581َوك ْيع بن الَجرَّاح بن َمل ْيح بن َعد ي  الرُّ

 "ثقة حافظ عابد"، توفي في آخر سنة ست أو سنة سبع وتسعين ومائة، وله سبعون سنة. )ع(.
 (: "مجهول". )ي د س(.672مدائني، قال ابن حجر في التقريب )ص: قي  ال :اسمه ،أبو مريم الثقفي5) )
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ر ة  أ ُبو ع ْمٍرو اْلُكوِفيُّ الناْحِويُّ اْلُمْقِرُئ،   ن  الراي   ُعم ر وأ بُ : الُ ُيق  و  ُنع ْيُم ْبُن م ْيس  ك   :(1)س 
كَّر ي   يحيى بن هللا عبد أخبرني :(2)بغداديقال الخطيب ال .513  ناأخبر : قال ،السُّ

 ثناحد: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال الشافعي، هللا عبد بنامحمكككككككد 
بي ابن  والخليل ْلم،سَ  بن َحكَّام: بهم بأس ال ون الرازيُّ ": معين بن يحيى قال: قال ،الَغالَّ
  ".الَفْضل اأَلْبَرش قاضيهم بن وَسَلَمة ميسرة، بنا وُنَعْيم ُزَراَرة، بن

 

، ه ماارٍ  ْبنُ  ُنع ْيمُ   اِنيُّ الُ  ه بااٌر،: ف ِقيل   أ ِبيِه، اْسِم ِفي ُمْخت ل فٌ  اْلغ ط ف  ُيق  ماارٍ  اْبنُ : و  الُ خ  ُيق  : ، و 
ِقيل   ِحم اٍر، اْبنُ  اٌر،: و  ِقيل   ه دا مااٌد،: و  اِميُّ  ح   :(3)الشا
بحدثنا  ،حدثنا جعفر بن األزهر ،حدثنا أبو بكر الشافعي: (4)يالدارقطن قال .514 قال:  يالَغالَّ

 ،ارمَّ ن: هَ وأهل الشام يقولو  ،ارمَّ وخَ  َهبَّار،اختلف الناس في نعيم بن "قال يحيى بن معين: 
 ."وهم أعلم به

                                                           

 وثقه بعض األئمة، وتوسط فيه آخرون: ُنع ْيم بن م ْيسرة:1) )
"، وقال أسب به لي ": داود وأب وقال "،به بأس ال": أحمد قال، و الثقات في حبان ابن وذكره"، ثقة": النسائي قال

 (.فق ت) ومائة. ينوسبع أربع سنة توفي ".صدوق ابن حجر: "
/ 8)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(572/ 1)جمسلم، الكنى واألسماء  ،(99/ 8)جالبخاري، التاريخ الكبير 

/ 4)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(493/ 29)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(536/ 7)ج ابن حبان، الثقات (461
 .(565: ص) التهذيب تقريب ،(325/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(757
 (.495/ 29)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(415/ 15)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: وانظر2) )

تهذيب  ،(415/ 15)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد". بأس به لي : "معين ابن عن: الجنيد ابن وقال
 (.467/ 10التهذيب )ج

في : حجر ابن قال .دمشق ذلك بعد ونزل عنه، وروى  ، النبي صحابي جليل: صحب :ه ماار بن نعيم3) )
 ".أرجح وَهمَّاراإلصابة: "

 ، ابن عبد البر، االستيعاب(2669/ 5)ج الصحابة معرفة نعيم، ، أبو(292/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
 ،(98/ 27صالح الدين الصفدي، الوافي بالوفيات )ج  ،(497/ 29)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(1509/ 4)ج
 ، ابن حجر.(364/ 6حجر، اإلصابة )ج ابن
المزي،  ،(189/ 62)جابن عساكر، تاريخ دمشق : وانظر ،(743/ 2الدارقطني، المؤتلف والمختلف )ج 4) )

صالح الدين الصفدي، الوافي بالوفيات  ،(1510/ 4)ج ، ابن عبد البر، االستيعاب(497/ 29)جتهذيب الكمال 
 (.468/ 10)ج ابن حجر، تهذيب التهذيب ،(98/ 27)ج 
ار".  ناب ويقال: حمار، ابن ويقال: ،َهبَّار ابن ويقال: ،َهمَّار بن نعيم: "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن قال َهدَّ

 (.190/ 62)جابن عساكر، تاريخ دمشق 
 عساكر، ابن". عقبة عن: ، يروي َهبَّار وابن همار، وابن حمار، ابن: يقال الغطفاني نعيم: "معين ابن عن: وقال

 (.190/ 62)جتاريخ دمشق 
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 ،دارُبنْ  نب ثابت المعالي أبو أخبرنا المبارك، بن البركات أبو أخبرنا :(1)قال ابن عساكرو  .515
ْير ي  أحمد بن محمد بكر أبو أخبرنا الواسطي، العالء أبو أخبرنا أَلْحَوص ا أخبرنا ،الَباَبس 
لبن ا ار، وَهمَّار، بن نعيم في الناس اختلف "وقد قال: أبي ، حدثناالُمَفضَّ َمار؛و  َهدَّ  وأهل ح 

ار، وقال بن نعيم بعضهم: وقال به؛ أعلم َهمَّار، وهم يقولون: الشام  حديثه: يف مكحول َهدَّ
. َهمَّار ْبن ُنَعْيم  اْلَغَطَفان ي 

ل بن ب ْشر عن أبي، به حدثني  َمار". بن ُنَعْيم ويقولون: ؛(2)الُمَفضَّ  َهبَّار، وح 

 أعلم". وهم مكحول. قال كما َهمَّار، :يقولون  الشام "أهل يحيى: قال 
 

، أ ُبو ع ْبِد ّللااِ ا  ى الناْحِويُّ ، م ْوالُهُم، اْلب ْصِريُّ ه اُروُن ْبُن ُموس  راأل ْزِديُّ  بُ حِ اْ ، ص  أل ْعو 
ِبياةِ  ةِ ء  اْ ر  قِ الْ   :(3)و اْلع ر 

كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى  :(4)قال الخطيب البغدادي .516 د بن كككككككك، قال: أخبرنا محمالسُّ
، قال: بيالَغالَّ عبد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن 

هو هارون بن موسى، وقد دلهم عليه  :- وي حْ وهو النَّ  -هارون األعور"قال أبو زكريا: 
 ."شعبة ببغداد

                                                           

 .(191/ 62)جابن عساكر، تاريخ دمشق 1) )
 ثقة(: "124 قال ابن حجر في التقريب )ص: البصري، إسماعيل أبو الرقاشي، الحق بن المفضل بن بشر2) )

 (.ع. )ومائة وثمانين سبع أو ست سنة توفي". عابد ثبت
                                                                                                                                                                                                                                                                                            :                                                                                                                            آخرون  هفي وتوسط األئمة، بعض وثقه: األزدي موسى بن هارون 3) )
: بزارلا الثقات، وقال في حبان ابن وذكره ،"مأموناا ثقة كان: "داود وأبو زرعة، وأبو األصمعي، سعيد أبو قال
 ". نبيل عالمة صدوق : "الذهبي وقال ،"بأس به لي "

 (.س ت د م خ". )بالقدر رمي أنه إال مقرئ  ثقة: "-وهو الراجح  –حجر  ابن وقال
أبو داود، سؤاالت اآلجري ألبي  ،(483/ 1)جمسلم، الكنى واألسماء  ،(222/ 8)جالبخاري، التاريخ الكبير 

 : رقم الحديث12/ 9ج البزار، مسند البزار،[ ،(264/ 2)ج تاريخالفسوي، المعرفة وال ،(316: داود )ص
ابن شاهين، تاريخ أسماء  ،(237/ 9)ج ابن حبان، الثقات ،(94/ 9)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،]3512
 ،(115/ 30)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(5/ 16)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ،(249: ص)الثقات 

 (.569: ابن حجر، التقريب )ص ،(14/ 11ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(332/ 2ف )ج الذهبي، الكاش
  (.117/ 30)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(5/ 16)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد4) )

بي رواية في معين ابن للفظ موافقة معين؛ ابن عن ،الدوري  ورواية  (.108/ 4)ج الدوري . الَغالَّ
 ،(336: ص) الجنيد ابن ،(183/ 4)ج الدوري ". ثقة: "معين ابن عن: والدارمي ،الجنيد وابن ،الدوري  وقال

 (.224: ص) الدارمي
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 :(1)امر  ح   ابن :ويقال ،ه اِنُئ ْبُن ِحز امٍ  
كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى  :(2)قال الخطيب البغدادي .517 د هللا أخبرنا محمد بن عب ،السُّ

بيحدثنا ابن  ،محمد بن األزهر حدثنا جعفر بن ،الشافعي  :ن قالعن يحيى بن معي ،الَغالَّ
 ."اختلفوا ،امحرَ  :وقالوا ،امزَ عن هانئ بن ح   ،(3)المغيرة بن النعمان"
 

اِئِني    ، أ ُبو الُبْهُلْوِل الم د  ز اِريِ  ْيُل بُن ِبال ٍل الف     :(4)الُهذ 

كَّر ي  أخبرني  :(5)قال الخطيب البغدادي .518 خبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي، ، قال: أالسُّ
بيقال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن   ، قال: وذكر يحيى بنالَغالَّ
، فقال: "مدائني ضعيف  ".معين الُهَذْيُل بُن ب اَلل  الَفَزار ي  

 

                                                           

 :اسمه في اختلف: امز  حِ  بن هانيء1) )
 .الثوري  سفيان عن مهدي، بن الرحمن عبد رواية وهي: امرَ حَ  بن هانيء
 .الصواب وهو بالزاي،" حزام: "يقولون  سفيان عن الرواة  وباقي
 هرالظا وهو ماكوال، وابن البغدادي، والخطيب الدارقطني، ووافقه أحمد، اإلمام قال كما وهم مهدي ابن ولوق 
 . البخاري  صنيع من
 ".مجهول حرام أو حزام بن وهانئ: "ربال عبد ابن قالو 

 ،(293/ 1)جأحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد  ،(200/ 6)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
الدارقطني، سؤاالت السلمي  ،(101/ 9)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(231/ 8)جالبخاري، التاريخ الكبير 

/ 21)ج ابن عبد البر، التمهيد ،(1994/ 3)ج الخطيب البغدادي، المتفق والمفترق  ،(308: للدارقطني )ص
 (.417/ 2)ج اإلكمال ماكوال، ابن ،(258
 .(1994/ 3)ج المتفق والمفترق الخطيب البغدادي، 2) )
 (.س ت د م خ". )ثقة(: "543 قال ابن حجر في التقريب )ص: الكوفي، النخعي النعمان بن المغيرة3) )
ْيل بن بالل4) ) ا".الُهد   : اختلفت فيه أقوال العلماء، فقد وثقه أحمد، وقال في رواية أخرى: "ما أرى به بأسا

ي، وقال أبو زرعة: "لي  بالقوي"، وقال ابن حبان: " كان ممن يقلب وضعفه ابن سعد، والنسائي، والدارقطن
األسانيد ويرفع المراسيل على قلة روايته، فلما كثر مخالفته الثقات فيما يرويه عن األثبات خرج عن حد العدالة 

والعقيلي،  ي،إلى الجرح وصار في عداد المتروكين ممن ال يحتج به"، وقال اآلجري: "وهاه أبو داود، وذكره الساج
 الراجح أنه ضعيف. قلت: وابن شاهين، وابن الجارود في الضعفاء".

/ 3(، ابن حبان، المجروحين )ج606الطبقات )ص:  ،(، خليفة بن خياط232/ 7ابن سعد، الطبقات الكبرى )ج
(، الذهبي، 72(، ابن شاهين، المختلف فيهم )ص: 432/ 8(، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج95
 (.193/ 6(، ابن حجر، لسان الميزان )ج294/ 4يزان االعتدال )جم
 (.118/ 16الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج5) )

(، 381/ 4)جو(، 376/ 4: عن ابن معين: "لي  بشيء"، وانظر: الدوري )جوابن أبي خيثمة الدوري،وقال 
 (.95/ 3(، ابن حبان، المجروحين )ج393/ 4)جو



418 
 

لُ  الِهْقُل بُن ِزي ادٍ   ، ِقْيل: الِهق  ِكيُّ ْكس  ٌب، السا ماٌد، و اسُمهُ  ل ق  م ْشِقيُّ  هللِا، ْبدُ ع   أ وْ  ُمح   :  (1)الدِ 
بي وقال :(2)قال المزي  .519 ان الَغالَّ ل بن َغسَّ  الشامب كان "ما: معين بن يحيى عن ،الُمَفضَّ

 .ل"قَ ه   من أوثق
 

                                                           

 :                 آخرون  فيه وتوسط األئمة، بعض وثقه :زياد بن الِهْقل1) )
 في بانح ابن وذكره ،"حافظاا كان: "خيثمة أبي ابن قال ،"ثقة: "حجر وابن والنسائي، زرعة، وأبو العجلي، وقال
 قلت: الراجح أنه ثقة.". الحديث صالح: "حاتم أبو وقال .الثقات
 (.ق س ت د م. )بعدها أو ومائة وسبعين تسع سنة توفي

ابن أبي حاتم، الجرح  ،(253/ 3ابن أبي خيثمة، السفر الثالث )ج ،(248/ 8)جالبخاري، التاريخ الكبير 
المزي،  ،(46/ 74)جابن عساكر، تاريخ دمشق  ،(245/ 9)ج ابن حبان، الثقات ،(123/ 9)جوالتعديل 

الصفدي، الوافي بالوفيات  صالح الدين ،(760/ 4)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(294/ 30)جتهذيب الكمال 
 .(574: ابن حجر، التقريب )ص ،(65/ 11ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(216/ 27)ج 
 .السياق بهذا( 65/ 11ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج: وانظر ،(294/ 30)جالمزي، تهذيب الكمال 2) )

 شذرات العماد، ابن ،(371/ 8)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(761/ 4)جالذهبي، تاريخ اإلسالم : وانظر
بي إلى منسوباا غير( 212/ 1)ج العبر ،(354/ 2)ج الذهب  .الَغالَّ
 في ولي : "وقال ،"هقل مثل األوزاعي أصحاب في يكن لم: مسهر أبو قال: "معين ابن عن: الدوري  وقال

 (443/ 4)ج الدوري ". هقل من إلى أحب األوزاعي أصحاب
 يةروا بنحو معين، ابن عن ،الدمشقي زرعة أبيو ،وابن أبي خيثمة محرز، وابن، الجنيد ابنولفظ رواية 

، أبو (247/ 3ابن أبي خيثمة، السفر الثالث )ج ،(111/ 1)ج محرز ، ابن(306)ج:  الجنيد ابن. الدوري 
 (.383)ج:  زرعة الدمشقي، تاريخ أبي زرعة الدمشقي

 (.294/ 30)جالمزي، تهذيب الكمال ". صدوق  ثقة،: "معين ابن عن: منصور بن الخالق عبد وقال
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ْيٍد، أ ِبي بنُ  ِهال لُ   ْيرفيُّ  ُحم  ْهِم الُكوفيُّ الصا ِقْيل :، أ ُبو الج  زااِن،ُأم   أ ُبو و  ِقْيل   ياة  الو  ل و  : ِهال 
ِقْيل : ابن  ،بن عبد هللاا نيُّ موالهمِمْقال صٍ و   :(1)، أبو ع ْمرو الُجه 

كَّر ي   يحيى بن هللا عبد أخبرني :(2)قال الخطيب البغدادي .520  هللا بدع بن محمد أخبرنا ،السُّ
بي ابن حدثنا األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي،  قال: عينم بن يحيى عن ،الَغالَّ
، وهالل هالل هو :لَوزَّانا "هالل ْيرفي  ، بن هالل ُحَمْيد، وهو بن الصَّ ْقاَلص   أبا :يكنىو  م 
 .عروة"

 

                                                           

 :آخرون  فيه وتوسط األئمة، بعض وثقه :حميد أبي بن هالل1) )
قلت: الراجح  ".به بأس ال: "داود أبو وقال .الثقات في حبان ابن وذكره ،"ثقة: "حجر وابن والذهبي، النسائي، قال

 س(.  ت د م أنه ثقة. )خ
/ 9)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(82/ 1)ج واألسماء الكنى مسلم، ،(207/ 8)جالبخاري، التاريخ الكبير 

، أبو أحمد، األسامي (253: ص)ابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات  ،(506/ 5)ج ابن حبان، الثقات ،(75
 ،(328/ 30)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(778/ 2)ج الكالباذي، رجال صحيح البخاري  ،(108/ 3)جوالكنى 

/ 11ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(340/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(547/ 3)جإلسالم الذهبي، تاريخ ا
 (.575: ابن حجر، التقريب )ص ،(77
 هالل: "معين ابن عن: الدوري  . وقال(181/ 1)جالخطيب البغدادي، موضح أوهام الجمع والتفريق  )2)

 (.493/ 3ج) الدوري ". أمية أبو هالل وهو حميد، أبي بن هالل هو :الَوزَّان
ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(389/ 3)ج الدوري ". ثقة: "معين ابن عن: منصور بن وإسحاق ،الدوري  وقال
 (.75/ 9)ج
 :بينهما فرَّق  معين ابن عن للدوري  رواية وفي
/ 3ج) الدوري ". الوزان هالل هو لي  إسرائيل عنه يروي  الذي الصيرفي هالل: "معين ابن عن: الدوري  قال
459.) 
 أصح. حميد بن هالل أن( 207/ 8)جفي التاريخ الكبير  البخاري  وذكر
 هالالا  ألن خطأ، القول وهذا(: "226/ 1)جموضح أوهام الجمع والتفريق  البغدادي في الخطيب عليه وعلق

، ْيرفي   هذا لىع عينم بن يحيى زكريا أبا البخاري  إسماعيل بن محمد تابع وقد الجهبذ، وهو الَوزَّان، هو الصَّ
ا، أخذه عنه وأحسبه القول، ان  بن المفضل أن غير تقليدا بي َغسَّ  الوزَّان هالالا  نأ معين بن يحيى عن روى  الَغالَّ
ْيرفي   هالل هو  .الصَّ

 فيما ناهذكر  وقد عنه فرجع الدوري، محمد بن عباس عنه رواه  الذي القول هذا خطأ له تبين يحيى أن وأحسب
 إعادة عن نينافغ بغيره ولي  الَوزَّان، هالل هو الصيرفي هالالا  أن في الحجة أوضحناو  البخاري، أوهام من تقدم
 ".ذلك
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 :يحيى إلى هياج من المبحث الثالث: 

اِلدٍ  ،أ ُبو ِبْسط ام   ،الُبْرُجميُّ  ،ه يااُج ْبُن ِبْسط اٍم التاِميِميُّ   ِقْيل : أ ُبو خ  ِقْيل : أ ُبو ي ْحي ى ،و   ،و 
ْنظ لِ  ِويُّ اْلح  ر  اِلدِ  ، و اِلدُ يُّ اْله   :(1)ه يااجِ  بنِ  خ 

كَّر ي  أخبرني  :(2)قال الخطيب البغدادي .521 ، قال: أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي، السُّ
بيقال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن  ، قال: قال يحيى بن الَغالَّ

 ".لي  بثقة ب ْسَطام: ْبن "َهيَّاجمعين: 

                                                           

يااج1) )  :توثيقه في مختلف  : ِبْسطام بن اله 
 ."عالماا صادقاا ثقة إال الهياج علمنا ما: "إبراهيم بن المكي قال
 أبو لقا ،"الحديث متروك: "أحمد وقال ،"اجدا : "الدارقطني زاد ،"ضعيف: "والذهبي والدارقطني، النسائي، وقال
 االحتجاج اقطس: "حبان ابن وقال ،"به يحتج وال حديثه، يكتب: "حاتم أبو قال ،"بشيء لي  حديثه، تركوا: "داود
 فذكر يضعفونهم، أصحابنا أسمع وكنت: "- عنهم الرواية عن يرغب من باب - سفيان بن يعقوب وقال ،"به

 ابنه هةج من الهياج على أنكر ما كل: "الهروي  زياد بن أحمد بن يحيى وقال ".ب ْسطام بن الَهيَّاج منهم جماعة
 فيها الذنب جالهيَّا حديث من بهراة  صالح   رواها التي واألحاديث: "الحاكم . وقال"ثقة نفسه في الهياج فإن خالد،
". شديدة اتمنكر  خالد ابنه عنه روى  ضعيف،: "- الراجح وهو – حجر ابن وقال ".عليه فيها والحمل خالد، البنه
 (.ق. )ومائة وسبعين سبع سنة توفي

، النسائي، الضعفاء والمتروكون (37/ 3)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ ،(242/ 8)جالبخاري، التاريخ الكبير 
ابن حبان،  ،(112/ 9)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(366/ 4)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(104)ج: 
، الدارقطني، سؤاالت السلمي (447/ 8ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(96/ 3لمجروحين )جا

المزي، تهذيب الكمال  ،(193: ص) ابن شاهين، تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين ،(323: للدارقطني )ص
ذهبي، ميزان ال ،(715/ 2)جالذهبي، المغني في الضعفاء  ،(343/ 2، الذهبي، الكاشف )ج (357/ 30)ج

ابن  ،(422/ 7)جابن حجر، لسان الميزان  ،(88/ 11ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(318/ 4)جاالعتدال 
 (.576: حجر، التقريب )ص

 .(136/ 2)ج السمعاني، األنساب. مر بن تميم من قبيلة وهي البراجم الى النسبة هذه: الُبْرُجمى -
 سنة توفي"متماسك،: "وقال هراة، أهل وعنه. وغيره أبيه عن: الذهبي لقا: ب ْسطام الهروي  بن َهيَّاج بن خالد -
 (.388/ 2)جابن حجر، لسان الميزان  ،(644/ 1)جالذهبي، ميزان االعتدال . بهراة  وعشرين تسع
  .(128/ 16)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )

 الدوري ". بشيء لي : "معين ابن عن :خيثمة أبي وابن ،محرز ابنو ،طهمان وابن ،والدارمي ،الدوري  وقال
الخطيب البغدادي،  ،(51/ 1)ج محرز ابن ،(93: ص) طهمان ابن ،(224: ص) الدارمي ،(277/ 3)ج

 (.124/ 16)ج تاريخ بغداد
 (.366/ 4)ج الدوري ". الحديث ضعيف: "معين ابن عن: الدوري  وقال
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ْحم نِ و ا  ْبِد الرا ِعْيدِ  ، أ ُخوالب ْصِريُّ  أ ُبو ُحراة   ،ِصُل ْبُن ع  ْبدِ  بنِ  س  ْحم نِ ال ع   :(1)را
أخبرنا  ،البقال ُبْندارأخبرنا ثابت بن  ي،أخبرنا أبو البركات األنماط :(2)قال ابن عساكر .522

ْير ي االبَ أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد  ،أبو العالء محمد بن علي بن يعقوب  ،َبس 
انأخبرنا أبو أمية  ل بن َغسَّ بي اأَلْحَوص بن الُمَفضَّ ال يحيى بن ق :نا أبي قالحدث ،الَغالَّ

 ".ثقة :ُحرَّةوسعيد أخو أبي  ،ضعيف :ُحرَّةأبو " :معين

                                                           

 :يقهتوث في مختلف  : البصري  ُحراة أبو الرحمن، عبد بن واصل1) )
 كان: "عدس ابن وقال ،"ضعيفاا كان: "المديني ابن وقال .الثقات في حبان ابن وذكره". ثقة: "والذهبي أحمد، قال
 موضع يف وقال ،"ضعيف: "النسائي وقال ،"بذاك لي : "داود أبو وقال ،"لين شيخ: "زرعة أبو وقال ،"ضعف فيه
 وق صد: "- الراجح وهو – حجر ابن وقال ". تدلي صاحب: "سفيان بن يعقوب وقال ،"بأس به لي : "آخر
 (.س قد م. )ومائة وعشرين اثنتين سنة توفي". الحسن عن يدل  وكان عابد،

خليفة  ،(55: ابن المديني، سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني )ص ،(203/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
البخاري،  ،(525/ 2)جرواية عبد هللا بن أحمد  أحمد، العلل ومعرفة الرجال، ،(381: بن خياط، الطبقات )صا

: أبو داود، سؤاالت اآلجري ألبي داود )ص ،(266/ 1)جمسلم، الكنى واألسماء  ،(170/ 8)جالتاريخ الكبير 
ابن أبي  ،(326/ 4)العقيلي، الضعفاء الكبير  ،(633/ 2)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ ،(355: ص)و ،(244

ابن عدي، الكامل في  ،(559/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،(31/ 9)جو ،(155/ 1)جحاتم، الجرح والتعديل 
 ،]1117 : رقم الحديث261/ 6جالدارقطني، العلل الواردة في األحاديث النبوية، [ ،(372/ 8ضعفاء الرجال )ج

 ،(329/ 4)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(346/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(406/ 30)جالمزي، تهذيب الكمال 
: ابن حجر، التقريب )ص ،(423/ 7)جابن حجر، لسان الميزان  ،(104/ 11ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج

579.) 
: معين ابن عن: مريم أبي وابن ،الجنيد وابن الدوري، . وقال(188/ 21)جابن عساكر، تاريخ دمشق  )2)
ابن عدي، الكامل في  ،(390: ص) الجنيد ابن ،(291/ 4)ج الدوري ". الرحمن عبد بن واصل اسمه حرة أبو"

 (.372/ 8ضعفاء الرجال )ج
 الدوري ". بخير إال حرة أبا يذكر ولم حرة، أبي من أوثق حرة أبي أخو سعيد: "معين ابن عن: الدوري  وقال
 (.144/ 4)ج الدوري ". ضعيف حرة أبو: "معين ابن عن: وقال (.108/ 4)ج
 أبو أخوهو  - لهم مولى - السلمي الرحمن عبد بن برة بن يعالرب حدثنا: "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال
ابن ". عنهم يروى  كلهم حرة أبي أخو الرحمن عبد ابن: يعني - وسعيد الرحمن، عبد بن واصل: يعني - حرة

 (.1005/ 2)جوابن أبي خيثمة، السفر الثاني  ،(94/ 1أبي خيثمة، السفر الثالث )ج
 سمعهاي لم يقولون  الحسن عن حديثه في صالح، حرة أبو: "معين ابن عن :أحمد بن حنبل بن هللا عبد وقال
/ 3ج)أحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد ". الرحمن عبد بن واصل اسمه حرة وأبو الحسن، من
9.) 
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، أ ُبو ِبْشٍر   ْرق اُء بُن ُعم ر  بِن ُكل ْيٍب الي ْشُكِريُّ الُ  - الُخو اِرْزِميُّ و  ُيق  ْيب  و  ،  -اِنيُّ : الشا الُكْوِفيُّ
اِئنِ  ِزْيُل الم د  ِزي  ، و  ن  اُل: أ صُلُه م ْرو   :(1)ُيق 

كَّر ي   أخبرني :(2)قال الخطيب البغدادي .523  عي،الشاف هللا عبد بن محمد أخبرنا: قال ،السُّ
بي ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد بن جعفر: قال : ينمع بن يحيى قال: قال ،الَغالَّ

: عمر بن وورقاء المؤدب، التميمي الرحمن بدع بن "َشْيَبان  ".ثقتان الَيْشُكر ي 

                                                           

ْرق اء1) ) : عمر بن و   : توثيقه في مختلف   الي ْشُكِري 
 صدوق،" :الذهبي وقال ،"الحديث صالح وكان عليه، يثنى شعبة: "تمحا أبو وقال ،"سنة صاحب ثقة،: "أحمد قال
 أحمد وضعفه ،"شيئاا يساوي  ال: "سعيد بن يحيى وقال .الثقات في حبان ابن وذكره". الكوفيين ثقات من عالم،
 معتمر نب منصور وعن نسخة الزناد أبي عن وله، ونسخ كثيرة أحاديث ولورقاء: "عدي ابن وقال .التفسير في
 ".به بأس ال حديثه وباقي أسانيدها في غلط أحاديث رواه  ما جملة روى  وقد سخةن

 (.ع". )لين منصور عن حديثه في صدوق،: "- الراجح وهو – حجر ابن وقال
العقيلي،  ،(53/ 3)جأحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد  ،(188/ 8)جالبخاري، التاريخ الكبير 

 ،(565/ 7)ج الثقات حبان، ابن ،(50/ 9)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(327/ 4)جالضعفاء الكبير 
الذهبي، ميزان  ،(433/ 30)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(378/ 8ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج

 (.580: ابن حجر، التقريب )ص ،(424/ 7)جابن حجر، لسان الميزان  ،(332/ 4)جاالعتدال 
الذهبي،  ،(436/ 30)جالمزي، تهذيب الكمال : وانظر .(676/ 15)ج ب البغدادي، تاريخ بغدادالخطي2) )

 .السياق بهذا ،(114/ 11ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(421/ 7)ج سير أعالم النبالء
 (.354/ 4)ج الدوري ". المدائن ينزل خراسانياا كان عمر بن ورقاء: "معين ابن عن: الدوري  قال
 اهد،مج عن نجيح أبي ابن عن أولها في يقول كان أنه عمر، بن ورقاء حديث عن يحيى سألت: ي الدور  وقال
ا ترى : له فقيل  ولي : "الق مجاهد، عن نجيح أبي ابن عن ورقاء حديث كل في فيكتب إنسان يخرجها أن بأسا
 (.410/ 4)ج الدوري ". بأس به
 (.82/ 1)ج محرز ابن". بأس به لي : "معين ابن عن: محرز ابن وقال
 (.50/ 9)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ". صالح: "معين ابن عن: منصور بن إسحاق وقال
 (.673/ 15)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد". ثقة: "معين ابن عن :مريم أبي بن سعد بن أحمد وقال
 (.379/ 8ء الرجال )جابن عدي، الكامل في ضعفا". ثقة: "معين ابن عن: الدورقي أحمد بن هللا عبد وقال
 الخطيب البغدادي، تاريخ". المدائن ينزل خراسانياا عمر بن ورقاء كان: "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن قال
 (.673/ 15)ج بغداد
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م ْشِقيُّ   ْبد ّللااِ الدِ  ، أ ُبو ِكن ان ة ، وُيقال: أ ُبو ع  ِضيُن ْبُن ع ط اٍء بِن ِكن ان ة  اْلُخز اِعيُّ اْلو 
ُسوِسيُّ  ر   : (1)اْلك ف 

، ْنداربُ المعالي ثابت بن  أبو أخبرناأخبرنا أبو البركات األنماطي،  :(2) قال ابن عساكر .524
ْير ي أبو بكر  أخبرناأبو العالء الواسطي،  أخبرنا َوص بن اأَلحْ أبو أمية  أخبرنا، الَباَبس 
ل ين بن عطاء ، حدثناالُمَفضَّ سنة  :أبي قال: قال يحيى بن معين: "مات أبو ك َنانة اْلَوض 

 تسع وأربعين". 
 

ِلْيِد بِن   اِع بِن الو  ِلْيُد بُن ُشج  ، أ ُبو ه مااٍم بن أ ِبي ب ْدٍر الكُ الو  ُكْوِنيُّ ، ُثما ق ْيٍس السا ْوِفيُّ
اِديُّ   :(3)الب ْغد 

حدثني الخالل، قال: حدثنا عبيد هللا بن أحمد بن يعقوب  :(4)قال الخطيب البغدادي .525
بيالمقرئ، قال: حدثنا نصر بن القاسم، قال: حدثنا  ن، ، قال: سمعت يحيى بن معيالَغالَّ

 مائة ألف حديث عن الثقات". :عند أبي هماميقول: "

                                                           

ِضين بن عطاء1) )  : مختلف  في توثيقه:اْلو 
به  مد مرة أخرى: "لي وقال أح قال أحمد، ودحيم، والذهبي: "ثقة"، وذكره ابن حبان، وابن شاهين في الثقات. 

اديثه بأح ي ر دبأس"، وقال إبراهيم الحربي: "غيره أوثق منه"، وقال ابن قانع: "ضعيف"، وقال ابن عدي: "ما أ
ا"، وقال أبو داود: "صالح الحديث"، وقال ابن سعد: " كان ضعيفاا في الحديث"، وقال الجوزجاني: "واهي  بأسا

: "صدوق سيء الحفظ، ورمي -وهو الراجح  –وقال ابن حجر  الحديث"، وقال أبو حاتم: "تعرف وتنكر".
 بالقدر"، توفي سنة ست وخمسين ومائة، وهو ابن سبعين. )د ع  ق(.

(، 537/ 2(، أحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد )ج323/ 7ابن سعد، الطبقات الكبرى )ج
(، ابن أبي حاتم، 329/ 4لعقيلي، الضعفاء الكبير )ج(، ا189/ 8(، البخاري، التاريخ الكبير )ج115/ 3و)ج

/ 8جالكامل في ضعفاء الرجال )ابن عدي، (، 564/ 7(، ابن حبان، الثقات )ج50/ 9الجرح والتعديل )ج
(، الذهبي، المغني في 349/ 2(، الذهبي، الكاشف )ج 247ابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات )ص: ، (376

(، ابن 120/ 11(، ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج334/ 4ميزان االعتدال )ج(، الذهبي، 720/ 2الضعفاء )ج
 (.581حجر، التقريب )ص: 

(، ابن حجر، تهذيب 452/ 30(، وانظر: المزي، تهذيب الكمال )ج52/ 63ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج2) )
 (، بهذا السياق.121/ 11التهذيب )ج

 (.50/ 63تاريخ دمشق )ج : عن ابن معين: "ثقة". ابن عساكر،الدارميوقال 
 (.50/ 9: عن ابن معين: "ال بأس به". ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )جمحمد بن عوف الحمصيوقال 
كوني3) ) اع السا   : من األئمة من وثقه، ومنهم من تكلم فيه:الوليد بن ُشج 

ا قال: "رأيته أخذ الحديث أخذا قال ابن نمير يقول: "ثقة صدوق مسلم، ال بأس به"، وقال أحمد: "ال بأس به"، و 
رديئاا"، وقال أبو حاتم: "شيخ صدوق، يكتب حديثه وال يحتج به"، وقال الذهبي: "ثقة"، وقال صالح بن محمد 

: "ثقة". توفي سنة ثالث وأربعين ومائتين على الصحيح. -وهو الراجح  –وقال ابن حجر  جزرة: "تكلموا فيه".
 )م د ت ق(.

(، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 103(، النسائي، مشيخة النسائي )ص: 257/ 7برى )جابن سعد، الطبقات الك
(، ابن حجر، 190(، الذهبي، من تكلم فيه وهو موثق )ص: 22/ 31(، المزي، تهذيب الكمال )ج7/ 9)ج

 (.582( ابن حجر، التقريب )ص: 135/ 11تهذيب التهذيب )ج
(، المزي، 146/ 63(، وانظر: ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج615/ 15الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )ج4) )

(، 23/ 12(، الذهبي، سير أعالم النبالء )ج1279/ 5(، الذهبي، تاريخ اإلسالم )ج24/ 31تهذيب الكمال )ج
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بي قال .526 ا قط"، وكان يقول: "لي  له بخت".الَغالَّ : "وما سمعته يقول فيه سوءا
 

 

ْول ى آلِل أ ِبي ُسْفي ان، ِمْن أ ْهِل ِحْمص    اج، م  ، الزاجا ِشيُّ ْحم ِن الُجر  ْبِد الرا ِلْيُد بُن ع  الو 
ن  ِدم ْشق ك  س               :(1)و 

، ْنداربُ أخبرنا أبو البركات بن المبارك، أخبرنا أبو المعالي ثابت بن  :(2)ابن عساكر قال .527
ْير ي أخبرنا محمد بن علي بن يعقوب، أخبرنا أبو بكر  لبن  اأَلْحَوص، أخبرنا الَباَبس  ، الُمَفضَّ

دمشقي، حدث عن ُجَبْير بن ُنَفْير، وهو من  :أبي، قال: "الوليد بن عبد الرحمن حدثنا
، وقد روى عنه عبد هللا بن عامر األسلمي من أهل المدينة، وقد ضعف يحيى (3)ْرشجُ 
 عبد هللا بن عامر". معين:بن ا

 (5)وحدثنا أبي، قال أبو زكريا: "روى داود بن أبي هند، وإبراهيم بن أبي عبلة :(4)قالو  .528
؛ وهو ثقة". :عن ي  الوليد بن عبد الرحمن الُجَرش 

 

                                                           

(، ابن حجر، تهذيب التهذيب 94/ 2(، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج340/ 4الذهبي، ميزان االعتدال )ج
 بمثل هذا السياق.( 135/ 11)ج

بي، وهذا مجانب   قلت: بي؛ فقال: محمد بن زكريا الَغالَّ لكن الذهبي في التاريخ وفي سير أعالم النبالء سمى الَغالَّ
ان، الذي يروي عن ابن معين ولي  اآلخر، وقد ذكره المزي باسمه  بي هو المفضل بن َغسَّ للصواب، فالَغالَّ

ان  بي". حيث قال: "وقال المفضل بن َغسَّ  الَغالَّ
 (.179/ 2(، و)ج93/ 1: عن ابن معين: "لي  به بأس لي  هو ممن يكذب". ابن محرز )جابن محرزوقال 
 (.236/ 2: ابن معين: "ال بأس به". ابن محرز )جوقال
 (.615/ 15: عن ابن معين: "لي  به بأس". الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )جأحمد بن علي األبااروقال 
/ 15: عن ابن معين: "لي  له بخت مثل أبيه". الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )جبن محمد جزرة صالحوقال 
615.) 
ِشي  1) )  : متفق  على توثيقه:الوليد بن عبد الرحمن الُجر 

وقال أبو حاتم، ومحمد بن عوف الطائى، وابن خراش، والذهبي: "ثقة"، وقال أبو زرعة الدمشقي: "قديم، جيد 
 ل ابن حبان: "من ثقات أهل الشام"، وقال ابن حجر: "ثقة". )عخ م د ت س ق(.الحديث"، وقا

(، ابن حبان، مشاهير علماء األمصار 552/ 7(، ابن حبان، الثقات )ج147/ 8البخاري، التاريخ الكبير )ج
 (، الذهبي، تاريخ43/ 31(، المزي، تهذيب الكمال )ج9/ 9(، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج291)ص: 

(، ابن حجر، 140/ 11(، ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج352/ 2(، الذهبي، الكاشف )ج 333/ 3اإلسالم )ج
 (.582التقريب )ص: 

، عن ابن معين، بنحو لفظ ابن معين في رواية الدوري ورواية  (.161/ 63ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج )2)
بي. الدوري في )ج  (.238/ 4الَغالَّ

معجم البلدان ياقوت، (، 376/ 2معجم ما استعجم )ج ،باليمن. أبو عبيد البكري  ُجَرش: موضع معروف3) )
 (.126/ 2)ج
(، ابن حجر، تهذيب 43/ 31(. وانظر: المزي، تهذيب الكمال )ج161/ 63ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج4) )

 (، بهذا السياق.140/ 11التهذيب )ج
ْمر بن يقظان ا5) ) لشامي، يكنى أبا إسماعيل، قال ابن حجر في التقريب )ص: إبراهيم بن أبي َعْبلة، واسمه ش 
 (: "ثقة". توفي سنة اثنتين وخمسين ومائة. )خ م د س ق(.92
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روى عنه داود بن أبي هند  :"الوليد بن عبد الرحمن الجرشي وحدثنا أبي قال: :(1)قالو  .529
 إبراهيم بن أبي عبلة". :من العراقيين وحده، ورورى عنه

 

اِميُّ اْلِحْمِصيُّ   ِليُّ م ْوالُهُم، الشا ة  اْلب ج  ْيد  اِمٍل، أ ُبو ُعب  ِليُد ْبُن ك  ِقْيل : ِإناُه ِدم ْشِقي   ،اْلو   :(2)و 
خبرنا أ ،أخبرنا أبو العالء ،أخبرنا أبو الفضل ،رنا أبو البركاتأخب :(3)قال ابن عساكر .530

لاأَلْحَوص أخبرنا  ،أبو بكر بي بن الُمَفضَّ ي يحيى بن وسألته يعن :حدثنا أبي قال ،الَغالَّ
يَلة".هو مولى " :معين عن الوليد بن كامل فقال  لَبج 

                                                           

 (.161/ 63ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج1) )
 :فقط حبان ابن وقواه  العلماء، ضعفه: الشامي كامل بن الوليد2) )
: القطان ناب ، وقال"بحديثه يحتج ال ضعيف: "األزدي الق". شيخ: "حاتم أبو وقال". عجائب عنده: "البخاري  قال
 في انحب ابن وذكره". الحديث لين: "-وهو الراجح  –حجر  ابن وقال ،"واه  : "الذهبي قال ،"عدالته تثبت ال"

 (.س د".)والمقاطيع المراسيل يروي : "وقال الثقات،
ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(591/ 1)جمسلم، الكنى واألسماء  ،(152/ 8)جالبخاري، التاريخ الكبير 

/ 8ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(223/ 9)جو ،(554/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،(14/ 9)ج
الذهبي، تاريخ  ،(70/ 31)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(186/ 3)ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون  ،(362

الذهبي،  ،(724/ 2)جالذهبي، المغني في الضعفاء  ،(354/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(536/ 4)جاإلسالم 
/ 7)جابن حجر، لسان الميزان  ،(147/ 11ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(344/ 4)جميزان االعتدال 

 (.583: ابن حجر، التقريب )ص ،(427
 (255/ 63)جابن عساكر، تاريخ دمشق 3) )
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، أ ُبو  قاِريُّ ِشيُّ الُمو  ماٍد الُقر  ِلْيُد بُن ُمح  ْول ى ي ِزْيِد بنُ  الو  ، م  اِميُّ ِلِك ِمْن  ِبْشٍر الشا ْبِد الم  ع 
ْاء ْلق  قاِر، ِحْصٌن باْلب         :(1)أ ْهِل الُمو 

حمد ، أخبرنا مُبْندارأخبرنا أبو البركات األنماطي، أخبرنا ثابت بن  :(2)قال ابن عساكر .531
يى أبي: عن يح ، حدثنالالُمَفضَّ اأَلْحَوص بن بن علي، أخبرنا محمد بن أحمد، أخبرنا ا

 ".ضعيف :قال: "والوليد بن محمد الُمَوقَّر ي  
 

طااِب،   ْبِد هللِا بِن ُعم ر  بِن الخ  ْول ى ع  ، م  ِني  ِلْيِد ُعْثم ان، أ ُبو ُعْثم ان الم د  ِلْيُد بُن أ ِبي الو  الو 
ِلْيِد، وهو وهم ِلْيُد بُن الو  ، وقال بعضهم: الو         :(3)وقيل: م ْول ى ُعْثم ان 

كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى بن عبد الجبار  :(4)قال الخطيب البغدادي .532 أخبرنا  ،السُّ
محمد بن عبد هللا بن إبراهيم الشافعي، حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، حدثنا ابن 

بي ، ولي  لم يرو عنه إال المصريون  :، عن يحيى بن معين قال: "الوليد بن أبي الوليدالَغالَّ
 به بأس".

                                                           

( (1: قاِري  ا على ضعفه":كان الُمَوقَّر ي  مُ قال الذهبي: " الوليد بن محمد الُمو   جمعا
 ضعفه ابن المديني، وأحمد، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والترمذي، والنسائي، وقال البخاري: "ف ي حديثه مناكير".

وترك ابن خزيمة االحتجاج به، وقال ابن حبان: "كان يرفع المراسيل، ويسند الموقوف، ال يجوز االحتجاج به 
 "متروك". توفي سنة اثنتين وثمانين ومائة. )ت ق(. بحال". وقال ابن حجر:

(، البخاري، 155/ 8(، البخاري، التاريخ الكبير )ج123ابن المديني، سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني )ص: 
/ 4(، العقيلي، الضعفاء الكبير )ج103(، النسائي، الضعفاء والمتروكون )ص: 136الضعفاء الصغير )ص: 

(، ابن عدي، الكامل في 77/ 3(، ابن حبان، المجروحين )ج15/ 9تم، الجرح والتعديل )ج(، ابن أبي حا318
(، ابن شاهين، تاريخ أسماء الضعفاء 135/ 3(، الدارقطني، الضعقاء والمتروكون )ج352/ 8ضعفاء الرجال )ج
(، 186/ 3)ج (، ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون 156(، أبو نعيم، الضعفاء )ص: 188والكذابين )ص: 

/ 4(، الذهبي، ميزان االعتدال )ج724/ 2(، الذهبي، المغني في الضعفاء )ج76/ 31المزي، تهذيب الكمال )ج
 (.583(، ابن حجر، التقريب )ص: 346
  (، بهذا السياق.78/ 31(، وانظر: المزي، تهذيب الكمال )ج262/ 63ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج2) )

 (.414/ 4يثه لي  بشيء". الدوري )ج: عن ابن معين: "حدالدوري وقال 
(، 385: عن ابن معين: "لي  بشيء". ابن الجنيد )ص: والدورقي ،وابن محرز، والدارمي، ابن الجنيدوقال 

 (.348/ 8(، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج52/ 1(، ابن محرز )ج221الدارمي )ص: 
اِني  وقال   (.15/ 9كذاب". ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج: عن ابن معين: "علي بن الحسن الِهِسْنج 
 مختلف  في توثيقه:: الوليد بن أبي الوليد3) )

قال العجلي، وأبو زرعة، ويعقوب بن سفيان، والذهبي: "ثقة"، وقال ابن حبان: "ربما خالف على قلة روايته"، 
 : "لين الحديث". )بخ م د ت س ق(.-وهو الراجح– وقال ابن حجر
/ 9(، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج458/ 2(، الفسوي، المعرفة والتاريخ )ج466ثقات )ص: العجلي، ال

(، الذهبي، الكاشف )ج 245(، ابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات )ص: 552/ 7(، ابن حبان، الثقات )ج19
حجر، التقريب  (، ابن157/ 11(، ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج548/ 3(، الذهبي، تاريخ اإلسالم )ج356/ 2

 (.584)ص: 
 (.176/ 1الخطيب البغدادي، موضح أوهام الجمع والتفريق )ج4) )

 (.434/ 4: عن ابن معين: "الوليد بن أبي الوليد ثقة، يروى عنه أهل مصر". الدوري )جالدوري وقال 
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ْبِد هللِا   ة   ب ِني ِمنْ و ْهُب بُن ع  ع ة ، ْبنِ  ع اِمرِ  ْبنِ  ُسو اء  ْعص  يْ  ص  ،أ ُبو ُجح  و اِئيُّ الُكْوِفيُّ ة  السُّ  ف 
ْيرِ  اُل ل ُه: و ْهُب الخ  ُيق   :    (1)و 

كَّ أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يحيى بن عبد الجبار  :(2)الخطيب البغداديقال  .533  ،ر ي  السُّ
 ،زهرحدثنا جعفر بن محمد بن األ ،رنا أبو بكر محمد بن عبد هللا بن إبراهيم الشافعيأخب

بيحدثنا ابن  ب بن كككككككككككككككككهو  ُجَحْيَفَة:اسم أبي " :قال أبو زكريا يحيى بن معين :قال الَغالَّ
".عبد هللا  َوائ يُّ  السُّ

 

ام ة   ْبنُ  ي ْحي ى  ْيد ابن ويقال - ُأس  ة أ ِبي ْبنُ  ىوهو ي ْحي   - ز  ْيدٍ  أ ُبو ،ُأن ْيس  ِريُّ  ز  ز   اْلج 
، أخو ْيد الرُّه اِويُّ ة أ ِبي بن ز   :   (3)ُأن ْيس 

 حدثني شيبة، بن يعقوب حدثنا العراد، بن محمد بن أحمد حدثنا :(4)قال ابن عدي .534
ل،  .حديثه" تكتب ال :ُأَنْيَسة أبي "ابن قال: معين بن يحيى عن ُمَفضَّ

                                                           

وائي  هللا عبد بن وهب1) )  عنه، وحفظ عمره، أواخر في  النبي   على قدم الصحابة، صغار من كان: السا
ه بعده، علي ا صحب ثم الحلم، يبلغ لم جحيفة وأبو توفي  هللا رسول أن وذكر  ولي مال الكوفة شرطة ووال 
: ويقال وسبعين، عأرب سنة في موته: واألصح موته؛ في اختلفوا .داراا بها وابتنى الكوفة جحيفة أبو نزل. الخالفة
 .- أعلم فاهلل - الثمانين بعد ما إلى عاش
المزي، تهذيب الكمال  ،(1619/ 4)ج ، ابن عبد البر، االستيعاب(2722/ 5)ج الصحابة معرفة نعيم، أبو
 (.490/ 6ابن حجر، اإلصابة )ج ،(132/ 31)ج
 .(60/ 1)ج المتشابه تلخيص الخطيب البغدادي، تالي2) )
ة أبي بن يحيى3) )  متفق  على تضعيفه: :ُأن ْيس 
 وقال ،"ثالحدي ضعيف هو: "حاتم أبو زاد". بالقوي  لي : "زرعة وأبو حاتم أبو وقال ،"بذاك لي : "البخاري  قال 

 إذا تىح المراسيل، ويرفع األسانيد يقلب ممن كان: "حبان ابن وقال الحديث، متروك: والدارقطني النسائي،
 جيحت ال وقال الحاكم: "ممن ،"به االحتجاج يجوز ال معمولة، أنها يشك لم الصناعة في المبتديء سمعها

 (.ت) ومائة، وأربعين ست سنة مات ،"ضعيف: "حجر ابن بروايته"، وقال
، ابن أبي حاتم، الجرح (109: ص)، النسائي، الضعفاء والمتروكون (262/ 8ج)البخاري، التاريخ الكبير 

الحاكم أبو عبد هللا، سؤاالت السجزي للحاكم  ،(110/ 3ابن حبان، المجروحين )ج ،(130/ 9ج)والتعديل 
ابن حجر،  ،(731/ 2)جالذهبي، المغني في الضعفاء  ،(227/ 31)ج، المزي، تهذيب الكمال (198: ص)

 (.588: ، ابن حجر، التقريب )ص(183/ 11تهذيب التهذيب )ج
من  (53/ 64)ج. وأورده ابن عساكر في تاريخ دمشق (4/ 9ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج4) )

 طريق ابن عدي، وبلفظه.
 .(226: ص) ، الدارمي(415/ 4)ج الدوري  ".بشيء لي : "معين ابن : عنوالدارمي، الدوري وقال 
/ 4)ج الدوري  ."ُأَنْيَسة أخوان أبي بن ُأَنْيَسة، ويحيى أبي بن زيد: "معين ابن عن :خيثمة أبي وابن ،الدوري  وقال
 .(118/ 1ابن أبي خيثمة، السفر الثالث )ج( 471
 بن جاجح يعني يذكرون، الذين هؤالء إلي  من ُأَنْيَسة أحب أبي بن يحيى: "معين ابن عن :المديني ابن وقال
/ 1)جو ،(31/ 1)جو ،(27/ 4)ج، العقيلي، الضعفاء الكبير "إسحاق بن ومحمد سوار، بن وأشعث أرطاة،
280.) 
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 ْنداربُ  بن ثابت المعالي أبو أخبرنا األنماطي، البركات أبو : أخبرنا(1)وقال ابن عساكر .535
 نب أحمد بن محمد بكر أبو أخبرنا الواسطي، علي بن محمد العالء أبو أخبرنا البقال،
ْير ي  موسى بن محمد ان أمية أبو أخبرنا ،الَباَبس  ل بن َغسَّ بيا اأَلْحَوص بن الُمَفضَّ  ،لَغالَّ
 أبي وابن ،(2)األيلي والحكم فروة، أبي بن "إسحاق قال: معين بن يحيى حدثنا أبي، حدثنا

 حديثهم". ُيكتب ال يحيى: (3)]ُأَنْيَسة  [

 ناأخبر  الحسن بن أحمد أخبرنا المبارك، بن البركات أبو : أخبرنا(4)عساكر ابن وقال .536
ْير ي  بكر أبو أخبرنا الواسطي، العالء أبو  أبي ، حدثناللُمَفضَّ ااأَلْحَوص بن  ، أخبرناالَباَبس 
 هاب يبعث الرَّقَّة، جسر على تمر العسل أزقاق رأى من عن معين بن يحيى "قال قال:
 الزهري". ُأَنْيَسة  إلى أبي بن يحيى

                                                           

 .(52/ 64)ج. ابن عساكر، تاريخ دمشق "ضعيف: "ابن معين عن صالح: بن معاوية وقال
 وزيد شيء،ب حديثه ولي  سنًّا، زيد من أقدم ُأَنْيَسة كان أبي بن يحيى: "معين ابن عن :الدورقي هللا عبد وقال
 .(4/ 9ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج". ثقة
ث ابن أبي خيثمة، السفر الثال ."بشيء حديثه لي  الحديث، ضعيف: "معين ابن عن خيثمة: أبي ابن وقال
 (.230/ 3)جو ،(118/ 1)ج
 .(53/ 64)جو ،(20/ 15)ج، و(252/ 8)جابن عساكر، تاريخ دمشق 1) )
 هللا األيلي. عبد بن الحكم2) )

ابن  ،(478/ 2ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(121/ 3)جانظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 
/ 3)جريخ اإلسالم الذهبي، تا ،(572/ 1)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(19/ 15)جعساكر، تاريخ دمشق 

634). 
 الروايات في وردت كما إثباتها، -أعلم تعالى وهللا – والصواب الرواية، هذه من اللفظة هذه سقطت :قلت3) )

 .الرواية هذه بعد ُأثبتت التي
 .(55/ 64)جابن عساكر، تاريخ دمشق 4) )
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، الُكْوِفيُّ   ِليُّ ْبِد هللِا الب ج  ِرْيِر بِن ع   : (1)ي ْحي ى بُن أ يُّْوب  بِن أ ِبي ُزْرع ة  بِن ع ْمِرو بِن ج 
ل بن  رواية في ... قال معين بن يحيى أن :(2)اهينقال ابن ش .537 ان الُمَفضَّ : عنهَغسَّ

 .ضعيف" الكوفي: أيوب بن "يحيى
 

                                                           

لي أيوب بن يحيى1) )  :آخرون  فيه وتوسط األئمة، بعض وثقه: الب ج 
 لي : "سفيان نب يعقوب وقال الثقات، في شاهين وابن حبان، ابن وذكره ،"ثقة: "والذهبي والبزار، داود، وأب وقال
 (.ت د خت. )ومائة ستين سنة نحو إلى بقي". به بأس ال: "حجر ابن وقال ،"بأس به

 .  له معين ابن توثيق يرجح وهذا األئمة، أكثر لتوثيق ثقة، أنه الراجح :قلت
: 9/ 9جالبزار، مسند البزار،[ ،(137/ 3)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ ،(260/ 8)جريخ الكبير البخاري، التا
ابن عدي،  ،(594/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،(127/ 9)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(3509رقم الحديث 

بن شاهين، تاريخ ا ،(260: ص)ابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات  ،(342/ 2الكامل في ضعفاء الرجال )ج
مغلطاي، إكمال تهذيب الكمال  ،(231/ 31)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(196: ص) أسماء الضعفاء والكذابين

الذهبي، سير أعالم  ،(361/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(251/ 4)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(287/ 12)
، ابن (362/ 4)جهبي، ميزان االعتدال الذ ،(730/ 2)جالذهبي، المغني في الضعفاء  ،(10/ 8)ج النبالء

 (.588: ابن حجر، التقريب )ص ،(186/ 11حجر، تهذيب التهذيب )ج
 أبي وابن، وإسحاق بن منصور ،محمد بن عبد هللا البرقي ورواية ،(73: ص)ابن شاهين، المختلف فيهم  )2)

بيالغَ  رواية في معين ابن للفظ موافقة معين؛ ابن عن ،علي ابن وأحمد خيثمة، تهذيب ابن حجر، تهذيب ال. الَّ
 (.390/ 4)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(220/ 1ابن حبان، المجروحين )ج ،(186/ 11)ج

 وقد اختلف فيه قول ابن معين:
 (.390/ 4)جالعقيلي، الضعفاء الكبير ". بشيء لي : "معين ابن عن: الدارمي وقال
 (.57: ص) طهمان ابن". الحديث صالح: "معين ابن عن: طهمان ابن وقال
، (540/ 3)جو ،(449/ 3)جو ،(302/ 3)ج الدوري ". بأس به لي : "معين ابن عن: والدارمي ،الدوري  وقال

 (. 235: ص) الدارمي
 .(302/ 3)ج الدوري  ".المبارك بن هللا عبد منه سمع: "الدوري  وقال
ابن عدي، الكامل في ضعفاء  ،(453/ 3)ج الدوري ". ثقة: "معين ابن عن: الدورقي بن هللا وعبد ،الدوري  وقال

 (.342/ 2الرجال )ج
 فيه له ألن فيه، التوقف يوجب البجلي أيوب بن يحيى في معين بن يحيى من الكالم وهذا: "شاهين ابن وقال
لف فيهم ابن شاهين، المخت". بذلك أعلم وهللا رضيه، قد به أراد لعله منه سمع المبارك ابن أن: وقوله قولين،
 .(73: ص)

 له ألن يه،ف التوقف يوجب البجلي أيوب بن يحيى في معين بن يحيى من الكالم قال ابن شاهين: "وهذا قلت:
ن، المختلف فيهم ابن شاهي بذلك". أعلم وهللا رضيه، قد به أراد لعله منه سمع المبارك ابن أن: وقوله قولين، فيه
 .(73: ص)
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ِقْيل : ِبْشرٌ  - ن ْسرٌ  ، اْسُمه:ي ْحي ى بُن أ ِبي ُبك ْيرٍ   ِقْيل : ب ِشْيرٌ ، و  أ ُبو ، بِن أ ِسْيٍد الع ْبِديُّ  - و 
ْيِسيُّ م ْوال ُهْم، الُكوْ  ز ك ِرياا ْرم ان ،ِفيُّ الق   : (1)ق اِضي ك 

كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى  :(2)قال الخطيب البغدادي .538 د بن كككككككك، قال: أخبرنا محمالسُّ
، قال: بيالَغالَّ عبد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن 

ر شْ ابن ب   :وه ؛مان كوفيرَ ضي كَ قا ُبَكْير:يحيى بن أبي "قال أبو زكريا يحيى بن معين: 
 ".يد من عبد القي س  بن أَ ا

 

اِبرٍ   انِ  بنِ  ي حيى ْبُن ج  سا ْمٍرو بنِ  ح  اِميُّ  ع  اِضي، الش  ، أ ُبو ع ْمٍرو اْلق   :(3)الط اِئيُّ
 ،ن َخْيُروْ  بن الحسن بن أحمد أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(4)قال ابن عساكر .539

ْير ي  بكر أبو أخبرنا واسطي،ال العالء أبو أخبرنا َوص بن اأَلحْ  أمية أبو أخبرنا ،الَباَبس 
ان ل بن َغسَّ  :الطائي جابر بن "يحيى قال: معين بن يحيى عن أظنه أبي ، حدثناالُمَفضَّ

 بحمص". قاضياا كان

                                                           

 :آخرون  فيه وسطوت األئمة، بعض وثقه: ُبك ْير أبي بن يحيى1) )
ا كان: "أحمد وقال ،"ثقة: "حجر وابن والذهبي، والعجلي، المديني، ابن قال  الثقات، في حبان ابن وذكره ،"كي  سا
 (.ع. )ومائتين تسع أو ثمان سنة الراجح أنه ثقة. توفي قلت:". صدوق : "حاتم أبو وقال

/ 9)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(468: ص) العجلي، الثقات ،(264/ 8)جالبخاري، التاريخ الكبير 
الكالباذي، رجال  ،(252/ 2)ج ابن يون ، تاريخ ابن يون  المصري  ،(257/ 9)ج ابن حبان، الثقات ،(132

ابن  ،(362/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(245/ 31)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(804/ 2)ج صحيح البخاري 
 (.588: التقريب )صابن حجر،  ،(190/ 11حجر، تهذيب التهذيب )ج

 .(232/ 16)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )
 (.228: ص) الدارمي". ثقة: "معين ابن عن: الدارمي وقال
 :آخرون  فيه وتوسط األئمة، بعض وثقه :الطائي جابر بن يحيى3) )

 :بيالذه وقال ،"الحديث صالح: "حاتم أبو وقال. الثقات في حبان ابن وذكره". ثقة: "والعجلي دحيم، فقال
 ت د م بخ. )ومائة وعشرين ست سنة مات ،"كثيراا وأرسل...  ثقة: "-وهو الراجح  –حجر  ابن وقال ".صدوق "
 (.ق س

 ،(469: ص) العجلي، الثقات ،(265/ 8)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(318/ 7)ابن سعد، الطبقات الكبرى 
الخطيب البغدادي، تلخيص  ،(520/ 5)ج ان، الثقاتابن حب ،(133/ 9)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 

ابن  ،(363/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(248/ 31)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(556/ 1)المتشابه في الرسم 
 (.588: ابن حجر، التقريب )ص ،(191/ 11حجر، تهذيب التهذيب )ج

  .السياق بهذا( 250/ 31)جال المزي، تهذيب الكم: وانظر ،(104/ 64)جابن عساكر، تاريخ دمشق 4) )

تاريخ  ابن عساكر،". الطائي جابر بن يحيى: "الشام أهل تسمية في قال معين ابن عن: صالح بن معاوية وقال
 (.102/ 64)جدمشق 
 (.191/ 11ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج". ثقة: "معين ابن عن: الدارمي وقال
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ياان  الب ْكِريُّ   اِن بِن ح  سا ْيِس ، ي ْحي ى بُن ح  ، التِ نِ   :(1)، ن ِزْيُل ِتنِ ْيس  يُّ أ ُبو ز ك ِرياا، الب ْصِريُّ
 ،ْنداربُ أخبرنا أبو المعالي ثابت بن  ي،أخبرنا أبو البركات األنماط :(2)قال ابن عساكر .540

ْير ي أخبرنا أبو بكر  ،أخبرنا أبو العالء الواسطي ل بن اأَلْحَوص بن اأخبرنا  ،الَباَبس  لُمَفضَّ
ان ي عن وكان يرو  ،مات بمصر :زي يحيى بن حسان الرا" :قال أبو زكريا :أبي ، حدثناَغسَّ

 ". سليمان بن بالل
 

                                                           

ْيِسي   حسان بن يحيى1) )  :األئمة وثقه: التِ نِ 
 ،"أمون م ثقة: "العجلي وقال ،"صالح رجل ثقة ثقة: "أحمد وقال ،"حسان بن يحيى الثقة أخبرنا: "الشافعي قال
 حسن قة،ث كان: "يون  بن سعيد أبو وقال ،"ثقة: "وقال مطين النسائي، وقال ،"حديث صاحب ثقة: "البزار وقال

 .الثقات في حبان ابن وذكره ،" رئي إمام ثقة: "الذهبي وقال ،"بها وحدث كتباا، وصنف الحديث،
 ".حجة ثقة،: لقال لحقه، كان لو: "الذهبي فأجاب ،"الحديث صالح: "حاتم أبو وقال
 (.س ت د م خ. )وستون  أربع وله ومائتين ثمان سنة توفي". ثقة: "-وهو الراجح  –حجر ابن وقال
ي   - ن كور في وسط البحر والماء بها محيط، وهي مبلدة من بالد ديار مصر  :ت ن  ْي هذه النسبة إلى  :الت  ن  ْيس 

 .(98/ 3األنساب ) :لسمعاني. ابن حام بن نوح، وهي من كور الريذاالخليج، وسميت بتني  
 ،(269/ 8)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(253/ 3)جأحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد 

ابن  ،(135/ 9)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،]4084حديث : رقم ال24/ 100ج البزار، مسند البزار،[
/ 31)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(252/ 9)ج ابن حبان، الثقات ،(252/ 2)ج يون ، تاريخ ابن يون  المصري 

 السيوطي، حسن المحاضرة ،(363/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(127/ 10)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(266
 (.589: ابن حجر، التقريب )ص ،(197/ 11حجر، تهذيب التهذيب )ج ، ابن(287/ 1)ج
 المبارك، ابن عنه يروى  ثقة،: "معين ابن عن :محرز ابن وقال .(114/ 64)جابن عساكر، تاريخ دمشق  )2)

 (.99/ 1)ج محرز ابن". بسر بن هللا عبد عن يروى  مسلم، بن ووليد
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ِميُّ م ْوال ُهم  ْضر  ْمز ة  بِن و اِقٍد الح  ْحم ِن الب ت ْلِهيُّ ، ي ْحي ى بُن ح  ْبِد الرا ، ق اِضي أ ُبو ع  م ْشِقيُّ ، الدِ 
 :(1)ِدم ْشق  

 أخبرنا ،ن َخْيُروْ أبو الفضل بن  أخبرنا ،األنماطي البركاتأخبرنا أبو  :(2)ابن عساكرقال  .541
ْير ي  بكرأبو  أخبرنا ،أبو العالء الواسطي لااأَلْحَوص بن نا أبو أمية حدث ،الَباَبس  ، لُمَفضَّ

ل بن  يأب حدثنا ان قالالُمَفضَّ  ...قال يحيى بن معين  :َغسَّ
 ،و بكرنا أبحدثو  - بهذا اإلسناد -نا أبو العالء خبر أ ،ُبْندارثابت بن  وأخبرنا :(3)قالو  .542

ل  أخبرنا ،ميةأبو أ أخبرنا حب إلى كان صدقة أ" :سمعت يحيى بن معين يقول :قالالُمَفضَّ
ر  أبي  من يحيى  أحب إليَّ  :(6)وصدقة ،اقدريًّ  :وكان يحيى بن حمزة ،(5)من الوليد (4)ُمْسه 

 ".بن حمزة
رنا أبو أخب ،َخْيُرْون أخبرنا أبو الفضل بن  ،أخبرنا أبو البركات بن المبارك :(7)وقال .543

ْير ي أخبرنا أبو بكر  ،حمد بن عليالعالء م  ، حدثنالالُمَفضَّ اأَلْحَوص بن أخبرنا  ،الَباَبس 
كاتب  - (8)يحدث عن سليمان بن داود :ويحيى بن حمزة" :قال يحيى بن معين :أبي قال

 :فقد، "سليمان بن داود :إنما أراد بقوله لي  بقوي  ،- لي  بقوي  :عمر بن عبد العزيز
                                                           

 :آخرون  فيه وتوسط األئمة، بعض وثقه: الحضرمي واقد بن حمزة بن يحيى1) )
 بن وبويعق داود، وأبو شيبة، بن ويعقوب والعجلي، دحيم، وقال ،"ثقة أصحابنا عند كان: "المديني ابن قال

: أحمد وقال ،"صالحه الحديث، كثير كان: "سعد ابن وقال .الثقات في حبان ابن وذكره". ثقة: "والنسائي سفيان،
 فلم قدرال إلى يميل كان وإن الحديث، في ثبتاا كان: "الذهبي وقال ".ق صدو : "حاتم أبو وقال ،"بأس به لي "

 لصحيح.ا على ومائة وثمانين ثالث سنة توفي". بالقدر رمي ثقة: "-وهو الراجح  –حجر ابن . وقال"داعية يكن
أحمد، العلل ومعرفة  ،(579: خليفة بن خياط، الطبقات )ص ،(325/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى  (.ع)

 ،(160: ، ابن المديني، سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني )ص(39/ 2)جالرجال، رواية عبد هللا بن أحمد 
 ،(397/ 4)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(470: ص) العجلي، الثقات ،(268/ 8)جالبخاري، التاريخ الكبير 

المزي، تهذيب  ،(249/ 9)جو ،(614/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،(136/ 9)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 
 (.589: ابن حجر، التقريب )ص ،(355/ 8)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(278/ 31)جالكمال 

  ، بهذا السياق.(130/ 13)جالمزي، تهذيب الكمال  ، وانظر:(13/ 24)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )

بي رواية في معين ابن لفظ بنحو معين؛ ابن عن ،الدوري  ورواية  (.474/ 4)ج الدوري . الَغالَّ
 (.441/ 4)ج الدوري ". بالقدر يرمي وكان دمشق قاضي كان حمزة بن يحيى: "معين ابن عن: الدوري  وقال
 (.131/ 64)جابن عساكر، تاريخ دمشق ". قدريًّا حمزة بن يحيى كان: "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال
  ، بهذا السياق.(130/ 13)جالمزي، تهذيب الكمال  نظر:، وا(13/ 24)جابن عساكر، تاريخ دمشق 3) )

ر بن األعلى عبد4) ) ان ي، ُمْسه  ر   أبو الَغسَّ  الدمشقي. ُمْسه 
 الدمشقي. العباس أبو موالهم، القرشي مسلم بن الوليد5) )
 الدمشقي. العباس أبو موالهم، األموي  خالد بن صدقة6) )
 .(129/ 64)جابن عساكر، تاريخ دمشق 7) )
(: 251 وقال ابن حجر في التقريب )ص: داريا، سكن الدمشقي، داود أبو الخوالني، داود بن سليمان8) )
 (.س مد". )صدوق "
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 برناأخ ،محمد بن علي ، أخبرناُبْندارثابت بن  أخبرنا ،اات أيضا أبو البرك :(1)أخبرنا .544
لاأَلْحَوص بن  أخبرنا ،أحمد محمد بن ل أبي  ، حدثناالُمَفضَّ  بن يحيى[ :قالالُمَفضَّ
 ". ثقة :يحيى بن حمزة" :(2)]معين

 أبو أخبرنا ،ُبْندار بن ثابت المعالي أبو أخبرنا المبارك، بن البركات أبو أخبرنا :(3)قالو  .545
ْير ي  بكر أبو أخبرنا الواسطي، العالء ل بن غَ  ، أخبرناالَباَبس  اناأَلْحَوص بن الُمَفضَّ  ، حدثناسَّ
 ومائة". ثمان سنة مولده وكان الحضرمي: الرحمن عبد أبو حمزة بن "ويحيى قال: أبي

ْير ي ال ربك أبو ، أخبرناُبْندار بن ثابت أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا: (4)وقال .546 ، َباَبس 
ان حدثنا ل بن َغسَّ ان: أبي ، حدثنااأَلْحَوص بن الُمَفضَّ ل بن َغسَّ  بن يحيى دثنا"ح الُمَفضَّ
 القدر". به يظن كان ثقة، ؛دمشق قاضي حمزة:

                                                           

 .(129/ 64)جابن عساكر، تاريخ دمشق 1) )
 لمزي،ا ذكره وقد معين، البن منسوباا القول هذا يكون  أن يقتضى والسياق األصل، في توجد ال :قلت2) )

 (.355/ 8)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(283/ 31)جالمزي، تهذيب الكمال . معين بنا قول من والذهبي
الذهبي، سير  ،(283/ 31)جالمزي، تهذيب الكمال : وانظر .(126/ 64)جابن عساكر، تاريخ دمشق 3) )

 .السياق ، بهذا(998/ 4)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(355/ 8)ج أعالم النبالء
ساكر، ابن ع". وثمانين ثالث أو اثنتين سنة توفي حمزة بن يحيى: "معين ابن عن: لحصا بن معاوية وقال 

 (.134/ 64)جتاريخ دمشق 
 ، بهذا السياق.(283/ 31)ج. وانظر: المزي، تهذيب الكمال (131/ 64)جابن عساكر، تاريخ دمشق 4) )
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ياة  الُكْوِفيُّ   ن اٍب اْلك ْلِبيُّ  ،ي ْحي ى ْبُن أ ِبي ح  ياة   و اْسمُ  ،أ ُبو ج  ي   :أ ِبي ح   :(1)ح 

أخبرنا أبو المعالي ثابت بن  ،أخبرنا أبو البركات األنماطي :(2)اكرقال ابن عس .547
ْير ي أخبرنا أبو بكر  ،أخبرنا أبو العالء الواسطي ،ُبْندار أَلْحَوص بن ا أخبرنا ،الَباَبس 

                                                           

ياة أبي بن يحيى1) )  :توثيقه في مختلف  : ح 
ا وقال ،"يدل  كانو  ثقة، كان: "نعيم أبو قال  شيئا منه سمعت وما يدل ، كان أنه إال بأس، به كان ما: "أيضا
 بن هللا عبد بن محمد وقال ،"يدل  كان ولكن صدوقاا، كان: "هارون  بن يزيد ، وقال"حدثنا فيه قال شيئا إال
 صدوق : "ةزرع أبو ، وقال"يسمع لم بما يحدث كان بالتدلي ، حديثه أفسد تدلي ، صاحب كان صدوق،: "نمير
 .الثقات في حبان ابن وذكره". نكرة حديثه وفي يدل ، وكان صدوقاا، كان: "خراش ابن وقال ،"يدل 
 ذاهب: "البخاري  وقال ،"عنه أروى  أن أستحل ال: "القطان يحيى وقال ،"الحديث في ضعيفاا كان: "سعد ابن وقال

 النسائي،و  سفيان، بن يعقوب ، وقال"فضع وفيه حديثه، يكتب الحديث، ضعيف: "العجلي ، وقال"الحديث
س وقال ،"بذاك لي : "داود أبو وقال ".ضعيف: "والبيهقي والدارقطني، : الحاكم أحمد أبو وقال ،"متروك: "الفالَّ

 المناكير به فالتزق  الضعفاء، من سمع ما الثقات على يدل  ممن كان: "حبان ابن وقال ".عندهم بالقوي  لي "
ا حمالا  حنبل بن أحمد عليه وحمل القطان، سعيد بن يحيى فوهاه هيرالمشا عن يرويها التي  ."شديدا
 (.ق ت د. )قبلها أو ومائة خمسين سنة توفي". تدليسه لكثرة ضعفوه: "حجر ابن وقال
 وعده ابن حجر في الخامسة من طبقات المدلسين. .ضعيف أنه الراجح :قلت

: ص) الكبير الترمذي، العلل ،(267/ 8)جتاريخ الكبير البخاري، ال ،(342/ 6)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
/ 3)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ ،(114/ 3)ج أحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد ،(393
ابن أبي حاتم،  ،(398/ 4)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(109: ص) الضعفاء والمتروكون  النسائي، ،(108

ابن عدي،  ،(111/ 3ابن حبان، المجروحين )ج ،(597/ 7)ج الثقات حبان، ابن ،(138/ 9ج)الجرح والتعديل 
الجوزي،  ابن ،]4145 : رقم الحديث658/ 2ج الكبرى، السنن البيهقي،[ ،(54/ 9الكامل في ضعفاء الرجال )

 ،(364/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(284/ 31)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(193/ 3)ج الضعفاء والمتروكون 
 ابن حجر، طبقات المدلسين ،(201/ 11ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(371/ 4)جالذهبي، ميزان االعتدال 

 (.589: ابن حجر، التقريب )ص ،(57: ص)
 .(144/ 64)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )

 وقد اختلف فيه قول ابن معين:
 (.302/ 3)ج الدوري ". يةح أبى بن يحيى الكلبي جناب أبو: "معين ابن عن: الدوري  قال

 (.398/ 4العقيلي، الضعفاء الكبير )ج ". بأس به لي : "معين ابن عن: وقال
 (.238: ص) الدارمي". صدوق : "معين ابن عن: الدارمي قال
 نعيم وأب وكان: "يحيى قال يدل ، كان أنه إال بأس به لي : "معين ابن : عنالدورقي أحمد بن هللا عبد قال
 (.50/ 9ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج". يدل  كان أنه إال بأس جناب بيبأ يكن لم يقول
 .(70/ 1)ج محرز ابن". بقوي  لي : "معين ابن عن: محرز ابن قال
 (.432: ص) الجنيد ابن". الحديث ضعيف: "معين ابن عن: الجنيد ابن قال
 (.111/ 3المجروحين )جابن حبان، ". ضعيف ضعيف،: "معين ابن عن: شيبة أبي بن يعقوب قال
 جناب بوأ يقول نعيم أبا سمعت حية، أبي بن يحيى الكلبي جناب أبو: "معين ابن عن: صالح بن معاوية قال
 (.50/ 9ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج". يدل 
 (.138/ 9)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ". الحديث ضعيف: "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال
 (.111/ 3ابن حبان، المجروحين )ج". بشيء لي : "معين ابن عن: أبان بن جعفر قال
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ان ل بن َغسَّ كوفي  :الكلبيَجَناب أبو " :وقال أبو زكريا :أبي قال ، حدثناالُمَفضَّ
 ".ضعيف

 أبوأخبرنا  ،ُبْندار بن ثابت المعالي أبوأخبرنا  المبارك، بن البركات أبو أخبرنا: (1)وقال .548
ْير ي  بكر أبوأخبرنا  الواسطي، العالء لااأَلْحَوص بن  أمية أبوأخبرنا  ،الَباَبس   ، حدثنالُمَفضَّ
 بعس سنة الكلبي: جناب أبو حية، بن أبي يحيى "ومات معين: بن يحيى قال قال: أبي

 وأربعين".
 بن حمدمأخبرنا  ،َخْيُرْون  بن الفضل أبوأخبرنا  األنماطي البركات أبو أخبرنا :(2)وقال .549

ل  أبي حدثنا اأَلْحَوص،أخبرنا  ،بكر أبوأخبرنا  علي،  لم :(3)يمنع أبو "وقال قال:الُمَفضَّ
 يدل ". كان أنه إال ،بأس جناب بأبي يكن

 

ة  الو ادِعيُّ م  ، و اسْ ي ْحي ى بُن ز ك ِرياا بِن أ ِبي ز اِئد  ِعْيٍد الُكْوِفيُّ هِ والهم، أ ُبو س  دِ  ْيُمْوُن  :ُم ج  م 
اِنيُّ ا ْمد   :(4)بُن ف ْيُرْوٍز اله 

كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى  :(5)قال الخطيب البغدادي .550 د بن كككككككك، قال: أخبرنا محمالسُّ
، قال: بيالَغالَّ عبد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن 

                                                           

الراجح أنه ضعيف عند ابن معين، حيث أكثر الروايات عنه على تضعيفه، وهو يوافق موقف يحيى قلت: 
 القطان من الراوي.

 .السياق هذاب ،(289/ 31)جالمزي، تهذيب الكمال  :وانظر .(146/ 64)جابن عساكر، تاريخ دمشق 1) )
ابن حجر، تهذيب  (287/ 31)جوانظر: المزي، تهذيب الكمال  .(140/ 64)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )

 ، بهذا السياق.(202/ 11التهذيب )ج
 الُماَلئي، يمنع أبو األحول، موالهم التيمي زهير بن حماد بن عمرو: ُدَكْين واسم الكوفي، ُدَكْين بن الفضل3) )

 ةعشر  تسع وقيل عشرة ثماني سنة توفي ،"ثبت ثقة(: "446 قال ابن حجر في التقريب )ص: بكنيته، مشهور
 (.ع. )البخاري  شيوخ كبار من وهو ثالثين سنة مولده وكان ومائة،
 بالكوفة: بالكت صنف من أول أنه حاتم أبي ابن وذكر توثيقه، على متفق :زائدة أبي بن زكريا بن يحيى4) )
 تقيم"مس: حاتم ثبت"، وقال أبو "ثقة،: الثقات"، وقال أحمد: "ثقة"، وقال النسائي من "هو: المديني ابن قال 

 (.ع. )ومائة وثمانين أربع أو ثالث سنة توفي ،"متقن ثقة: "حجر ابن ثقة"، وقال الحديث،
ي ابن أب ،(471: ص) ، العجلي، الثقات(273/ 8)ج، البخاري، التاريخ الكبير (75: ص) العلل المديني، ابن

، ابن حبان، مشاهير علماء األمصار (615/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،(144/ 9)جحاتم، الجرح والتعديل 
الذهبي، الكاشف  ،(340/ 8)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(308/ 31)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(274: ص)

 (.590: ، ابن حجر، التقريب )ص(208/ 11، ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج(365/ 2)ج 
 .(175/ 16)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد5) )
 (.338/ 3)ج الدوري ". وستين ثالث بن وهو زائدة أبى بن زكريا بن يحيى مات: "عن ابن معين: الدوري  قال

 (.45/ 4)ج الدوري  رواية". زائدة أبي ابن من أثبت وكيع: "فقال زائدة، أبي وابن وكيع عن يحيى سئل" وقال
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ميمون  :يحيى بن زكريا بن أبي زائدة بن ميمون بن فيروز"قال أبو زكريا يحيى بن معين: 
 ".إسالمي، وفيروز جاهلي، وهم موالي عمرو بن عبد هللا الوادعي

كَّر ي  أخبرنا عبد هللا بن يحيى : (1)وقال .551 ، ، قال: أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعيالسُّ
بير بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن قال: حدثنا جعف ، قال: قال يحيى بن الَغالَّ

 ...". ا، وال أعلمه أخطأ إال في حديث واحدسا ي   كان يحيى بن زكريا كَ "معين: 
كَّر ي  وأخبرني عبد هللا بن يحيى  :(2)وقال .552 عي، ، قال: أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافالسُّ

بير، قال: حدثنا ابن قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزه  ، قال: قال أبو زكريا:الَغالَّ
 ".ومات يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وهو ابن ثالث وستين"
بيوقال  :(3)وقال الكالباذي .553 بيالقال  "،بلغ ثالثا وستين سنة" :عن ابن حنبل الَغالَّ  :َغالَّ
 ".ثمان وخمسين سنة :خالفه ابن معين فقال"

                                                           

 دالخطيب البغدادي، تاريخ بغدا". فيروز بن ميمون  بن زكريا هو زائدة أبي بن زكريا: "معين ابن عن: وقال
 (.172/ 16)ج
: ص) الدارمي". ثقتان كالهما: "فقال زكريا؟ بن يحيى أو إليك، أحب مسهر وابن: معين البن الدارمي وقال
 (.156: ص)و ،(69

: قلت ندك؟ع أخوان أهما ل َم،: "فقال زكريا؟ بن يحيى أو الحديث، في إليك أحب زكريا بن فإسماعيل قلت: وقال
 (.76: ص) الدارمي". إلي أحب يحيى: "فقال الحديث، في أردت ولكني ال

 من يرخ هو: "فقال" عنه يحدث لم عدي بن زكريا إن: "له قيل" له؟ ما ثقة،: "معين ابن عن: طهمان ابن وقال
، بن زكريا  (.68: ص) طهمان ابن. "قريته أهل ومن أبيه، ومن َعد ي 
 (.145/ 9)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ". ثقة زائدة أبى ابن: "معين ابن عن :منصور بن إسحاق وقال
 (.172/ 16)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد". ثقة: "عن ابن معين: مريم أبي بن سعد بن أحمد وقال
 بن حيىي حدثنا: "قال معين، بن يحيى بذاك حدثنا وان"،أخ زائدة أبي ابنا وعمر "زكريا :خيثمة أبي ابن وقال
 (.102/ 1ابن أبي خيثمة، السفر الثالث )ج". عمه وهو زائدة، أبي بن عمر حدثنا: قال زائدة، أبي ابن زكريا
الذهبي،  ،(310/ 31)جالمزي، تهذيب الكمال : وانظر ،(178/ 16)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد1) )

 عن ،الدوري  ورواية .السياق بهذا( 209/ 11ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(339/ 8)ج الءسير أعالم النب
بي رواية في معين ابن للفظ موافقة معين؛ ابن  (.440/ 3)ج الدوري . الَغالَّ
 .(180/ 16)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )
( 307/ 12)جمال تهذيب الكمال مغلطاي، إك: وانظر ،(791/ 2)ج الكالباذي، رجال صحيح البخاري 3) )

 السياق. بهذا
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ِعْيِد بِن   ِعْيدٍ ي ْحي ى بُن س  طااُن، أ ُبو س  ْوٍخ الق  لُ  ف رُّ ، األ ْحو  : ت ِمْيم ، وُيقالُ  ب ِني م ْول ى ،الب ْصِريُّ
دٍ  ل ْيس   ل ْيه أل ح  ء ع   :(1)و ال 

كَّر ي   يحيى بن هللا عبد أخبرني :(2)قال الخطيب البغدادي .554  بن دككككككككمحم أخبرنا: قال ،السُّ
: قال ،بيالَغالَّ  ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال الشافعي، هللا عبد
 والء". قدع عليَّ  ألحد لي : القطان سعيد بن يحيى لي قال ": قال معين، بن يحيى حدثنا

                                                           

 فضالا و  وفهماا وعقالا  وورعاا حفظاا زمانه أهل سادات من وكان: "حبان ابن قال :فروخ بن سعيد بن يحيى1) )
 تعلم منهو  الضعفاء، وترك النقل عن البحث في وأمعن الحديث، رسم العراق ألهل مهد الذي وهو وعلماا، وديناا
  ."شيوخنا وسائر المديني بن وعلي معين بن ويحيى حنبل بن دأحم: الحديث علم
 .(ع. )وسبعون  ثمان   وله ومائة، وتسعين ثمان سنة توفي ،"قدوة إمام حافظ متقن ثقة: "حجر ابن وقال

 ،(611/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،(472: ص) العجلي، الثقات ،(150/ 9)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 
الذهبي، سير  ،(329/ 31)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(237/ 1د في معرفة علماء الحديث )ج الخليلي، اإلرشا
 (.591: ابن حجر، التقريب )ص ،(216/ 11ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(176/ 9)ج أعالم النبالء

 هذاب( 177/ 9)ج الذهبي، سير أعالم النبالء: وانظر ،(203/ 16)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )
 .السياق
 حنيفة يأب رأى من الشيء رأينا ربما هللا، نكذب ال: القطان سعيد بن يحيى قال: "عن ابن معين: الدوري  وقال

 (.283/ 4)جو ،(517/ 3)ج الدوري ". به فقلنا فاستحسناه
ابن عدي، الكامل في . معين ابن عن ،الرمادي منصور بن أحمد رواية من القول هذا عدي ابن ذكر وقد
 (.240/ 8اء الرجال )جضعف
 المبارك، وابن الجراح، بن ووكيع سعيد، بن يحيى: ستة الثوري  سفيان "أصحاب: معين ابن عن: الدوري  وقال

 خالفهفي سفيان عن يحدث هؤالء من أحد ولي : "يحيى قال ،"نعيم وأبو مهدي، بن الرحمن وعبد واألشجعي،
 شيء على ناناث هؤالء من اتفق فإذا بينهما، يفصل سانإن يجيء حتى قوله؛ القول فيكون  الستة هؤالء بعض
 (.560/ 3)ج الدوري ". قولهما القول كان
 بن يحيى ربشَّ  سنة، بعشرين موته قبل سعيد بن ليحيى رجل رأى: يقول عفان سمعت: "عن ابن معين :وقال
 (.246/ 4)ج الدوري ". القيامة يوم هللا من بأمان سعيد
 عنه وى ر  قد: ليحيى قلت جعفر، بن الحميد عبد يضعف القطان سعيد بن حيىي كان: "معين ابن عن: وقال
 كانوا ماو  قوم، عن يروي  سعيد بن يحيى كان وقد: "يحيى قال ،"ويضعفه عنه روى : "قال سعيد؟ ابن يحيى
 (.197/ 4)ج الدوري ". شيئاا عنده يساوون 
 نب الرحمن عبد أو سفيان في إليك أحب يحيى: "قلت سفيان، أصحاب عن معين ابن سألت: الدارمي وقال
 (.61: ص) الدارمي". يحيى: "فقال مهدي؟

". ثقتان" :فقال زريع؟ بن يزيد أو شعبة في إليك أحب يحيى: قلت شعبة، أصحاب عن معين ابن سألت: وقال
 (.64: ص) الدارمي
 دوعب يحيىو  وكيع: المشهورون : "قال هم؟ من سفيان أصحاب عن وسئل يحيى، وسألت: محرز ابن وقال
 يحيى سمعت: "معين ابن عن :وقال (.109/ 1)ج محرز ابن". الثقات هؤالء: نعيم وأبو المبارك وابن الرحمن
 بن يحيى: له وقيل: معين ابن عن :وقال (.111/ 1)ج محرز ابن". القطان يعنى ثقة، وهللا وكان سعيد، بن
 سمككككككككككككعت: "معين ابن عن :وقال (.75/ 2)ج محرز ابن". يحفظها كان جيد،: "قال حفظه؟ كان كيف سعيد
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ل مة  ِميُّ  ي ْحي ى ْبُن س  ْضر  ْيٍل اْلح  رٍ  ، أ ُبوْبِن ُكه  ْعف  ، أ ُخو ج  ل مةمُ  اْلُكوِفيُّ ماُد ْبُن س  ْبِن  ح 
ْيلٍ   :(1)ُكه 

 ،ْنداربُ أخبرنا أبو المعالي ثابت بن  ي،أخبرنا أبو البركات األنماط :(2)ابن عساكر قال .555
ْير ي أخبرنا محمد بن أحمد  ،أخبرنا أبو العالء الواسطي لباأَلْحَوص أخبرنا  ،الَباَبس   ن الُمَفضَّ

                                                           

ا رأيت ما: يقول مهدى بن الرحمن عبد / 2ج) محرز ابن". القطان سعيد بن يحيى يعنى منه، خيراا قط أحدا
135.) 
". ماهمس جماعة مع سعيد بن يحيى: "قال البصريين؟ شيوخ أثبت من: معين ابن عن صالح: بن معاوية وقال

 (.151/ 9)جوالتعديل  ابن أبي حاتم، الجرح
غ اِني   بكر أبو وقال  بن معاذو  الحارث، بن وخالد زريع، بن يزيد فوق  سعيد بن يحيى: "معين ابن عن :الصا
 (.179/ 9)ج الذهبي، سير أعالم النبالء". معاذ
 في والالز  هيفت ولم ليلة، كل في القرآن يختم سنة عشرين سعيد بن يحيى أقام: "معين ابن عن: داود أبو وقال

 (.203/ 16)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد". قط جماعة يطلب رؤي  وما سنة، أربعين المسجد
: قلت ،"عمن: "قال مهدي؟ بن الرحمن عبد فوق  سعيد بن يحيى: معين بن ليحيى قلت: الدمشقي زرعة أبو وقال
 (.462: ص) شقيأبو زرعة الدمشقي، تاريخ أبي زرعة الدم". نعم: "قال نعيم؟ أبي فوق  فوكيع
 قول القول" :قال ووكيع؟ القطان يحيى اختلف إذا: معين بن ليحيى قلت :الطيالسي عثمان أبي بن جعفر وقال
 الرحمن؟ بدوع نعيم، أبو: قلت ،"بينهما يفصل من يحتاج: "قال ويحيى؟ الرحمن، عبد اختلف إذا: قلت ،"يحيى
 لمبارك؟ا ابن: قلت ،"معه حديثه ومات األشجعي، مات" :قال األشجعي؟: قلت ،"بينهما يفصل من يحتاج: "قال
 (.403/ 11)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد". المؤمنين أمير ذاك: "قال
 ما ،هللا نكذب ال: يقول القطان سعيد بن يحيى سمعت: "معين ابن عن: القاضي سعيد بن علي بن أحمد وقال
 ".أقواله بأكثر أخذنا وقد حنيفة، أبي رأي من أحسن سمعنا
 ويتبع أقوالهم، نم قوله ويختار الكوفيين، قول إلى الفتوى  في يذهب سعيد بن يحيى وكان: "معين بن يحيى قال
 (.474/ 15)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد". أصحابه بين من رأيه
ل مة بن بن يحيى1) ) ْيل س   مختلف  في توثيقه:: ُكه 
 .الثقات في حبان ابن رهوذك ،"وحده الحاكم قواه : "الذهبي قال
ا ضعيفاا كان: "سعد ابن وقال  أبو لوقا ،"الحديث ضعيف: "العجلي وقال ،"مناكير روى : "البخاري  وقال ،"جدا
 وقال" وى بالق لي  الحديث، منكر: "حاتم أبو وقال ،"متروك: "والدارقطني النسائي، وقال ،"الحديث متروك: "داود
ا الحديث منكر: "حبان ابن  ".ضعيف: "والذهبي والعقيلي، والدارقطني، المبارك، بن هللا عبد الوق". جدا
 (.ت. )قبلها وقيل ومائة، وسبعين تسع سنة توفي". متروك: "- الراجح وهو - حجر ابن وقال

البخاري، التاريخ  ،(308: أحمد، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد )ص ،(356/ 6)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
العجلي،  ،(85: ص)الجوزجاني، أحوال الرجال  ،(139: ص)البخاري، الضعفاء الصغير  ،(277/ 8)جالكبير 
 ،(405/ 4)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(108: ص)النسائي، الضعفاء والمتروكون   ،(472: ص) الثقات

/ 3جابن حبان، المجروحين )( 595/ 7)ج ابن حبان، الثقات( 154/ 9)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 
المزي،  ،(162: ص)أبو نعيم، الضعفاء  ،(194: ص) ابن شاهين، تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين ،(113

الذهبي،  ،(381/ 4)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(367/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(361/ 31)جتهذيب الكمال 
/ 7)جن حجر، لسان الميزان اب ،(224/ 11ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(736/ 2)جالمغني في الضعفاء 

 (.591: ابن حجر، التقريب )ص ،(431
  .(121/ 22)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )
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بي وهو  :ليْ هَ بن كُ  وابن عيينة عن محمد بن َسَلمة" :قال أبو زكريا :نا أبي قالحدث ،الَغالَّ
 ".يكنى أبا يحيى (1)وكان سلمة يء،لي  بش ،وأخوه يحيى ،ضعيف

 

اِسِم الُكْوِفيُّ  ،ي ْحي ى ْبُن ُعْقب ة  ْبِن أ ِبي اْلع ْيز ارِ    :(2)أ ُبو الق 
كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى  :(3)قال الخطيب البغدادي .556 د بن ككككككك، قال: أخبرنا محمالسُّ

فعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن عبد هللا بن إبراهيم الشا

                                                           

بي. الدوري  رواية في معين ابن للفظ موافقة: معين ابن عن ؛محرز وابن، والدارمي، الدوري  ورواية / 3ج) الَغالَّ
 (.57/ 1)ج محرز ، ابن(234: ص) ، الدارمي(277
 (.313/ 3)ج الدوري ". حديثه يكتب ال: "معين ابن عن: الدوري  وقال
 وأما لحديث،ا فضعيف يحيى أما ُكَهْيل؛ بن َسَلمة بن ويحيى ُكَهْيل، بن َسَلمة بن محمد: "معين ابن عن: وقال
 (.501/ 3)ج الدوري ". رأي فيه ليحيى يكن فلم محمد
 ابن". بشيء سالي ُكَهْيل بن َسَلمة بن محمد وأخوه ُكَهْيل، بن َسَلمة بن يحيى: "معين ابن عن: الجنيد ابن وقال
 (.354: ص) الجنيد
 (.20/ 9ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج". الحديث ضعيف: "معين ابن عن: صالح بن معاوية وقال
 (.ع". )يتشيع ثقة" (:248 قال ابن حجر في التقريب )ص: الكوفي، يحيى أبو الحضرمي، ُكَهْيل َسَلمة بن1) )
 :بالوضع واتهم توثيقه، في مختلف  : الع ْيز ار أبي بن عقبة بن يحيى2) )

 يجوز ال أثبات، أقوام عن الموضوعات يروي  ممن كان: "حبان ابن وقال ،"الحديث يضع كذاب: "أحمد فقال
 ".األحوال من بحال به االحتجاج
: يالنسائ وقال ،"بشيء لي : "داود أبو وقال ،"مقنع غير: "الجوزجاني وقال ،"الحديث منكر: "البخاري  وقال
ا الحديث منكر ضعيف،: "جزرة صالح وقال ،"الحديث ضعيف: "زرعة أبو وقال ،"بثقة لي "  وقال ،"جدا

ا وقال ،"متروك: "الدارقطني  ليفتع كان الحديث، ذاهب الحديث، متروك: "حاتم أبو وقال". ضعيف: "أيضا
م ابن قانع، معج في فقال السكن، بن علي أبو المنع الفوخ: "الميزان لسان في حجر ابن وقال ".الحديث
 ".الحديث صالح عقبة بن يحيى: صفوان ترجمة في الصحابة

ا. ال السكن ابن كالم: قلت  يرجح، والراجح أنه ضعيف  جدا
ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(421/ 4)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(297/ 8)جالبخاري، التاريخ الكبير 

 ،(72/ 9ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(117/ 3ابن حبان، المجروحين )ج ،(179/ 9)ج
ابن شاهين، تاريخ أسماء الضعفاء  ،]341: رقم الحديث177/ 3الدارقطني، العلل الواردة في األحاديث النبوية ج[

/ 4)جزان االعتدال الذهبي، مي ،(200/ 3)جابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون  ،(196: ص) والكذابين
 (.270/ 6)جابن حجر، لسان الميزان  ،(280: ص) سبط ابن العجمي، الكشف الحثيث ،(397
  .(171/ 16)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد3) )

 (.401/ 3)ج الدوري ". بشيء لي : "معين ابن عن: الدوري  وقال
 محرز ابن". حديثه يكتب ممكن لي  ه،ب يسخر كان هلل، عدو خبيث كذاب: "معين ابن عن: محرز ابن وقال
 (.61/ 1)ج
 (.71: ص) طهمان ابن". يكذب بثقة لي : "معين ابن عن: طهمان ابن وقال
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بي لم يكن  ار:الَعْيزَ يحيى بن عقبة بن أبي "، قال: قال أبو زكريا يحيى بن معين: الَغالَّ
بي. قال ابن "ثقة  ."قد رآه " :الَغالَّ

 

يْ   اِميُّ ي حيى ْبن أ بي ع مرو، أ بو ُزرع ة  السا ، الش  ْبدِ ُن ع  ابْ  ،الِحْمِصيُّ  ،باِنيُّ ْحم ِن  مِ  ع  الرا
ْمرٍ  بنِ ا  :  (1)و األ ْوز اِعيُّ ع 

 ،ْنداربُ  بن ثابت المعالي أبو أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(2)قال ابن عساكر .557
ْير ي  بكر أبو أخبرنا الواسطي، العالء أبو أخبرنا َوص بن اأَلحْ  أمية أبو ، أخبرناالَباَبس 
ل  أبو مات افيه ومائة: وأربعين ثمان "سنة معين: بن يحيى قال ل:قا أبي ، حدثناالُمَفضَّ
". عمرو أبي بن يحيى زرعة ْيبان ي  السَّ

 

                                                           

ْيباِني   عمرو أبي بن يحيى1) )  وثقه بعض األئمة، وتوسط فيه آخرون: :السا
 لثقات،ا أحد: "الحافظ علي أبو وقال". ثقة: "أحمد زاد ،"ثقة: "والذهبي سفيان، بن ويعقوب والعجلي، أحمد، قال
 ".صدوق : "خراش ابن وقال. الثقات في حبان ابن وذكره ،"حديثه يجمع
 ."مرسلة الصحابة عن وروايته...  ثقة: "-وهو الراجح  –حجر  ابن وقال
 (.ق س د بخ) ومائة. وأربعين ثمان سنة توفي

/ 1)جمسلم، الكنى واألسماء  ،(293/ 8)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(318/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
ابن حبان،  ،(409/ 9)جو ،(177/ 9)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(355/ 2)ج العجلي، الثقات ،(344
ابن حجر، تهذيب  ،(372/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(480/ 31)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(609/ 7)ج الثقات

 "حمير من بطن وَسْيبان: "حبان ابن قال(. 595: )ص ابن حجر، التقريب ،(260/ 11التهذيب )ج
 .السياق بهذا ،(482/ 31)جالمزي، تهذيب الكمال : وانظر ،(167/ 64)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )
يبان يُّ  عمرو أبي بن يحيى: "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال  تاريخ  ابن عساكر،". زرعة أبا يكنى: السَّ

 (.162/ 64)جدمشق 
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ِل الب ْصِريُّ   كِ  ِنيُّ  ،ي ْحي ى بُن الُمت و  ِقْيٍل اْلم د  ِريرُ  ،أ ُبو ع  ذااءُ الضا ْول ى، اْلح  ِري ين ، م   :(1)الُعم 
 بن محمد أخبرنا: قال الواسطي، العالء أبو القاضي أخبرنا :(2)قال الخطيب البغدادي .558

ْير ي  موسى بن أحمد ل بن أمية أبو أخبرنا: قال بواسط، الَباَبس  ان اأَلْحَوص بن الُمَفضَّ  َغسَّ
بي  منكر عفر،ج أبي مدينة في مات :كوفي عقيل أبو": زكريا أبو قال: أبي قال: قال ،الَغالَّ
 ".الحديث

 

                                                           

 :ضعفه على متفق   :المتوكل بن يحيى1) )
 كيف: حنبل بن ألحمد وقيل ،"ضعيف: "والنسائي المبارك، بن هللا عبد وقال فضعفه، المديني ابن عنه سئل
 أبو وقال ،"منكرة أحاديثه: "الجوزجاني وقال ،"شديد ضعف فيه: "علي بن عمرو وقال ضعفه، فكأنه حديثه؟
 بأشياء دينفر  الحديث، منكر: "حبان ابن ، وقال"حديثه يكتب الحديث، عيفض: "حاتم أبو وقال ،"لين: "زرعة
 (.د مق. )ومائة وستين سبع سنة توفي". ضعيف: "حجر ابن "، وقال النبي حديث من أصول لها لي 

العقيلي،  ،(306/ 8)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(77: ابن المديني، سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني )ص
/ 3ابن حبان، المجروحين )ج ،(189/ 9)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(429/ 4)جعفاء الكبير الض
الذهبي،  ،(511/ 31)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(39/ 9ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(116

 ،(271/ 11ب )جابن حجر، تهذيب التهذي ،(544/ 4)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(404/ 4)جميزان االعتدال 
 (.596: ابن حجر، التقريب )ص

ابن حجر،  ،(514/ 31)جالمزي، تهذيب الكمال : وانظر ،(164/ 16)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )
 .السياق بهذا( 271/ 11تهذيب التهذيب )ج

 وقد اختلف فيه قول ابن معين:
ابن أبي خيثمة،  ،(85/ 4)ج الدوري ". ءبشي حديثه لي : "معين ابن عن: خيثمة أبي وابن ،الدوري  وقال

 (.210/ 2السفر الثالث )ج
ابن عدي،  ،(100: ص) طهمان ابن". ضعيف: "معين ابن عن: يحيى أبي بن وأحمد طهمان، ابن وقال

 (.39/ 9الكامل في ضعفاء الرجال )ج
 ،(487: ص) الجنيد ناب". ضعيف: "الدارمي وقال ،"بأس به لي : "معين ابن عن: والدارمي ،الجنيد ابن وقال

 (.232: ص) الدارمي
   (.67/ 1)ج محرز ابن". بالقوى  لي  صالح: "معين ابن عن: محرز ابن وقال
ن ، وأغلب ما روي عن ابن معي-خاصة ابن المديني  –الراجح أنه ضعيف. وهذا ما عليه قول األئمة فيه  قلت:
 فيه.
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 :(1)الُمْقِرُئ، أ ُبو ز ك ِرياا الِعْجِليُّ  ،الُكْوِفيُّ  ي م انالي ْحي ى بُن  
كَّر ي   يحيى بن هللا عبد أخبرني :(2)قال الخطيب البغدادي .559  بن دكككككككككككمحم حدثنا: قال ،السُّ
: قال ،بيالَغالَّ  ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال الشافعي، هللا عبد

                                                           

 : في توثيقه مختلف   :يمان بن يحيى1) )
 أحد: "الوق ،"ماهر حافظ ثبت: "الذهبي وقال الثقات، في حبان ابن وذكره ،"الحديث جائز ثقة،": العجلي قال

 يمان بن حيىي لي : "حنبل بن أحمد وقال ،"حفظه فتغير ُفل ج، صدوق،: "المديني ابن وقال ،"المشاهير الثقات
 يزل مل أو لقيناه، حين تغير أو هكذا يزل لم أدري  ال بعجائب، الثوري  عن حدث: "وقال ،"الحديث في بحجة
 أبو وقال ،"حديثه بعض في يضطرب يحيى: "وقال ،"عجائب الثوري  عن التفسير من وروى  كتبه، في الخطأ
 في ،الحديث مضطرب: "حاتم أبو وقال ،"بالقوي  لي : "النسائي وقال ،"ويقلبها األحاديث في يخطئ: "داود
 يخطئ أنه إال الكذب يتعمد ال نفسه في يمان وابن: "يعد ابن وقال ،"الصدق ومحله الصنعة، بعض حديثه
 الحسن". قبيل من "حديثه: وقال الذهبي في  سير أعالم النبالء ،"عليه ويشتبه
 بخ. )مائةو  وثمانين تسع سنة توفي ،"تغير وقد كثيراا، يخطيء عابد صدوق : "-وهو الراجح  –حجر  ابن وقال
 (.ق س ت د م

ابن أبي حاتم، الجرح  ،(227/ 5)جو ،(72/ 5)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(477: ص) العجلي، الثقات
 ،(95/ 9ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(255/ 9)ج ابن حبان، الثقات ،(199/ 9)جوالتعديل 

/ 12)جمغلطاي، إكمال تهذيب الكمال  ،(131: ص) العالئي، المختلطين ،(55/ 32)جالمزي، تهذيب الكمال 
ابن حجر، التقريب  ،(416/ 4)ج، الذهبي، ميزان االعتدال (356/ 8) هبي، سير أعالم النبالءالذ ،(392
 (.598: )ص
 في معين ابن لفظ بنحو معين، ابن عن ،الدوري  ، ورواية(183/ 16)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )2)

بي رواية  .(319/ 3)جالدوري . الَغالَّ
 وقد اختلف فيه قول ابن معين:

 الذي سفيان كان إن عنه؛ يمان بن يحيى يحدث الذي سفيان إن: وكيع لي قال" عن ابن معين: :الدوري  وقال
 .(459/ 3)ج الدوري  ".ذاك هو فلي  نحن لقيناه
 الثوري، نع حديثه لوكيع وذكر ،"الثوري  عن غيره أحاديث الثوري  عن حديثه يشبه ال"عن ابن معين:  وقال:
 .(199/ 9)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ".منه نحن سمعنا الذي يانسف لي  هذا كأن: "وكيع فقال
 حديثه؟ في هو فكيف: قلت صدوقاا، يكون  أن أرجو: "فقال يمان؟ بن فيحيى: معين البن قلت :الدارمي وقال
 .(62: ص) في الدارمي ".بالقوي  لي : "فقال
 َعبَجر  بن َجخَدب عن سفيان عن أحد روى  ما: "فقال َجرَعب، بن َجخَدب عن يحيى سئل :الجنيد ابن وقال
 .(375: ص) الجنيد ابن .يمان بن يحيى ضعف كأنه ،"َيمان بن يحيى إال التيمي

 يمان بن حيىي بها يحدث التي األحاديث "هذه: وكيع قال بثبت، لي  يمان بن يحيى: "قال معين ابن عن :وقال
: ص) ابن الجنيد ".الحديث يتوهم كان حدث، شيء أي يبالي يكن لم: "يحيى قال ،"سفيان أحاديث من ليست
437). 
 .(68/ 1)ج محرز ابن ".القوى  بذاك هو لي  صدوق  بأس، به لي : "معين ابن عن :محرز ابن وقال
 .(199/ 9)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ". ثقة: "معين ابن عن منصور: بن إسحاق وقال
 الذي ماني بن يحيى عنه يحدث الذي سفيان كان إن: "وكيع لي قال: معين ابن عن سفيان: بن يعقوب وقال
 .(186/ 16)ج . الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد"ذاك هو فلي  نحن لقيناه
 .(187/ 16)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ".بأس به لي : "معين ابن عن :منصور بن الخالق عبد وقال
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 لناس،ا بأحاديث يمان بن يحيى أحاديث عارضتُ  "ربما: معين بن يحيى زكريا أبو قال
 الذي (2)سفيان هذا لي : وكيع فقال ،(1)وكيعاا بحديثه أتيتُ  وقد عليه، ضربتُ  خالفَ  فما

ا أنَكَرها منه، نحن سمعنا  ".جدا

كَّر ي   أخبرني :(3)وقال .560  جعفر ناحدث: قال الشافعي، هللا عبد بن محمد أخبرنا: قال ،السُّ
بي ابن حدثنا: قال زهر،األ بن محمد بنا  "يحيى: ينمع بن يحيى زكريا أبو قال: قال ،الَغالَّ
 ".ضعيف :اليمان بنا

                                                           

الخطيب  ".حديثه في عمره آخر في يضعف كان: "معين ابن عن: شيبة أبي بن عثمان بن محمد وقال
 .(187/ 16)ج البغدادي، تاريخ بغداد

ب، وهو عمره هو السب آخر حاله شيبة عن ابن معين تبين األمر، فتغير أبي بن عثمان بن ورواية محمد قلت:
 يوافق قول ابن المديني.

 الَجرَّاح. بن َوك ْيع1) )
 الثوري. سفيان2) )
 (.183/ 16)ج دي، تاريخ بغدادالخطيب البغدا3) )
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ْيلةأبو  إلىيزيد من المبحث الرابع:   :ُنح 

اصُّ   ْمٍرو اْلب ْصِريُّ الق  ، أ ُبو ع  ق اِشيُّ  :(1)ي ِزيُد ْبُن أ ب اٍن الرا
بو العالء أخبرنا أ ،َخْيُرْون الفضل بن أخبرنا أبو  ،أخبرنا أبو البركات :(2)قال ابن عساكر .561

ْير ي أخبرنا أبو بكر  ،الواسطي أبي  ، حدثنالالُمَفضَّ اأَلْحَوص بن أخبرنا أبو أمية  ،الَباَبس 
:يزيد " :قال أبو زكريا :قال ي   ".يزيد بن أبان الرََّقاش 

 ،لواسطيالعالء ا أنبأنا أبو ،ُبْندارأنبأنا ثابت بن  ،أنبأنا أبو البركات األنماطي :(3)وقال .562
ْير ي أنبأنا أبو بكر  لاأَلْحَوص بن أنبأنا ، الَباَبس  وذكر أبو زكريا  :أبي قال ، حدثناالُمَفضَّ

                                                           

ق اِشي   أبان بن يزيد1) )  :توثيقه في مختلف: الرا
: سعد ابن وقال ،"الحديث لين: "قتادة وقال ".به بأس ال أنه أرجو: "عدي ابن وقال ،"صالح رجل: "داود أبو قال
ا وقال ،"الحديث منكر كان شيء، عنه يكتب ال: "أحمد وقال ،"ضعيفاا كان"  ".به يحتج ممن لي : "ايضا

 ،"نهع يحدث مهدي بن الرحمن عبد وكان عنه، يحدث ال سعيد بن يحيى كان: "الفالَّس علي بن عمرو وقال
ا وقال ب ْيع عن يحدث الرحمن عبد سمعت: "أيضا ا، رجالا  وكان عنه، َصب ْيح بن الرَّ  عنه، لناسا روى  وقد صالحا
 وقال ،"ضعف هفي: "سفيان بن يعقوب وقال ،"فيه يتكلم ةشعب كان: "البخاري  وقال ".الحديث في بالقوي  ولي 

اأ النسائي وقال ،"الحديث متروك: "أحمد أبو والحاكم النسائي، وقال". ضعيف: "والبرقاني الدارقطني،  لي : "يضا
اء واعظاا كان: "حاتم أبو وقال ".بثقة  ابن وقال ،"ضعف حديثه وفي نظر، فيه بما أن  عن الرواية كثير بكَّ
 ".ضعيف: "الذهبي وقال ،"التعجب سبيل على إال عنه الرواية تحل فال به االحتجاج بطل: "نحبا
 (.ق ت بخ. )ومائة العشرين قبل توفي". ضعيف: "- الراجح وهو – حجر ابن وقال

البخاري، الضعفاء الصغير  ،(320/ 8)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(182/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
الفسوي،  ،(320: أبو داود، سؤاالت اآلجري ألبي داود )ص ،(571/ 1)جمسلم، الكنى واألسماء  ،(141: ص)

العقيلي، الضعفاء  ،(110: ص)، النسائي، الضعفاء والمتروكون (662/ 2)ج ،(474/ 2)ج المعرفة والتاريخ
ابن  ،(98/ 3ن )ج، ابن حبان، المجروحي(251/ 9)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(373/ 4)جالكبير 

ابن الجوزي،  ،(137/ 3)جالدارقطني، الضعقاء والمتروكون  ،(131/ 9عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج
ابن  ،(380/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(68/ 32)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(206/ 3)جالضعفاء والمتروكون 

: ابن حجر، التقريب )ص ،(439/ 7)جابن حجر، لسان الميزان  ،(309/ 11حجر، تهذيب التهذيب )ج
599.) 
 .(75/ 65)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )
بي رواية في معين ابن لفظ بنحو معين؛ ابن عن ،الدوري  . ورواية(80/ 65)جالمرجع السابق  )3)  .الَغالَّ

 (.105/ 4)ج الدوري 
/ 9ج)ي حاتم، الجرح والتعديل ابن أب". ضعيف: "معين ابن عن: صالح بن ومعاوية، الجنيد وابن الدوري، وقال
 (.130/ 9، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج(435: ص) الجنيد ، ابن(252
: ص) مانطه ابن". بشيء ليسوا: الرقاشي ويزيد عياش، أبي بن وأبان سلم،: "معين ابن عن: طهمان ابن وقال
36.) 

 (62: ص) طهمان ابن". بشيء ليسا: عياش أبي بن وأبان الرقاشي يزيد: "معين ابن عن: وقال
 (.71/ 1)ج محرز ابن". ضعيف وهو بشيء، لي : "معين ابن عن: محرز ابن وقال
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 (2)النَُّمْير ي  وزياد  ،ويزيد بن أبان الرقاشي ،سمع من أن  بن مالك :(1)ميمون بن سياه
  .فضعفهم

ل وقال  .563  ".فعَّ َض يُ  :بن أبانوهو يزيد  ،يزيد الرقاشي" :في موضع آخرالُمَفضَّ
 

ِد ْبِن ُكْرزِ   ْسِريُّ  ي ِزيُد ْبُن أ س  ْيث مُ  ،الق  ِليُّ  أ ُبو اله  اِلدِ  دُّ ج   ،اْلب ج  ْبدِ  نِ ب خ  ْسِريُّ  هللاِ  ع    :(3)الق 
بي ابن قال :(4)قال ابن الجنيد .564  ،لَقْسر ي  ا هللا عبد بن خالد جد أسد بن يزيد: ليحيى الَغالَّ
 ."نعم": يحيى قال ولده؟ ذلك؛ يقول من: قال ال"،: "قالوا: قال صحبة؟ له
 ،َخْيُرْون أبو الفضل بن  أخبرنا ،أخبرنا أبو البركات األنماطي :(5)قال ابن عساكرو  .565

ْير ي أبو بكر  أخبرنا ،أبو العالء الواسطي أخبرنا ل بن اأَلْحَوص بن ا ، أخبرناالَباَبس  لُمَفضَّ

                                                           

". خيرهما ديزي: "فقال عياش أبى بن وأبان الرقاشي ابان بن يزيد عن معين ابن سئل: منصور بن إسحاق وقال
 (.252/ 9)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 

 (.320: أبو داود، سؤاالت اآلجري ألبي داود )ص". صدق رجل: "نمعي ابن عن: داود أبو وقال
 ال يزيد: "أخرى  مرة وقال ،"بشيء لي  حديثه ولكن صالح رجل هو: "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال
 (.80/ 65)جابن عساكر، تاريخ دمشق ". شيء
الكامل في ضعفاء الرجال  ابن عدي،". ضعف حديثه في: "معين ابن عن: الدورقي أحمد بن هللا عبد قال
 (.131/ 9)ج
َياه بن ميمون 1) )  خ". )يخطيء عابد صدوق (: "556 قال ابن حجر في التقريب )ص: بحر، أبو البصري، س 
 (.س
 (.ت". )ضعيف(: "220 قال ابن حجر في التقريب )ص: البصري، النَُّمْير ي   هللا عبد بن زياد2) )
ْسِري   أسد بن يزيد3) )  بن هللا عبد ابنه عنه روى . الخطاب بن عمر عن وروى  حديثاا،  لنبيا عن روى : الق 

 ة؛مسلم بن حبيب مع عفان بن عثمان معاوية بهم أمد الذين الجيش مقدمة وكان. دمشق أهل من وهو يزيد،
 .معاوية مع صفين وشهد
. صحبة الدخ لجد يكون  نأ ينكرون  كانوا أنهم الَقْسر ي   خالد أهل عن يحيى بن معين وحكى: "البر عبد ابن قال
 وخالفه. معين بن يحيى قول هذا. ينكروه ولم ذلك لعرفوا  النبي لقي جدهم كان ولو: معين بن يحيى قال
 ".الصحابة في وعدوه الناس

 الصحابة معرفة نعيم، أبو ،(317/ 8)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(298/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
 (.1570/ 4)ج البر، االستيعاب، ابن عبد (2781/ 5)ج
بي، وبلفظه.  (105/ 65)ج، وأورده ابن عساكر في تاريخ دمشق (446: ص) الجنيد ابن4) )  من طريق الَغالَّ
  .(105/ 65)جابن عساكر، تاريخ دمشق 5) )

 لهأه: "يحيى قال. أسد بن يزيد يا: له قال  النبي أن أسد، بن يزيد حديث: "معين ابن عن: الدوري  وقال
 الدوري ". يعرفونه؟ أهله يكن لم  النبي لقى جدهم كان ولو: "يحيى قال ،" النبي مع صحبة له ليست يقولون 
 (.486/ 3)ج
 أسد؟ بن يزيد يا: له قال  النبي أن جده عن أبيه عن الَقْسر ي   خالد حديث: "معين ابن عن: محرز ابن قال
 (.122/ 1)ج محرز ابن". أهله به لشرف صحبة له كان لوو  صحبة، له لي : يقولون  أهله بشيء، لي : "فقال
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ان بي َغسَّ ن وولد خالد ينكرون أن يكو " :حيى بن معين قالنا أبي أظنه عن يحدث ،الَغالَّ
 ". يزيد بن أسد سمع من النبي

 

مِ   ِزْيُد بُن األ ص  ْمٍرو،  بنُ  و ُهو  ي ِزْيدُ  ،ي  ْبُد  -و و ُهو  ع ْمرٌ  ،أ ُبو ع ْوٍف الع اِمِريُّ ع  اُل: ع  ُيق  و 
ُس بُن ُمع اِوي ة   اُل: ُعد  ُيق  ْمٍرو، و  قاةِ  ن ِزيلُ  ،، الب كااِئيُّ -ع      :(1)الرِ 

 أخبرنا ،َخْيُرْون  بن الفضل أبو أخبرنا األنماطي، البركات أبو أخبرنا :(2)قال ابن عساكر .566
ْير ي  أحمد بن محمد أخبرنا القاضي، العالء أبو بيالغَ  بن أمية أبو أخبرنا ،الَباَبس   حدثنا ،الَّ
 ."(3)ةهرير  أبي من سمع :األصم "ويزيد قال: معين بن يحيى عن أظنه أبي،

                                                           

 :توثيقه على متفق  : األصم بن يزيد1) )
 . اتالثق في حبان ابن وذكره ،"ثقة: "حجر وابن والذهبي، والنسائي، زرعة، وأبو العجلي، سعد، ابن قال
 وال رؤية له: يقال لمؤمنين،ا أم ميمونة أخت ابن وهو: "حجر ابن قال صحبة، وألبيه بالرقة، التابعين جلة من

 (.ق س ت د م بخ. )ومائة ثالث سنة توفي تثبت،
 ،(477: ص) العجلي، الثقات ،(318/ 8)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(333/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
/ 5)ج تابن حبان، الثقا ،(252/ 9)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(396/ 1)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ

: ص) العالئي، جامع التحصيل ،(380/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(83/ 32)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(531
 .(599: ابن حجر، التقريب )ص ،(313/ 11ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(300
 :الجزيرة أهل تسمية في معين ابن عن: صالح بن معاوية وقال .(125/ 65)جابن عساكر، تاريخ دمشق  )2)
 (.123/ 65)جابن عساكر، تاريخ دمشق ". األصم بن يزيد"
 بن لرحمنا عبد: قيل أبيه، واسم اسمه في اختلف الصحابة، حافظ الجليل، الصحابي الدوسي هريرة أبو3) )

 تسع: وقيل ان،ثم سنة: وقيل سبع، سنة توفي. ذلك غير وقيل عائذ، بن هللا عبد: وقيل غنم، ابن: وقيل صخر،
 (.680: ابن حجر، التقريب )ص(. ع. )سنة وسبعين ثمان ابن ووه وخمسين،
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اٍع اأْل ْزِديُّ   ْبِد هللِا بِن ُشج  ْيِد بِن ع  اِزٍم بِن ز  ِميُّ ُبو ب ْكٍر اْلج  ، أ  ي ِزيُد ْبُن ح   :(1)ب ْصِريُّ الْ ْهض 
بيوقال  :(2)قال المزي  .567 ان الَغالَّ ل بن َغسَّ وأخوه  (3)جرير"، عن يحيى بن معين: الُمَفضَّ

 ."ثقتان :ابنا حازم
 

ِزْيُد بُن أ ِبي ُسم يا   ْخٍر األ ْيِليُّ  ،ة  ي   :        (4)أ ُبو ص 
ن أنبأ محمد ب ،ُبْندارثابت بن  أخبرنا ،اأخبرنا أبو البركات أيضا  :(5)قال ابن عساكر .568

ْير ي أخبرنا محمد بن أحمد  ،علي الواسطي ل بن ، أخبرناالَباَبس  ان اأَلْحَوص بن الُمَفضَّ ، َغسَّ
:ر أبو صخ" :قال يحيى بن معين :أبي قال حدثنا  ُسَميَّة".يزيد بن أبي  األَْيل ي 

                                                           

 :بعض األئمة، وتوسط فيه آخرون  وثقه: األزدي حازم بن يزيد1) )
 به لي : "النسائي وقال .الثقات في حبان ابن وذكره ،"ثقة: "حاتم، وغيرهم وأبو والعجلي، وأحمد، سعد، ابن قال
 (.قد. )ومائة وأربعين ثمان سنة توفي ".ثقة: "-وهو الراجح–حجر  ابن وقال". بأس

، أحمد، (58: ابن المديني، سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني )ص ،(189/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
أبو  ،(478: ص) العجلي، الثقات ،(307/ 1)جو ،(417/ 1)جالعلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد 

 ابن حبان، الثقات ،(257/ 9)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(255: ص) دداود، سؤاالت اآلجري ألبي داو 
ابن حجر،  ،(100/ 32)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(645/ 2الدارقطني، المؤتلف والمختلف )ج  ،(618/ 7)ج

 (.600: ابن حجر، التقريب )ص ،(317/ 11تهذيب التهذيب )ج
 رواية في معين ابن للفظ موافقة معين؛ ابن عن ،الدوري  ورواية .(101/ 32)جالمزي، تهذيب الكمال  )2)

بي  (.144/ 4)ج الدوري . الَغالَّ
، (108: ص) طهمان ابن". ثقة: "معين ابن عن :صالح بن معاوية، و منصور بن وإسحاقطهمان،  ابن وقال

 .(145/ 65)ج، ابن عساكر، تاريخ دمشق (257/ 9)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 
 البصري. النضر أبو األزدي، هللا عبد بن زيد بن حازم نب جرير3) )
 : وثقه بعض األئمة، وتوسط فيه آخرون:ُسمية أبي بن يزيد4) )
 . "صادق بكاء عابد: "الذهبي وقال ،"ثقة: "زرعة أبو وقال ،"الحديث صالح: "سعد ابن قال
 .د". مقبول: "-وهو الراجح–حجر ابن وقال

/ 1)جمسلم، الكنى واألسماء  ،(338/ 8)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(360/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
المزي، تهذيب الكمال  ،(548/ 5)ج ابن حبان، الثقات ،(269/ 9)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(445
ابن حجر، التقريب  ،(334/ 11ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(383/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(151/ 32)ج
 (.601: )ص
 .(215/ 65)جابن عساكر، تاريخ دمشق 5) )
 (.239: ص) الدارمي". ثقة: "معين ابن عن: الدارمي وقال 

 سمية؟ أبى بن يزيد اسمه: سعد بن هشام عنه حدث الذي صخر أبو: له وقيل: معين ابن عن: محرز ابن وقال
 (.116/ 2)ج محرز ابن". نعم: قال
ابن عساكر، تاريخ دمشق ". سمية أبي بن صخر أبو: أيلة أهل من" :معين ابن عن: صالح بن معاوية قال
 (.215/ 65)ج
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ِقيرُ   ْيٍب اْلف   :(1)أ ُبو ُعْثم ان  الُكْوِفيُّ  ،ي ِزيُد ْبُن ُصه 
بي ابن سأل :(2)قال ابن الجنيد .569  َبْيَدةعُ  عنه "يحدث: يحيى فقال الفقير، يزيد عن الَغالَّ
 ."(3)ُمَعت  ب بنا
 رناأخب ،الحسن بن أحمد أخبرنا ،المبارك بن البركات أبو أخبرنا :(4)قال ابن عساكرو  .570
ْير ي  بكر أبو أخبرنا ،علي بن محمد العالء أبو بن  اأَلْحَوص أمية أبو أخبرنا ،الَباَبس 

ل  أبا يكنى كانو  :صهيب بن الفقير يزيد" :معين بن يحيى وقال :قال أبي ، حدثناالُمَفضَّ
 ".كوفي عثمان

                                                           

 :وثقه بعض األئمة، وتوسط فيه آخرون  الفقير، فقالوا: ظهره، فقار شكا ،الفقير صهيب بن يزيد1) )
: خراش ابنو  حاتم، أبو وقال الثقات، في حبان ابن وذكره ،"ثقة: "حجر وابن والذهبي، والنسائي، زرعة، أبو قال
  (.ق س د م خ) الراجح أنه ثقة. قلت:". حديثه يكتب: "زرعة أبو وقال ،"صدوق "

/ 1)جمسلم، الكنى واألسماء  ،(342/ 8)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(305/ 6)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
تهذيب الكمال المزي،  ،(535/ 5)ج ابن حبان، الثقات ،(272/ 9)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(545
ابن حجر، تهذيب  ،(384/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(180/ 3)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(163/ 32)ج

 (.602: ابن حجر، التقريب )ص ،(338/ 11التهذيب )ج
 .(441: ص) الجنيد ابن2) )
ب  ي، ُمَعت  ب بن ُعَبْيَدة3) )  ضعيف(: "379 :تقريب )صقال ابن حجر في ال الضرير، الكوفي الرحيم عبد أبو الضَّ

 (.ق ت د خت) بأخرة. واختلط
 رواية في معين ابن للفظ موافقة؛ ، عن ابن معينالدوري ، ورواية (256/ 65)ابن عساكر، تاريخ دمشق  )4)

بي.  .(112/ 4)ج الدوري  الَغالَّ
 .(272/ 9)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ". ثقة: "معين ابن عن: منصور بن إسحاق وقال
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،ي ِزيُد ْبُن ُيوُسف    ِبيُّ ح  ْنع اِنيُّ  أ ُبو ُيْوُسف   الرا م ْشِقيُّ الصا اِميُّ الدِ   :  (1)الشا

كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى  :(2)قال الخطيب البغدادي .571 د بن كككككك، قال: أخبرني محمالسُّ
، قال: بيالَغالَّ عبد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن 

، وعن (3)لي  بثقة، روى عن: حسان بن عطية مي  شا :يزيد بن يوسف"قال أبو زكريا: 
 ".(4) على أبي عبيد هللاكان نازالا  ،األوزاعي، قد رأيته

                                                           

ِبي   يوسف بن يزيد1) ) ح   : بعضهم فيه وتوسط بعض األئمة، ضعفه: الرا
 عندي يستحق ولي  عليه، يغمز معين بن فيحيى فيه، اختلفوا: "الدارقطني وقال ،"بأس به لي : " البزار قال
 ".حديثه يكتب ضعفه مع وهو: "عدي ابن وقال ،"الترك
 وقال ،"متروك: "الدارقطني وقال ،"بالقوي  يكن لم: "حاتم أبو وقال ،"شيئاا عنه أكتب ولم رأيته: "أحمد وقال

 تركوا" :جزرة محمد بن صالح وقال ،"ضعيف: "والدراقطني داود، أبو وقال ،"الحديث متروك: "واألزدي النسائي،
 يفهم، وال وفالموق ويسند يعلم، وال المراسيل يرفع ممن الوهم، كثير الحفظ سيء كان: "حبان ابن وقال". حديثه
 ".واه : "الذهبي وقال ،"انفرد إذا به االحتجاج ساقط صار حديثه في منه ذلك كثر فلما
 (.ت". )ضعيف: "- الراجح وهو – حجر ابن وقال
ْنَعان ي   - وصنعاء قرية  ...صنعاء بلدة باليمن قديمة معروفة، : "(331/ 8األنساب ) : قال السمعاني فيالصَّ

من أهل دمشق ، في ترجمة يزيد بن يوسف: "(106/ 3مجروحين )جالفي  ابن حبانوقال  "،على باب دمشق
 ".من صنعاها

 ،(369/ 8)جالبخاري، التاريخ الكبير ( 376/ 2)جأحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد 
 العقيلي، ،(111: ص)النسائي، الضعفاء والمتروكون  ،]4082 : رقم الحديث21/ 10 البزار، مسند البزار،[

/ 3ابن حبان، المجروحين )ج ،(296/ 9)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(390/ 4)جالضعفاء الكبير 
: ص) الدارقطني، سؤاالت البرقاني للدارقطني ،(150/ 9ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(106
المزي،  ،(213/ 3)جون ابن الجوزي، الضعفاء والمتروك ،(137/ 3)جالدارقطني، الضعقاء والمتروكون  ،(71

 ،(755/ 2)جالذهبي، المغني في الضعفاء  ،(391/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(283/ 32)جتهذيب الكمال 
ابن حجر، لسان الميزان  ،(373/ 11ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(442/ 4)جالذهبي، ميزان االعتدال 

 (.606: ابن حجر، التقريب )ص ،(444/ 7)ج
 المزي، ،(133/ 74) دمشق تاريخ عساكر، ابن: . وانظر(489/ 16)ج دي، تاريخ بغدادالخطيب البغدا2) )

 .السياق بهذا( 373/ 11) التهذيب تهذيب حجر، ابن ،(284/ 32) الكمال تهذيب
بي. الدوري  رواية في معين ابن لجزء من لفظ موافقة معين؛ ابن عن ،الدوري  ورواية  (.417/ 4)ج الَغالَّ

 (.475/ 4)جو ،(425/ 4)ج الدوري ". بشيء هو لي : "نمعي ابن عن: وقال
 (.460/ 4)ج الدوري ". شيئاا يساوي  ال وكان عليه، يثنى مسهر أبو كان: "معين ابن عن: وقال
 (.427: ص) الجنيد ابن". بشيء لي : "معين ابن عن: الجنيد ابن وقال
 فقيه ثقة(: "158 ر في التقريب )ص:قال ابن حج الدمشقي، بكر أبو موالهم، المحاربي عطية بن حسان3) )

 (.ع. )ومائة العشرين بعد توفي ،"عابد
 ووزيره، المؤمنين أمير المهدي كاتب كان: موالهم األشعري  هللا عبيد أبو يسار، بن هللا عبيد بن معاوية4) )

 قبل هديللم بيكت وكان طبرية، أهل من وهو عابادا، فاضالا  خي  راا وكان العلم، وطلب الحديث، كتب قد وكان
 .عليه به يشير شيء في يخالفه وال يعظمه المهدي وكان .إليه كله وأمره الخالفة،
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اِريُّ    :     (1)اةِ ق اِضي الُقض   ،أ ُبو ُيْوُسف  الُكْوِفيُّ  ،ي ْعُقْوُب بُن ِإْبر اِهْيم  األ ْنص 
كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى  :(2)قال الخطيب البغدادي .572 د بن كككككككك، قال: أخبرنا محمالسُّ

، قال: بيالَغالَّ عبد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن 
 ".لم يكن يعرف الحديث، وهو ثقة :أبو يوسف القاضي"قال يحيى بن معين: 

                                                           

 قريش رةمقب في ودفن. مائة سنة في مولده وكان ومائة، وستين تسع سنة في: وقيل سبعين، سنة في مات
 .المهدي بن علي عليه وصلى ببغداد،

 (.561/ 4)جالذهبي، تاريخ اإلسالم : ظروان ،(259/ 15)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد
 : توثيقه في مختلف  : القاضي إبراهيم بن يعقوب1) )
 صدوق،: "أحمد وقال ،"صدوقاا كان: "المديني ابن وقال ،"ثقة: "النسائي قول الذهبي في سير أعالم النبالء نقل
 ،"الغلط ركثي صدوق : "الَّسالف علي بن عمرو وقال ،"شيء عنهم يروى  أن ينبغي ال حنيفة أبي أصحاب ولكن
ا وقال ،"به بأس ال: "عدي ابن وقال ،"حديثه يكتب: "حاتم أبو وقال  حديثاا رأكث الرأي أصحاب من لي : "أيضا
 وقال ".اتهوبرواي به بأس فال ثقة عن هو ويروى  ثقة عنه روى  وإذا... الكثير الضعفاء عن يروى  أنه إال منه،

 من عجبون ي أال: قال النعمان عن لنا حكي وغيرهم، ووكيع الرحمن، وعبد يحيى تركه: "وقال ،"تركوه: "البخاري 
 ".علي بيكذ يوسف أبو: "حنيفة أبو وقال ،"مرجئ مذموم: "الساجي زكريا وقال ،"أقول ال ما عليَّ  يقول يعقوب،

 .أعلم تعالى وهللا. صدوق، كان يغلط  أنه الراجح :قلت
البخاري، الضعفاء الصغير  ،(397/ 8)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(238/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى 

الخطيب  ،(201/ 9)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(438/ 4)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(142: ص)
 سير الذهبي، ،(468/ 8ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(361/ 16)ج البغدادي، تاريخ بغداد

/ 4)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(756/ 2)ج، الذهبي، المغني في الضعفاء (538/ 8ج) النبالء أعالم
 (.300/ 6)جابن حجر، لسان الميزان  ،(447
 القاضي يوسف أبو كان: "معين ابن عن: الدوري  . وقال(379/ 16)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )2)

 (.474/ 4)ج الدوري ". نهع يحيى حدثنا وقد عنه، وكتبت الحديث، أصحاب إلى يميل
 (.379/ 16)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد". يكذب أن من أنبل يوسف أبو: "معين ابن عن: وقال
 (.537/ 8)ج الذهبي، سير أعالم النبالء". سنة صاحب حديث، صاحب يوسف أبو: "معين ابن عن: وقال
/ 16)ج لخطيب البغدادي، تاريخ بغدادا". الثقات عن حدث إذا ثقة: "معين ابن عن: فهم بن حسين وقال
379 .) 
ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال ". حديثه يكتب ال: "معين ابن عن: مريم أبي بن سعد بن أحمد وقال
 (. 466/ 8)ج
 الخطيب البغدادي، تاريخ". عنه أحدث وأنا يوسف، أبي عن كتبت: "معين ابن عن: شيبة بن يعقوب وقال
 (.  380/ 16)ج بغداد
 اريخ بغدادالخطيب البغدادي، ت". عليه أقوم ال الصدق، إلى فيه نسبه كالماا: "فقال يوماا، معين ابن وذكره: وقال
 (.378/ 16)ج
لُِّسي   داود أبي بن إبراهيم وقال  أبي من ثبتأ وال حديثاا، أكثر أحد الري  أصحاب في لي : "معين ابن عن: الب ر 
 (. 466/ 8لرجال )جابن عدي، الكامل في ضعفاء ا". يوسف
 الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد". غلط ربما كان أنه إال ثقة،: "معين ابن عن: العوفي سعد بن محمد وقال
 (.  380/ 16)ج
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ب احٍ   ْيشٍ ، ي ْعُقوُب ْبُن ع ط اِء ْبِن أ ِبي ر  ْول ى ُقر  اِزي  ، م   :(1)ِحج 

بي حدثنا: قال موسى بن محمد حدثنا :(2)قال العقيلي .573 ان الَغالَّ ل بن َغسَّ : الق الُمَفضَّ
 .بذاك" لي  :عطاء بن "يعقوب: يقول معين بن يحيى سمعت

ل،  حدثنا محمد، بن جعفر حدثنا :(3)قال ابن شاهينو  .574  سألتهو  معين بن يحيي قالالُمَفضَّ
 .ضعيف" هو: فقال رباح؛ أبي بن عطاء بن "يعقوب :عن

 

                                                           

 دادالخطيب البغدادي، تاريخ بغ". بالحديث يعرف يكن لم: "معين ابن عن: شيبة أبي بن عثمان بن محمد قال
 (. 379/ 16)ج
 مختلف  في توثيقه: :المكي رباح أبي نب عطاء بن يعقوب1) )
: حاتم وأب "ضعيف"، وقال: والنسائي زرعة، الحديث"، وقال أبو "منكر: وقال أحمد الثقات، في حبان ابن ذكره 

 وقال ،..."عنه زمعة رواية غير من حديثه يعتبر أخطأ، ربما: "حديثه"، وقال ابن حبان يكتب بالمتين، "لي 
 (.س. )ومائة وخمسين خم  سنة توفي ،"ضعيف: "-وهو الراجح  –حجر  ابن

 ،(397/ 1)جأحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد  ،(35/ 6)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،(211/ 9)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(445/ 4)جالعقيلي، الضعفاء الكبير 

الذهبي،  ،(353/ 32)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(463/ 8في ضعفاء الرجال )جابن عدي، الكامل  ،(639
 (.608: ابن حجر، التقريب )ص ،(446: ص) الذهبي، ديوان الضعفاء ،(254/ 4)جتاريخ اإلسالم 

 (.445/ 4)جالعقيلي، الضعفاء الكبير 2) )
ومعاوية ، إسحاق بن منصورة ، وانظر: رواي(200: ص)ابن شاهين، تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين  )3)

، العقيلي، (211/ 9)جكالهما عن ابن معين، بهذا السياق. ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ابن أبي صالح
 .(445/ 4)جالضعفاء الكبير 

 عطاء بن ويعقوب عطاء، بن يعقوب أخو هو لي  الُخَراَسان ي   عطاء بن عثمان: "عن ابن معين: الدوري  وقال
 طاءع بن عثمان من حديثاا أصلح وهو المبارك، بن هللا وعبد عيينة، ابن عنه يروى  باح،ر  أبي ابن هو

 .(368/ 4)ج الدوري ". الُخَراَسان ي  
ابن عدي، الكامل في ". بمتروك لي  الحديث، ضعيف: "معين ابن عن :مريم أبي بن سعد بن أحمد وقال

 .(463/ 8ضعفاء الرجال )ج
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ِلْيدِ  ي ْعُقْوبُ   ْبدِ  بنِ  بُن اْلو  ، أ ِبي بنِ  هللاِ  ع  ِهال ٍل  أ ُبو: وقيل ،ُيْوُسف   أ ُبو ِهال ٍل األ ْزِديُّ
ِنيُّ                      :(1)الم د 

كَّر ي   يحيى بن هللا عبد أخبرني :(2)قال الخطيب البغدادي .575  بن دككككككككمحم أخبرنا: قال ،السُّ
: قال ،بيالَغالَّ  ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال الشافعي، هللا عبد
 ،كذاب ؛(3) محمد بن جعفر عن حدث :الوليد بن يعقوب يوسف "أبو: معين بن يحيى قال
 ببغداد". رأيته

 

                                                           

 يضع ممن كان: "حبان ابن وقال بالكذب، حاتم وأبو أحمد واتهمه تضعيفه، ىعل متفق :الوليد بن يعقوب1) )
 ت". )وغيره أحمد كذبه: "حجر ابن وقال ،"التعجب جهة على إال حديثه كتابة يحل ال الثقات، على الحديث

 ابن عدي، الكامل في ،(137/ 3ابن حبان، المجروحين )ج ،(216/ 9)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  (.ق
ابن  ،(455/ 4)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(372/ 32)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(473/ 8ضعفاء الرجال )

 (.609: حجر، التقريب )ص
 ، بنحو(398/ 11ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج: وانظر ،(387/ 16)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )
 .السياق هذا
 (.104/ 3)ج الدوري ". بشيء يكن ولم الرَُّصاَفة، بحضرة كان الوليد بن يعقوب: "عن ابن معين: الدوري  وقال
الكامل  ابن عدي،". بثقة لي  عروة، بن هشام عن يحدث وكان شيخ، المديني يوسف أبو: "معين ابن عن: وقال

 (.469/ 8في ضعفاء الرجال )ج
 ذاه يوسف أبا وأظن كذاب، هو مدني، حازم أبى عن يحدث الذي يوسف أبو: "معين ابن عن :محرز ابن وقال
 محرز ابن". موغيره والهروى، الجرجرائى، الصباح بن ومحمد أيوب، بن يحيى عنه حدثنا الذى الوليد بن يعقوب
 (.55/ 1)ج
 لصادق،با المعروف هللا عبد أبو الهاشمي، طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن محمد بن جعفر3) )

 س ت د م بخ. )ومائة وأربعين ثمان سنة توفي ."إمام فقيه صدوق : "(141 قال ابن حجر في التقريب )ص:
 (.ق
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، أ بُ   ياة  الطان اِفِسيُّ ْيِد ْبِن أ ِبي ُأم  ن ِفيُّ ، وُيقالي اِدي ِ ُيوُسف  الُكْوِفيُّ اإلِ  وي ْعل ى ْبُن ُعب  : الح 
ماد ْبن ُعب يد، وُعم ر ْبن ُعب يد؛ م ْوال ُهم  :                                                        (1)أخو ُمح 

كَّر ي   يحيى بن هللا عبد أخبرني :(2)قال الخطيب البغدادي .576  كرب أبو أخبرنا: قال ،السُّ
بي ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال الشافعي،  أبو قال :قال ،الَغالَّ
  ".ثقات :الطنافسيون  :ُعَبيد بنو ومحمد، ،ويعلى ،عمر": زكريا

                                                           

 وثقه األئمة إال في حديثه عن الثوري:: ُعب ْيد بن ي ْعل ى1) )
ا الحديث، صحيح "كان: أحمد الحديث"، وقال كثير ثقة قال ابن سعد: "كان : حاتم وأب نفسه"، وقال في صالحا

 "أوالد :الموصلي عمار ابن وقال ثقات"، كلهم عبيد "بنو: الدارقطني قالو  ،"الحديث في أبيه أوالد أثبت كان"
 ،"سفيان في معين ابن وضعفه ثقة،: "الذهبي محمد"، قال بالحديث وأبصرهم يعلى، وأحفظهم ثبت، كلهم عبيد
  .(ع. )سنة ون تسع وله ومائتين بضع سنة توفي ،"لين ففيه الثوري، عن حديثه في إال ثقة: "حجر ابن وقال

 ،(484: ص) العجلي، الثقات ،(419/ 8)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(366/ 6)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،(304/ 9)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(197/ 1)ج الفسوي، المعرفة والتاريخ

الذهبي، من تكلم فيه  ،(476/ 9)ج الءالذهبي، سير أعالم النب ،(389/ 32)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(653
 (.609: ابن حجر، التقريب )ص ،(328/ 9ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(202: ص)وهو موثق 

َيادي -  (397/ 1ج) السمعاني، األنساب. القبائل منه وتشعبت عدنان، بن معد بن نزار بن إياد الى نسبة: اإل 
ابن حجر،  ،(56/ 26)المزي، تهذيب الكمال : وانظر ،(636/ 3)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )

 .السياق بهذا (328/ 9تهذيب التهذيب )ج
 أحب علىي: فقال عبيد؟ بن يعلى أو عبيد، بن محمد إليك، أحب أيما: "أسمع وأنا يحيى سئل :الجنيد ابن قال
 .(292: ص) الجنيد ابن ".وأثبت: "قال وأراه  ،"إلي
 .(63: ص) الدارمي ".غيره في ثقة سفيان، في ضعيف: "فقال يعلى؟: معين نب ليحيى قلت :الدارمي وقال
 ".ثقتان: "فقال الطنافسيين؟ عبيد ابني ومحمد يعلى عن - معين ابن يعني - وسألته :وقال
 .(155: ص) الدارمي ".نعم: "فقال دونهما؟ كأنه: قلت ،"ثقة: "فقال عبيد؟ بن أعني فعمر: قلت
 وهذا ر،وعم بكر أبي على عليًّا يقدم أبى كان: يقول عبيد بن يعلى سمعت: "معين ابن عن: محرز ابن وقال
 (.159/ 1)ج محرز ابن". رأيي
 .(36/ 2)ج محرز ابن ".يتشيع عبيد بن يعلى كان: "معين ابن عن :وقال
. "همن أوثق يعلى: "فقال اسمه، أذكر ال المشايخ، بعض عن وسئل معين، ابن عن: طالوت بن عثمان وقال
 .(48: ص) طالوت بن عثمان
 .(305/ 9)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ".ثقة عبيد بن يعلى: "معين ابن عن :منصور بن إسحاق وقال
 ،ويعلى ومحمد عمر الطنافسي؛ عبيد ولد عن وسئل معين، ابن : عنشيبة أبي بن عثمان بن محمد وقال
 .(636/ 3)ج ب البغدادي، تاريخ بغدادالخطي ".عبيد بن يعلى وأثبتهم ثقات، كانوا: "فقال
 بن ىويحي أبي، عنه حدثنا أسنهم، وهو عمر: أمية أبي بن عبيد ولد" عن ابن معين: :خيثمة أبي ابن وقال
 بنسبهم ثناحد الطنافسي؛ أمية أبي بن عبيد بنو: ويعلى معين؛ بن يحيى عنه حدثنا: عبيد بن ومحمد معين؛
 .(94/ 1أبي خيثمة، السفر الثالث )ج ابن ".الوليد بن شجاع بن الوليد
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ْوال ِنيُّ   ْبِد هللاِ  ،أ ُبو ِإْدِرْيس  الخ  اِئُذ هللِا بُن ع  يِ ُذ هللاِ ، ع  اُل ِفْيِه: ع  ُيق  اِئِذ و   بُن ِإْدِرْيس  بِن ع 
ْبِد هللاِ ا  :(1)بِن ُعْتب ة   بِن ع 

محمد  أخبرنا ،ُبْندارأخبرنا ثابت بن  ،أخبرنا أبو البركات األنماطي :(2)قال ابن عساكر .577
ل بن أخبرنا  ،أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد ،بن علي المقرئ ا اأَلْحَوص بن الُمَفضَّ

ان  :ون كككككككككككويقول ،عايذ هللا بن عمرو :أبو إدري " :نا يحيى بن معين قالحدث ،أبي ، حدثناَغسَّ
 ".ابن عبد هللا

 بكر، أبوأخبرنا  العالء، أبوأخبرنا  الفضل أبوأخبرنا  البركات، أبو أخبرنا :(3)وقال .578
بي ابن ةككككأمي أبوأخبرنا   من عكككككسم إدري  "أبو قال: رياككككزك أبي عن أبي، اكككككحدثن ،الَغالَّ

                                                           

 عد،س ابن قال: توثيقه على متفق   له، صحبة وال حنين، يوم  النبي حياة في ولد :الخوالني إدريس أبو1) )
 الشام معال وكان ثمانين، سنة ومات الصحابة، كبار من وسمع". ثقة: "واحد وغير حاتم، وأبو والنسائي، وأحمد،
 (.ع. )الدرداء أبي بعد

ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(83/ 7)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(312/ 7)ابن سعد، الطبقات الكبرى 
ابن  ،(1594/ 4)ج ، ابن عبد البر، االستيعاب(180: ص)ابن حبان، مشاهير علماء األمصار  ،(37/ 7)ج

/ 4)ج سير أعالم النبالء الذهبي، ،(88/ 14)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(148/ 26)جعساكر، تاريخ دمشق 
 (.289: ابن حجر، التقريب )ص ،(276
 .(147/ 26)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )

بي رواية في معين ابن بنحو لفظ معين؛ ابن عن ،لدوري ا ورواية  (.439/ 4)ج الدوري . الَغالَّ
 .(158/ 26)جابن عساكر، تاريخ دمشق 3) )

بي، قال رواية في معين بنا لفظ بنحو معين؛ ابن عن ،الدوري  ورواية  سمع قد: "معين ابن عن: الدوري  الَغالَّ
 ثعلبة أبي ومن الصامت، بن عبادة ومن أوس، بن شداد بن أوس الدرداء، أبي: "من الخوالني إدري  أبو

 (.425/ 4)ج الدوري ". جبل بن معاذ وفاتني: قال. الخشني
 من إدري  أبو وسمع عميرة، بن يزيد عنه فحدثني معاذ فاتني: الخوالني إدري  أبو قال: "معين ابن عن: وقال
 (.432/ 4)ج الدوري ". الخشني ثعلبة
 حديث من: "قال أخبرك؟ من: فقلت". حنين عام الخوالني، إدري  أبو ولد: "معين عن ابن: سعد ابن وقال

 .(312/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى ". مبين الشاميين
 يقضي كان الملك عبد إمرة في مات هللا عبد بن هللا عيذ إدري  أبو: "ينمع ابن عن: صالح بن معاوية وقال
 (.168/ 26)جابن عساكر، تاريخ دمشق ". حنين غزاة  وولد له،
/ 26)جابن عساكر، تاريخ دمشق ". ثمانين سنة إدري  أبو مات: "معين ابن عن: الدورقي عبد هللا بن قال
169.) 
 معين بن يحيى وسمعت: قال" ذر أبي من سمع قد الخوالني إدري  أبو: "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال
 (.159/ 26)جابن عساكر، تاريخ دمشق ". حنين يوم ولد الخوالني إدري  أبا أن بإسناد بلغني: "يقول
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 ،(5)عميرة بن يزيد فحدثني (4)معاذ وفاتني قال: ،(3)عبادة ومن ،(2)ومن شداد ،(1)الدرداء أبي
الُخَشن ي   ثعلبة أبي من وسمع

 عمر". زمن في الشام إلى مسعود ابن وخرج ،(6)
 

اٍر األ ْشع ِريُّ   ْبُد هللِا بُن ق ْيٍس بِن ح ضا ى ع  ة  بُن أ ِبي ُمْوس  اُل:  ،أ ُبو ُبْرد  ُيق  اُل: ع اِمٌر، و  ُيق  و 
اِرث ُيق   ،اْسُمُه الح   :(7)اُل: اْسُمُه ُكْني ُتهُ و 

، ْون َخْيرُ أحمد بن الحسن بن  أخبرنا ،أخبرنا أبو البركات األنماطي: (8)قال ابن عساكر .579
ان أخبرنا ،محمد بن علي بن يعقوب أخبرنا ل بن َغسَّ  :أبي قال نا، حدثاأَلْحَوص بن الُمَفضَّ

  :قال يحيى
                                                           

 اسمه وقيل ه،بكنيت فمشهور هو وأما أبيه، اسم في مختلف الدرداء أبو األنصاري، قي  بن زيد بن ُعَوْيم ر1) )
ا وكان أحد، مشاهده أول جليل، صحابي(: "434 قال ابن حجر في التقريب )ص: لقب، وعويمر مر؛عا " عابدا
 (.ع. )ذلك بعد عاش وقيل عثمان، خالفة أواخر في مات
اد2) )  مات صحابي(: "264 قال ابن حجر في التقريب )ص: يعلي، أبو األنصاري، ثابت بن أوس بن َشدَّ

 (.ع". )ثابت بن حسان أخ ابن وهو ا،بعده أو الستين قبل بالشام
 قال ابن حجر في التقريب )ص: المدني، الوليد أبو الخزرجي، األنصاري  قي  بن الصامت بن ُعَباَدة3) )

 خالفة إلى اشع وقيل وسبعون، اثنتان وله وثالثين، أربع سنة بالرملة مات ،"مشهور بدري  النقباء، أحد(: "292
 (.ع. )معاوية

 قال ابن حجر في التقريب )ص: الرحمن، عبد أبو الخزرجي، األنصاري  أوس بن عمرو بن لجب بن معاذ4) )
 توفي". رآنوالق باألحكام العلم في المنتهى إليه وكان بعدها، وما بدراا شهد الصحابة، أعيان من مشهور(: "535
 (.ع. )عشرة ثماني سنة بالشام
ْيَرة بن يزيد5) ) َبْيد ي   الحمصي َعم   ثقة(: "604 قال ابن حجر في التقريب )ص: ذلك، غير وقيل لك ْند ي  ا أو الزُّ
 (.س ت د". )الكوفة نزل
، ثعلبة أبو6) )  جرثوم،: اسمه قيل ،"بكنيته مشهور صحابي(: "627 قال ابن حجر في التقريب )ص: الُخَشن ي 
ا، أبيه اسم في واختلف ذلك، غير وقيل الش، أو الشر، أو جرهم، أو جرثم، أو جرثومة، أو  نةس توفي أيضا

 (.ع. )األربعين بعد معاوية خالفة أول في بكثير ذلك قبل بل وقيل وسبعين، خم 
  وثقه بعض األئمة، وتوسط فيه آخرون:: األشعري  موسى أبي بن بردة أبو7) )
: ايضا أ خراش ابن الثقات، وقال في حبان ابن وذكره ،"ثقة: "والذهبي خراش، وابن والعجلي، سعد، ابن قال
 (.ع) .الثمانين جاز ذلك، غير وقيل ومائة، أربع سنة توفي ،"ثقة: "-وهو الراجح  –حجر  ابن وقال". صدوق "

 ،(491: ص) العجلي، الثقات ،(447/ 6)جالبخاري، التاريخ الكبير  ،(277/ 6)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
ابن حبان، مشاهير علماء  ،(187/ 5)ج ابن حبان، الثقات ،(325/ 6)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 

الذهبي،  ،(184/ 3)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(66/ 33)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(167: ص)األمصار 
 (.621: ابن حجر، التقريب )ص ،(18/ 12ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(407/ 2الكاشف )ج 

 للفظ موافقة معين؛ ابن عن :صالح بن اويةومع ،الدوري  ورواية، (54/ 26)جابن عساكر، تاريخ دمشق  )8)
بي رواية في معين ابن  .(389/ 1)جالدوالبي، الكنى واألسماء  ،(426/ 3)ج الدوري . الَغالَّ
اكر، ابن عس". موسى أبي بن بردة أبو: "الكوفة أهل تسمية في يقول معين ابن عن: صالح بن معاوية وقال

 (.53/ 26)جتاريخ دمشق 
 (.93/ 2)ج محرز ابن". عامر: موسى أبى بن بردة أبى اسم: "معين ابن عن: محرز ابن وقال
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، أخبرناأبو عبد هللا  وأخبرنا .580 ن يحيى بن كككككعبد هللا ب اكككككأخبرن ،البيهقي أبو بكر الفَراو ي 
كَّر ي  عبد الجبار   ،األزهر جعفر بن محمد بن حدثنا ،أبو بكر الشافعي حدثنا ،ببغداد السُّ

بي حدثنا ان الَغالَّ ل بن َغسَّ  :أبو بردة بن أبي موسى اسمه" :عن يحيى قال ،الُمَفضَّ
 ".الحارث

  

                                                           

ن أبي اب". قي  بن هللا عبد بن عامر: موسى أبي بن بردة أبي واسم: "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال
 (151/ 3خيثمة، السفر الثالث )ج

 (.18/ 12، تهذيب التهذيب )جابن حجر". عامر بردة أبي اسم: "معين ابن عن: سعيد بن علي بن أحمد وقال
 عبد بن عامر: موسى أبي بن بردة أبي اسم: "معين بن يحيى عن يحكي من سمعت: الدوالبي بشر أبو قال
 (.389/ 1)جالدوالبي، الكنى واألسماء ". قي  ابن هللا
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ْبِد ّللااِ   ِش  أ ُبو ب ْكِر ْبُن ع  ْبر ة  اْلُقر  ماِد ْبِن أ ِبي س  نِ ـــــالسا  ،يُّ ـــْبِن ُمح  ، اسْ ـــْبِريُّ اْلم د  ُمُه ــــــيُّ
مادٌ  ِقيل : ُمح  ْبُد ّللااِ، و   :(1)ع 

بيوقال : (2)الِمزِ ي   قال .581  ."ضعيف الحديث"، عن يحيى بن معين: الَغالَّ

                                                           

ْبر ة   أبي بن بكر أبو1) )  : بالكذب واتهم تضعيفه، على متفق  : س 
 وقال ،"ضعيف: "وغيرهم والدارقطني والجوزجاني، زرعة، وأبو والبخاري، المديني، وابن القطان، يحيى وقال
 ".الحديث يكذب ويضع كان بشيء لي : " حنبل ابن أحمد
: لنسائيا وقال ،"يحيى أبي ابن نحو عندي هو: "المديني ابن زاد ،"الحديث منكر: "والبخاري  المديني، ابن وقال
 الحتجاجا وال حديثه كتابة يحل ال األثبات، عن الموضوعات يروي  ممن "كان ، وقال ابن حبان:"الحديث متروك"
 الرواية عن يرغب من باب في سفيان بن يعقوب وذكره ،"عندهم بالقوي  لي : "الحاكم أحمد أبو وقال بحال"، به

 ."الحديث يضع من جملة في وهو محفوظ، غير يرويه ما عامة: "عدي ابن وقال عنهم،
 (.ق. )مائةو  وستين اثنتين سنة سنة توفي ،"عالماا كان: الزبيري  مصعب وقال بالوضع، رموه: "حجر ابن وقال

 ،(306/ 7)ج، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل (510/ 1)جأحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن أحمد 
الخطيب البغدادي،  ،(202/ 9ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(147/ 3ابن حبان، المجروحين )ج

 ،(102/ 33)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(29/ 66)جابن عساكر، تاريخ دمشق  ،(536/ 16) تاريخ بغداد
: ، ابن حجر، التقريب )ص(27/ 12ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(330/ 7)ج الذهبي، سير أعالم النبالء

623.) 
/ 3)ج الدوري ". بشيء حديثه لي : "معين ابن عن: الدوري  وقال .(105/ 33)جالمزي، تهذيب الكمال  )2)

 (.232/ 3)جو ،(157
/ 9ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج". بشيء لي : "معين ابن عن: مريم أبي بن سعد بن أحمد وقال
198.) 
 (.536/ 16)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد". الحديث ضعيف: "معين ابن عن: شعيب بن هللا عبد وقال
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ِديُّ   اِلٍم األ س  يااِش بِن س  نااطُ  ،أ ُبو ب ْكٍر بُن ع  ، الح  ْول ى و اِصٍل  ِقْيُه،الُمْقِرُئ، الف   ،الُكْوِفيُّ م 
ِب  ُره ا ُشْعب ُة،  ؛األ ْحد  ِفي اْسِمِه أ ْقو اٌل: أ شه  ُسِئل  و  ال :  و  ِقْيل  اْسِمي ُكْني ِتي"ع ِن اْسِمِه، ف ق  : "، و 

مادٌ  فٌ ، اْسُمُه ُمح  ِقْيل : اْسُمُه ُمط رِ  ِقْيل : ُرْؤب ةُ ، و  ِتْيقٌ ، و  ِقْيل : ع  ِقيْ ، و  ْيُر ذ ِلك  و   :(1)ل  غ 

أخبرنا أبو عمر بن مهدي، قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن  :(2)قال الخطيب البغدادي .582
ل،يعقوب، قال: حدثنا جدي، قال: حدثني  ر سألت يحيى بن معين عن أبي بك"قال:  ُمَفضَّ

 ".    فضعفه :بن عياشا
كَّر ي   يحيى بن هللا عبد أخبرني: (3)وقال .583  إبراهيم بن هللا عبد بن محمد أخبرنا: قال ،السُّ

بي ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال الشافعي،  "وسألته، :قال ،الَغالَّ
                                     فضعفه".        :عياش بن بكر أبي عن معين، بن يحيى: يعني

                                                           

 :توثيقه في مختلف: عياش بن بكر أبو1) )
 حديثهو  ورواية، قرآن صاحب صدوق، ثقة،: "شيبة بن يعقوب وقال ،"ثقة: "والذهبي داود، وأبو العجلي، قال

ا وقال ،"ثقة صدوق : "حنبل بن أحمد وقال ،"مضطرب  من كان: "حبان ابن ، وقال"غلط وربما ثقة،: "أيضا
 ".المتقنين الحفاظ
 بن بكر أبي من غلطاا أكثر شيوخنا من يكن لم: "نعيم أبو وقال ،"وغيره األعمش في فضعي: "نمير ابن وقال
 لمدينيا بن وعلي القطان يحيى المتقنين ... وكان الحفاظ حبان في الثقات، وقال: "من ابن وذكره". عياش
 . روى" إذا يهم فكان حفظه ساء سنه كبر لما أنه وذلك فيه، الرأي يسيئان
 أربع سنة توفي ".صحيح وكتابه حفظه، ساء كبر لما أنه إال عابد، ثقة: "-وهو الراجح  –حجر  ابن وقال

 (.ع. )مسلم مقدمة في وروايته المائة قارب وقد سنتين، أو بسنة ذلك قبل وقيل: ومائة، وتسعين
 ،(14/ 9)، البخاري، التاريخ الكبير (480/ 2ج) أحمد بن هللا عبد رواية الرجال، ومعرفة العلل أحمد،

 ،(668/ 7)ج ابن حبان، الثقات ،(348/ 9)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(492: ص) العجلي، الثقات
 الباري  فتح حجر، ابن ،(207: ص)الذهبي، من تكلم فيه وهو موثق  ،(303/ 8)ج أبو نعيم، حلية األولياء

 (.624: ابن حجر، التقريب )ص ،(464/ 1)ج
 وقد اختلف فيه قول ابن معين:. (549/ 16) بغداد الخطيب البغدادي، تاريخ2) )

 .(101: ص) : عن ابن معين: "ثقة". الدارميالدارميوقال 
 (.69/ 1)ج محرز ابن". الحديث بمستقيم لي  ولكنه صدوق، رجل: "معين ابن عن: محرز ابن وقال
 (.39: ص) طهمان ابن". بالقوي  هو لي : "معين ابن عن: طهمان ابن وقال
يخ الخطيب البغدادي، تار ". وتسعين أربع سنة عياش بن بكر أبو ولد: "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال
 (.542/ 16)ج بغداد
 الظاهر أن ابن معين ضعفه لما اعتراه من التغير في آخر عمره. وهللا أعلم. قلت:
 .(550/ 16)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد3) )
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مادِ   ِنيُّ  أ ُبو ب ْكٍر بُن ُمح  ، الم د  اِريُّ ، الناجا ِجيُّ ْزر  ، الخ  اِريُّ ْزِم األ ْنص   :(1)بِن ع ْمٍرو ْبِن ح 
بي قال :(2)عساكر ابن قال .584 ل الَغالَّ  أخبرني :مالك قال قال: معين بن يحيى حدثنا ،الُمَفضَّ
 ن :أ بن مالك قال ديناراا، وثمانين ثمانية أبيه على أجرى  عمر أن (3)بكر أبي بن هللا عبد
 المدينة". سعر حساب على إال عليه أجراها أراه  "وال

بي وقال :(4)المزي  وقال .585 ان الَغالَّ ل بن َغسَّ  بن مرع "أن معين: بن يحيى حدثنا: الُمَفضَّ
 . شهر" لك في دينار ثالثمائة حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي على أجرى  العزيز عبد

 أبو اأخبرن ،ُبْندار بن ثابت أخبرنا ألنماطي،ا البركات أبو أخبرنا :(5)عساكر ابن وقال .586
ْير ي  بكر أبو أخبرنا الواسطي، العالء لاأَلْحَوص بن  ، أخبرناالَباَبس   قال: أبي حدثنا ،الُمَفضَّ
 بن أبان وشهد ،(6)عثمان  بن أبان من القضاء يتعلم حزم بن عمرو بن بكر أبو "كان
 ".(7)الجمل عثمان

                                                           

 : توثيقه على متفق  : األنصاري  حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبو1) )
 ومائة، ينعشر  سنة مات" عابد ثقة: "حجر ابن وقال .في الثقات حبان ابن وغيره: "ثقة"، وذكره خراش، قال ابن
 (.ع. )ذلك غير وقيل

ابن حبان، مشاهير  ،(337/ 9)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(335/ 5)جابن سعد، الطبقات الكبرى 
 ،(313/ 5)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(141/ 33)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(125: ص)ر علماء األمصا

 (.624: ابن حجر، التقريب )ص
 بهذا السياق. (141/ 33)ج. وانظر: المزي، تهذيب الكمال (46/ 66)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )

م ل: "قال يسمى؟ حزم ابن عمرو بن محمد بن بكر أبو: له وقلت معين بن يحيى سمعت: محرز ابن وقال
 .(126/ 2)ج محرز ابن ".أسمعه
 ومات ومائة، عشرين سنة حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبو مات: "معين ابن : عنخيثمة أبي ابنوقال 
 .(280/ 2ابن أبي خيثمة، السفر الثالث )ج ".ومائة ثالثين سنة بكر أبي بن هللا عبد ابنه

 تعرض: قال حزم، بن عمرو بن محمد بن بكر أبي عن حكيم، بن عثمان يثحد عن: معين ابن سئل :وقال
 .(280/ 2ابن أبي خيثمة، السفر الثالث )ج ".مرسل: "قال ؟ النبي على
ح . ابن أبي حاتم، الجر "ثقة حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبو: "قال معين ابن عن :منصور بن إسحاق وقال

 .(337/ 9)جوالتعديل 
 .(142/ 33)جالمزي، تهذيب الكمال  وفي ".ومائة عشرين سنة مات: "معين ابن قالوقال المزي: 

ريب قال ابن حجر في التق القاضي، المدني، األنصاري، حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي بن هللا عبد3) )
 (ع. )سنة سبعين ابن وهو وثالثين خم  سنة مات ،"ثقة(: "297 )ص:
 (. 141/ 33)جالمزي، تهذيب الكمال 4) )
 .(152/ 6)جابن عساكر، تاريخ دمشق 5) )
 :قال ابن حجر في التقريب )ص مدني، هللا، عبد أبو وقيل سعيد، أبو األموي، عفان بن عثمان بن أبان6) )
 (.4 م بخ) ومائة، خم  سنة مات" ثقة(:"87
 المؤمنين أمير قوات بين كه 36 عام البصرة في وقعت اإلسالمي، التاريخ في مشهورة موقعة: الجمل موقعة7) )

 أم إلى افةباإلض العوام بن والزبير هللا عبيد بن طلحة الصحابيان يقوده الذي والجيش طالب، أبي بن علي
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 ، ْبدِ  ْبنُ  ُسْلم ى اْسُمهُ  أ ُبو ب ْكٍر اْلُهذ ِلي  وقيل: ، اْلب ْصِريُّ ُهذ ِلي  أ ُبو ب ْكٍر الْ  ُسْلم ى ْبنِ  ّللااِ  ع 
ْحم نِ  ْبنِ  دٍ يْ م  ، وهو ابن بنت حُ حٌ وْ ر   اْسُمهُ  ْبِد الرا  :(1)الِحْميري   ع 

ل بن  حدثنا: قال عيسى بن محمد حدثنا :(2)قال العقيلي .587 ان قالالُمَفضَّ  يحيى احدثن: َغسَّ
 بن مىككككلْ سُ  واسمه: يحيى قال ثقة، اْلُهَذل ي   بكر أبو يكن لم": قال (3)ُغْنَدر عن معين، بنا

 ."هللا عبد

                                                           

 عركةالم وسميت جمل، ظهر على حديد من هودج في المدينة جيش مع ذهبت أنها قيل التي عائشة المؤمنين
/ 2)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(257/ 7)ج والنهاية البداية انظر: ابن كثير، .الجمل ذلك إلى نسبة بالجمل
270). 
 عن يروي : "حبان ابن وقال ،"ضعفه على مجمع: "الذهبي في  ديوان الضعفاء قال :اْلُهذ ِلي   بكر أبو1) )

 (.ق. )ةومائ وستين سبع سنة توفي" الحديث متروك أخباري : "حجر ابن وقال ،"الموضوعات األشياء األثبات
ابن عدي، الكامل في  ،(359/ 1ابن حبان، المجروحين )ج ،(143/ 1)جأبي حاتم، الجرح والتعديل  ابن

 ،(194/ 2)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(160/ 33)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(339/ 4ضعفاء الرجال )ج
 (.625: يب )صابن حجر، التقر  ،(453: ص) الذهبي، ديوان الضعفاء ،(556/ 4)جالذهبي، تاريخ اإلسالم 

 .السياق بهذا( 308/ 10)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: وانظر .(177/ 2)جالعقيلي، الضعفاء الكبير 2) )
ابن عدي، ، (128/ 4)جو ،(87/ 4)ج الدوري  ".بشيء لي : "معين ابن عن خيثمة أبي بنوا ،الدوري  وقال

 .(339/ 4الكامل في ضعفاء الرجال )ج
 (.96/ 4)ج الدوري ".  ُسْلمى بن هللا عبد بن ُسْلمى اسمه اْلُهَذل ي   بكر أبو: "معين ابن عن: الدوري  وقال
 .(165/ 4". )جُسْلمى نعم: قال ُسْلمى؟: ليحيى قلت ُسْلمى، اْلُهَذل ي   بكر أبي واسم: "معين ابن عن: وقال
 سجدم غندر مسجد وكان در،غن مسجد في يكون  وكان بثقة، يكن لم اْلُهَذل ي   بكر أبو: "معين ابن عن: وقال
 .(238/ 4)ج الدوري ". كذاباا اْلُهَذل ي   بكر أبو كان: "غندر قال :معين ابن قال" هذيل
 .(121: ص) الدارمي ".بشيء لي : ": عن ابن معينالدارمي وقال
، بكر أبى اسم عن معين بنا سألت :محرز ابن وقال  .(105/ 2)ج محرز ابن. "ُسْلمى: "فقال اْلُهَذل ي 
، بكر أبى اسم عن معين بنا سألت :وقال  .(105/ 2)ج محرز ابن. "ُسْلمى : "فقال اْلُهَذل ي 
غدادي، الخطيب الب". بثقة لي  يكذب، وكان إمامنا، كان: يقول غندر كان: "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال

 (.308/ 10)ج تاريخ بغداد
 ثقة" (:472 قال ابن حجر في التقريب )ص: ،(ُغْنَدر) بككككككك المعروف البصري  الهذلي جعفر بن محمد3) )

 (.ع. )ومائة وتسعين أربع أو ثالث سنة توفي". غفلة فيه أن إال الكتاب، صحيح
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اِبرٍ  أ ُبو  اِريُّ  اْلب ي اِضيُّ  ج  مادُ  ،األ ْنص  ْبدِ  ْبنُ  ُمح  ْحم ِن، ع  ِنيُّ  الرا  :      (1)اْلم د 
ل حدثنا موسى، بن محمد حدثنا :(2)قال العقيلي .588 ان،بن  الُمَفضَّ  حيىي سمعت: قال َغسَّ
 كذاب". :البياضي جابر "أبو: يقول معين بنا

                                                           

 :بالكذب واتهم تضعيفه، على متفق: اضيي  الب   جابر أبو1) )
ا وقال ،"بثقة لي : "فقال عنه وسئل بالكذب، يتهمه مالك كان  ".رضيب يكن لم: " لوقا ،"كذاباا كان: "أيضا
 هللا رسول لىع يكذب من على تغليظاا بذلك أراد: "حاتم أبو قال ،"عنه يروى  من عين هللا َبيَّض: "الشافعي وقال
."  ا الحديث منكر: "حنبل بن أحمد قالو  ،"الحديث متروك: "والبيهقي النسائي، قالو  رعة،ز  أبو وقال ،"جدا
 ماال ،الثقات عن يروي  ممن كان: "حبان ابن وقال ".تركوه هالك،: "يالذهب وقال ،"الحديث ضعيف: "عدي وابن
 "األثبات حديث يشبه

أحمد، العلل ومعرفة  ،(424/ 1)جالدوالبي، الكنى واألسماء  ،(287/ 2ابن أبي خيثمة، السفر الثالث )ج
لجرح والتعديل ابن أبي حاتم، ا ،(216/ 3)جو ،(23/ 3)جو ،(500/ 2)جالرجال، رواية عبد هللا بن أحمد 

 ،(390/ 7ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(258/ 2ابن حبان، المجروحين )ج ،(324/ 7)ج
البيهقي، [ ،]559/ 2ج ،البيهقي، السنن الكبرى [ ،(1369 : رقم الحديث186/ 2ج،الدارقطني، سنن الدارقطني[

 الذهبي، ديوان الضعفاء ،]495/ 3ج)الذهبي، تاريخ اإلسالم  ،]4875/ 350/ 3ج ،معرفة السنن واآلثار
 (.24/ 7)جابن حجر، لسان الميزان  ،(603/ 2)جالذهبي، المغني في الضعفاء  ،(361: ص)
  .(102/ 4)جالعقيلي، الضعفاء الكبير 2) )
/ 3)ج الدوري ". الرحمن عبد بن محمد البياضي جابر أبو: "معين ابن عن: خيثمة أبي وابن ،الدوري  قالو 

 (.287/ 2ي خيثمة، السفر الثالث )جابن أب ،(221
/ 3)ج الدوري ". مثله األرض ملء ومن منه، خير سعد بن شرحبيل كذاباا، كان: معين ابن عن: الدوري  قال
190.) 
 لجنيدا ابن". بثقة لي : "معين ابن عن بن حنبل: أحمد بن هللا عبدو ،صالح بن ومعاوية ،الجنيد ابن قال
 .(102/ 4)جالعقيلي، الضعفاء الكبير ، (389/ 7ضعفاء الرجال )ج ابن عدي، الكامل في ،(309: ص)

 قة،ث ذئب أبي ابن عنه روى  من وكل ثقة، ذئب أبي ابن: "معين ابن عن: مريم أبي بن سعد بن أحمد وقال
، الكامل ابن عدي". كذاب بثقة، لي : البياضي جابر أبو يقول يحيى وسمعت: وقال ،"البياضي جابر أبو إال

 (.389/ 7ء الرجال )جفي ضعفا
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ٍر الرااِزيُّ   ْعف  ى ،أ ُبو ج  ى أ ِبي ِعْيس  ى ،ِعْيس   :(1)ْول ى ب ِني ت ِمْيمٍ م  ، م اه ان :و اْسُم أ ِبي ِعْيس 
كَّر ي  أخبرني  :(2)قال الخطيب البغدادي .589 عي، اف، قال: أخبرنا محمد بن عبد هللا الشالسُّ

بيقال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن  أبو " ، قال: قال أبو زكريا:الَغالَّ
 ".ثقة :جعفر الرازي 

 

ْيِنيُّ   ِعْيٍد الرُّع  ، الِمْصِريُّ  ،أ ُبو س   :(3)ُجْعُثُل ْبُن ه اع ان  الِقْتب اِنيُّ

مد قال: سمعت يحيى حدثنا محمد بن مخلد، حدثنا العباس بن مح: (4)الدارقطني وقال .590
 ."اناهَ بن عَ  ُجْعُثل :الرَُّعْين ي  أبو سعيد "يقول: 

                                                           

 :توثيقه في مختلف  : الرازي  جعفر أبو1) )
  ".صدوق : "حاتم أبو وزاد ،"يخلط كان: "المديني ابن زاد ،"ثقة: "حاتم وأبو عمار، وابن المديني، ابن قال
 ".حديثال صالح: "الذهبي وقال ،"به بأس ال أنه أرجو: "عدي ابن وقال ،"صدوق  الحفظ سيئ: "خراش ابن وقال
 سيئ دق،الص أهل من وهو ضعف، فيه: "علي بن عمرو قال ،"يخطئ أنه إال حديثه، يكتب: "المديني ابن وقال
 أبو لوقا". الحديث مضطرب: "حنبل بن أحمد وقال ،"الحديث في بقوي  لي : "والنسائي أحمد، وقال ،"الحفظ
 ".األثبات يخالف لم يماف إال بروايته االعتبار يجوز ال: "حبان ابن وقال ".كثيراا يهم: "زرعة
 )بخ د ت س ق(. ".الحفظ سيء صدوق : "- الراجح وهو – حجر ابن وقال

أحمد، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا بن  ،(122: ابن المديني، سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني )ص
ابن  ،(281/ 6)جوالتعديل ابن أبي حاتم، الجرح  ،(388/ 3)جالعقيلي، الضعفاء الكبير  ،(133/ 3)جأحمد 

المزي، تهذيب الكمال  ،(448/ 6ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال )ج ،(120/ 2حبان، المجروحين )
ابن حجر،  ،(319/ 3)جالذهبي، ميزان االعتدال  ،(346/ 7)ج الذهبي، سير أعالم النبالء ،(194/ 33)ج

 (.629: التقريب )ص
 ، بهذا السياق.(231/ 1)ج. وانظر: الذهبي، تنقيح التحقيق (461/ 12)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )

 عن يروي  فيما يغلط وهو: "الدوري  زاد ،"ثقة: "معين ابن عن: منصور بن وإسحاق ،محرز وابن ،الدوري  وقال
/ 6)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(90/ 2)جو ،(99/ 1)ج محرز ابن ،(358/ 4)ج الدوري ". مغيرة
281.) 
 .(50: ص) طهمان ابن". بأس به لي : "معين ابن عن: طهمان ابن وقال
 الخطيب البغدادي، تاريخ". يخطئ أنه إال حديثه، يكتب: "معين ابن عن: مريم أبي بن سعد بن أحمد وقال
 (.461/ 12)ج بغداد
 (.281/ 6)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ". صالح: "معين ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال
 قال". أعلم وهللا ذلك، في ووهم ُجَعْيل، اسمه فيمن حاتم أبي ابن وذكره: "المزي  وقال: ه اع ان ْبنُ  ُجْعُثلُ 3) )
 (.ق س ت د. )ومائة عشرة خم  سنة من قريباا توفي". فقيه صدوق : "حجر ابن

يون ، تاريخ ابن ابن  ،(542/ 2)جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  ،(584/ 2)جالدوالبي، الكنى واألسماء 
، أبو أحمد، األسامي والكنى (196: ص)ابن حبان، مشاهير علماء األمصار  ،(88/ 1)ج يون  المصري 

الذهبي،  ،(346/ 3)جو ،(218/ 3)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(369: ص)ابن منده، فتح الباب  ،(50/ 5)ج
 ،(558/ 4)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(107/ 2ابن ماكوال، اإلكمال )ج  ،(269/ 1)ج الكنى سرد في المقتنى

 (.139: ابن حجر، التقريب )ص ،(79/ 2ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج
 في معين ابن للفظ موافقة معين، ابن عن ،الدوري  ورواية (.458/ 1الدارقطني، المؤتلف والمختلف )ج  )4)

بي رواية  . (464/ 4)ج الدوري . الَغالَّ
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بيحدثنا  ،حدثنا جعفر بن األزهر ،: وكذا حدثناه أبو بكر الشافعيقالو  .591 عن يحيى  ،الَغالَّ
 ."اناعَ ابن هَ " :بن معين والصوابا

، م وْ   ِقْيل : اْسُمُه: ِدْين اٌر الُكْوِفيُّ يًص، و  ِعْيٍد، ع ق     :(1)ل ى ب ِني ت ِمْيمٍ أ ُبو س 

كَّر ي  أخبرني عبد هللا بن يحيى  :(2)البغدادي قال الخطيب .592 د بن ككككككككقال: أخبرنا محم، السُّ
، قال: بيالَغالَّ عبد هللا الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن األزهر، قال: حدثنا ابن 

، واأَلْصَبغ بن ُنبَ  ، وَحبَّة الُعَرن ي  بسوء  -بن معين  يعني: يحيى -ذكرهم  :اَتةَ "رشيد الَهَجر ي 
ا  شر  منهم". :مذهب، وأبو سعيد َعَقيصا

 

                                                           

 ي توثيقه:: مختلف  فعقيص أبو سعيد1) )
لمستدرك، افي ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحاكم: "ثقة مأمون"، وعلق ابن حجر بقوله: "أخرج له الحاكم 

 ، ولم يتعقبه المؤلف في تلخيص المستدرك"."ثقة مأمون " :وقال
و حاتم: "هو بقال البخاري: "يتكلمون فيه"، وقال الجوزجاني: "غير ثقة"، وقال النسائي: "لي  بالقوي"، وقال أ

 لين، وهو أحب إلي  من أصبغ بن نباتة"، وقال الدارقطني: "متروك"، وقال: "رماه أبو بكر بن عياش بالكذب".
 أنه ضعيف. الراجح قلت:

(، الجوزجاني، أحوال الرجال )ص: 357/ 1(، مسلم، الكنى واألسماء )ج247/ 3البخاري، التاريخ الكبير )ج
(، ابن أبي حاتم، الجرح 42/ 2(، العقيلي، الضعفاء الكبير )ج190/ 3يخ )ج(، الفسوي، المعرفة والتار 47

(، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال 286/ 5(، و)ج219/ 4(، ابن حبان، الثقات )ج430/ 3والتعديل )ج
(، 152/ 2(، الدارقطني، الضعقاء والمتروكون )ج29(، الدارقطني، سؤاالت البرقاني للدارقطني )ص: 5/ 4)ج
، ابن الجوزي، الضعفاء ]4628: رقم الحديث 134/ 3ج ،الحاكم أبو عبد هللا، المستدرك على الصحيحين[

(، الذهبي، ميزان االعتدال 438/ 2( )ج224/ 1(، الذهبي، المغني في الضعفاء )ج182/ 2) والمتروكون 
 (.433/ 2(، و)ج180/ 4(، ابن حجر، لسان الميزان )ج88/ 3(، و)ج30/ 2)ج
  (.251/ 14طيب البغدادي، تاريخ بغداد )جالخ2) )

: عن ابن معين: "قد رأى الشعبي رشيد الهجري وحبة العرني واألصبغ بن نباتة؛ ولي  يساوى كلهم الدوري وقال 
 (.354/ 3قال يحيى: "وأبو سعيد عقيصىاا شر منهم". الدوري )ج، شيئاا"
ه بشيء". ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال ، عن ابن معين: "لي  حديثعبد هللا بن أحمد الدورقيوقال 
 (.4/ 4)ج
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ِبيعِ   مْ  ،أ ُبو اْلع اِص ْبُن الرا ْبِد الشا ْبِد اْلُعزاى ْبِن ع  ِبيِع ْبِن ع  ْبِد و ُهو  ل ِقيُط ْبُن الرا ِس ْبِن ع 
م ن افٍ 

(1)   : 
 ،ْون َخْيرُ أخبرنا أبو الفضل بن  ،مباركأخبرنا أبو البركات بن ال: (2)قال ابن عساكر .593

ْير ي أخبرنا أبو بكر  ،أخبرنا أبو العالء الواسطي ل بن اأَلْحَوص بن اأخبرنا  ،الَباَبس  لُمَفضَّ
ان  َلق يط". :اسم أبي العاص بن الربيع بن عبد العزى " :قال أبو زكريا :أبي قال ، حدثناَغسَّ

 

                                                           

 هالة هأم العزى، عبد بن الربيع بن لقيط اسمه زينت ابنته على  هللا رسول ختن :الربيع بن العاص أبو1) )
 يثنت سنة توفي أشهر، بخمسة الحديبية قبل أسلم البطحاء، جرو يسمى كان ،خويلد  بنت خديجة أخت
 .عشرة
 ".رواية له علمت وما وأمنائهم، قريش تجار من وكان": الذهبي قال

 ،(2417/ 5)جو ،(2356/ 4)ج الصحابة معرفة نعيم، أبو ،(56: ص)ابن حبان، مشاهير علماء األمصار 
 (.206/ 7ابن حجر، اإلصابة )ج ،(331/ 1)ج الذهبي، سير أعالم النبالء

 .(5/ 67)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )
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اِمٍر اأْل ْشع ِريُّ   ْيدُ أ ُبو ع  ْبُد هللِا ْبُن و ْهٍب  :و ْهٍب، وِقْيل   ْبنُ  ، ُعب   ْبنُ  ّللااِ  ِقْيل : ع ْبدُ و  ،ع 
 :(1)ه اِنئٍ 

 خبرناأالبقال  ،ُبْندارثابت بن  أخبرنا ،أخبرنا أبو البركات األنماطي :(2)قال ابن عساكر .594
ْير ي محمد بن أحمد بن محمد  أخبرنا ،محمد بن علي الواسطي بن  َوصاأَلحْ  ، أخبرناالَباَبس 
ان ل بن َغسَّ بي الُمَفضَّ أبو عامر " :سمعت يحيى بن معين يقول :نا أبي قالحدث ،الَغالَّ
 ".عبد هللا بن هانئ :األشعري اسمه

 

ة      :(3)أ ُبو ُعب ْيد 
أنبأنا  ،َخْيُرْون أنبأنا أبو الفضل بن  ،أخبرنا أبو البركات األنماطي: (4)قال ابن عساكر .595

ْير ي بو بكر أنبأنا أ ،أبو العالء الواسطي ل بأنبأنا  ،الَباَبس  ان قالن اأَلْحَوص بن الُمَفضَّ  :َغسَّ
عن  :حدثنا محمد بن طلحة :إن يون  بن محمد حدثني" :قلت ليحيى بن معين :قال أبي

                                                           

شام، سكن ال إدراك، له غير ذلك،: وقيل وهب، ْبن واسمه: ُعَبيد األشعري، أبو عامر: عري األش عامر أبو1) )
 القتال، في يفرون  ال واألشعريون، األسد، الحي نعم" :النبي  عن روى  .مروان بن الملك عبد خالفة في وتوفي
 ت(. )خت ".منهم وأنا مني هم يغلون، وال
ابن حجر،  ،(56/ 9)جو ،(440/ 5)جبخاري، التاريخ الكبير ال ،(556: خليفة بن خياط، الطبقات )ص 

  (.211/ 7اإلصابة )ج
: رقم الحديث 731/ 5، جفي ثقيف وبني حنيفة الترمذي، المناقب/ باب   سنن [في والحديث أخرجه الترمذي

رقم  :45/ 29ج[و ،]17166 : رقم الحديث399/ 28حنبل، ج مسند أحمد بن[وأحمد بن حنبل في  ،]3947
واألصل من كتاب هللا المستدرك على الصحيحين، قسم الفيء/ [والحاكم أبو عبد هللا في  ،]17501 حديثال

، عن ُنَمْير ْبن َأْوس، عن َماَلذعبد هللا بن  ، جميعهم من طريق:]2616: رقم الحديث150/ 2ج ،عز وجل
 صحيح حديث الحاكم: "هذا، وقال مالك بن مسروح، عن عامر بن أبي عامر األشعري، عن أبيه عن النبي 

 يخرجاه". ولم اإلسناد
ا، فيه عبد هللا بن مالذقلت:   .(: "مجهول"326قال ابن حجر في التقريب )ص:  ،إسناده ضعيف  جدا
 ابن: ويقال هانئ، بن هللا عبد األشعري  عامر أبو: "الحاكم أحمد أبي قول( 218/ 38)ج عساكر ابن ونقل
ار بن عبيد غير وهذا وهب، بن عبيد: ويقال وهب،  هل األشعري، موسى أبي عم األشعري، عامر أبي َحضَّ
 ".واألشعريون  األسد، الحي "نعم عنه: ، روى  النبي من صحبة

 مؤتة وشهد(: "214/ 38)ج الترجمة أول في قال حيث ترجمته، في بينهما عساكر ابن خلط ذلك ومع: قلت
 ثحدي في ورد كما موسى أبي أخو عامر أبو هو طاسأو  شهد والذي ،"أوطاس يوم استشهد ثم وزيد جعفر مع

مسلم، [، ]4323: رقم الحديث155/ 5ج البخاري، المغازي/ غزوة أوطاس، صحيح البخاري،[: انظر. الغزوة
: رقم 1943/ 4ج ،من فضائل أبي موسى وأبي عامر األشعريين / فضائل الصحابة مسلم، صحيح
 . ]2498 الحديث
: وانظر ."االشعري  موسى أبي بعم أبوه ولي : "بينهما، فقال التفريق ،(49/ 14)جكمال تهذيب ال في المزي  وأكد

 (.210/ 7ابن حجر، اإلصابة )ج
 .(215/ 38)جابن عساكر، تاريخ دمشق 2) )
ة أبو3) )  معين: بن يحيى قال. طلحة بن محمد وعنه البصري، الحسن عن: عبيدة أبو: "الذهبي قال :ُعب ْيد 

 (.549/ 4)ج، ميزان االعتدال الذهبي". مجهول
 (.519/ 47)جابن عساكر، تاريخ دمشق 4) )
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شيخ  :َدةُعَبيْ أبو " :قال ".عيسى بن مريم :المهدي" :عن الحسن البصري قال ُعَبْيَدة:أبي 
 ".مجهول

 

ِنيُّ أ ُبو ِعن ب ة  الْ   ْوال  ْبُد هللِا ْبُن ِعن ب ة   ،خ    :(1)ع 

بيأخبرنا الشافعي، حدثنا جعفر بن األزهر، حدثنا  :(2)قال الدارقطني .596 : قال ، قالالَغالَّ
َنَبةيحيى: في حديث أبي  : هو من قال أهل الشام. ني: "أنه ممن صلى القبلتيناَل وْ الخَ  ع 

ي بهم ف ُأمدوا ،من أهل اليمن َمدديه كبار التابعين، وأنكروا أن تكون له صحبة، وإن
 ."اليرموك

 

                                                           

ِني   أبو1) ) ْوال  َنَبة، بن هللا عبد اسمه :قيل: ِعن ب ة اْلخ   صلى ممن إنه: قيل حديث، له صحابي عمارة، أو ع 
 ونزل جبل، بن معاذ صحب وإنه يصحبه، ولم ، النبي موت قبل أسلم ممن إنه: وقيل. اإلسالم قديم القبلتين،
 (.ق) .الصحيح على الملك عبد خالفة في ومات حمص

، ابن (2979/ 5)جو ،(1744/ 3)ج الصحابة معرفة نعيم، أبو ،(303/ 7)جابن سعد، الطبقات الكبرى  
 ،(243/ 7ابن حجر، اإلصابة )ج ،(149/ 34)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(1722/ 4)ج عبد البر، االستيعاب
 (.662: )صابن حجر، التقريب 

، ابن (122/ 67)جابن عساكر، تاريخ دمشق : وانظر ،(1654/ 3الدارقطني، المؤتلف والمختلف )ج 2) )
/ 34)جالمزي، تهذيب الكمال  ،(234/ 5)جابن األثير، أسد الغابة  ،(1723/ 4)ج عبد البر، االستيعاب

ابن حجر، تهذيب  ،(434/ 3)ج ءالذهبي، سير أعالم النبال ،(1030/ 2)جالذهبي، تاريخ اإلسالم  ،(151
 ، بهذا السياق.(190/ 12التهذيب )ج
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اِسِم أ ُبو  ن ادِ  أ ِبي ْبنُ  اْلق  ْبدُ  وأ ِبو -المدني  الزِ  ن اِد: ع  ْبدِ  وــأخ –ان  ذ ْكو   ْبنُ  ّللااِ  الزِ  ْحم نِ  ع   الرا
ن اِد، أ ِبي اْبنِ   :(1)األصغر وكان الزِ 
كَّر ي   يىيح بن هللا عبد أخبرنا :(2)قال الخطيب البغدادي .597  بن مدككككككككككككمح أخبرنا: قال ،السُّ
: قال ،بيالَغالَّ  ابن حدثنا: قال األزهر، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال الشافعي، هللا عبد
 بأس". به لي  الزناد: أبي بن القاسم "أبو: معين بن يحيى زكريا أبو قال

ليُّ ح  أبو نُ    :(3)ْيلة الب ج 
ل الُمَفضَّ حدثنا ، حدثنا جعفر بن األزهر ،و بكر الشافعيحدثنا أب :(4)لدارقطنيقال ا .598

بي  ."ليجَ بَ  ُنَحْيلةأبو "قال: قال يحيى:  ،الَغالَّ

  

                                                           

 وثقه بعض األئمة، وتوسط فيه آخرون:: الزناد أبي بن القاسم أبو1) )
هو و  –حجر  ابن وقال "وثق"،: الذهبي وفي رواية أخرى، قال أحمد: "ثقة"، وقال حنبل، بن عليه أحمد أثنى

 (.ق" )بأس به لي : "-الراجح 
المزي، تهذيب  ،(574/ 16)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ،(427/ 9)جحاتم، الجرح والتعديل  ابن أبي
ابن حجر،  ،(203/ 12ابن حجر، تهذيب التهذيب )ج ،(451/ 2الذهبي، الكاشف )ج  ،(443/ 34)جالكمال 

 (.666: التقريب )ص
 ب )ص:قال ابن حجر في التقري الزناد، بأبي المعروف المدني، الرحمن عبد أبو القرشي، َذْكوان بن هللا عبد -

 (.ع. )بعدها وقيل ومائة، ثالثين سنة توفي ،"فقيه ثقة(: "302
(: 340 قال ابن حجر في التقريب )ص: قريش، مولى المدني، ذكوان بن هللا عبد الزناد، أبي بن الرحمن عبد -
ا وكان بغداد، قدم لما حفظه تغير صدوق "  خت. )سنة ون وسبع أربع وله ومائة، سبعينو  أربع سنة توفي ،"فقيها
 (.ق س ت د م
 .(574/ 16)ج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد2) )

/ 3) . الدوري "بشيء لي  وأخوه منه، حنبل بن أحمد سمع وقد بأس، به لي : "ابن معين عن :الدوري  وقال
197). 
ْيلة أبو3) ) لي ُنح   ".هملةبالم ويقال: بالمعجمة،: "حجر ابن قال: الب ج 

 (.س بخ. )رحج ابن قال كما حسب، هللا عبد بن جرير عن رواية له صحابي أنه والراجح: صحبته في مختلف  
المزي، تهذيب الكمال  ،(1765/ 4)ج ، ابن عبد البر، االستيعاب(3037/ 6)ج الصحابة معرفة نعيم، أبو
 (.678: ابن حجر، التقريب )ص ،(339/ 7ابن حجر، اإلصابة )ج ،(342/ 34)ج
، (52/ 9ابن ناصر الدين، توضيح المشتبه )ج ، وانظر:(2274/ 4الدارقطني، المؤتلف والمختلف )ج 4) )

 بهذا السياق.
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 الفصل السادس
 الدراسة التطبيقية تحليل

 

ل ودراسة البيانات تحلي ؛ وأرادت الباحثة في هذا الفصلالتطبيقيةالدراسة تناولت الفصول السابقة 
 .فادة منها، وتسجيل ما يمكن الوصول إليه من نتائجالتي سبق ورودها لالست

صنفها تصنيفاا من البيانات، وت محتلفةا  اوالباحثة في هذا الفصل تستعين بجداول تجمع فيها أنواعا 
 موضوعيَّا.

 من وجوه عدة. األخرى  وتجتهد للمقارنة بين رواية الغالبي، وباقي الروايات

بي رددراسة الروايات التي تف: األول المبحث  :عينم ابن عن سائر الرواة عن بها الغ الا
 الذين تفرد الغالبي بنقل كالم ابن معين فيهم، دون  الرواة  المبحث هذا في الباحثة تتناول

 غيرهم من سائر الرواة عنه

بي بهم تفرد الذين الرواة بأسماء جدول: األول المطلب  بنا عن الرواة سائر عن الغ الا
  :معين

 اسم الراوي، ثم تورد كالم ابن معين من رواية الغالبي فيه. في هذا الجدول:الباحثة  تذكر
 

 كالم ابن معين من رواية الغالبي الراوي  مسلسل
وْ   1 ْيَم بن  َكث ْير  الدَّ  ".انينالمج حد في هو: يقول وكان قط، حديثاا عنه كتبت ما" َرق يُّ َأْحَمُد بُن إ ْبَراه 
 ثقة". الجرجاني َطْيَبة أبي بن أحمد" أحمد بن أبي َطْيَبة  2
يل ْبن ُعَمر، َأبو المنذر   3 إ ْسَماع 

ي   ط   الواس 
 لي  واسط، أهل تجار من المنذر، أبي عن" :معين قال ابن

 ."عمر بن إسماعيل وهو بأس، به
 ."كثير أبا يكنى كان أيوب أبي مولى أفلح" َأْفَلُح، َمْوَلى َأب ي َأيُّوَب اأْلَْنَصار يُّ   4

 الل".ه بن حميد عنه روى  عدوي، كعب بن ُبَشْير بن أيوب" و يُّ وُب ْبُن ُبَشْير  ْبن  َكْعب  اْلَعدَ َأيُّ   5

ْمَير يُّ   6 ْمَير   أبو ُتَبْيع" ُتَبْيُع بُن َعام ر  الح   ".ح 

اُج بُن ُيْوُسَف َأُبو ُمَحمَّد  بُن   7 َحجَّ
ر  الَبْغَداد يُّ  اع   الشَّ

 سئل الم فبزق  الشاعر، بن حجاج عن معين بن يحيى وسئل
 ".عنه
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 ".ُزْهَرة بني من اللَّْجالج بن "وخالد - َخال ُد ْبُن اللَّْجالج  اْلَعام ر ي    8
 رطالش يلي كان ُزْهَرة، بني مولى اللَّْجالج بن وخالد" -

 ".بدمشق
 لبلقاء،ا قاضي ر  ي  المُ  ُصَبْيح بن صالح بن يزيد بن "خالد َخال ُد بُن َيز ْيَد بن  َصال ح  الُمر  يُّ   9

 مسلم". بن الوليد عنه روى 
 وُنَعْيم ُزَراَرة، بن والخليل َسْلم، بن َحكَّام: بهم بأس ال الرازيُّون " الخليل بن ُزَراَرة، أبو ُيوُن   10

 قاضيهم". األَْبَرش الَفْضل بن وَسَلَمة ميسرة، بن
 ته".وإخو  البصري  الحسن أم "َخْيَرةُ   َخْيرة أم الحسن البصري   11
 ثقة". الطائي "وداود َداُوُد بُن ُنَصْير  الطَّائ ي    12
 نيفة".ح أبي أصحاب من وكان يتشيع، كان بأس، به يكن "لم َرَباُح ْبُن َخال د  الُكْوف ي    13

 العزيز". عبد بن عمر مولى البربري، "سابق  البربري سابق بن عبد هللا   14
 نه".م أفضل يون  بن وُسَرْيج ثقة، النُّْعمان بن "ُسَرْيج ُسَرْيُج بُن النُّْعَمان  الَجْوَهر ي    15

 سلمان". اسمه قالبة أبي مولى رجاء أبي "اسم  سلمان أبو رجاء مولى أبي قالبة  16
يُّ   17  بيضاء". بنو: وصفوان وسهيل، "سهل، َسْهُل ْبُن َبْيَضاَء الُقَرش 

ْسلُ    18  وه ُيَجال  أال وأمر الخطاب بن رعم ضربه الذي َصب ْيغ" الَبْصر ي   َصب ْيُغ بُن ع 
 ."َيْربوع بن عمرو بني من َشر ْيك بن َصب ْيغ

يُّ   19  بيضاء". بنو: وصفوان وسهيل، "سهل، َصْفَواُن ْبُن َبْيَضاَء الُقَرش 

اك بن َقْي     20 ح   بالفهري". لي  هذا قي  بن "الضحاك الضَّ

 ".ديثهح وُيْكَتب يضعفونه، َأْنُعم بن زياد بن الرحمن "عبد عبد الرحمن بن زياد  21
 ."سفيان أبي بن معاوية بن يزيد بن الرحمن عبد هو" عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية   22

 ضعيف". األجلح: بن هللا "عبد عبد هللا بن األجلح الك ْندي  23
َعْبُد هللا  بُن َساَلم  بن  الَحار ث    24

ْسَرائ ْيل يُّ   اإل 
 هللا ولرس فسماه الُحَصْين،: َساَلم بن هللا عبد اسم "كان -
 هللا". عبد
سمع  ،عبد هللا فسماه النبي  ،ينَص كان اسمه الحُ " -

 ".في التعبير ادبَ روى عنه قي  بن عُ  ،النبي
 اليرموك". الثَُّمالي ُقْرط   بن هللا عبد "شهد َعْبُد هللا  ْبُن ُقْرط  اأْلَْزد يُّ   25

 ثقة". اْلَعْيَزار بن هللا عبيد "وكان از ن يُّ مَ ُعَبْيُد َّللاَّ  ْبُن اْلَعْيَزار  الْ   26
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 ن".ميمو  بن ُعَبْيُ   من وأوثق أقدم َبْيَه  بن "ُعَبْي  ُعَبْيُ  ْبُن َبْيَه   الَبْصر يُّ   27

 الصامت". بن عبادة مولى َسْوَدة أبي بن "وعثمان ُعْثَماَن ْبُن َأب ي َسْوَدَة   28

  نبيال وإليه دفع ،وسكن بالمدينة ،هاجر عثمان بن طلحة" ُعْثَماُن بُن َطْلَحَة الَعْبَدر يُّ   29
 ،وكان المتولي للبيت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة ،المفتاح

وقتل ، ا مع رسول هللا نا يْ نَ وقد شهد حُ  ،وليست له هجرة
وأبوه أبو طلحة اسمه عبد العزى بن عبد هللا  ،طلحة يوم أحد

 ".بن عثمان بن عبد الدار
َراَقَة اأَلْعَلى ْبن  سُ  ْبُن َعْبد   ُعْثَمانُ   30

 اأَلْزد يُّ 
 أزدي". ُسَراقة "وابن

يج    31  به". بأس ال دمشقي األوزاعي، أصحاب من "عقبة ْلَمَعاف ر يُّ ا ُعْقَبُة بُن َعْلَقَمَة ْبن  َحد 

يَسى ْبن ُسَليمان، َأُبو َطْيَبَة   32 ع 
ار م يُّ   الد 

 هذا:"نبجرجا عندنا هقبر  على قرأت ضعيف، َطْيَبة أبو "...
 دينار". بن سليمان بن عيسى َطْيَبة، أبي قبر

ُغَضْيف بن الحارث، َأُبو َأْسَماَء   33
ُكون يُّ   السَّ

 األزدي". أسماء أبو الحارث بن "غضيف -
 ك ْندي".  الحارث بن "وُغَضْيف -
 أسماء أبو الحارث بن ُغَضْيف: عائشة من سمع "الذي -

 األزدي".
 ."ُثَمالة من دمشقي، الحارث بن "وُغَضْيف -
 أهل من: مكحول عنه روى  الذي الحارث بن "وُغَضْيف -

 َأْيَلة".
 صحبة". له أنصاري  ُعَبْيد بن َفَضاَلة" - َفَضاَلُة بُن ُعَبْيد  اأَلْنَصار يُّ   34

 في برهق بدمشق، معاوية خالفة في ُعَبْيد بن َفَضاَلة "مات -
ية قال الصغير، باب  لن إنكف أعقبني بني يا: البنه معاو 
 مثله". تحمل

 يدعب عنه روى  عطاء، عن الكوفي الرحمن عبد بن "كثير َكث يُر ْبُن َعْبد  الرَّْحَمن  اْلُكوف يُّ   35
 هناك". لي : موسى بن هللا

ُد ْبُن اْلُمْرَتف ع  ْبن  النَُّضْير    36  ُمَحمَّ
يُّ   الُقَرش 

 نب يرالنض بن المرتفع بن محمد عن عيينة، ابن "حدث
". الحارث  الَعْبَدر ي 

ُد ْبُن َأب ي ُموَسى  37  عن موسى، أبي بن محمد عن هند، أبي بن داود "وحدث - ُمَحمَّ
 ".مخيمرة بن القاسم
 بصري". "هذا -
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َباب   ،ُمَطر  ُف بُن َمال ك    38  َأُبو الرَّ
 الُقَشْير يُّ 

 مالك". بن ُمَطر  ف الُقَشْير ي   الرباب "أبو

َنان  َمْعق ُل بُن س    39 ، َأُبو س  َنان 
 اأَلْشَجع يُّ 

َنان بن "َمْعق ل  الرحمن" عبد أبو: س 

ْيَم الَمْخُزْوم يُّ   40  نع بن األكوع، سلمة عن يروي  المديني، إبراهيم بن "موسى ُمْوَسى بُن إ ْبَراه 
 :كةبشو  ولو زره: الواحد القميص في الصالة في  النبي
 ثبت".

َزام    41  "ختلفواا ،امحرَ  :وقالوا ،امزَ عن هانئ بن ح   ة بن النعمانالمغير " َهان ُئ ْبُن ح 
ام يُّ   42 يَلة مولى هو" اْلَول يُد ْبُن َكام ل  الشَّ  ."لَبج 

 هانئ". بن هللا عبد: اسمه األشعري  عامر "أبو َأُبو َعام ر  اأْلَْشَعر يُّ   43

َنَبة أبو  44  كبار من وه: الشام أهل قال. القبلتين صلى ممن أنه اْلَخْواَلن ي   ع 
 هلأ  من َمددي وإنه صحبة، له تكون  أن وأنكروا التابعين،
 ".اليرموك في بهم ُأمدوا اليمن،
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بي بهم تفرد الذين المطلب الثاني: دراسة جدول أسماء الرواة  عن واةالر  سائر عن الغ الا
 معين: ابن

 من خالل النظر في الجدول السابق يمكن مالحظة األمور األتية: 

بي بنقل كالم ابن معين في )انف -1 ( أربعة  وأربعين راوياا، لم يتكلم فيهم في رواية  44رد الَغالَّ
 من روايات تالميذه عنه على كثرتها. أخرى 

، مثل: عبد هللا بن سالم، وفضالة ف في هذه الروايات بسبعة من أصحاب النبي رَّ عَ  -2
 ابن عبيد.

ورباح بن  الجرجاني، َطْيَبة أبي بن أحمد لفة، مثل:ية منهم بألفاظ التوثيق المختوثق ثمان -3
 خالد الكوفي.

، وعيسى الك ْندي األجلح بن هللا عبد :مثل ،بألفاظ التجريح المختلفة آخرينوضعف ستة  -4
 ابن سليمان.

وبين أسماء عدد منهم، وكنى آخرين، وذكر تالميذ أو شيوخ أو بلدان أو وفيات أو أنساب  -5
ا آخ وأيوب بن بشير بن كعب  ، مثل: أفلح مولى أبي أيوب األنصاري،رأو والء عددا

 العدوي.
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 ياًل وتعد جرًحا معين ابن عن الرواة فيها اتفق التي الروايات دراسة: المبحث الثاني
اجر ن فيهم ن اتفقت الرواية عن ابن معيكككتتناول الباحثككة في هذا المبحث الرواة الذيك  .وتعديالا  حا

 

 وتعدياًل: جرًحا معين ابن عن الرواة فيها اتفق التي جدول الروايات :األول المطلب
فتذكر الباحثة في هذا الجدول: اسم الراوي، والرواة عن ابن معين الذين نقلوا كالمه، وخالصة 

 كالم ابن معين في الراوي.

كالم ابن خالصة  عن ابن معينالراوي  الراوي  م
 معين في الراوي 

 ثقة  إسحاق بن منصور إبراهيم بن أبي حرة 1
 ثقة حجة   ابن أبي مريم إبراهيم بن سعد  2
 لي  به بأس الدارمي، ابن أبي مريم إبراهيم بن طهمان 3

 ثقة الجنيد ابن الدوري، عبلة أبي بن إبراهيم 4
 ثقة  إسحاق بن منصور إبراهيم بن عقبة  5
 ثقة إسحاق بن منصور إبراهيم بن يزيد التْيمي 6
 ثقة الدارمي، ابن أبي خيثمه السمانأزهر بن سعد  7
 لي  بشيء   أبو داود، ابن َأبي خيثمة  أزهر بن سنان 8
 ثقة   الدوري، ابن الجنيد إسحاق بن راشد 9
إسحاق بن منصور، عبد هللا بن شعيب، أبو داود،  إسحاق بن أبي فروة 10

 معاوية بن صالح، علي بن الحسن، ابن أبي مريم
 ضعيف

دوري، ابن محرز، ابن أبي مريم، محمد بن عثمان ال إسحاق بن نجيح 11
 بن أبي شيبة

 ضعيف كذاب

 ثقة  الدوري، الدارمي، ابن أبي خيثمة إسماعيل بن جعفر 12
الدوري، ابن الجنيد، ابن أبي مريم، إسحاق بن  إسماعيل بن رافع 13

 منصور، معاوية بن صالح
 ضعيف

بن المديني، أبو  الدوري، الدارمي، ابن محرز، علي إسماعيل بن عياش 14
داود، مضر بن محمد األسدي، وابن أبي خيثمة، 
 عبد هللا بن أحمد، محمد بن عثمان بن أبي شيبة

ثقة، روايته عن 
أهل الشام 

صحيحة، وروايته 
عن أهل العراق أو 
 غيرهم خلط فيه
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 أصبغ بن ُنباتة 15
 

ن باالدوري، الدارمي، معاوية بن صالح، عبد هللا 
 بن أبان أحمد الدورقي، جعفر

 لي  بثقة 

َياث 16  لي  بثقة  ابن الجنيد أصرم بن غ 
 ثقة   الدوري، الدارمي أيمن بن نابل 17
 لي  حديثه بشيء الدوري، ابن أبي خيثمة، محمد بن عثمان العبسي أيوب بن سيار 18
 ضعيف الدارمي، وابن أبي خيثمة، هاشم بن المطلب بشار بن موسى الخفاف 19
ري، الدارمي، ابن محرز، مضر بن محمد الدو  بقية بن الوليد 20

 األسدي، ابن أبي خيثمة، أحمد بن العباس
ثقة إذا حدث عن  
 ثقة

 ثقة الدوري  تمام بن نجيح 21
 ثقة  الدارمي، معاوية بن صالح ثابت بن ثوبان 22
الدوري، الدارمي، إسحاق بن منصور، عبد هللا  ثور بن يزيد الكالعي 23

 الدورقي، ابن أبي خيثمة
 ثقة  

 لي  به بأس إسحاق بن منصور                                   جراد بن طارق التَّي مي 24
 ثقة  الدارمي، ابن أبي خيثمة، عبد هللا بن أحمد بن حنبل جرير بن حازم 25
 ثقة   إسحاق بن منصور، جعفر بن أبي عثمان الطيالسي جعفر بن أبي وحشية 26
نيد، الدارمي، عبد هللا بن أحمد الدوري، ابن الج جعفر بن ُبرقان 27

 الدورقي، يعقوب بن أبي شيبة
ثقة، روايته عن 
 الزهري ضعيفة

الدوري، ابن الجنيد، ابن محرز، علي بن المديني،  جعفر بن الزبير 28
 معاوية بن صالح، الحسين بن حبان، ابن أبي حاتم

 ضعيف  

ي خيثمة، محمد الدوري، الدارمي، ابن محرز، ابن أب جعفر بن زياد األحمر 29
 بن عثمان بن أبي شيبة

 ثقة

 ضعيف الدوري، ابن الجنيد، الدارمي، ابن محرز حارثة بن أبي الرجال 30
 

الدوري، معاوية بن صالح، عبد هللا بن أحمد  حبة بن جوين العرني 31
 الدورقي، جعفر بن أبان

 ضعيف

 ثقة   الدارمي، ابن أبي خيثمة حدير بن كريب 32
 لي  بثقة  دوري، ابن الجنيد، ابن أبي مريم، معاوية بن صالحال حرام بن عثمان 33
الدوري، ابن الجنيد، الدارمي، إسحاق بن منصور،  حريز بن عثمان 34

 معاوية بن صالح
 ثقة   

 لي  به بأس   ابن الجنيد، إسحاق بن منصور حزور 35
حسان بن إبراهيم  36

 الَكْرَمان ي  
د  بن أحم، الدارمي، ابن محرز، عبد هللادابن الجني
 الدورقي

 ثقة  
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الدوري، ابن أبي مريم، محمد بن عثمان بن أبي  الحسن بن زياد اللؤلؤي  37
 شيبة

 كذاب  
 

الحسن بن موسى  38
 اأَلْشَيب

 ثقة  الدارمي

 لي  به بأس عبد هللا بن أحمد حضرمي بن الحق 39
 ثقة   الدوري، ابن الجنيد، الدارمي حفص بن ميسرة 40

 ثقة  الدوري، عبد الخالق بن منصور، ابن أبي خيثمة َحكَّام بن َسَلم 41
الدوري، إسحاق بن منصور، ابن أبي مريم، معاوية  الحكم بن عبد هللا 42

 بن صالح، أحمد بن علي بن سعيد،
 ضعيف

 ثقة   ابن الجنيد الحكم بن نافع الَبْهَران ي   43
حماد بن عمرو  44

ْيب ي    النَّص 
 ،لي  بشيء  الدارمي، ابن محرز، ابن أبي مريم

 كذاب
ابن محرز، عبد الخالق بن منصور، جعفر بن  حميد بن الربيع 45

 الهذيل
 كذاب  

 ثقة الجنيد، ابن طهمان، ابن أبي مريمابن  د بن قي حمي 46
 ثقة إسحاق بن منصور حميد بن مهران 47
الدوري، ابن الجنيد، الدارمي، ابن طهمان، ابن  خارجة بن مصعب 48

 جعفر الطيالسي محرز، معاوية بن صالح،
 ضعيف

 ثقة  الدوري  خالد بن أبي كريمة 49
 ثقة عبد الخالق بن منصور خالد بن حيان 50
إسحاق بن منصور، ابن أبي مريم، معاوية بن  خالد بن سلمة 51

 صالح، عبد هللا بن شعيب
 ثقة

 كذاب الدوري، ابن محرز، الحسين بن حبان خالد بن عمرو السعيدي 52
خالد بن أبي يزيد  53

 رانيالح
 ثقة   ابن الجنيد

خالد بن يزيد بن عبد  54
 الرحمن

 ضعيف الدوري، عبد هللا بن شعيب

خصيف بن عبد  55
 الرحمن

 ثقة الدارمي، ابن طهمان، إسحاق بن منصور، أبو داود

 صدوق   الدارمي خلف بن تميم 56
الدوري، الدارمي، أبو حاتم، عبد هللا بن أحمد بن  خليد بن دعلج 57

 حنبل 
 ضعيف
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 ضعيف  ابن أبي خيثمة خليل بن مرةال 58
 ثقة الدوري، الدارمي، ابن محرز، إسحاق بن منصور داود بن أبي هند 59
لي  بثقة، كان   الدوري  داود بن عبد الجبار 60

 يكذب
 ثقة  الدارمي راشد بن سعد 61
 الدوري، الدارمي، معاوية بن صالح  رشيد الَهَجري  62

 انعبد هللا بن أحمد الدورقي، جعفر بن أب
 ضعيف

 ثقة إسحاق بن منصور رفيع بن مهران 63
 لي  بشيء  الدوري، ابن الجنيد ركن بن عبد هللا 64

 ثقة   الدوري، الدارمي، معاوية بن صالح روَّاد بن الجراح 65
الدوري، ابن الجنيد، ابن محرز، أبو حاتم، ابن أبي  زافر بن سليمان 66

 خيثمة
 ثقة 
 

 سبألي  به  ابن محرز ُزهرة بن معبد 67

 لي  بشيء الدوري، أبو داود زياد بن أبي زياد  68
 لي  به بأس  جعفر الصائغ ،الدارمي ،ابن الجنيد زيد بن الُحَباب 69
إسحاق بن  ،ابن محرز ،ابن طهمان ،الدارمي سالم بن أبي أمية 70

 معاوية بن صالح ،منصور
 ثقة

 ثقة  عبد هللا بن أحمد ،ابن أبي خيثمة السائب بن فروخ 71
بن إبراهيم بن  سعد 72

 عوف
 ،إسحاق بن منصور ،ابن طهمان ،الدوري 

 عبد هللا بن شعيب ،معاوية بن صالح
 ثقة 

 ثقة  إسحاق بن منصور ،ابن محرز ،ابن الجنيد سعيد بن أبي أيوب 73

ابن محرز ابن أبي  ،الدارمي ،ابن الجنيد ،الدوري  سعيد بن بشير 74
 محمد بن عثمان بن أبي شيبة ،أبو داود ،خيثمة

 ضعيف

نان 75  ثقة إسحاق بن منصور سعيد بن س 

 ثقة   عبد هللا بن أحمد ،إسحاق بن منصور ،الدوري  سعيد بن عبد الرحمن 76
 ثقة أبو زرعة الدمشقي ،إسحاق بن منصور ،ابن محرز سعيد بن عبد العزيز 77
سعيد بن عمرو بن  78

 جعدة 
 ثقة  عبد هللا بن أحمد

ابن أبي  ،أبو داود ،البخاري  ،طهمان ابن ،الدوري  سعيد بن محمد الوراق 79
 خيثمة

لي  حديثه  
 بشيء 
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و أب ،حنبل بن إسحاق ،إسحاق بن منصور ،الدوري  سفيان بن سعيد الثوري  80
 يعقوب بن شيبة ،ابن أبي خيثمة ،داود

أمير المؤمنين في 
 الحديث

 ضعيف، الدوري  َسَلم بن ُزَرْير 81
 لي  به بأس  الحسين الرازي  ،ن محرزاب ،ابن الجنيد ،الدوري  َسَلمة بن الفضل  82
 ثقة  معاوية بن صالح سلمة بن دينار 83
 ضعيف يعقوب بن شيبة ،الدارمي ،الدوري  سليمان بن أرقم 84
 لي  بشيء محمود بن غيالن ،الدوري  سليمان بن الحكم  85
سليمان بن داود  86

 الَخْوالني
 لي  بشيء  الدارمي، ابن أبي خيثمة

سليمان بن داود  87
 ذكونيالشا

 ،أحمد بن محمد الحضرمي ،ابن الجنيد ،الدوري 
 علي بن الحسين بن الجنيد

كان يضع  ،كذاب
 88 الحديث

 سليمان بن داود 89
 الطيالسي

 ثقة ابن طهمان ،الدارمي

 ثقة الدوري  سليمان بن سليم 90
 سليمان بن عمرو  91

 أبو داود النخعي
 ،ابن أبي مريم ،ابن محرز ،ابن طهمان ،الدوري 
 بن عثمان بن أبي شيبة محمد

ب، يضع اكذ
 الحديث

 ثقة  إسحاق بن منصور سهل أبو األسد 92
ن محمد بن عثما ،ابن أبي مريم ،ابن الجنيد ،الدوري  سوار بن مصعب 93

 جعفر بن أبان ،بن أبي شيبة
 ضعيف 

 ،هشام بن عمار ،ابن محرز ،ابن الجنيد ،الدوري  ُسَويد بن عبد العزيز 94
بن ا ،هللا بن أحمد الدورقي عبد ،معاوية بن صالح

 أبي خيثمة

 ضعيف

 ثقة إسحاق بن منصور سيار بن أبي سيار 95
عبد هللا بن أحمد  ،ابن طهمان ،الدوري الدارمي سيف بن محمد 96

 إبراهيم بن أبي داود  ،الدورقي
 ضعيف 

 ثقة  إسحاق بن منصور ،ابن طهمان شريح بن هانئ 97
 أحمد ،ابن محرز ،ابن طهمان ،دابن الجني ،الدوري  شعيب بن أبي حمزة 98

 بن محمد بن عبدوس
 ثقة
 

 ثقة   ابن أبي مريم ،ابن محرز ،الدارمي ،الدوري  شعيب بن حرب 99
 ثقة   ابن طهمان ،الدارمي ُشَمْيَسة بنت عزيز 100
 لي  به بأس  ابن أبي خيثمة ،الدارمي شهاب بن خراش 101
 ،معاوية بن صالح ،ابن طهمان ،الدوري  شهر بن حوشب 102

 عبد هللا بن شعيب 
 ثقة
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 ثقة ابن أبي خيثمة ،ابن أبي مريم ،ابن محرز ،الدارمي شيبان بن عبد الرحمن 103
 ثقة ابن أبي مريم  شيبة بن نصاح 104
اوية مع ،ابن أبي مريم ،الدارمي ،ابن الجنيد ،الدوري  صالح بن أبي األخضر 105

 جعفر بن أبان ة،ابن أبي خيثم ،بن صالح
 ضعيف  

 ضعيف الحديث معاوية بن صالح ،الدارمي ،الدوري  ن صالح بن حسا 106
صالح بن محمد بن  107

 زائدة
 عبد هللا ،معاوية بن صالح ،ابن أبي مريم ،الدوري 

                                    ابن أبي خيثمة                                                                                                           ،بن أحمد   الدورقي
 ضعيف

معاوية  ،ابن محرز ،الدارمي ،ابن الجنيد ،الدوري  صدقة بن خالد 108
 بن صالح

 ثقة 

 صالح الحديث الدوري  صدقة بن يزيد 109
ضعيف، لي   ابن الجنيد صدقة بن يزيد 110

 بشيء
 عبد هللا بن ،معاوية بن صالح ،البخاري  ،الدوري  صلة بن سليمان 111

 الدورقيأحمد 
 ضعيف  

عبد هللا بن أحمد بن  ،ابن أبي مريم ،ابن طهمان عاصم بن بهدلة 112
 حنبل

 ثقة 

 ،ابن أبي مريم ،ابن محرز ،الدارمي ،الدوري  عاصم بن عبيد هللا 113
 عبد هللا بن أحمد ،ابن أبي خيثمة

 ضعيف 

عاصم بن علي بن  114
 عاصم

 بشيءلي   عبد هللا بن أحمد ،معاوية بن صالح ،ابن الجنيد

 ضعيف معاوية بن صالح ،الدوري  عاصم بن عمر  115
 ثقة عبد الخالق بن منصور ،ابن محرز ،الدوري  عباد بن العوام 116
 ثقة إسحاق بن منصور عباد بن نسيب 117
 ثقة إسحاق بن منصور عبادة بن نسي 118
عبد األعلى بن أبي  119

 اْلُمَساو ر
 ، أبو داود ،ابن محرز ،الدارمي ،الدوري 
 الدورقي أحمد بن هللا عبد

 لي  بثقة

 ثقة إسحاق بن منصور ،ابن طهمان ،ابن الجنيد ،الدوري  عبد الحميد بن بهرام 120
عبد هللا بن أحمد  ،ابن محرز ،ابن الجنيد ،الدوري  عبد الحميد بن سليمان 121

 ابن أبي خيثمة ،الدورقي
 بثقة لي 

عبد الرحمن بن أبي  122
 الر  َجال

 ثقة  الدارمي ،ابن الجنيد ،الدوري 

عبد الرحمن بن أبي  123
 الزناد

 ضعيف أحمد بن محمد الحضرمي ،معاوية بن صالح
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 ،معاوية بن صالح ،الدارمي ،ابن الجنيد ،الدوري  عبد الرحمن بن إسحاق 124
 عبد هللا بن شعيب

 ثقة
 

عبد الرحمن بن عبد هللا   125
 بن األصما

 ثقة ابن أبي مريم ،إسحاق بن منصور ،الدارمي
 

 زياد بن عبد الرحمن بن 126
 أنعم اإلفريقي

معاوية  ،ابن محرز ،ابن طهمان ،الدارمي ،الدوري 
 محمد بن عبدوس ،ابن أبي خيثمة ،بن صالح

 ضعيف 

 عبد الرحمن بن عبد هللا 127
 المسعودي

 ،إسحاق بن منصور ،ابن طهمان، الدوري، الدارمي
 محمد بن عثمان بن ،ابن أبي خيثمة ،ابن أبي مريم

 ن شعيبأبي شيبة، عبد هللا ب

 ، تغير حفظهثقة

عبد الرحمن بن عبد هللا  128
 بن دينارا

 لي  بذاك القوي  ابن طهمان ،الدوري 

عبد الرحمن بن عبد هللا  129
 بن عمرا

 ضعيف ابن محرز ،ابن طهمان ،ابن الجنيد ،الدوري 
  

عبد الرحمن بن مالك  130
 بن مغولا

 كذاب الحسين بن حبان ،ابن محرز ،ابن الجنيد ،الدوري 

الرحمن بن أبي  عبد 131
 اْلَمَوْال
 

 صالح إسحاق بن منصور

عبد الرحمن بن يزيد بن  132
 جابر

 ثقة  أبو داود ،إسحاق بن منصور ،ابن الجنيد ،الدوري 

عبد الرزاق بن همام  133
 الصنعاني

جعفر بن محمد بن أبي  ،ابن أبي مريم ،ابن الجنيد
 عثمان

 ثقة

عبد العزيز بن عمر بن  134
 عبد العزيز

 ،إسحاق بن منصور ،محرز، ابن ن الجنيداب ،الدوري 
 ابن أبي مريم

 ثقة

 ضعيف ابن محرز ،الدوري  عبد القدوس بن حبيب 135

عبد هللا بن الحارث بن  136
 نوفل

 ثقة الدوري 

عبد هللا بن جعفر  137
 المخرمي

 ثقة ابن أبي خيثمة ،ابن محرز ،الدارمي

ابن  ابن طهمان، ابن محرز، إسحاق بن منصور، عبد هللا بن ذكوان 138
 أبي مريم

 ثقة
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عبد هللا بن زياد بن  139
 سمعان

 عبيد هللا ،معاوية بن صالح ،ابن أبي مريم ،الدوري 
 بن محمد الكشوري 

 ضعيف
  

 ضعيف ابن أبي خيثمة ،معاوية بن صالح ،الدوري  عبد هللا بن عامر 140
 ثقة  ابن أبي خيثمة ،الدارمي عبد هللا بن عقيل 141
عبد هللا بن عيسى بن  142

 أبي ليلى
 ثقة  إسحاق بن منصور ،الدارمي

ابن  ،ابن طهمان، لدارميا ،ابن الجنيد ،الدوري  عبد هللا بن لهيعة 143
 أحمد بن محمد الحضرمي ،ابن أبي خيثمة ،محرز

 ضعيف الحديث
 

عبد هللا بن محمد بن  144
 عقيل

معاوية بن  ،ابن أبي مريم ،ابن محرز ،الدوري 
  ،مةابن أبي خيث ،عبد هللا بن الدورقي ،صالح

 عبد هللا بن أحمد

 ضعيف 

 عبد هللا بن مسلم بن  145
 عبيد هللا

 ثقة الدارمي

 لي  به بأس إسحاق بن منصور ،ابن الجنيد عبد هللا بن مطر 146
لي  به بأس،  عبد هللا بن أحمد بن حنبل ،ابن محرز ،الدوري  عبد هللا بن واقد الحراني 147

كان يغلط في 
 الحديث 

 ثقة  إسحاق بن منصور ،ابن طهمان ،بن محرزا عبد الملك بن أبي بشير 148
 ثقة الدوري  عبد الملك بن مسلم 149
 ،الحسين بن حبان ،ابن محرز ،الدوري  عبد الواحد بن واصل 150

 عبد الخالق بن منصور 
 ثقة 

 قة ابن أبي خيثمة ،الدورقي ،الدارمي ،الدوري  عبد الوهاب بن عطاء 151
 عبيد هللا بن عبد هللا 152

 الَعَتكي
 ثقة الدورقي ،الدارمي ،الدوري 

بو أ ،عبد الخالق بن منصور ،ابن الجنيد ،الدوري  عبيد بن القاسم التيمي 153
 داود

 كذاب 

 ال يحمد حديثه الجوزجاني عثمان بن أبي العاتكة 154
 ثقة ابن أبي خيثمة عثمان بن عاصم 155
 ثقة إسحاق بن منصور ،الدارمي ،الدوري  عطاء بن أبي مسلم 156

 عبد هللا ،ابن طهمان ،الدارمي ،ابن الجنيد ،لدوري ا عطاء بن السائب 157
حمد أ ،عبد هللا بن أحمد ،ابن أبي خيثمة ،الدورقي

 بن أبي يحيىا

، وسماع ثقة تغير
  الكبار منه صحيح
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 ثقة معاوية بن صالح ،إسحاق بن منصور ،الدارمي عطاء بن مسلم الخفاف 158
 ثقة منصور بن إسحاق عطاء بن يسار 159
عبد الخالق بن  ،ابن محرز ،الدارمي ،الدوري  عفان بن مسلم 160

 منصور
 ثقة  

 ثقة ابن أبي خيثمة ،الدوري  عفيف بن سالم 161
إسحاق بن  ،ابن محرز ،ابن طهمان ،الدوري  عقبة بن أبي الصهباء 162

 أبو يعلى الموصلي ،منصور
 ثقة 

 ثقة  الدوري  عقبة بن مكرم  163
معاوية بن  ،يمابن أبي مر  ،طهمان، ابن لدوري ا عكرمة بن عمار 164

بن ا ،عبد هللا بن أحمد الدورقي ،أبو حاتم ،صالح
 يعقوب بن شيبة ،أبي خيثمة

 ثقة ثبت

 ثقة الدارمي عكرمة مولى ابن عباس 165
العالء بن كثير  166

 الدمشقي
 لي  حديثه بشيء معاوية بن صالح

 ضعيف ابن أبي خيثمة ،معاوية بن صالح، الدارمي ،الدوري  علي بن زيد بن جدعان 167
 لي  بشيء ابن أبي خيثمة ،ابن محرز ،الدوري  علي بن ظبيان 168
علي بن يزيد بن أبي  169

 هالل 
 ضعيف عبد هللا بن شعيب

 ثقة ابن أبي خيثمة ،ابن طهمان ،الدارمي عمارة بن أبي حفصة 170
 لي  بشيء  الجوزجاني ،ابن محرز ،الدارمي ،الدوري  بن أبي العاتكة عثمان 171
 ضعيف  الحسين بن حبان ،بن طهمانا ،الدوري  عمر بن حبيب 172
 لي  بثقة الحسين بن حبان ،ابن الجنيد ،الدوري  عمر بن شبيب 173
محمد بن عثمان بن أبي  ،ابن أبي خيثمة ،الدارمي عمر بن عبيد 174

 شيبة
 ثقة

 ،معاوية بن صالح ،ابن طهمان ،ابن الجنيد ،الدوري  عمر بن قي  175
 أبان نجعفر ب ،أحمد بن أبي يحيى ،ابن أبي خيثمة

 ضعيف 
 

 ،الحسين بن حبان ،ابن محرز ،ابن طهمان ،الدوري  عمر بن هارون  176
 ابن أبي خيثمة ،داود وأب

  ضعيف
 

 ثقة يعقوب بن شيبة ،إسحاق بن منصور ،ابن محرز عمرو بن الحارث 177
ْمر بن عمرو 178  بن جعفر ،صالح بن معاوية ،محرز ابن ،الدوري  ش 

 أبان
 ضعيف

عمرو بن عبد هللا  179
بيعيال  سَّ

 ثقة إسحاق بن منصور
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عمرو بن عثمان بن  180
 َمْوَهب

 ثقة الدوري 

 ثقة الدوالبي ،إسحاق بن منصور ،الدوري  عوف بن أبي جميلة 181
 عبد هللا ،ابن أبي مريم ،إسحاق بن منصور ،الدوري  عيسى بن سنان 182

 جعفر بن أبي عثمان الطيالسي ،بن أحمد الدورقي
 ضعيف

جعفر بن أبي عثمان ، ابن أبي مريمالدوري،  عيسى بن طهمان 183
 الطيالسي

 ثقة

عيسى بن عبد هللا بن  184
 ماهان

إسحاق بن  ،ابن محرز ،ابن طهمان ،الدوري 
 ابن أبي خيثمة ،ابن أبي مريم ،منصور

 ثقة 

الدوري، وابن محرز، إسحاق بن منصور إبراهيم بن  عيسى بن ميسرة 185
 سعيد الجوهري 

 ضعيف

عيسى بن أبي عيسى  186
 طالحنَّا

عبد هللا بن أحمد  ،ابن أبي مريم، لدارميا ،الدوري 
 الدورقي

 ضعيف

 ثقة ابن أبي خيثمة ،الدارمي عيسى بن يون  187
 ال بأس به الدوري  الفضل بن العالء 188
 ثقة محمد بن شعيب  ،ابن الجنيد ،الدوري  القاسم بن عبد الرحمن 189
القاسم بن عبد هللا  190

 العمري 
 لي  بشيء خيثمة ابن أبي ،الدوري، ابن الجنيد

 ثقة إسحاق بن منصور ،ابن طهمان ،الدارمي القاسم بن مخيمرة 191
 ضعيف الحديث ابن أبي خيثمة ،ابن طهمان قرة بن عبد الرحمن 192
 لي  به بأس الدوري  ُقْرط بن ُحَرْيث 193
 ثقة ابن أبي خيثمة قي  بن أبي حازم 194
معاوية  ،ابن محرز ،يالدارم ،ابن الجنيد ،الدوري  كثير بن عبد هللا المزني 195

 ابن أبي مريم ،بن صالح
 ضعيف الحديث 

 
 ضعيف  إدري  بن عبد الكريم ،ابن الجنيد ،الدوري  كثير بن مروان 196
 ابن أبي ،إسحاق بن منصور ،ابن الجنيد ،الدوري  محمد بن أبان  197

محمد بن عثمان بن أبي  ،معاوية بن صالح ،مريم
 شيبة

 ضعيف

 ثقة الدوري  محمد بن جعفر 198
محمد بن الحسن  199

 الشيباني
ن محمد ب ،معاوية بن صالح ،ابن أبي مريم ،الدوري 

 سعد العوفي
   ضعيف

محمد بن الحسن  200
 الهمداني

 لي  بثقة جعفر بن أبان ،الدوري 
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 ثقة إسحاق بن منصور محمد بن المنكدر 201
 ثقة عبد هللا بن شعيب ،ابن محرز ،الدارمي الزبيديمحمد بن الوليد  202
حميد  محمد بن 203

 المعمري 
 ابن أبي ،ابن محرز ،الدارمي ،ابن الجنيد ،الدوري 
 خيثمة

 ثقة

 لي  بثقة أبو داود ،الدوري  محمد بن درهم 204
إسحاق بن  ،ابن طهمان ،ابن الجنيد ،الدوري  محمد بن راشد 205

 عبد هللا بن شعيب ،معاوية بن صالح ،منصور
 ثقة

محمد بن سلمة بن  206
 ُكَهْيل

 لي  بشيء ابن الجنيد

محمد بن عبد الرحمن  207
 بن أبي ذئبا

ابن أبي  ،إسحاق بن منصور ،الدارمي ،الدوري 
 معاوية بن صالح ،مريم

 ثقة
 

محمد بن عبد هللا بن  208
 المهاجر

 ثقة ابن محرز

محمد بن عبد هللا بن  209
 مسلم

 ضعيف عبد هللا بن شعيب ،ابن أبي خيثمة ،الدارمي

محمد بن عبيد بن أبي  210
 أمية

محمد بن عثمان  ،ابن أبي مريم ،رميالدا ،الدوري 
 بن أبي شيبة

 ثقة

ابن أبي ، معاوية بن صالح ،الحسين بن حبان محمد بن عمر الواقدي 211
 صالح بن محمد جزرة ،خيثمة

 ضعيف
  

محمد بن عمرو  212
 األنصاري 

 ضعيف الدوري 

محمد بن مروان السدي  213
 الصغير 

 لي  بثقة الدوري 
 

محمد بن مسلم بن  214
 شهاب

صحيح الحديث   ابن محرز ،ابن طهمان ،يالدارم
 ثقة 

محمد بن مصعب  215
 اْلُقْرُقَسان ي  

عبد هللا بن أحمد  ،معاوية بن صالح ،ابن طهمان
 محمد بن عبيد هللا الزهري 

 لي  بشيء
 

ابن أبي  ،إسحاق بن منصور ،ابن محرز ،الدارمي محمد بن ُمَطر  ف 216
 معاوية بن صالح ،مريم

 ثقة

 ثقة ابن أبي خيثمة ،ابن الجنيد ،الدوري  محمد بن ميمون   217
 ثقة ابن أبي خيثمة ،الدوري  مروان بن شجاع 218
جعفر  ،محمد بن عثمان بن أبي شيبة ،الدارمي مروان بن معاوية 219

 الصائغ
 ثقة
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ا ابن الجنيد مصعب بن المقدام 220  ما أرى به بأسا
 كان يتقي حديثه عبد هللا بن أحمد مظفر بن مدرك 221
 ثقة  الدارمي ممعاوية بن سالَّ  222
 ثقة معاوية بن صالح ،ابن الجنيد معمر بن راشد 223
 الرحمن عبد بن المغيرة 224

 عياش بن الحارث بنا
 ثقة الدوري، ابن محرز

 ثقة  ابن أبي خيثمة ،ابن الجنيد المغيرة بن مسلم 225
 ثقة إسحاق عن منصور ،ابن طهمان ،الدوري  مقاتل بن حيان 226
 لي  بشيء الدوري  مقاتل بن سليمان 227
 ثقة إسحاق بن منصور ،ابن محرز ،الدوري  المنهال بن عمرو 228
 ثقة ابن محرز ،الدارمي موسى بن أيوب 229
ي ابن أب ،ابن طهمان ،الدارمي ،ابن الجنيد ،الدوري  موسى بن عقبة 230

 خيثمة
 ثقة

معاوية بن  ،ابن أبي مريم ،ابن الجنيد ،الدوري  موسى بن محمد التَّْيم ي   231
 بي خيثمةابن أ ،صالح

 ضعيف

  الحديث ضعيف ابن أبي خيثمة ،الدارمي ،الدوري  موسى بن وردان 232
نصر بن باب  233

 الُخراَساني
 ،عبد هللا بن الدورقي ،معاوية بن صالح ،ابن محرز

 ابن أبي خيثمة
 ضعيف

 لي  بشيء الدوري  نصر بن حاجب 234
 ،رإسحاق بن منصو  ،الدارمي ،ابن الجنيد ،الدوري  النَّْضر بن عربي 235

 عبد هللا بن أحمد
 ثقة

 ثقة عبد الخالق بن منصور ُنعيم بن حكيم 236
 لي  به بأس ابن الجنيد ُنَعْيم بن َمْيسرة 237
 ثقة لدارمي، اابن الجنيد ،الدوري  هارون بن موسى 238
 لي  بشيء ابن أبي خيثمة ،الدوري  الهذيل بن بالل 239
 ثقة إسحاق بن منصور ،الدوري  هالل بن أبي حميد 240
ابن أبي  ،ابن طهمان ،ابن محرز ،الدارمي ،الدوري  بن بسطامهياج  241

 خيثمة
 ضعيف الحديث

 ضعيف الدوري  واصل بن عبد الرحمن  242
الدوري، ابن محرز إسحاق بن منصور ابن أبي  ورقاء بن عمر 243

 مريم، عبد هللا بن أحمد الدورقي
 ثقة

 ثقة محمد بن عوف الحمصي ،الدارمي الوضين بن عطاء 244



485 
 

 بأس به لي  األبَّار علي بن جزرة، أحمد محرز، صالح ابن ن شجاعالوليد ب 245
 ، عبد هللاابن محرز ،الدارمي ،ابن الجنيد ،الدوري  الوليد بن محمد الموقري  246

ْنَجان ي   ،الدورقيبن أحمد  س   علي بن الحسن اله 
 حديثه لي  بشيء

 ثقة الدوري  الوليد بن أبي الوليد 247
 ضعيف الحمعاوية بن ص ،عبد هللا الدورقي رمي،الدا الدوري، يحيى بن أسامة 248
 ثقة الدارمي  يحيى بن أبي بكير 249
 ثقة الدارمي يحيى بن جابر 250
 ثقة عبد هللا بن شعيب ،الدارمي يحيى بن حمزة 251
يحيى بن زكريا بن أبي  252

 زائدة
ابن أبي  ،إسحاق بن منصور ،ابن طهمان ،الدارمي
 مريم

 ثقة
 

يحيى بن سعيد بن  253
 فروخ

 ثقة محرز ابن

يحيى بن َسَلمة بن  254
 ُكَهْيل

معاوية  ،ابن محرز ،الدارمي ،ابن الجنيد ،الدوري 
 بن صالح

 ضعيف الحديث

 لي  بثقة  ابن محرز ،ابن طهمان ،الدوري  يحيى بن عقبة  255
 ثقة إسحاق بن منصور  يانَغسَّ يحيى بن يحيى ال 256
 يةمعاو  ،ابن محرز ،ابن طهمان ،ابن الجنيد ،الدوري  يزيد بن أبان الرقاشي 257

 بنالدورقي، ا أحمد بن هللا عبد داود، أبو صالح، بن
 خيثمة أبي

 ضعيف

 ثقة منصور بن إسحاق ،ابن طهمان ،الدوري  يزيد بن حازم 258

 ثقة الدارمي يزيد بن أبي سمية 259
 ثقة إسحاق بن منصور يزيد بن صهيب 260
 لي  بثقة  ابن الجنيد ،الدوري  يالرحب يزيد بن يوسف 261
 قوب بن إبراهيميع 262

 القاضي
 محمد بن ،ابن أبي مريم ،حسين بن فهم ،الدوري 

 سعد العوفي
 ثقة 

يعقوب بن عطاء بن  263
 أبي رباح 

معاوية بن أبي  ،ابن أبي مريم ،إسحاق بن منصور
 صالح

 ضعيف 

 لي  بثقة الدوري  يعقوب بن الوليد 264
ن بمحمد  ،إسحاق بن منصور ،الدارمي ،ابن الجنيد يعلى بن عبيد 265

 عثمان بن أبي شيبة
 ثقة

 كذابلي  بشيء، الدوري، الدارمي  أبو بكر الهذلي 266
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 جرًحا معين ابن عن الرواة فيها اتفق التي الروايات دراسة جدول: الثاني المطلب
 :وتعدياًل 
 من خالل الجدول السابق تتضح لنا النتائج اآلتية:   

ا  تعديالا  –اتفقت الروايات عن ابن معين  -1  وتسعة وستينمائتين ( 269في ) -أو تجريحا
 تقريباا. .%65.8 أي ما نسبته ،رواة   وتسعةأربعمائة ( 409، من أصل )يااراو 

طهمان،  نب إبراهيم من الرواة من اتفق راويان عن ابن معين في توثيقه أو تضعيفه؛ مثل: -2
راشد،  بن مرشجاع، مع بن سالم، مروان بن خراش، عفيف بن نابل، شهاب بن أيمن

 وغيرهم.

 لككككككككماعيإس :مثل تضعيفه؛ أو توثيقه في معين ابن عن ثالثة رواة  اتفق من رواة كككككككككن الككككككككم -3
، سعيد عمرو بن ميسرة، حماد بن جعفر، حفص بنا ْيب ي   بن ادأيوب، عب أبي بن النَّص 

 رهم.موسى، وغي بن هارون  شهاب، بن مسلم بن المخرمي، محمد جعفر بن هللا العوام، عبد

 رواة عن ابن معين في توثيقه أو تضعيفه؛ مثل:المن الرواة من اتفق أربعة أو أكثر من  -4

ألخضكككككر، ا أبي بن الثوري، صالح سعيكككككككككككد بن عتبة، سفيان بن عياش، أيوب بن إسماعيل
 الرقاشي، وغيرهم. أبان بن يزيد أبان، بن هللا المسعودي، محمد عبد بن الرحمن عبد

  

الدوري، ابن الجنيد، ابن أبي مريم معاوية بن صالح،  أبو جابر البياضي 267
 عبد هللا بن أحمد

 لي  بثقة، كذاب

إسحاق بن  ،ابن محرز ،ابن طهمان ،الدوري  أبو جعفر الرازي  268
 ي خيثمةابن أب ،ابن أبي مريم ،منصور

 ثقة 

 لي  حديثه بشيء عبد هللا بن أحمد الدورقي ،الدوري  أبو سعيد عقيص  269
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 :دياًل وتع جرًحا معين ابن عن الرواة فيها اختلف التي الروايات دراسة الثالث: المبحث
اجر  فيهم معين ابن عن الرواية اختلفت الذين الرواة  المبحث هذا في الباحثة تتناول . حا  وتعديالا

 :دياًل وتع جرًحا معين ابن أقوال فيهم اختلفت الذين الرواة بأسماء جدول: األول المطلب
 .الراوي  يف معين ابن كالم وخالصة كالمه، نقلوا الذين معين ابن عن والرواة  الراوي، اسم فتذكر

 

عند  حاله اسم الراوي  سلسلم
النقاد غير 

 ابن معين

الراوي عن 
 ابن معين

كالم ابن معين 
 في الراوي 

 خالصة الحكم
 واعتبارات الترجيح

مختلف في  أسد بن عمرو 1
 توثيقه

 ثقة لدوري ا
 لم يكن به بأس

 صدوق 

الراجح أنه حكم عليه بقوله: "ال 
بأس به" وأنه لم يكن يتعمد الكذب؛ 
لكنه تغير لما ضعف بصره 

 وضعف حفظه،
فتغير حكم ابن معين عليه، فقال 
عنه: "ضعيف"، وقال عنه: 

 "كذوب".

محمد بن 
عثمان بن أبي 

 شيبة

 ال بأس به

 ثقة الغالبي
كذوب لي   ي مريمابن أب

بشيء، وال يكتب 
 حديثه

مختلف في  أيوب بن عتبة 2
 توثيقه

الراجح أنه ضعيف، وهو ما عليه  لي  بالقوي  الدوري 
أكثر العلماء، وما عليه أكثر 
الروايات عن ابن معين، ومنها 

 رواية الغالبي.
 

الدوري، 
ومعاوية بن 
صالح، وأبو 
 حاتم الرازي 

 لي  بشيء

أحمد  الدارمي،
 بن أبي يحيى

 ضعيف

ابن محرز، 
ابن أبي مريم، 
 ابن أبي خيثمة

 ضعيف الحديث

ضعيف، لي   الغالبي
 بذاك القوي 
 ال بأس به
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أيوب بن  3
 محمد العجلي

مختلف في 
 توثيقه

ضعيف، وهو يوافق قول أكثر  ضعيف الدارمي
ابن الجنيد،  النقاد في تضعيفه

 ابن أبي خيثمة
 لي  بشيء

ابن أبي مريم، 
 ابن أبي خيثمة

 ال شيء

 ثقة الغالبي
بَّان بن علي  4 ح 

 العنزي 
مختلف في 

 توثيقه
ضعيف  - الدوري 

 الحديث
 فيه ضعف -

ضعيف عند ابن معين، حيث ورد 
التضعيف عن أغلب تالميذ ابن 
معين، خاصة الدوري، وقد ضعفه 

 ضعيف ابن الجنيد أكثر النقاد
 معاوية بن
 صالح

 ضعيف

صالح لي  بذاك  ابن طهمان
 القوي 

 لي  بذاك ابن محرز
 صالح

 ما به بأس أبو حاتم
 لي  به بأس الدارمي
لي  عنده حديث،  الغالبي

 ولي  به بأس
الحسن بن  5

 يحيى الُخَشني
مختلف في 

 توثيقه
الراجح أن الراوي ضعيف عند ابن  ضعيف ابن الجنيد

خاصة أن التضعيف ورد معين، 
من رواية الدوري، وهو موافق 

 ألقوال العلماء الذين ضعفوه.

 لي  بشيء الدوري 
 الغالبي

 ابن أبي مريم 
 

 ثقة 
 

الحسين بن  6
عبد هللا بن 
عبيد هللا بن 

 عباس

متفق  على 
 تضعيفه

الدارمي، ابن 
 أبي خيثمة

الراجح من قول ابن معين أن  ضعيف
وهو موافق لقول الراوي ضعيف، 

العلماء فيه؛ ومنهم ابن المديني، 
وأحمد، وقد ورد التضعيف من 
 طريق اثنين من تالميذ ابن معين.

 ال ُيْكتب حديثه الغالبي
لي  به بأس،  ابن أبي مريم

 يكتب حديثه
الربيع بن  7

 َصب ْيح
مختلف في 

 توثيقه
 ثقة - الدوري 

 ال بأس به -
؛ به بأس"الراجح هو قوله: "لي  

لقول ابن أبي حاتم: "اختلفت 
الرواية عن يحيى بن معين في   لي  به بأس الدارمي
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 ثقة - ابن محرز
لي  به بأس،  -

 لم يكن بالكذوب

مبارك بن َفَضالة، والربيع بن 
َصب ْيح، وأوالهما أن يكون مقبوالا 
منهما، محفوظاا عن يحيى ما وافق 

 صالح غالبيال أحمد وسائر نظرائه".
عبد هللا بن 
 أحمد بن حنبل

 ضعيف

 ضعيف الحديث ابن أبي خيثمة
زهير بن  8

 محمد التميمي
مختلف في 

 توثيقه
الدوري، 

الدارمي، ابن 
أبي خيثمة، 
 الغالبي

الراجح أن الراوي ثقة عند ابن  ثقة
معين، حيث ورد التوثيق من رواية 
أغلب تالميذه، وشذَّ معاوية بن 

 .برواية التضعيفصالح 
ابن الجنيد، 
الدارمي، ابن 

 محرز

 لي  به بأس

عبد هللا بن 
 شعيب

 صالح ال بأس به

معاوية بن 
 صالح

 ضعيف

صالح بن  9
 بشير الُمر  ي 

متفق  على 
 تضعيفه

معاوية بن 
 صالح،

عبد هللا بن 
أحمد الدورقي، 

ابن أبي 
خيثمة، محمد 
بن عثمان بن 
أبي شيبة، 
 الغالبي

قال ابن شاهين: "وهذا الكالم من  ضعيف
يحيى بن معين في صالح المري، 
يحتمل أن يكون وصف صالحه 
وديانته ووعظه، وذلك أنه كان 
ا، ولم يكن يعرف صحيح  قاصًّ
الحديث من سقيمه. وما رأيت أحداا 
مدحه بالثقة، وهللا أعلم بالحق فيما 

 هو".

ابن طهمان، 
ابن محرز، 
محمد بن 
 إسحاق

   بشيءلي

 لي  به بأس الدوري 
 ثقة ال بأس به ابن طهمان 10
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عاصم بن 
 بهدلة

مختلف في 
 توثيقه

الراجح أنه ثقة عند ابن معين، وهو  ثقة ابن أبي مريم
عبد هللا بن  أغلب ما عليه روايات ابن معين

 أحمد بن حنبل
 لي  به بأس

لي  بالقوي في  الغالبي
 الحديث

من عبد الرح 11
بن إبراهيم ا

 القاص

مختلف في 
 توثيقه

الراجح توثيق ابن معين له، لقول  لي  بشيء الدوري 
ابن شاهين: "وهذا الكالم في عبد 
الرحمن بن إبراهيم يوجب الثقة له، 
وتوثيق يحيى له مع غيره أولى 

 بالعمل به من قوله الثاني".

 ضعفه أبو زكريا الغالبي
 الدوري، 
 ابن الجنيد

 قةث

عبد الرحمن  12
بن ثابت بن ا

 َثوبان

مختلف في 
 توثيقه

قال ابن شاهين: "وهذا القول من  ضعيف الحديث ابن الجنيد
يحيى بن معين يوجب التوقف في 
ابن ثوبان، ألن سكوته عن 
اطراحه وتوثيقه ال يقضي على 
تضعيفه، أنه إذا كان كذلك لم 

 يذكر في الصحيح.
 
 
 

 ضعيف الدارمي
وية بن معا
 صالح

ضعيف، يكتب 
حديثه على 
ضعفه، وكان 
 رجالا صالحاا

 ال شيء ابن أبي خيثمة
عبد هللا بن 

 شعيب
 يضعف

 لي  بشيء الغالبي
 الدوري 
 

 لي  به بأس
 صالح الحديث

عبد هللا بن  13
جعفر 
 الَمْخَرم ي  

مختلف في 
 توثيقه

فق يواالراجح أنه ثقة، وهذا القول  ثقة الدارمي
قول أكثر األئمة فيه ومنهم ابن 

 المديني، وأحمد
 لي  به بأس ابن محرز

لي  به بأس،  ابن أبي خيثمة
 ولي  بثبت

 صويلح الغالبي
عبد هللا بن  14

عبد هللا بن 
 أوي 

مختلف في 
 توثيقه

في حديثه  - الدوري 
 ضعف
صدوق ولي   -

 بحجة
 ثقة -

قال د. أحمد نور سيف: "وهذه 
لنقول تشير إلى أنه كان سيء ا

ن الرأي فيه،  الرأي فيه، ثم َحسَّ
وذلك ألن البغداديين من الرواة نقل 
بعضهم عنه توثيقه فقط، كالدوري، 
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ابن الجنيد، 
 الدارمي،

عبد هللا بن 
 شعيب

وابن الغالبي، ونقل ابن أبي خيثمة  ضعيف الحديث
ذلك عنه، كما نقل عنه تضعيفه، 
ونقل غيرهم تضعيفه فقط، 
والبغداديين أكثر مالزمة له، 

يشير إلى وبخاصة الدوري، مما 
أن الرأي األخير ليحيى فيه 

 حسن".

معاوية بن 
 صالح

 ضعيف
 لي  بثقة

صدوق ولي  
 بحجة

 
ضعيف  - ابن أبي خيثمة

الحديث لي  
 بشيء
صدوق،  -

ضعيف العقل، 
لي  بذاك، يعني 
أنه ال يحسن 
الحديث، وال 
ديه، يعرف أن يؤ 

أو يقرأ من غير 
 كتابه
صالح، ولكن  -

لي  حديثه بذاك 
 الجائز
 ثقة -

محمد بن 
عثمان بن أبي 

 شيبة

 ضعيف

أحمد بن أبي 
 يحيى

 يسرق الحديث

الغالبي، ابن 
 محرز

 لي  به بأس

 يضعف الغالبي 15
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عبد هللا بن 
 واقد اْلَحرَّان ي  

مختلف في 
 توثيقه

لم يكن يكذب،  ابن محرز
ولكنه كان 
 يخطيء

 د فيكما ور  –الراجح تضعيفه 
ر فهذا ما عليه أكث –رواية الغالبي 

العلماء، كما سبق في ترجمته، 
؛ ولما كبر  ولعله كان يوثقه أولا
واختلط ضعفه، وبهذا يكون قوله 
موافقاا لقول أحمد في الراوي. وهللا 

 تعالى أعلم.

عبد هللا بن 
 أحمد بن حنبل

 لي  بشيء

 ثقة - الدوري 
لي  به بأس،  -

إال أنه كان يغلط 
 في الحديث

لي  به بأس،  -
ولكنه كان كثير 

 الغلط
عبد الواحد بن  16

 َقْي  الدمشقي
مختلف في 

 توثيقه
لم يكن بذاك، وال  الغالبي

 قريب
أنه ضعيف عند ابن معين، فلم 
ينقل رواية التوثيق إال الدارمي، 
 دوالراوي أصالا مختلف فيه، وق

 تردد أحمد في أمره.
نقله ابن 
 الجوزي 

 ضعيف

 ثقة الدارمي
عتبة بن أبي  17

 حكيم
مختلف في 

 توثيقه
الراجح توثيق ابن معين له، وقد  ضعيف الحديث ابن أبي خيثمة

ورد التوثيق من رواية الدوري، 
والغالبي، وما نقله البغداديون عن 
ابن معين يرجح على ما نقله 

 هم له.غيرهم لمالزمت

وهللا الذي ال إله  أبو داود
إال هو إنه لمنكر 

 الحديث
الدوري، 
 الغالبي

 ثقة

فرج بن  18
 َفَضاَلة

مختلف في 
 توثيقه

ابن الجنيد، 
وابن أبي 
 خيثمة

الراجح أن الراوي ضعيف عند ابن  ضعيف الحديث
معين، فقد نقل التضعيف اثنان من 
تالميذه عنه، وهذا يوافق قول ابن 

مديني وغيره من األئمة في ال
 الراوي.

 صالح الغالبي
 لي  به بأس الدارمي

الفضل بن  19
 العالء

مختلف في 
 توثيقه

قال ابن شاهين: "وهذا الخالف في  ال بأس به الدوري 
الفضل يرجع فيه إلى أحد قولي 
يحيى الذي وافقه فيه علي  ووثقه، 
ألن معه فيه علي بن المديني، 

 ضعفه الغالبي
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تقيمة، ال أعرف له وأحاديثه مس
 ."حديثاا منكراا

كثير بن زيد  20
 األسلمي

مختلف في 
 توثيقه

الراجح قوله: لي  به بأس، وهو  ثقة ابن أبي مريم
يوافق قول أحمد: "ما أرى به 

ا".  بأسا
عبد هللا بن 
 أحمد الدورقي

 لي  به بأس

الغالبي، 
معاوية بن أبي 

 صالح

 صالح

ن أبي اب
 خيثمة،

عبد هللا بن 
 شعيب

 لي  بذاك القوي 

 ضعيف ابن محرز
مبارك بن  21

 َفَضالة
مختلف في 

 توثيقه
 ثقة - الدوري 

 ال بأس به -
الراجح هو قوله: "لي  به بأس"؛ 
لقول ابن أبي حاتم: "اختلفت 
الرواية عن يحيى بن معين في 
مبارك بن َفَضالة، والربيع بن 

 أن يكون مقبوالا َصب ْيح، وأوالهما 
منهما، محفوظاا عن يحيى ما وافق 

 أحمد وسائر نظرائه".

 لي  به بأس الدارمي
 ثقة - ابن محرز

لي  به بأس،  -
 لم يكن بالكذوب

معاوية بن 
 صالح

 لي  به بأس

 ضعيف - ابن أبي خيثمة
 ثقة -

عبد هللا بن 
 أحمد بن حنبل

 ضعيف

محمد بن  22
 إسحاق بن

 يسار

مختلف في 
 توثيقه

ثقة، ولكنه لي   - الدوري 
 بحجة
ال تشبث بشيء  -

مما يحدثك به ابن 
إسحاق، فإن ابن 
إسحاق لي  هو 
 بقوي في الحديث

الراجح فيه قول يعقوب بن شيبة، 
عن ابن معين: "لي  هو عندي 
بذاك، ولم يثبته، وضعفه، ولم 

ا... كان صدوقاا  ."يضعفه جدا
ي: عن ابن ويؤيد هذا قول الدور 

معين: "لي  هو بقوي في 
الحديث"، وما نقله الغالبي، عن 

 ابن معين، وقول
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لي  به بأس، وهو  الدارمي
ضعيف الحديث 

 عن الزهري 

عبد هللا بن نمير، وابن عبد البر، 
 والذهبي بأنه حسن الحديث.

 لي  به بأس - ابن أبي خيثمة
 لي  بذاك، -
 ضعيف -
عندي سقيم،  -

 قوي لي  بال
لم يزل الناس  -

 يتقون حديثه
يعقوب بن 

 شيبة
 

لي  هو عندي 
بذاك، ولم يثبته 
وضعفه، ولم 
ا  يضعفه جدا
 كان صدوقاا

محمد بن عبيد 
 هللا

لي  بذاك، 
 ضعيف

 ضعيف الميموني
 الغالبي

 
كان ثقة، وكان  -

 حسن الحديث
كان ثبتاا في  -

 الحديث
محمد بن  23

 دينار
 يمختلف ف
 توثيقه

الراجح أن الراوي ضعيف عند ابن  لي  بذاك القوي  ابن الجنيد
معين فأكثر الروايات عنه 
بالتضعيف، وقد نقل الغالبي 

ا  .التوثيق والتضعيف معا

معاوية بن 
 صالح

 ضعيف

 ضعيف - ابن أبي خيثمة
 لي  به بأس -

 لي  به بأس - الغالبي
 لي  بالقوي  -

مسلم بن خالد  24
 المخزومي

مختلف في 
 توثيقه

الدوري، 
الدارمي، ابن 
أبي خيثمة، 

الراجح توثيق ابن معين له، وقد  ثقة
ورد ذلك من طريق أكثر الرواة عن 

 ابن معين، خاصة الدوري 
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أبو زرعة 
 الدمشقي
ثقة صالح  - ابن محرز

 الحديث
 لي  به بأس -

ابن الجنيد، 
 ابن أبي مريم

 لي  به بأس

بن محمد 
عثمان بن أبي 

 شيبة

 ضعيف

مصعب بن  25
م  سالَّ

مختلف في 
 توثيقه

 الدوري 
 الغالبي

قد كتبت عنه، 
 لي  به بأس

الراجح قوله: لي  به بأس، وقد 
وافقتها رواية الغالبي، وانفردت 
قلت ليحيى:  ابن الجنيد .رواية جعفر الطيالسي بالتضعيف

فمصعب بن 
سالم؟ قال: 
"صدوق، كان 

ي: يعن-هاهنا 
، فأعطوه -ببغداد

كتاباا للحسن بن 
عمارة، فحدث به 
عن شعبة، ثم 

 رجع عنه
جعفر بن أبي 

عثمان 
 الطيالسي

 ضعيف

معاوية بن  26
يحيى 

 األطرابلسي

مختلف في 
 توثيقه

صالح لي  بذاك  ابن الجنيد
 القوي 

الراجح فيه قوله: "صالح"، وهو 
 الغالب على حال هذا الراوي.

ف، لي  ضعي ابن طهمان
 بشيء

معاوية بن 
 صالح

 لي  به بأس

مندل بن علي  27
 العنزي 

مختلف في 
 توثيقه

 ضعيف - الدوري 
 فيه ضعف -

الراجح أنه ضعيف عند ابن معين، 
حيث ورد التضعيف عن أغلب 
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 ضعيف - ابن الجنيد
لي  بذاك  -

 القوي الشديد

تالميذ ابن معين، خاصة الدوري، 
وقد قال يعقوب بن شيبة: 
"أصحابنا يحيى بن معين، وعلي 

ما من نظرائهم بن المديني وغيره
 ."يضعفونه في الحديث

صالح لي  بذاك  ابن طهمان
 القوي 

معاوية بن 
 صالح

 ضعيف -
ضعيف  -

 الحديث
 لي  بشيء ابن أبي خيثمة

علي بن 
الحسين بن 

 الجنيد

 لي  بذاك القوي 

محمد بن 
عثمان بن أبي 

 بةشي

صالح، ولي  
 بذاك

 لي  به بأس - ابن محرز
لي  بذاك،  -

 وضعف في أمره
 صالح -

لي  به بأس،  ابن أبي مريم
 يكتب حديثه

 ما به بأس أبو حاتم
عبد هللا بن 
 الدورقي

 لي  به بأس

الدارمي، 
 الغالبي

 لي  به بأس

المنهال بن  28
 عمرو

مختلف في 
 توثيقه

بن الدوري، ا
محرز، 

إسحاق بن 
منصور، أبو 

 حاتم

قال ابن حجر في فتح الباري:  ثقة
"فأما حكاية الغالبي: فلعل ابن 
معين كان يضع منه بالنسبة إلى 
غيره كالحكاية عن أحمد، ويدل 
على ذلك أن أبا حاتم حكى عن 

ذم يحيى  - الغالبي ابن معين أنه وثقه...".
 المنهال بن عمرو
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وكان يحيى بن  -
عين يضع من م

شأن المنهال بن 
 عمرو

موسى بن  29
 عقبة

متفق على 
 توثيقه

الدوري، ابن 
الجنيد، 

الدارمي، ابن 
طهمان، ابن 
 أبي خيثمة

قال الذهبي: "قلت: قد روى عباس  ثقة
الدوري، وجماعة، عن يحيى 
توثيقه، فليحمل هذا التضعيف 
على معنى أنه لي  هو في القوة 
، عن نافع كمالك، وال عبيد هللا
وكذلك روى: إبراهيم بن عبد هللا 
بن الجنيد، عن يحيى بن معين، 

 :قال
لي  موسى بن عقبة في نافع مثل 

 عبيد هللا بن عمر، ومالك
وقال ابن حجر: "فظهر أن تلبين 
ابن معين له إنما هو بالنسبة إلى 
رواية مالك وغيره، ال فيما تفرد به 
وقد اعتمده األئمة كلهم، وقد وثقه 

في رواية عباس الدوري  مطلقاا
 ." وغير واحد عنه. وهللا أعلم

 لي  به بأس ابن طهمان
لي  موسى بن  ابن الجنيد

عقبة في نافع مثل 
مالك وعبيد هللا بن 

 عمر
ضعفه بعض  الغالبي

 التضعيف

نصر بن  30
حاجب 
 الُخَراساني

مختلف في 
 توثيقه

يق الراجح فيه ما نقل من طر  لي  بشيء الدوري 
 ثقة الغالبي الدوري، لمالزمته البن معين

نعيم بن حكيم  31
 المدائني

مختلف في 
 توثيقه

عبد الخالق بن 
 منصور

الرواية التي انفردت بتضعيفه  ثقة
 بصيغة التضعيف رويت

قال ابن حجر:  الساجي
ونقل الساجي عن 
 ابن معين تضعيفه

يحيى بن  32
 أيوب الَبَجلي

متفق على 
 توثيقه

غالبي، ال
محمد بن عبد 
هللا البرقي، 
إسحاق بن 
منصور، ابن 

قال ابن شاهين: "وهذا الكالم من  ضعيف
يحيى بن معين في يحيى بن أيوب 
البجلي يوجب التوقف فيه، ألن له 
فيه قولين، وقوله: أن ابن المبارك 
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أبي خيثمة، 
 أحمد بن علي

سمع منه لعله أراد به قد رضيه، 
 وهللا أعلم بذلك

 لي  بشيء - دارميال
 لي  به بأس -

 صالح الحديث ابن طهمان
 لي  به بأس - الدوري 

 ثقة -
سمع منه عبد  -

 هللا بن المبارك
عبد هللا بن 
 الدورقي

 ثقة

يحيى بن أبي  33
 َحيَّة

مختلف في 
 توثيقه

الراجح أنه ضعيف عند ابن معين،  ضعيف الحديث ابن الجنيد
عنه على حيث أكثر الروايات 

تضعيفه، وهو يوافق موقف يحيى 
 القطان من الراوي.

 لي  بقوي  ابن محرز
يعقوب بن أبي 

 شيبة
 ضعيف، ضعيف

 ضعيف الحديث ابن أبي خيثمة
 لي  بشيء جعفر بن أبان

 ضعيف الغالبي
 لي  به بأس الدوري 
 صدوق  الدارمي

عبد هللا بن 
 أحمد الدورقي

لي  به بأس إال 
 أنه كان يدل 

يحيى بن  34
 المتوكل

متفق  على 
 تضعيفه

الدوري، ابن 
 أبي خيثمة

الراجح أنه ضعيف. وهذا ما عليه  لي  حديثه بشيء
خاصة ابن  –قول األئمة فيه 

، وأغلب ما روي عن -المديني 
 ابن معين فيه.

ابن طهمان، 
أحمد بن أبي 

 يحيى

 ضعيف

 حديثمنكر ال الغالبي
 صالح لي  بالقوى  ابن محرز
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لي  به بأس،  الدارمي
 ضعيف

 لي  به بأس ابن الجنيد
يحيى بن  35

 يمان الكوفي
مختلف في 

 توثيقه
 الدوري 

يعقوب بن 
 سفيان

رواية محمد بن عثمان بن أبي  لي  هو ذاك
شيبة عن ابن معين تبين األمر، 
فتغير حاله آخر عمره هو السبب، 

 لي  بالقوي  الدارمي .افق قول ابن المدينيوهو يو 
 لي  بثبت ابن الجنيد
لي  به بأس،  ابن محرز

صدوق لي  هو 
 بذاك القوى 

محمد بن 
عثمان بن أبي 

 شيبة

كان يضعف في 
آخر عمره في 

 حديثه
 ضعيف الغالبي

إسحاق بن 
 منصور

 ثقة

عبد الخالق بن 
 منصور

 لي  به بأس

أبو بكر بن  36
 عياش

مختلف في 
 توثيقه

الظاهر أن ابن معين ضعفه لما  لي  هو بالقوي  ابن طهمان
 ضعفه الغالبي اعتراه من التغير في آخر عمره

رجل صدوق،  ابن محرز
ولكنه لي  

 بمستقيم الحديث
 ثقة الدارمي
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 ًحاجر  معين ابن أقوال فيهم تلفتاخ الذين الرواة أسماء دراسة جدول: الثاني المطلب
 وتعدياًل:

 نخلص من الجدول السابق إلى النتائج التالية:   

 وتسعةأربعمائة ( 940، من أصل )ستة  وثالثين راوياا( 36اختلفت أقوال ابن معين في ): أواًل 
 .%8.8 ، أي ما نسبتهرواة  

وثيًقا ت في الراوي الواحد -ثالا كالدوري م –: تختلف أحياناا رواية تلميذ ابن معين عنه ثانًيا
، كما في رواية الغالبي عن ابن معين في أيوب بن عتبة؛ فقد ضعفه مرة، ووثقه مرة وتضعيًفا
 أخرى.

وتوسط  رة،م وثقه فقد عمرو؛ بن أسد في معين ابن عن الدوري  رواية في ، كماتوثيًقا وتوسًطاأو 
 .أخرى  مرة فيه

 وجوه عدة: : االختالف في الروايات علىثالًثا

 قد نجد الواحد من تالميذ ابن معين ينقل من الروايات عن ابن معين ما يخالف فيه نفسه: -1

ري في َفَضالة، أو الدو  بن عتبة، وابن أبي خيثمة في مبارك بن أيوب مثل رواية الغالبي في
 بن إسحاق.محمد 

و، مريم في أسد بن عمر أو يخالف فيه غيره من الرواة عن ابن معين: مثل رواية ابن أبي  -2
جلي، الع أيوب بن محمدحيث خالف باقي الرواة عن ابن معين، وكذلك رواية الغالبي في 

 .زهير بن محمد التميميومعاوية بن صالح في 

حكيم: حيث  أبي بن أو نجد جماعة منهم تخالف جماعة أخرى: مثل ما هو األمر في عتبة -3
 يثمة وأبا داود.إن الدوري، والغالبي خالفا: ابن أبي خ

 األسلمي، ومندل بن علي العنزي. زيد بن وانظر كذلك ما ورد من روايات في كثير
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 والجدول اآلتي يوضح المخالفة عند تالميذ ابن معين:

 خالف نفسه مع غيره تفرد بالمخالفة الراوي عن ابن معين
 1 7 7 الغالبي

 3 4 3   الدوري 

  2 2   مريم أبي ابن

 1 6 2 الدارمي

 1  2   صالح بن معاوية

  2    حنبل بن أحمد بن هللا عبد

 3 5  ابن أبي خيثمة

  1  الجنيد  ابن
 3 5  محرز   ابن
  1  شعيب  بن هللا عبد
   1 شيبة  أبي بن عثمان بن محمد
   1 الطيالسي  عثمان أبي بن جعفر
  2  حاتم  أبو
  1  أحمد الدورقي   بن هللا عبد
  1  ان  طهم ابن

  1  منصور  بن إسحاق
  1  منصور  بن الخالق عبد
  1  الجنيد  ابن

 

بيمما سبق يتبين لنا أن     ا أو  الَغالَّ هو أكثر تالميذ ابن معين مخالفة لغيره سواء كان منفردا
 كانت المخالفة مع غيره، ويليه في ذلك: الدوري.

بيالدوري و إلى التقارب بين روايتي  ويعتبر هذا مؤشراا    أن  تقارب:اليؤكد هذا مما ؛ و الَغالَّ
بي قد اتفقت ( اثنين وتسعين راوياا في هذا البحث، وقد تمت اإلشارة 92في ) اروايتي الدوري والغالَّ
 إلى ذلك في مواضعه من البحث.

غداديين البأن الرواة األستاذ الدكتور أحمد نور سيف ب  نكرر ما ذكرهومن الجدير بالذكر أن    
بي  – الذين تعددت نقولهم عن ابن معين في الراوي الواحد؛ كانوا أكثر من  -كالدوري، والَغالَّ

غيرهم مالزمة البن معين، وأن مكثهم معه كان فترة أطول من مالزمة غيرهم، فعرفوا رأي ابن 
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ترجمة  في وقد ذكرت ذلك ،معين في الراوي، ثم ما كان من تغير في هذا الرأي لسبب أو آلخر
  .(1)بد هللا بن عبد هللا بن أوي ع

 : أسباب اختالف حكم ابن معين على الراوي:رابًعا

 رأو ذهاب بصر، أو غي ،أو اختالط ،أو ضعف في الحفظ ،بسبب كبر -تغير حال الراوي  -1  

فيتغير حكمه عليه، ويؤخذ بآخر الروايات عن ابن  -ذلك من العوارض التي تعتري اإلنسان      
أن  في ذلك بما ذكره أ. د أحمد نور سيف في مقدمة تحقيقه لرواية الدارمي، معين، ويست

حيث ذكر أن هذه الرواية أقدم من غيرها، وأن كثيراا من الرواة قال عنهم ابن معين في رواية 
الدارمي: "ال أعرفه"، وفي روايات اآلخرين من تالميذ ابن معين تكلم فيهم، لما بدا له من 

 .(2)حالهم شيئاا

 تعرض نم أر فلم واحد قائل من تعارضا إذا ويقول الزركشي في نكته على ابن الصالح: "فأما
 ابن وكذا خرى،أ وتوثيقه مرة الرجل تضعيف عنه يروى  وغيره: معين بن ليحيى يتفق وهذا له،
 في يلياإلسماع بكر أبو الحافظ أخرى، قال الضعفاء في ويدخله مرة الثقات في يذكره حبان
 ام وقتاا الحديث في حاله من الرجل المسؤول عن قلب على يخطر قد ألنه وهذا :(3)المدخل
 آخر وقت في فهيخال ما له ويخطر قلبه؛ في التي الفكرة حسب على جوابه فيخرج قلبه، ينكره
 حالين نع صدر ولكنه إحالة وال بتناقض، ذلك ولي  منه. قال: الوقت في يعرفه عما فيجيب
 غيره. في واآلخر وقت في أحدهما عرض مختلفين

 فهو ألخرا عن القولين أحد تأخر ثبت إن أنه الحالة هذه في والظاهر :-يعني الزركشي  -قلت
 .(4)التوقف" وجب وإال به المعمول

                                                           

 (.123/ 1)ج التاريخ وكتابه معين بن يحيى سيف،. انظر: د1) )
 (.31انظر: الدارمي )ص: 2) )
ظ. عباس الُجْرَجاني الفقيه الشافعي الحافأبو بكر اإلسماعيلي: اإلمام أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن ال3) )

 ه.371وصنف "الصحيح" و"المعجم" وغير ذلك، وحدث عنه األئمة والحفاظ، توفي سنة  ه.277ولد سنة 
 (.353/ 8(، الذهبي، تاريخ اإلسالم )ج129انظر: ابن نقطة، التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد )ص: 

(، وابن حجر 257/ 1كره الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصالح )جوكتابه هو: المدخل إلى المستخرج. ذ
 .(99/ 1في النكت على كتاب ابن الصالح )ج

 (.361/ 3جالزركشي، النكت على مقدمة ابن الصالح )4) )
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 الحهص وصف يكون  أن قد تنفرد رواية عن ابن معين بوصف الراوي بالصالح، فيحتمل -2
الح بن ص :، كما هو األمر فيوروايته وأخذه ولي  األمر متعلقاا بالحديث ووعظه، وديانته

 .بشير الُمر  ي 

بَّان بن ع :، كما هو األمر فيالنقاد عامة عند فيه اختلف قد أصالا  الراوي  يكون  أن -3     لي ح 
 .العنزي 

من أئمة النقد في الحكم على الراوي، فيؤثر  اتردد أحمد بن حنبل أو ابن المديني أو غيرهم -4
 .عبد الواحد بن َقْي  الدمشقي :كما هو األمر في، ابن معينهذا التردد على 

فالن و  تضعيفه للراوي قد يكون بالنسبة لغيره ممن هو أوثق منه، كقولهم في الراوي: "ثقة، -5
 .المنهال بن عمرو :، كما هو األمر فيمنه" أوثق

ن حكيم نعيم ب :كما هو األمر في أن تروى الرواية المخالفة بصيغة التضعيف، فال ترجح. -6
 .المدائني

 معين عند االختالف في الحكم على الراوي: ابن لقول الترجيح : اعتباراتخامًسا

 حال الراوي، وما يطرأ عليه من تغير واختالف. -1

 ترجيح حكم ابن معين الذي يوافق حكم أغلب أئمة الجرح والتعديل على الراوي. -2

 رجح برواية األكثر.ما رواه أغلب تالميذ ابن معين عنه، في -3

 موافقة إمام معتبر من أئمة الجرح والتعديل كابن المديني، وأحمد بن حنبل، ونظرائهما. -4

ر وذلك ألنهم أكث -كالدوري، والغالبي  –ما نقله البغداديون من تالميذ ابن معين عنه  -5
 ى الرأي األخير، وكذلك فإن البغداديين قد وقفوا عل(1)مالزمة له من غيرهم، وبخاصة الدوري 

 .(2)البن معين في بعض الرواة الذين اختلفت فيهم أقواله

  

                                                           

 (.123/ 1ج) التاريخ وكتابه معين بن يحيى سيف،. انظر: د1) )
 (.157/ 1ج) التاريخ وكتابه معين بن يحيى سيف،. انظر: د2) )
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 المبحث الرابع: مصطلحات التعديل عند ابن معين من رواية الغالبي
 الغالبي: رواية من معين ابن عند التعديل جدول مصطلحات: األول المطلب
لفظ  رفتذك يل الرواة،ألفاظ ومصطلحات ابن معين في تعد المبحث هذا في الباحثة تتناول

 التعديل، والراوي الذي وصف به
 الراوي  المرتبة
 محمد بن ُمَطر  ف الليثي ثبت ثقة

 ُمَطر  ف بن مالك الخراساني ثقة، صاحب حديث
  إبراهيم بن سعد  ثقة

  إبراهيم بن طهمان
 إبراهيم بن أبي َعْبلة 
 أحمد بن أبي طيبة
 أسباط بن محمد
 شد الجزري إسحاق بن را

 أسد بن عمرو الكوفي
 األنصاري  إسماعيل بن جعفر

 العالء بن كثير المصري 
 الحسن بن يحيى الخراساني 

 القاسم أبو عبد الرحمن صاحب أبي ُأمامة
راج    المغيرة بن مسلم السَّ

  النضر بن عربي 
ي    الوليد بن عبد الرحمن الُجَرش 

  أيمن بن َناب ل 
 بن محمد أبو الجمل أيوب

  َتمَّام بن َنجيح 
  جرير بن حازم

  جعفر بن زياد األحمر 
  جعفر بن برقان 
 َحريز بن عثمان

 حميد بن أبي حميد الكندي
 حسان بن إبراهيم الَكْرَمان ي  
 حفص بن ميسرة العقيلي 
 حميد بن أبي حميد الكندي
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 حميد بن قي  المكي
  ةخالد بن سلم

  داود بن نصير الطائي
  روَّاد بن الجراح
  زافر بن سليمان 

 زهير بن محمد الخراساني
 سريج بن النعمان

 سعيد بن عبد الرحمن البصري 
 سليمان بن ُسَلْيم الشامي

 شعيب بن حرب 
 شعيب بن أبي حمزة

َراش الشيباني  شهاب بن خ 
 سليمان بن ُسَلْيم الشامي

 بن حرب  شعيب
 شعيب بن أبي حمزة

َراش الشيباني  شهاب بن خ 
 َشْيَبان بن عبد الرحمن التميمي 

 صدقة بن خالد 
 عباد بن العوام مولى أسلم بن زرعة 

 عبد الحميد بن َبْهَرام 
 عبد الرحمن بن إسحاق القرشي
 عبد الرحمن بن أبي الر  َجال

ْغَول  عبد الرحمن بن مالك بن م 
 عبد الرحمن بن أبي اْلَمَوْال

 عبد هللا بن باباه
 عبد هللا بن سعيد بن عبد الملك

 عبد الملك بن بشير
 عبد الملك بن مسلم الحنفي
 عبيد هللا بن عبد هللا الَعَتكي
 عبيد هللا بن اْلَعْيَزار المازني
عباني  عتبة بن أبي حكيم الشَّ
 عطاء بن مسلم الَخفَّاف 
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 عفيف بن سالم الموصلي 
 العالء بن كثير المصري 
ي    عمر بن عبيد الطََّناف س 

 عمرو بن عثمان بن َمْوهب
 عوف بن أبي جميلة األعرابي
 عيسى بن َطْهَمان البكري 
 عيسى بن عبد هللا الرازي 
 ُقْرط بن ُحَرْيث الباهلي

 محمد بن إسحاق
 محمد بن جعفر 
 اليشكري محمد بن حميد 

 محمد بن راشد الخزاعي
 محمد بن عبد هللا بن المثنى
َعْيث ي    محمد بن عبد هللا الشُّ
 محمد بن عبيد الطنافسي
 محمد بن الوليد الزبيدي
 مروان بن معاوية الَفَزار ي  

 مصعب بن المقدام
رَّاج   المغيرة بن مسلم السَّ
 مقاتل بن حيان الخراساني 

 يسار الطيب موسى بن
 نصر بن حاجب خراساني 

 النضر بن عربي 
 واصل بن عبد الرحمن البصري 

 ورقاء بن عمر الَيْشُكر ي  
 حفص بن ميسرة العقيلي ثقة، ويغلط

 َحريز بن عثمان ثبت
 حميد بن قي  المكي
 خالد بن أبي كريمة
 سلمة بن األكوع
 َشْهر بن َحْوَشب

 بن عبد العزيز عبد العزيز بن عمر
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 عطاء بن أبي مسلم الُخَراساني
 محمد بن إسحاق

 الوليد بن أبي الوليد لي  به بأس
 خالد بن حيان الرَّقي
 راشد بن سعد الُحبراني

 عبد هللا بن عبد هللا بن أوي 
 مروان بن شجاع الَجْزري 

 مصعب بن َسالَّم
 الوليد بن أبي الوليد المدني

ام ب  ن سلمحكَّ
 الخليل بن ُزرارة ال بأس به

 َسَلمة بن الفضل اأَلْبَرش
 عقبة بن علقمة المعافري 
 عكرمة بن عمار العجلي

 ُنَعْيم بن ميسرة
 الحسن بن موسى األشيب

 رباح بن خالد الكوفي لم يكن به بأس
 زيد بن الحباب

 زهير بن محمد الخراساني
لي  به بأس، ولي  

 بالقوي 
 الرحمن بن عبد هللا المسعودي عبد

ثقة، وإنما يطعن عليه 
 أنه عرض

 عبد هللا بن جعفر الَمْخَرم ي  

ب  ي مستقيم  عقبة بن ُمْكَرم الضَّ
 محمد بن راشد الخزاعي قوي الحديث
 الربيع بن صبيح معتدل الحديث

 الفرج بن َفَضالة صالح
 عبد هللا بن جعفر الَمْخَرم ي   صويلح

ثه في من صحح حدي
بعض الشيوخ دون 

 بعض

ابن أبي ذئب أثبت من ابن عجالن في حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري، 
 اختلطت على ابن عجالن فأرسلها

مَّان، وبعده سليم بن أخضر  لم يكن أحد أثبت في ابن َعْون، من أزهر السَّ
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من صحح حديثه في 
 أهل بلد معين

شام، وأما ما روى عن غيرهم ففيه إسماعيل بن عياش الحمصي: ثقة في أهل ال
 .شيء
ْقل بن زياد: ما كان بالشام أوثق من هقل   اله 

 
 الغالبي: رواية من معين ابن عند التعديل جدول مصطلحات دراسة :الثاني المطلب

 
 بالنظر في الجدول السابق، يمكن مالحظة األمور التالية:   

( 312: )-حسب هذا البحث –من رواية الغالبي بلغ عدد الرواة المعدلين عند ابن معين  أواًل:
 تقريباا. %30؛ أي ما نسبته رواة   وتسعةأربعمائة  (409وعشرين راوياا، من أصل ) ثالث  مائةا و 
بلغ  –والتي وردت في هذا البحث  -ألفاظ التعديل عند ابن معين من رواية الغالبي  ثانًيا:

 :التقريب، وهي وجه على ( عشرين لفظاا20عددها )
بأس  به يكن لم -به  بأس ال -بأس  به لي  -ثبت  –ثقة  –حديث  صاحب ثقة -ثقة  ثبت
 -مستقيم  – ثقة، وإنما يطعن عليه أنه عرض –ويغلط  ثقة، -بالقوي  ولي  بأس، به لي  -
 هحديث صحح من -صويلح  –صالح  –كتب  صاحب كان -الحديث  معتدل -الحديث  قوي 
   -بعض  دون  األماكن بعض في
 بعض. دون  الشيوخ بعض عن حديثه صحح من

 (،به بأس لي : من الرواة من وثقهم مرة، ثم نزل بهم عن هذه الدرجة مرة أخرى فقال فيه: )ثالًثا
 (، أو قوله: )ثقة(، ثم قوله: )معتدل الحديث(.لي  بالقوي ثم قوله: )
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بي رواية من معين ابن عند الجرح مصطلحات: الخامس المبحث  :الغ الا
 المطلب األول: جدول بمصطلحات الجرح عند ابن معين من رواية الغالبي:

 لفظ رفتذك الرواة، جرح في معين ابن ومصطلحات ألفاظ المطلب هذا في الباحثة تتناول   
 به. وصف الذي والراوي  الجرح،

 الراوي  كالم ابن معين 
فَّار قد أخذت عليه خطأ في غير حديث  عفان بن مسلم الصَّ

 عبد الرحمن بن زياد بن َأْنُعم ونه، وُيْكَتب حديثهيضعف
 ُخليد بن دعلج ُيضعَّف

 عبد هللا بن واقد اْلَحرَّان ي  
 علي بن يزيد اأَلْلَهان ي  

 موسى بن محمد بن إبراهيم التَّْيم ي   ُيضعف، جاء بأحاديث منكرات
 حارثة بن أبي الر  جال ضعيف

 خارجة بن مصعب
 ُخليد بن دعلج
 سعيد بن بشير
 سلم بن ُزَرْير

 سليمان بن داود الَخْوالني
 ُسَويد بن عبد العزيز
 صالح بن بشير الُمر  ي 

 صالح بن محمد بن زائدة
 عبد الرحمن بن أبي الز  َناد

 عبد الرحمن بن عبد هللا بن دينار
 عبد الرحمن بن عبد هللا بن عمر

 عبد هللا بن األجلح
  بن دينار الَبْهَرانيعبد هللا

 عمر بن هارون البلخي
 عيسى بن سليمان بن دينار الجرجاني

 عيسى بن ميسرة الَحنَّاط
 القاسم بن عبد هللا بن عمر

يل المصري   قرة بن عبد الرحمن بن َحْيؤ 
 محمد بن الحسن الشيباني
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 محمد بن سلمة بن ُكَهْيل
 القاسم بن عبد هللا بن عمر
 الُهَدْيل بن بالل المدائني
 الوليد بن محمد الُمَوقَّر ي  
 يحيى بن أبي َحيَّة الكوفي

 يحيى بن اليمان
 يعقوب بن عطاء المكي   

 كثير بن زيد األسلمي ضعيف الحديث
 أبو بكر بن أبي َسْبَرَة  

 إبراهيم بن عثمان أبو شيبة من الضعفاء
 صاري محمد بن عمرو األن ضعيف األمر

 خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك ضعفه أبو زكريا، يحيى
 ُسَويد بن عبد العزيز
 الفضل بن العالء

 عبد الرحمن بن إبراهيم اْلَقاص  
 عبد هللا بن عامر األسلمي
 الفضل بن العالء الكوفي
 أبو بكر بن عياش  

 أيوب بن عتبة لي  بذاك القوي 
 العاتكة األزديعثمان بن أبي 

 محمد بن أبان القرشي
 أيوب بن عتبة ضعيف لي  بذاك القوي 

 خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك لي  بذاك
 سليمان بن أرقم

 عاصم بن بهدلة لي  بالقوي في الحديث
كوني لي  له بخت  الوليد بن ُشَجاع السَّ
ا  محمد بن مصعب اْلُقْرُقَسان ي   ضعفه جدا

 الخليل بن مرة ه يحيى )أبو زكريا(ذم
 داود بن عبد الجبار الكوفي
 مقاتل بن سليمان خراساني

 المنهال بن عمرو
 عاصم بن علي بن عاصم ذمه واتهمه
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ا، ولم يوثقه  خالد بن عمرو بن محمد بن عبد هللا بن سعيد بن العاص ذمه ذمًّا شديدا
 سليمان بن عمرو الكوفي قد كان له أب  ثقة

 أزهر بن سنان لي  بثقة
 أصرم بن غياث الخراساني

 حارثة بن أبي الر  جال
 حرام بن عثمان

 الحكم بن عبد هللا األيلي
 خارجة بن مصعب

 سعيد بن محمد الوراق
 َسوَّار بن مصعب

 سيف بن محمد الثوري 
 صالح بن حسان
 صلة بن سليمان

 عبد األعلى بن أبي الُمَساو ر
 عبد هللا بن زياد بن سليمان المخزومي

 ُعَبْيد بن القاسم التَّْيم ي  
 عمر بن قي  المكي

 عمر بن هارون البلخي
 محمد بن الحسن الشيباني
 محمد بن الحسن الهمداني

 محمد بن درهم
 محمد بن مروان، السدي الصغير

 مقاتل بن سليمان خراساني
 َهيَّاج ْبن ب ْسَطام

 ركن بن عبد هللا الدمشقي م يكن بشيء، روى عنه الضعفاء ل
ْيب ي   لم يكن ثقة  حماد بن عمرو النَّص 

 يحيى بن عقبة بن أبي الَعْيَزار
 أبو بكر اْلُهَذل ي   

 يزيد بن يوسف الرحبي لي  بثقة
  إسحاق بن أبى فروة  لي  بثقة، ال يكتب حديثه

 الحسن بن زياد اللؤلؤي  لي  بشيء  
 العالء بن كثير الليثي
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 عاصم بن عمر بن حفص العمري 
 عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان
 سليمان بن الَحَكم بن َعَوانة

 العالء بن كثير الليثي
 علي بن َظْبَيان الَعْبسي
 عمر بن حبيب الَعَدوي 
 محمد بن أبان القرشي

 محمد بن الحسن الشيباني
 مسلم الزهري  محمد بن عبد هللا بن

 محمد بن مصعب اْلُقْرُقَسان ي  
 يحيى بن َسَلمة بن ُكَهْيل

 مقاتل بن سليمان خراساني لي  حديثه بشيء

 عبد هللا بن عقيل منكر الحديث
 يحيى بن المتوكل البصري  

 عبد القدوس بن حبيب مطروح الحديث
 صالح بن أبي األخضر لي  بالقوي 

 محمد بن دينار الطاحي لي  به بأس لي  بالقوي 

 عبد هللا بن لهيعة لي  بذاك القوي 
 صالح بن محمد بن زائدة لي  بذاك

 يعقوب بن عطاء المكي   
 عبد الواحد بن َقْي  الدمشقي لم يكن بذاك، وال قريب

 كثير بن عبد الرحمن الكوفي لي  هناك
 ُخصيف بن عبد الرحمن الحضرمي حديثه فيه ضعف
 حسين بن عبد هللا بن عبيد هللا الهاشمي هال يكتب حديث

 الحكم بن عبد هللا األيلي
 عبد الحميد بن سليمان

 عبد الوهاب بن عطاء الخفاف
ْوَرق ي   ما كتبت عنه حديثاا قط  أحمد بن إبراهيم بن كثير الدَّ

ا  عمر بن َشب ْيب الكوفي لم يكن محمودا
 بشار بن موسى الَخفَّاف من الدجالين

 إسحاق بن َنجيح الَملطي ابكذ
 سليمان بن عمرو الكوفي 
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  كثير بن مروان الفهري 
 يعقوب بن الوليد المدني  

 أبو جابر الَبَياضي  
 سليمان بن داود الشاذكوني جربت عليه الكذب

 زياد بن أبي زياد الجصاص مذموم
 أيوب بن َسيَّار مذموم ال يحل لمسلم يحدث عنه

 ن عبد هللا األيليالحكم ب ساقط

 أبو ُعَبْيَدة   مجهول
 حميد بن الربيع الخزار أخزى هللا ذاك، وأخزى من يسأل عنه
 حجاج بن الشاعر نهع سئل عنه ابن معين فبزق لما سئل
 المنهال بن عمرو كان يحيى بن معين يضع من شأن
َنان الحنفي: ضعيف الحديث في ضعف حديثه في أهل بلد معين   أهل الشام عيسى بن س 

 التضعيف النسبي
 

 عاصم بن عبيد هللا، وابن عقيل متشابهان في ضعف الحديث
، وأيوب -من محمد بن أبان  –أيوب بن عتبة أحب إلي منه 

 ضعيف
ابن أبي ذئب أثبت من ابن عجالن في حديث سعيد بن أبي 

 سعيد المقبري، اختلطت على ابن عجالن فأرسلها
أنكر أهل مصر احتراق كتب ابن لهيعة، والسماع منه واحد،  نقوله في بعض المختلطي

 القديم والحديث

 لم ُيْحَرق كتاب ابن لهيعة

تغير عطاء بن السائب، فمن سمع منه، من الكبار صحيح، 
 مثل: سفيان، وشعبة، وأما جرير وأشباهه فال".
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 لفظ: من بأكثر معين ابن جرحهم الذين الرواة بأسماء المطلب الثاني: جدول
 الراوي  كالم ابن معين
 الحكم بن عبد هللا األيلي لي  بثقة -ساقط  - ال يكتب حديثه

 ذم يحيى المنهال بن عمرو
 كان يحيى بن معين يضع من شأن المنهال بن عمرو

 المنهال بن عمرو

 حارثة بن أبي الر  جال ضعيف - لي  بثقة
 خارجة بن مصعب  ضعيف - لي  بثقة

 لي  بذاك - الشيخ ضعف يحيى هذا
 

خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي 
 مالك

 سليمان بن عمرو الكوفي قد كان له أب  ثقة - كذاب النخع
 صالح بن محمد بن زائدة ضعيف - لي  بذاك

أنكر أهل مصر احتراق كتب ابن لهيعة، والسماع منه واحد، 
 القوي  اكلي  بذ -لم ُيْحَرق كتاب ابن لهيعة  - القديم والحديث

 عبد هللا بن لهيعة

 عمر بن هارون البلخي  ضعيف - لي  بثقة
 لي  بشيء

 أيوب بن عتبة أحب إلي  منه، وأيوب ضعيف لي  بذاك القوي 
 محمد بن أبان القرشي

 محمد بن الحسن الشيباني ضعيف -لي  بثقة  - لي  بشيء
 محمد بن عبد هللا بن مسلم الزهري  صالح - لي  بشيء
ا - ءلي  بشي  محمد بن مصعب اْلُقْرُقَسان ي   ضعفه جدا

 مقاتل بن سليمان خراساني  لي  بثقة -ذمه أبو زكريا  - لي  حديثه بشيء
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 المطلب الثالث: دراسة جدول مصطلحات الجرح عند ابن معين من رواية الغالبي:
 بالنظر إلى الجدول السابق، يمكن مالحظة األمور التالية:

 (611) :-حسب هذا البحث –الرواة المجروحين عند ابن معين من رواية الغالبي بلغ عدد : أواًل 
 .%28.36 ؛ أي ما نسبتهرواة   وتسعة ربعمائة  أ( 409راوياا من أصل )مائة وستة عشر 

عددها لغ ب –والتي وردت في هذا البحث  -: ألفاظ الجرح عند ابن معين من رواية الغالبي ثانًيا
 :كما يلي وجه التقريب، وهي لفظاا علىخمسين ( 50)
بشيء   لي  -حديثه  يكتب بثقة، ال لي  -بثقة  يكن لم -حديث  غير في خطأ عليه أخذت قد
حديثه  تبيك ال -ضعف  فيه حديثه -بشيء  حديثه لي  -منكرات  بأحاديث جاء ُيضعف، -
 الحديث؛ في بالقوي  لي  -

 ضعيف -الضعفاء  من -الحديث  ضعيف -ضعيف  –ُيضعَّف  -حديثه  وُيْكَتب يضعفونه،
ا؛ ضعفه -زكريا  أبو ضعفه -األمر   جدا
 لي  - هناك لي  -قريب  وال بذاك، يكن لم -بذاك  لي  -القوي  بذاك لي  -بالقوي  لي 
 له لي  -محمودا  يكن لم -قط  حديثاا عنه كتبت ما -القوي  بذاك لي  ضعيف -القوي  بذاك
معين  بلد أهل في حديثه من ضعف -الضعفاء  عنه روى  بشيء، يكن لم -بثقة  لي  -بخت 
  المختلطين؛ بعض في قوله -الشيوخ  بعض في حديثه ضعف من
ا، ذمًّا ذمه -واتهمه  ذمه - (زكريا أبو) يحيى ذمه  منكر-قة ث أب   له كان قد -يوثقه  ولم شديدا

 مذموم -وم مذم –الكذب  عليه جربت -كذاب  –الدجالين  من -الحديث  مطروح -الحديث 
 بنا عنه سئل -عنه  يسأل من وأخزى  ذاك، هللا أخزى  -ساقط  –عنه  يحدث لمسلم يحل ال

 شأنه(. من يضع معين بن يحيى كان -عنه  سئل لما فبزق  معين
 أسباب الجرح عند ابن معين من خالل رواية الغالبي عنه: :ثالًثا

بن معين، نجد أنه يفسر سبب من خالل االستعراض السابق أللفاظ الجرح والتعديل عند ا
 الجرح في كثير من األحيان، ومن أسباب الجرح التي ذكرها ما يلي:

 عرض". أنه عليه يطعن العقيلي: "إنما ميسرة بن القراءة على الشيخ: كقوله في حفص -1
 ".كان يقلب حديث الثوري " :زيد بن الحبابالقلب في الحديث: كقوله في  -2
عاصم  يغلط في حديث" :عبد الرحمن بن عبد هللا المسعوديوله في العلة في الحديث: كق -3
 ".بن َبْهدلة، وَسَلمة بن ُكَهْيلا
فَّار: "قد مسلم بن الخطأ في رواية الحديث: كقوله في "عفان -4  في طأخ عليه أخذت الصَّ

 حديث". غير
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           ".وق  بواليته السب إالعَ لم يُ : "عبد هللا بن جعفر الَمْخَرم ي  خوارم المروءة: كقوله في  -5
 ".هل العراقروى عنه ضعفاء أ " :ركن بن عبد هللا روايته عن الضعفاء والمتروكين، كقوله في -6
 سعيد ثأحادي عليه أنه اختلطت عجالن علة في روايته عن بعض الشيوخ، كقوله عن ابن -7

 المقبري فأرسلها. سعيد أبي ابن
 عض الثقات فيؤثر على روايتهم للحديث، كقوله عن عطاءالتغير واالختالط الذي يعتري ب -8

 ".صحيح الكبار من منه، سمع فمن ، السائب: "تغير ابن
: "جاء محمد بن التضعيف بالنكارة، كقوله في موسى -9  منكرات". بأحاديث التَّْيم ي 
 ."من الدجالين" :بشار بن موسى الَخفَّافالوصف بالكذب أو االتهام به، كقوله في  -10

 لفظ، وربما يشير ذلك إلى سوء حالهم. من بأكثر معين ابن : من الرواة من جرحهمرابًعا
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بي رواية من معين ابن عند والتعديل الجرح مراتب: السادس المبحث  الغ الا
بي: رواية من معين ابن عند التعديل المطلب األول: مراتب  الغ الا

عبارات ابن  تقسيم يمكن ن معين، ترى الباحثة أنهبالنظر إلى ما سبق من ألفاظ التعديل عند اب
 في التعديل إلى أربع مراتب: -من رواية الغالبي  -معين 
  حديث(. صاحب ثقة - ثقة ثبت) : تكرار لفظ التوثيق، كقوله:المرتبة األولى -

 .ُمَطر  ف بن مالك الخراساني - محمد بن ُمَطر  ف الليثيمثاله: 
 بأس به  ثبت(، وكذلك قوله: )لي – لفظ التوثيق المطلق، كقوله: )ثقة : إفرادالمرتبة الثانية -
 بأس(. به يكن لم - به بأس ال -

 .الخليل بن ُزرارة - إبراهيم بن سعد مثاله:
التوسط في التوثيق، فهو ينزل بالراوي إلى ما دون الثقة، وأعلى من الضعيف،  :الثالثة المرتبة -

 ة، وأدناها قوله في الراوي: "صويلح"، ويمكن تقسيم هذه المرتبةوعباراته ترددت في درجات متعدد
 إلى أربع درجات:

 أنه عليه طعني وإنما ثقة، - ويغلط ؛ كقوله: )ثقةشيئااتوثيق الراوي مع اإلشارة إلى أن فيه  -1
 عرض(.

 حفص بن ميسرة العقيليمثاله: 
 به بأس ولي  بالقوي(.توثيق الراوي مقروناا بعبارة: لي  بالقوي؛ كقوله: )لي   -2

 .عبد الرحمن بن عبد هللا المسعوديمثاله: 
معتدل  –قوي الحديث  –استخدام مصطلحات أخرى تحمل معنى التوثيق؛ كقوله: )مستقيم  -3

 .صالح( –الحديث 
ب  يمثاله:   .عقبة بن ُمْكَرم الضَّ
 من الضعف؛ كقوله: )صويلح(. شيئااتوثيق الراوي بعبارة تفيد أن فيه  -4

 .عبد هللا بن جعفر الَمْخَرم ي  مثاله: 
 التوثيق النسبي للراوي، وتشتمل على قسمين: المرتبة الرابعة: -
 .محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئبمثاله:  ،من صحح حديثه في بعض الشيوخ -1
ْقل بن زيادمثاله:  ،من وثق حديثه في بلد معين -2  .اله 
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بي: رواية من معين ابن عند الجرح المطلب الثاني: مراتب  الغ الا
 ابن باراتع أنه يمكن تقسيم الباحثة ترى  معين، ابن عند الجرح ألفاظ من سبق ما إلى بالنظر
 :مراتب خم  إلى الجرح في - الغالبي رواية من - معين
 :كقوله التضعيف المطلق، المرتبة األولى: -

 ضعيف - الضعفاء من - لحديثا ضعيف - ضعيف – ُيضعَّف - حديثه وُيْكَتب )يضعفونه،
 ضعف(. فيه حديثه -زكريا  أبو ضعفه - األمر
 .ُخليد بن دعلج - عبد الرحمن بن زياد بن َأْنُعممثاله: 
 :رجاتد أربع إلى المرتبة هذه تقسيم التضعيف، ويمكن في التوسط المرتبة الثانية: -
    - ن سنانأزهر ب ، مثاله:ه(ال يكتب حديث –لم يكن بثقة  –قوله في الراوي: )لي  بثقة  -1

ْيب ي    .حماد بن عمرو النَّص 
 األخضر صالح بن أبي، مثاله: بالقوي( لي  -الحديث  في بالقوي  )لي  :الراوي  في قوله -2

 .عاصم بن بهدلة -
 ،هناك( لي  - قريب وال بذاك، يكن لم - بذاك لي  - القوي  بذاك قوله في الراوي: )لي  -3

 .كثير بن عبد الرحمن الكوفي - بةأيوب بن عت مثاله:
 ،شيء(لي  حديثه ب -لي  بشيء، روى عنه الضعفاء  –قوله في الراوي: )لي  بشيء  -4
 مقاتل بن سليمان خراساني -الحسن بن زياد اللؤلؤي مثاله:     
 :قسمين على وتشتمل للراوي، التضعيف النسبي :الثالثة المرتبة -
 .الشيوخ بعض في حديثه ضعف من -1
 .إسماعيل بن عياش الحمصي، مثاله: معين بلد في حديثه ضعف من -2
 التضعيف الشديد، كقوله في الراوي: المرتبة الرابعة: -

ا  ا، ذمًّا ذمه - واتهمه ذمه -( زكريا أبو) يحيى ذمه -) ضعفه جدا  كان قد - يوثقه ولم شديدا
 اك،ذ هللا أخزى  -ديثاا قط ما كتبت عنه ح –الحديث  مطروح - الحديث منكر - ثقة أب   له

 عنه(. سئل لما فبزق  معين ابن عنه سئل - عنه يسأل من وأخزى 
 :الراوي  في كقوله الوصف بالكذب، أو االتهام به، المرتبة الخامسة: -
 ،ه(شأن من يضع معين بن يحيى كان - مذموم – الكذب عليه جربت - كذاب – الدجالين )من

 .زياد بن أبي زياد الجصاص - يسليمان بن داود الشاذكونمثاله: 
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 في الرواة أقوال الغالبيالمبحث السابع: 
، أو غير ذلك. أقوال الغالبي في الرواة  المبحث هذا في الباحثة تتناول   ا وتعديالا  جرحا

 الرواة: في الغالبي جدول بأقوال: األول المطلب
ي هذا م تقارنه بكالم النقاد فاسم الراوي، وكالم الغالبي فيه، ثفي هذا الجدول الباحثة تذكر 
 الراوي.

 النقادالمقارنة بكالم  كالم الغالبي اسم الراوي  سلسلم
ْجلي" إبراهيم بن أدهم 1 قال الغالبي عن ابن معين:  ".إبراهيم بن أدهم ع 

"وسألت َمْن إبراهيم بن أدهم؟"، 
فقالوا: رجل من العرب من بني 

ْجل  ع 
 راشد بن إسحاق 2

 الَجْزر ي 
 ابن عن الدوري، والغالبي قال "ثقة".

 "ثقة". :معين
أفلح مولى أبي  3

 أيوب
أفلح مولى أبي أيوب كان "

 ".يكنى أبا كثير
قال الغالبي عن ابن معين: "أفلح 
مولى أبي أيوب كان يكنى أبا 

 كثير"
 الزبير بن جعفر 4

 الحنفي
 ال شامي، وهو باهلة، من"

 ".حديثه يكتب
 كان" :معين ابن عن الغالبي قال

 في الزبير بن جعفر مصلى
 بني مسجد يعني - مسجدهم
 يقولون  شامي، وهو - سدوس
 ".قتيبة بني مولى

 ُكَرْيب، بن ُحَدْير 5
 أبو الزاهرية

 أبو مات مائة سنة وفي"
 ".الزاهرية

 أبو" :معين ابن عن الغالبي قال
 ".ُكَرْيب بن ُحَدْير الزاهرية

حريز بن عثمان  6
 الرََّحبي

كان سفيانيًّا"، "مع ثبته؛ أنه 
 .وقال: "حريز بن عثمان ثبت"

قال الغالبي: عن ابن معين: 
 "ثقة".

 زياد بن الحسن 7
 اللؤلؤي 

 بن ومحمد اللؤلؤي، حسن"
 ".ضعيفان كالهما: الحسن

 "علي :معين ابن عن الغالبي قال
 نب وعمر واللؤلؤي، َظْبيان، بن

 ".بشيء ليسوا: حبيب
 اللَّْجالج بن خالد 8

 العامري 
 بني مولى اللَّْجالج بن خالدو "

 ".بدمشق الشرط يلي كان ُزْهَرة،
 :معين ابن عن الغالبي قال
 ".َرةُزهْ  بني من اللَّْجالج بن وخالد"
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 عبد بن ُخَصْيف 9
 الرحمن

 سبع سنة يعني - وفيها"
 عون  أبو مات - ومائة وثالثين
 ".الرحمن عبد بن  ُخَصْيف

: معين ابن عن الغالبي قال
 ضعف". فيه ْيفُخَص  وحديث"

سعد  بن راشد 10
 الحبراني

 من اْلُمْقرائي   سعد بن راشد"
ْمَير،  ".الشام أهل أثبت من ح 

 :معين ابن عن: الغالبي قال
 انك بأس، به لي  سعد بن راشد"

 ".مكحول على يقدمه القطان
ُأمية  أبي بن سالم 11

 القرشي
 نب يزيد والية يعني - وفيها"

 بوأ لمسا مات -ُهَبْيَرة  بن عمر
 ".النضر

 :معين ابن عن: الغالبي قال
 أبي بن سالم: النضر أبو سالم"

 ".أمية
سليمان بن عمرو،  12

 أبو داود النخعي
"كان ببغداد رجال يكذبون 
ويضعون الحديث، منهم أبو 

 داود النخعي".

قال الغالبي: عن ابن معين: "قد 
 كان له أب  ثقة".

 َحْوَشب بن شهر 13
 األشعري 

 بن شهر مات ئةما سنة وفي"
 ".حوشب

 :معين ابن عن: الغالبي قال
 ".ثبت َحْوَشب بن َشْهر"

 محمد بن صالح 14
 زائدة بن

 ."الحديث منكر: "البخاري  قال الحديث". منكر هذا صالح"

 بن الرحمن عبد 15
 الر  َجال أبي

 ر َجال أبي بن الرحمن عبد" -
 موسى، بن الحكم منه سمع
 بعض ينزل كان بأس، به لي 
 ".غورالث
 ر َجال أبي بن الرحمن عبد" -
 ".حارثة أخو بالشام وكان ثقة،

  :معين ابن عن: الغالبي قال
 :الر  َجال أبي بن الرحمن "وعبد
 لي  موسى، بن الحكم منه سمع
 ورالثغ بعض ينزل كان بأس، به

 ".بالشام
 الر  َجال أبي بن حارثة"وقال: 
 بن الرحمن عبد وأخوه ضعيف،
 ."بالشام وكان قة،ث الر  َجال أبي

عبد الرحمن بن  16
 زياد اإلفريقي

 قال الغالبي عن ابن معين: "يضعفونه، وُيْكَتب حديثه".
 "يضعفونه، وُيْكَتب حديثه".

عبد الرحمن بن  17
 يزيد بن جابر

مات عبد الرحمن بن يزيد بن "
جابر في سنة ست وخمسين 

 ".ومائة

وقال عبد هللا بن أحمد الدورقي: 
"مات عبد الرحمن  :عن ابن معين

بن يزيد بن جابر، وهشام بن 
الغاز في سنة ست وخمسين 

 ومائة".
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 بن الرحمن عبد 18
 معاوية بن يزيد

 بن يزيد بن الرحمن عبد هو
 سفيان أبي بن معاوية
 عبد كلهم أربعة يقال كان

 نم وكلهم عابد، وكلهم الرحمن،
 بن الرحمن وعبد: ... قريش
 إنه يقال معاوية، بن يزيد
 دمآ فتلقى: حدث الذي لهمأفض
 ".كلمات ربه من

 هو: "معين ابن عن الغالبي قال
 معاوية بن يزيد بن الرحمن عبد
 ".سفيان أبي بن

 بن القدوس عبد 19
 حبيب الكالعي

 خشي" :معين ابن عن الغالبي قال ".الحديث مطروح شامي شيخ"
 ".الحديث مطروح شامي

 عامر بن هللا عبد 20
 األسلمي

 ،دمشقي الرحمن دعب بن الوليد"
 هوو  ُنَفْير، بن ُجَبْير عن حدث
 عبد عنه روى  وقد ُجْرش، من
 أهل من األسلمي عامر بن هللا

 المدينة".

 يحيى ضعف الغالبي: "وقد قال
 ".عامر بن هللا عبد معين بن

ة، ئا"ولد ابن لهيعة سنة ست وم عبد هللا بن لهيعة 21
ومات سنة أربع وسبعين، في 

يث أكبر من جمادى اآلخر، والل
 ".ابن لهيعة بسنتين

قال الغالبي: عن ابن معين: 
"أنكر أهل مصر احتراق كتب ابن 
لهيعة، والسماع منه واحد، القديم 

 والحديث 
وقال: "هو ضعيف قبل أن 
 تحرق، وبعد ما احترقت".

ر ي   يذكر ابن  "وكان ب ْشُر بُن السَّ
 لهيعة".

 لم يحرق كتاب ابن لهيعة".
 بن الواحد عبد 22

 واصل السدوسي
اد عبيدة أبو "وكان  يقود الحدَّ
 ذكره َعُروبة، أبي بن سعيد
 وهو الحديث، أصحاب بعض
 واصل". بن الواحد عبد

 :معين ابن عن: الغالبي قال
: مثل حضنه، تحت كتبه كانت"

 ".أيوب بن يحيى

 عبيد هللا بن اْلَعْيَزار، وكثير بن" ارعبيد هللا بن اْلَعْيزَ  23
ير   ْنظ   زنيان".ما :ش 

قال الغالبي: عن ابن معين: 
 "ثقة".

عثمان بن عاصم  24
 األسدي

ْين: عثمان بن  "واسم أبي َحص 
 عاصم".

قال الغالبي: عن ابن معين: 
ْين: عثمان بن  "واسم أبي َحص 

 عاصم".
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 ُمْكَرم بن ُعْقبة 25
ب  ي  الضَّ

 عن ربيعة، بن محمد روى  وقد
ب  ي، ُمْكَرم بن عقبة  نع الضَّ
 َحَماطة". نب ُقَداَمة

 ريازك أبو وزعم" :الغالبي ابن قال
 ي قو  هذا عقبة أن معين بن يحيى
 ".الحديث

ومات عكرمة بن عمار زمن " عكرمة بن عمار 26
 المهدي ببغداد".

 :معين عن ابن الغالبي ابن قال
 ".ثبت عمار بن عكرمة"

ْكرمة مولى ابن  27 ع 
 عباس

"مات عكرمة في سنة سبع 
 ومائة".

عكرمة وُكَثي  ر وقال: "وتوفي 
سنة خم  ومائة، ُصلي عليهما 
في موضع واحد في موضع 

 الجنائز".

وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن 
معين: "مات عكرمة سنة خم  
عشرة ومائة، قلت له: مات هو 

 وكثير عزة".

 يزيد بن علي 28
 اأَلْلَهان ي  

 صاحب الهاللي؛ يزيد بن علي
 ".الحديث منكر: القاسم

: معين ابن عن: الغالبي قال
 "يضعف".

 ."الحديث منكر: "البخاري  وقال
مران 29  عصام بن ع 

َبع ي    الضُّ
ْمر : غيره وقال الغالبي، زاد  انع 

 بن أسد بن َعَنزة من َعَنزي 
 قول من خطأ وهذا ربيعة،
 .يحيى

 :معين ابن عن الغالبي ابن قال
ْمران" َبع ي   عصام بن ع   تلهق الضُّ

 ".الحجاج

 الحارث بن عمرو 30
 نصاري األ

 سنة الحارث بن عمرو ومات"
 مولى ومائة، وأربعين ثمان

 أبو كنيته وعمرو األنصار،
 أسن الحارث، بن عمرو أمية
 ".الليث من

 :معين ابن عن الغالبي ابن قال
 أيوب، أبي بن سعيد ومات"

 تسع سنة الحارث بن وعمرو
 ."ومائة وأربعين

عمرو بن عبد هللا  31
بيعي  السَّ

: وهو أبو "عمرو بن عبد هللا
، رأى عليًّا  إسحاق اْلَهْمَدان ي 
وأسامة بن زيد وابن عباس 

والبراء وزيد بن أرقم، روى عنه: 
 الزهري، ومنصور"

كان أبو إسحاق أكبر من أبي 
، ولم يدرك أبو البختري   الَبْخَتر ي  

 عليًّا ولم يره".

قال الغالبي: عن ابن معين: 
: عمرو بن  "وأبو إسحاق اْلَهْمَدان ي 

 .عبد هللا"

 َفَضاَلة بن الفرج 32
 التنوخي

 تنوخ، من َفَضالة بن فرج"
 ".بالعراق ومات

 :معين ابن عن: الغالبي قال
 ".صالح َفَضالة بن الفرج"
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 القاسم بن  33
 الرحمن عبد

قال الغالبي: عن ابن معين:  "منكر الحديث".
"القاسم أبو عبد الرحمن صاحب 

 أبي ُأمامة: ثقة".
مرة مخي بن القاسم 34

 الهمداني
 بن القاسم مات مائة سنة وفي"

َرة  ".ُمَخْيم 
 ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال
 مخيمرة بن القاسم مات: "معين

 إحدى أو ئةام سنة الهمداني
 ".ئةاوم

ب ُذَؤيْ  بن َقب ْيَصة 35
 الخزاعي

 تس سنة - يعني - وَقب ْيصة"
 ".مات يعني وثمانين،

 ابن عن: خيثمة أبي ابن وقال
 بَقب ْيَصة  هللا رسول أتي" :معين
ي   ُذَؤْيب بنُ   هل ليدعو الُخَزاع 

 لنبيا فقال ،أبيه وفاة بعد بالبركة
: ن َسي رجل هذا." 

ربيعة  بن مالك 36
 السلولي

ُلول ي   مريم وأبو"  زلهمن كان السَّ
 الطائف أهل من وكان بالبصرة،

 ".الجاهلية في

 وأب" :معين ابن عن: الغالبي قال
 هل ربيعة بن مالك: السلولي مريم
 ".صحبة

إسحاق  بن محمد 37
 بن يسارا

 في هارون  بن يزيد "حضرت
 ومائة وتسعين ثالث سنة

 بالبقيع، يحدث وهو بالمدينة
 المدينة أهل من ناس وعنده
 حدثف بأخرة، شيئاا منه يسمعون 
 عن حدثهم حتى بأحاديث،
 فأمسكوا، إسحاق، بن محمد
 علمأ  نحن عنه تحدثنا ال: "وقالوا
 مفل يحاولهم يزيد فذهب ه،ب

 ".يزيد فأمسك يقبلوا،

 :معين ابن عن: الغالبي قال
 في ثبتاا إسحاق بن محمد كان"

 ".الحديث

 الحسن بن محمد 38
ْيباني  الشَّ

 بن ومحمد اللؤلؤي، حسن"
 ".ضعيفان كالهما الحسن

 ابن عن: صالح بن معاوية وقال
 ".ضعيف: "معين

راشد  بن محمد 39
 الخزاعي

 نهإ: راشد بن محمد يف يقولون "
 ".      معتدل الحديث

 :معين ابن عن: الغالبي قال
 ".ثقة راشد بن محمد"

محمد بن عبد هللا  40
 بن المهاجرا

قال الغالبي: عن ابن معين:  "ثقة".
 "ثقة".
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محمد بن عبد هللا  41
 بن مسلم الزهري 

"محمد بن عبد هللا، ابن أخي 
الزهري: أحب إلي في الزهري 

 إسحاق".من محمد بن 

قال الدوري: عن ابن معين: 
"محمد بن عبد هللا بن أخي 

الزهري أحب إليَّ من محمد بن 
 إسحاق في الزهري".

محمد بن عمر  42
 الواقدي

"صليت خلف الواقدي صالة 
الجمعة، فقرأ: إن هذا لفي 
الصحف األولى، صحف 

 عيسى وموسى".

 نع معين سئل ابن: الغالبي قال
 وأبو: له لفقي فيه، فقال الواقدي،
 مثل لي : "قال البختري؟
 ".الواقدي

محمد بن مسلم بن  43
 شهاب الزهري 

"لقي ابن عيينة الزهري، وهو  -
ابن ست عشرة سنة، ولقيته وأنا 

 ابن ست عشرة".
"في تسمية من روى عن  -

الزهري من أهل دمشق: 
مكحول، وسليمان بن موسى، 
واألوزاعي، ويزيد بن يزيد بن 

الحارث، ُبْرد  والعالء بن جابر،
َنان، وسعيد بن عبد  بن س 
 العزيز، وإبراهيم بن مرة، 
وعبد الرحمن بن نمر 

، وسليمان بن داود،  الَيْحصب ي 
وعبد هللا بن العالء بن َزْبر، 
وعبد الرزاق بن عمر، وعمر 
نان عيسى".  بن مهاجر، وأبو س 

"الزهري محمد بن مسلم بن  -
عبيد هللا بن عبد هللا بن شهاب 

عبد هللا بن الحارث بن بن 
 زهرة".

قال ابن الجنيد: عن ابن معين: 
"وأصحاب الزهري: شعيب، 
ومعمر، وعقيل، ويون ، 

واألوزاعي"، قال رجل ليحيى: 
فمالك بن أن ؟ قال: "ذاك من 

 أرفعهم".
قال الغالبي: عن ابن معين: 
"وسمعت يحيى بن معين يقدم 
مالك بن أن  عن أصحاب 

يون  بن الزهري، ثم معمر، ثم 
يزيد، وكان القطان يقدم ابن 

 عيينة على معمر".
 

 الوليد بن محمد 44
َبْيد ي    الزُّ

 نييع ومائة، وأربعين ثمان سنة"
 الوليد بن محمد مات فيها

َبْيد ي    ".الزُّ

: معين ابن عن: الغالبي قال
 "."ثقة

 معاوية بن مروان 45
 الَفَزار ي  

 يحدث الَفَزار ي   مروان كان" -
 ابن وهو الوليد بن علي عن

 يغالطهم الَفَزاري  وكان غراب،

 :معين ابن عن: الغالبي قال
 من ثقة معاوية بن مروان"

 ال أقوام عن ويروي  المعروفين؛
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 بنُ  الَحَكمُ  عن يحدث وكان
 أبي بن الحكم فيقول ُظَهْير
 ".ليلى
 نمروا توفي األيام هذه وفي" -
 سنة في الَفَزاري  معاوية بنا

َليَّة عُ  وابن ومائة، وتسعين ثالث
 عياش". بن بكر وأبو

: منهم عنهم، يروي  أن ينبغي
 يكني المصلوب سعيد بن محمد
 ."قي  أبي بن محمد: يقال عنه،

 يسار بن مسلم 46
 البصري 

 طلحة آل مولى يسار بن مسلم"
 ".هللا عبيد بنا

 :معين ابن عن: الغالبي قال
 هللا عبد أبو يسار، بن مسلم"

 بن انعثم آل مولى العابد،
 ".عفان

معمر بن راشد  47
 األزدي

"ومعمر بن راشد مولى األزد، 
ا لقوم ينزلون  ويقال كان مملوكا

طاحية، توفي سنة ثالث 
وخمسين ومائة في رمضان، 

 وكان يكنى أبا عروة".

قال الغالبي: عن ابن معين: 
"وأثبت من روى عن الزهري: 

مالك بن أن ، ومعمر، ثم عقيل، 
كل  ثبت، واألوزاعي، ويون ، و 

 ومعمر عن ثابت ضعيف".
سليمان  بن مقاتل 48

 الخراساني
 د،لألس مولى سليمان بن مقاتل"

 وقدمها". بالبصرة مات
: معين ابن عن الغالبي، قال
 ي ل خراساني، سليمان بن مقاتل"

 ".بشيء حديثه
َهمَّار  بن نعيم 49

 الغطفاني
 نب نعيم في الناس اختلف وقد"

ار، مَ  وَهمَّار، َهدَّ  وأهل ار؛وح 
 مأعل وهم َهمَّار،: يقولون  الشام
 بن نعيم: بعضهم وقال به؛

ار، : حديثه في مكحول وقال َهدَّ
 .اْلَغَطَفان ي   َهمَّار ْبن ُنَعْيم

 :معين ابن عن الغالبي، قال
 بَّار،هَ  بن نعيم في الناس اختلف"

: يقولون  الشام وأهل وَخمَّار،
 ".به أعلم وهم َهمَّار،

 َجاعشُ  بن الوليد 50
كوني  السَّ

ا فيه يقول سمعته وما"  سوءا
 له لي : "يقول وكان ،"قط
 ".بخت

 عن: جزرة محمد بن صالح وقال
 مثل بخت له لي : "معين ابن
 ".أبيه

 عبد بن الوليد 51
ي   الرحمن  الُجَرش 

 ،دمشقي الرحمن عبد بن الوليد"
 هوو  ُنَفْير، بن ُجَبْير عن حدث
 عبد عنه روى  وقد ُجْرش، من
 أهل من األسلمي عامر بن هللا

 المدينة".

: معين ابن عن: الغالبي قال
 وإبراهيم هند، أبي بن داود روى "
 دعب بن الوليد عن عبلة أبي بن

؛ الرحمن ي   ".ثقة وهو الُجَرش 
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 بن حمزة بن يحيى 52
 الحضرمي واقد

 عبد أبو حمزة بن ويحيى" -
 مولده وكان: الحضرمي الرحمن
 ".ومائة ثمان سنة
: حمزة بن يحيى احدثن" -

 هب يظن كان ثقة، دمشق قاضي
 ".القدر

 :معين ابن عن: الغالبي قال
 ".ثقة حمزة بن يحيى"

 بأبي يكن لم نعيم: أبو وقال" ةَحيَّ  أبي بن يحيى 53
 ".يدل  كان أنه إال بأس جناب

 :الدورقي أحمد بن هللا عبد قال
 الإ بأس به لي : "معين ابن عن
 وكان": يحيى قال يدل ، كان أنه
 نابج بأبي يكن لم يقول نعيم أبو
 ".يدل  كان أنه إال بأس

 أبان بن يزيد 54
ي   َقاش   الرَّ

 نب يزيد وهو الرقاشي، يزيد"
 ".ُيَضعَّف: أبان

 الجنيد، وابن الدوري، وقال
 ابن عن: صالح بن ومعاوية
 ".ضعيف: "معين

أبو بكر بن محمد  55
 بن عمرو بن حزما

 قال: "كان أبو بكر ابن عمرو
بن حزم يتعلم القضاء من أبان 
بن عثمان، وشهد أبان بن 

 عثمان الجمل".

قال الغالبي: عن ابن معين: "أن 
عمر بن عبد العزيز أجرى على 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 

حزم ثالثمائة دينار في كل 
 شهر".
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 الرواة: في الغالبي أقوال دراسة جدول: الثاني المطلب
 الجدول السابق يمكن مالحظة األمور اآلتية:من خالل النظر في 

 : تكلم الغالبي في خمسة وخمسين رجالا ممن تكلم فيهم ابن معين.أواًل 
 : تنوع كالمه على الرواة على أوجه كثيرة:ثانًيا

ا  فقد تكلم في األسماء، واألنساب، والوالء، والشيوخ، والتالميذ، والمؤتلف والمختلف؛ وتكلم أيضا
 الرواة، وأحداث تاريخية، واستدرك على ابن معين، وكالم في الجرح والتعديل.طن بعض افي مو 

 : كان الغالبي في حكمه:ثالًثا
، 15، 8، 3، 2، 1( حالة فقط.)الراوي رقم 12متأثراا بابن معين في روايته هو عنه في ) -
16 ،19 ،24 ،30 ،34 ،40 ،52.) 
، 38، 17 ،7، 2االت  فقط. )الراوي رقم ( ح10وتأثر بابن معين في رواية غيره عنه في ) -
41 ،46، 49، 50 ،53 ،54.) 
 (.28، ورقم 14وتأثر بحكم البخاري على الراوي في حالتين فقط. )الراوي رقم  -
 (.29استدرك على ابن معين في حالة واحدة فقط. )الراوي رقم  -
 (.33، ورقم 28خالف ابن معين في حكمه على الراوي في حالتين فقط. )الراوي رقم  -
 وكان مستقالا بقوله في الرواة، أو حكمه عليهم في ثالثين حالة.  - 

ا لغيره من األئمة، وإن كان  :رابًعا وهذا يدلل على حقيقة واضحة: فاإلمام الغالبي لم يكن مقلدا
 قد تأثر بشيخه ابن معين في حاالت معدودة.
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 الخاتمة
 وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات

هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على أشرف خلق هللا وآله وصحبه ومن  الحمد
 وااله وبعد:

لعديد ا، نخلص إلى دراسة أقوال ابن معين من رواية الغالبيفمن خالل الجوالت المتقدمة في 
 ، وأهمها ما يلي:النتائج من

 

ل بن الراجح في اسم اختلف في ضبط الغالبي على وجهين: التثقيل والتخفيف، وا .1 لُمَفضَّ
ان: بي؛ وهذه ال َغسَّ ، وهي (اَلبغ  ) :نسبة إلى امرأة هو الوجه األول )التثقيل(، فهو الَغالَّ

ل، ممن ينتهي نسب أم خالد بن الحارث  إليهم. الُمَفضَّ
بيومما يجدر ذكره أن نسب         ل الَغالَّ اَلب بن خالد يرجع إلى الصحابي الجليل: الُمَفضَّ   غ 
   .القرشي       
روايات كتاب التاريخ البن معين كثيرة، منها ما هو مطبوع موجود بين أيدينا، ومنها ما  .2

 هو مفقود.
   نصوص الروايات المفقودة لكتاب التاريخ البن معين متناثرة في بطون الكتب. .3
بيرواية  .4 ان الَغالَّ ل بن َغسَّ قودة، ومن مفمن الروايات ال -موضوع هذا البحث  – الُمَفضَّ

نصوصها ما هو مشافهة في صورة سؤاالت أو غيره، ومنها ما هو رواية كتاب، والصورة 
بيالثانية جزء من كتاب "تاريخ  ان الَغالَّ ل بن َغسَّ  " المفقود.  الُمَفضَّ

وغير  والجرح والتعديل ،والشروحوالرجال،  ،كتب التاريخ من الروايةنصوص هذا  تُ عْ مَ جَ  .5
بي لرواة الذين تكلم فيهم ابن معين من رواية ؛ فبلغ عدد اذلك بحث في هذا الالَغالَّ
 رواة. وتسعة( أربعمائة 409)
 وتسعين روايةا. ثمانيةا ( خمسمائةا و 598بلغ عدد الروايات في هذا البحث ) .6
وسبعون روايةا، وقد وردت عند  سبع  ( خمسمائة  و 577عدد الروايات المسندة منها: ) .7

 فاا، وهم:( ثالثة عشر مصن   13)
، والعقيلي، وابن حبان، وابن عدي، والدارقطني، وابن شاهين، وأبو أحمد ابن الجنيد

  .ُمَغْلطايو  ،ابن العديموالخطيب البغدادي، وابن عساكر، و  ،البيهقيالحاكم، والسهمي، و 
وأكثر ورودها كان عند ابن عساكر، ثم عند الخطيب البغدادي، وروايات ابن شاهين 

 حياناا، وغير مسندة أحياناا أخرى.وردت مسندة أ
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( أربعة  من 4( عشرون روايةا فقط، وقد وردت عند )20عدد الروايات غير المسندة ) .8
 المصن  فين، وهم:

 ابن شاهين، والكالباذي، والمزي، وابن رجب.
بي"تاريخ ُرَواة كتاب  .9 ان الَغالَّ ل بن َغسَّ ل بن، عن مصن  فه "الُمَفضَّ ان، الُمَفضَّ ا: هم َغسَّ

 وجعفر بن محمد بن األزهر. اأَلْحَوص،ابنه 
بي رواية  اشتملت .10 على مختلف المباحث المتعلقة باألسماء،  عن ابن معينالَغالَّ

واألنساب، والكنى، والبلدان، والوفيات، والمؤتلف والمختلف، وبيان األخوة واألخوات، 
 والشيوخ والتالميذ، وغير ذلك.

بي انفرد  .11 ( 409من أصل )، يااراو  أربعة وأربعين (44معين في ) بنقل كالم ابنالَغالَّ
كلم فيهم في رواية أخرى من تَ لم يُ ، تقريباا %10.75، أي بنسبة رواة  وتسعةأربعمائة 

، وقد تنوعت هذه الروايات، ما بين تعريذ ببعض روايات تالميذه عنه على كثرتها
أو كنى،  وأ ،ن أسماءابيمنها ما كان و ، أو جرح الرواة وتعديلهم، أصحاب النبي 

 .أو غير ذلكتالميذ أو شيوخ أو بلدان أو وفيات أو أنساب أو والء 
ا  –اتفقت الروايات عن ابن معين  .12 مائتين وتسعة وستين ( 269في ) -تعديالا أو تجريحا

 . تقريباا.%65.8 أي ما نسبته رواة، وتسعة( أربعمائة 409من أصل ) ،راوياا
( أربعمائة 409، من أصل )ستة وثالثين راوياا( 36اختلفت أقوال ابن معين في ) .13

 .%8.8 رواة، أي ما نسبته وتسعة
 االختالف على وجوه عدة:وجاء  .14
 مخالفة الراوي عن ابن معين نفسه فيما ينقله من روايات عن ابن معين.   -
 غيره من الرواة عن ابن معين.مخالفة الراوي  -
 .أخرى  اعةتالميذ ابن معين ما تنقله جم جماعة من مخالفة -
بي من خالل الدراسة تبين أن  .15 هو أكثر تالميذ ابن معين مخالفة لغيره سواء كان الَغالَّ

ا في المخالفة، أو شاركه فيها غيره، ومواطن مخالفته عددها خمسة عشر موطناا،  منفردا
 عددها ثالثة مواطن. ومواطن مخالفتهويليه في ذلك: الدوري، 

بي الغَ هناك تقارب واضح بين روايتي  .16 بياوالدوري؛ حيث توافقت روايتي الدوري و الَّ  لَغالَّ
ا، بينما توافقت روايتي  اثنينفي هذا البحث في  بي وتسعين موضعا في ابن الجنيد و الَغالَّ

بي عشرة مواطن تقريباا، وكذلك الدارمي، أما روايتي  ا في وابن محرز فقد توافقتالَغالَّ
 ة ابن طهمان.موطنين فقط، وكذلك األمر بالنسبة لرواي
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الرواة الذين تعددت نقولهم عن ابن معين في الراوي الواحد؛ كانوا أكثر مالزمة له من  .17
غيرهم، ومكثهم معه كان فترة أطول من غيرهم، فعرفوا رأي ابن معين في الراوي، ثم ما 

د هللا عب كان من تغير في هذا الرأي لسبب أو آلخر، ومثاله ما نقل عن ابن معين في
 (.207، ورقمه في البحث )هللا بن أوي  بن عبدا
 ترجع أسباب اختالف حكم ابن معين على الراوي، إلى أمور منها: .18
بسبب كبر أو ضعف في الحفظ أو اختالط أو ذهاب بصر،  -تغير حال الراوي  -

ر فيتغير حكمه عليه، ويؤخذ بآخ -أو غير ذلك من العوارض التي تعتري اإلنسان 
 ،بكر بن عياش يأب ما نقل عن ابن معين في مثالهالروايات عن ابن معين، و 

 (.397ورقمه في البحث )
 صفو  يكون  أن قد تنفرد رواية عن ابن معين بوصف الراوي بالصالح، فيحتمل -

الح ص ووعظه، ولي  األمر متعلقاا بالحديث وروايته وأخذه، ومثاله: وديانته صالحه
 (.155، ورقمه في البحث )بن بشير الُمر  ي ا
اقد عبد هللا بن و النقاد، ومثاله:  عامة عند فيه اختلف قد أصالا  الراوي  ون يك أن -

 (.216، ورقمه في البحث )اْلَحرَّان ي  
 تضعيفه للراوي قد يكون بالنسبة لغيره ممن هو أوثق منه، كقولهم في الراوي: "ثقة، -

 (.343، ورقمه في البحث )موسى بن عقبةمثل:  منه". وفالن أوثق
ية المخالفة بصيغة التضعيف، فال ترجح، ومثاله: نعيم بن حكيم أن تروى الروا -

 (.351المدائني، ورقمه في البحث )
 العند اختالف أقو  عديدة، يمكن أخذها بعين االعتبار عند الترجيح هناك اعتبارات .19

 معين في الراوي، ومنها: ابن
 حال الراوي، وما يطرأ عليه من تغير واختالف. -
 ذي يوافق حكم أغلب أئمة الجرح والتعديل على الراوي.ترجيح حكم ابن معين ال -
ن محمد زهير بما رواه أغلب تالميذ ابن معين عنه، فيرجح برواية األكثر، ومثاله:  -

 (.103، ورقمه في البحث )التميمي
موافقة إمام معتبر من أئمة الجرح والتعديل كابن المديني، وأحمد بن حنبل،  -

ي البحث ، ورقمه فعبد هللا بن عبيد هللا بن عباسالحسين بن  ونظرائهما، ومثاله:
(59.) 
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نهم وذلك أل -كالدوري، والغالبي  –ما نقله البغداديون من تالميذ ابن معين عنه  -
أكثر مالزمة له من غيرهم، وبخاصة الدوري، وكذلك فإن البغداديين قد وقفوا على 

 .أقوالهالرأي األخير البن معين في بعض الرواة الذين اختلفت فيهم 
 (.207بن عبد هللا بن أوي ، ورقمه في البحث )هللا عبد  ومثاله:

بي بلغ عدد الرواة المعدلين عند ابن معين من رواية  .20 : -حسب هذا البحث –الَغالَّ
؛ أي ما رواة  وتسعةأربعمائة  (409وعشرين راوياا، من أصل ) وثالث  ( مائة  123)

 تقريباا. %30نسبته 
بي ن معين من رواية ألفاظ التعديل عند اب .21 بلغ  –والتي وردت في هذا البحث  -الَغالَّ

 التقريب، وهي: وجه على ( عشرين لفظاا20عددها )
  يكن لم -به  بأس ال -بأس  به لي  -ثبت  –ثقة  –حديث  صاحب ثقة -ثقة  ثبت[
 معتدل –ث الحدي قوي  -مستقيم  –ويغلط  ثقة -بالقوي  ولي  بأس به لي  -بأس  به

 نم  -بعض  دون  األماكن بعض في حديثه صحح من -صويلح  –صالح  - الحديث
 .]بعض دون  الشيوخ بعض عن حديثه صحح

بي بلغ عدد الرواة المجروحين عند ابن معين من رواية  .22 : -حسب هذا البحث –الَغالَّ
ما ؛ أي ما نسبته رواة  وتسعةأربعمائة ( 409ة عشر راوياا من أصل )ست( مائة و 116)

 تقريباا. %28.36نسبته 
بي ألفاظ الجرح عند ابن معين من رواية  .23 بلغ  –والتي وردت في هذا البحث  -الَغالَّ

 ( خمسين لفظاا على وجه التقريب، وهي:50)عددها 
 -ديثه ح يكتب بثقة، ال لي  -بثقة  يكن لم -حديث  غير في خطأ عليه أخذت ] قد
 يهف حديثه -بشيء  حديثه لي  -منكرات  بأحاديث جاء ُيضعف، -بشيء   لي 

 –ديثه ح وُيْكَتب الحديث، يضعفونه، في بالقوي  لي  -حديثه  يكتب ال -ضعف 
أبو  ضعفه -األمر  ضعيف -الضعفاء  من -الحديث  ضعيف -ضعيف  –ُيضعَّف 
ا؛ لي  ضعفه -زكريا   بذاك، يكن لم -بذاك  لي  -القوي  بذاك لي  -بالقوي  جدا
 تبتك ما -القوي  بذاك لي  ضعيف -القوي  كبذا لي  -هناك  لي  -قريب  وال
 روى  ء،بشي يكن لم -بثقة  لي  -بخت  له لي  -محمودا  يكن لم -قط  حديثاا عنه
 عضب في حديثه ضعف من -معين  بلد أهل في حديثه من ضعف -الضعفاء  عنه

 ذمًّا ذمه -واتهمه  ذمه - (زكريا أبو) يحيى المختلطين، ذمه بعض في قوله –الشيوخ 
ا،  من -الحديث  مطروح -الحديث  منكر -ثقة  أب   له كان قد -يوثقه  ولم شديدا
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 عنه يحدث لمسلم يحل ال مذموم -مذموم  –الكذب  عليه جربت -كذاب  –الدجالين 
 سئل مال فبزق  معين ابن عنه سئل -يسأل عنه  من وأخزى  ذاك، هللا أخزى  -ساقط  –

 شأنه[. من يضع معين بن يحيى كان -عنه 
 ندما يجرح ابن معين الرواة، يذكر سبباا للجرح أحياناا، ومن هذه األسباب:ع .24
 أنه هعلي يطعن العقيلي: "إنما ميسرة بن القراءة على الشيخ: كقوله في حفص -

 عرض".
 ."كان يقلب حديث الثوري " :زيد بن الحبابالقلب في الحديث: كقوله في  -
ي حديث يغلط ف" : المسعوديعبد الرحمن بن عبد هللاالعلة في الحديث: كقوله في  -

 ".عاصم بن َبْهدلة، وَسَلمة بن ُكَهْيل
فَّار: "قد مسلم بن الخطأ في رواية الحديث: كقوله في "عفان -  خطأ ليهع أخذت الصَّ

 حديث". غير في
           ".ته السوق ب إال بواليعَ لم يُ : "عبد هللا بن جعفر الَمْخَرم ي  خوارم المروءة: كقوله في  -
ضعفاء  روى عنه: "ركن بن عبد هللا ه عن الضعفاء والمتروكين، كقوله فيروايت -

 ".أهل العراق
 أحاديث هعلي أنه اختلطت عجالن علة في روايته عن بعض الشيوخ، كقوله عن ابن -

 المقبري فأرسلها. سعيد أبي ابن سعيد
ن عالتغير واالختالط الذي يعتري بعض الثقات فيؤثر على روايتهم للحديث، كقوله  -

 ".صحيح الكبار من منه، سمع فمن السائب: "تغير، ابن عطاء
: "جاء محمد بن التضعيف بالنكارة، كقوله في موسى -  نكرات".م بأحاديث التَّْيم ي 
 ".دجالينمن ال" :بشار بن موسى الَخفَّافالوصف بالكذب أو االتهام به، كقوله في  -
يشير ذلك إلى سوء حالهم، لفظ، وربما  من بأكثر معين ابن من الرواة من جرحهم .25

 .ضعيف – لي  بثقة - لي  بشيء: محمد بن الحسن الشيبانيكقوله في 
بي: .26  مراتب التعديل عند ابن معين من رواية الَغالَّ

بالنظر إلى ما سبق من ألفاظ التعديل عند ابن معين، ترى الباحثة أنه يمكن تقسيم 
 إلى أربعة مراتب: في التعديل -من رواية الغالبي  -عبارات ابن معين 

 تكرار لفظ التوثيق، كقوله:  المرتبة األولى: -
 ثقة صاحب حديث(. -)ثبت ثقة 

 إفراد لفظ التوثيق المطلق، كقوله:  المرتبة الثانية: -
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 لم يكن به بأس(. -ال بأس به  -ثبت(، وكذلك قوله: )لي  به بأس  –)ثقة 
وأعلى من  وي إلى ما دون الثقة،التوسط في التوثيق، فهو ينزل بالرا المرتبة الثالثة: -

 ،قة ويغلطث :قوله في الراوي  فأعالها الضعيف، وعباراته ترددت في درجات متعددة،
 : "صويلح"، ويمكن تقسيم هذه المرتبة إلى أربع درجات:قوله وأدناها
إنما يطعن ثقة و  -توثيق الراوي مع اإلشارة إلى أن فيه شيء؛ كقوله: )ثقة ويغلط  .أ

 .عليه أنه عرض(
 توثيق الراوي مقروناا بعبارة: لي  بالقوي؛ كقوله: )لي  به بأس ولي  بالقوي(. .ب
 قوي  –استخدام مصطلحات أخرى تحمل معنى التوثيق؛ كقوله: )مستقيم  .ج

 صالح( –معتدل الحديث  –الحديث 
 توثيق الراوي بعبارة تفيد أن فيه شيء  من الضعف؛ كقوله: )صويلح(. .د
 لنسبي للراوي، وتشتمل على قسمين:المرتبة الرابعة: التوثيق ا -

 من صحح حديثه في بعض الشيوخ. .أ
 من وثق حديثه في بلد معين.  .ب

بي: .27  مراتب الجرح عند ابن معين من رواية الَغالَّ
بالنظر إلى ما سبق من ألفاظ الجرح عند ابن معين، ترى الباحثة أنه يمكن تقسيم 

بي من رواية  -عبارات ابن معين   إلى خمسة مراتب:في الجرح  -الَغالَّ
 التضعيف المطلق، كقوله: المرتبة األولى: -

من  -ضعيف الحديث  -ضعيف  –ُيضعَّف  -)يضعفونه، وُيْكَتب حديثه 
 حديثه فيه ضعف(. -ضعيف األمر  -الضعفاء 

 : التوسط في التضعيف، ويمكن تقسيم هذه المرتبة إلى أربع درجات:المرتبة الثانية -
 ال يكتب حديثه(. –لم يكن بثقة  –ة قوله في الراوي: )لي  بثق  .أ
 لي  بالقوي(. -قوله في الراوي: )لي  بالقوي في الحديث  .ب
 -لم يكن بذاك، وال قريب  -لي  بذاك  -قوله في الراوي: )لي  بذاك القوي  .ج

 لي  هناك(.
  حديثه لي -لي  بشيء، روى عنه الضعفاء  –قوله في الراوي: )لي  بشيء  .د

 بشيء(.
 التضعيف الشديد، كقوله في الراوي: :المرتبة الثالثة -



535 
 

ا  ا، ولم يوثق -ذمه واتهمه  -ذمه يحيى )أبو زكريا(  -) ضعفه جدا ه ذمه ذمًّا شديدا
ما كتبت عنه حديثاا  –مطروح الحديث  -منكر الحديث  -قد كان له أب  ثقة  -
سئل عنه ابن معين فبزق لما سئل  -أخزى هللا ذاك، وأخزى من يسأل عنه  -قط 
 .عنه(

 الوصف بالكذب، أو االتهام به، كقوله في الراوي: :الرابعةالمرتبة  -
كان يحيى بن معين يضع  -مذموم  –جربت عليه الكذب  -كذاب  –)من الدجالين 
 .من شأنه(

 : التضعيف النسبي للراوي، وتشتمل على قسمين:الخامسةالمرتبة  -
 من ضعف حديثه في بعض الشيوخ. .أ
 من ضعف حديثه في بلد معين. .ب

لم يستخدم ابن معين مصطلح )صدوق( في حكمه على الرواة، وذلك بالنظر إلى ما  .28
بيورد في رواية   .الَغالَّ

من روايته  ممن تكلم فيهم ابن معين خمسة  وخمسين راوياا، (55)تكلم الغالبي في  .29
 .عنه
بي  تنوع كالم .30  على الرواة على أوجه كثيرة:الَغالَّ

م الوالء، والشيوخ، والتالميذ، والمؤتلف والمختلف؛ وتكلفقد تكلم في األسماء، واألنساب، و 
ا في موطن بعض الرواة، وأحداث تاريخية، واستدرك على ابن معين، وكالم في  أيضا

 الجرح والتعديل.
بي كان  .31  :على الرواة  في حكمهالَغالَّ
 .فقطاثنتي عشرة حالةا ( 12ابن معين في روايته هو عنه في )وافق  -
 حاالت  فقط. سبع ( 7رواية غيره عنه في )ابن معين في وافق و  -
 في حالتين فقط.  الرواة على  هحكمفي البخاري  ووافق -
 ستدرك على ابن معين في حالة واحدة فقط. ا -
 خالف ابن معين في حكمه على الراوي في حالتين فقط.  -
، وهذا يشير حالة( ثالثين 30)وكان مستقالا بقوله في الرواة، أو حكمه عليهم في -

بي اإلمام قيقة مهمة وهي أن إلى ح ا لغيره من األئمة، وإن كان قد الَغالَّ لم يكن مقلدا
 تأثر بشيخه ابن معين في حاالت معدودة.
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 التوصيات
 

 توصي الباحثة بما يلي:
لمتابعة العمل لنشر رواية  .1 بي عن ابن معين، فتكون في مصاف   الروايات الُمَفضَّ  الغالَّ

 األخرى المطبوعة.
ل بجمع ودراسة أقوال  االهتمام .2 بيالُمَفضَّ  كناقد من نقاد الجرح والتعديل. الغالَّ
باقي الروايات المفقودة لتاريخ ابن معين، كرواية إسحاق بن منصور،  العمل على جمع .3

 والحسين بن حبان وغيرها.
بيالبحث عن كتاب تاريخ  .4 ل الغالَّ  في المخطوطات. الُمَفضَّ
غير طريق شيخه ابن معين لمحاولة استكمال ما فقد  ، عنجمع كالم الغالبي في الرواة  .5

 من تاريخه.
 

 .وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين                             
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 المصادر والمراجع
 .الكريم القرآن
 كر.الف . )د. ط( بيروت: دارالغابة أسدم(. 1989الكرم. ) أبي بن األثير، علي ابن
. بيروت: 1. تحقيق: عمر عبد السالم تدمري. طالكامل في التاريخم(. 1997األثير، المبارك بن محمد. )ابن 

 دار الكتاب العربي.
 .صادر دار: بيروت(. ط. د) .األنساب تهذيب في اللباب(. ت. د) .الدين عز األثير، ابن
 -. تحقيق: طاهر أحمد الزاوى حديث واألثرالنهاية في غريب الم(. 1979األثير، المبارك بن محمد. )ابن 

 . بيروت: المكتبة العلمية. 1محمود محمد الطناحي. ط
. بيروت: 1. تحقيق: محمد فؤاد منصور. ط فهرسة ابن خير اإلشبيليم(. 1998اإلشبيلي، محمد بن خير. )

 دار الكتب العلمية.
استانبول: وكالة  مؤلفين وآثار المصنفين.هدية العارفين أسماء الم(. 1951الباباني، إسماعيل بن محمد )

 المعارف الجليلة في مطبعتها البهية. أعادت طبعه باألوفست لبنان: دار إحياء التراث العربي.
: يقتحق. الصحيح الجامع في البخاري  له خرج لمن ،والتجريح التعديل(. م1986. )خلف بن سليمان الباجي،
 .والتوزيع للنشر للواءا دار: الرياض. 1ط. حسين لبابة أبو. د
 .الكتب عالم: بيروت. 1ط. عواد كوركي : تحقيق. واسط تاريخ(.  هكك1406. )سهل بن أسلم بحشل،

د تحقيق: محمو  التاريخ األوسط )مطبوع خطأ باسم التاريخ الصغير(.م(. 1997البخاري، محمد بن إسماعيل. )
 ر التراث. . حلب: دار الوعي ، القاهرة: مكتبة دا1إبراهيم زايد. ط

. )د. ط(. حيدر آباد: دائرة المعارف العثمانية. طبع تحت التاريخ الكبيرالبخاري، محمد بن إسماعيل. )د. ت(. 
 مراقبة: محمد عبد المعيد خان.

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه البخاري، محمد بن إسماعيل. )د. ت(.  
. دمشق: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية 1. طالمشهور بك: صحيح البخاري  ،وسلم وسننه وأيامه

 بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(.
 . حلب: دار الوعي.1. تحقيق: محمود إبراهيم زايد. طالضعفاء الصغيرالبخاري، محمد بن إسماعيل. )د. ت(. 

 هللا، زين الرحمن محفوظ: تحقيق. الزخار البحر باسم المنشور البزار مسند(. م2009. )عمرو بن أحمد البزار،
 .والحكم العلوم مكتبة: المنورة المدينة. 1ط. الشافعي الخالق عبد وصبري  سعد بن وعادل
 . )د. ن(.1. ط معجم أهم مصنفات التراجم المطبوعةه(. 1422. )عبد هللا بن محمد ،البصيري 
: جدة. 1ط. الحاشدي محمد بن هللا عبد: تحقيق. الصفاتو  األسماء(. م1993. )الحسين بن أحمد البيهقي،

 .السوادي مكتبة
 غراس: الكويت. 1ط. البدر هللا عبد بن بدر: تحقيق. الكبير الدعوات(. م 2009. )الحسين بن أحمد البيهقي،

 .والتوزيع للنشر
بيروت: دار الكتب  .1. طدالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعةه(. 1405البيهقي، أحمد بن الحسين. )

 العلمية. 
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. باكستان: 1. تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي. طالسنن الصغير م(.1989البيهقي، أحمد بن الحسين. )
 جامعة الدراسات اإلسالمية، كراتشي. 

. بيروت: دار 3. تحقيق: محمد عبد القادر عطا. طالسنن الكبرى م(.  2003البيهقي، أحمد بن الحسين. )
 مية. الكتب العل

. باكستان: 1. تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي. طمعرفة السنن واآلثارم(. 1991البيهقي، أحمد بن الحسين. )
 جامعة الدراسات اإلسالمية. دمشق: دار قتيبة. حلب: دار الوعي. القاهرة: دار الوفاء. 

( ومحمد فؤاد عبد 2، 1. تحقيق: أحمد محمد شاكر )جك سنن الترمذيم(. 1975الترمذي، محمد بن عيسى. )
. مصر: شركة مكتبة 2(. ط5، 4( وإبراهيم عطوة عوض المدرس في األزهر الشريذ )جك 3الباقي )جك 

 ومطبعة مصطفى البابي الحلبي.
. تحقيق: صبحي السامرائي، محمود خليل علل الترمذي الكبيره(. 1409الترمذي، محمد بن عيسى. )

 . بيروت: عالم الكتب. 1الصعيدي. ط
 - . )د. ط(. مصروالقاهرة مصر ملوك في الزاهرة النجوم بردي. )د. ت(. تغري  بن يوسف بن تغرى بردي،ا

  الكتب. دار القومي، واإلرشاد الثقافة وزارة
(. ط. د) .الَبستوي  العظيم عبد العليم عبد: تحقيق. الرجال أحوال(. ت. د. )يعقوب بن إبراهيم الجوزجاني،
 .اكادمي حديث: باكستان

 نب الرحمن عبد: تحقيق. والمشاهير والصحاح والمناكير األباطيل(. ه1422. )إبراهيم بن الحسين قاني،ز لجو ا
 .والتوزيع للنشر الصميعي دار: الرياض. 4ط. الفريوائي الجبار عبد

. تحقيق: أحمد عبد الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةم(. 1987الجوهري، إسماعيل بن حماد الفارابي. )
 . بيروت: دار العلم للماليين.4ر عطار. طالغفو 
اَراني  تحقيق:  .الحميدي مسند م(.1996. )عبد هللا بن الزبير ،الحميدي دار  :دمشق .1. ط حسن سليم أسد الدَّ
 .السقا

. الهند: طبعة مجل  دائرة المعارف 1. طالجرح والتعديلم(. 1952عبد الرحمن بن محمد. ) حاتم، أبي ابن
 ت: دار إحياء التراث العربي.العثمانية. بيرو 

عد س. . تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية دالعللم(.  2006ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد. )
 . الرياض: مطابع الحميضي. 1خالد بن عبد الرحمن الجريسي. ط. بن عبد هللا الحميد و دا

. بيروت: 1. تحقيق: شكر هللا نعمة هللا قوجاني.  طالمراسيل ه(.1397ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد. )
 مؤسسة الرسالة. 

. المدينة المنورة: 1م(. األسامي والكنى. تحقيق: يوسف بن محمد الدخيل. ط1994، أبو أحمد الحاكم. )الحاكم
 دار الغرباء األثرية.

البغداديين عن أحوال الرواة سؤاالت مسعود بن علي السجزي )مع أسئلة م(. 1988الحاكم، محمد بن عبد هللا. )
بد (. تحقيق: موفق بن عبد هللا بن علإلمام الحافظ أبي عبد هللا محمد بن عبد هللا الحاكم النيسابوري 

 . بيروت: دار الغرب اإلسالمي. 1القادر. ط
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. 1. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. طالمستدرك على الصحيحينم(. 1990الحاكم، محمد بن عبد هللا. )
 وت: دار الكتب العلمية.بير 

. بيروت: دار 2م(. معرفة علوم الحديث. تحقيق: السيد معظم حسين. ط1977الحاكم، محمد بن عبد هللا. )
 الكتب العلمية.

. حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبانم(. 1988، محمد بن حبان. )حبان ابن
 ة الرسالة.. بيروت: مؤسس1شعيب األرناؤوط. ط

 . الهند: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد. 1. طالثقاتم(. 1973حبان، محمد بن حبان. )ابن 
هكك(. المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين. تحقيق: محمود إبراهيم 1396ابن حبان، محمد بن حبان. )

 . حلب: دار الوعي.1زايد. ط
 المنصورة: دار .1األقطار. ط فقهاء وأعالم األمصار علماء مشاهير .م(1991) .حبان بن محمد حبان، ابن

 الوفاء.
. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى اإلصابة في تمييز الصحابةهك(.  1415أحمد بن علي. ) حجر، ابن

 . بيروت: دار الكتب العلمية.1محمد معوض. ط
 اءإحي لجنة -حبشي. مصر  حسن د.: تحقيق. لعمرا بأبناء الغمر إنباء م(.1969علي. ) بن حجر، أحمد ابن

  اإلسالمي. التراث
 النجار ليع محمد: تحقيق .المشتبه بتحرير المنتبه تبصير(. ت .د. )العسقالني علي بن أحمد. حجر ابن

 .العلمية المكتبة: بيروت(. ط .د. )البجاوي  محمد علي: مراجعة
بزوائد رجال األئمة األربعة. تحقيق: إكرام هللا إمداد  م(. تعجيل المنفعة1996ابن حجر، أحمد بن علي. )

 . بيروت: دار البشائر.1الحق. ط
 لسين.= طبقات المد هل التقدي  بمراتب الموصوفين بالتدلي أ م(. تعريذ 1983ابن حجر، أحمد بن علي. )
 . عمان: مكتبة المنار.1هللا القريوتي. ط تحقيق: عاصم بن عبد

 .الرشيد دار: سوريا. 1ط. عوامة محمد: تحقيق. التهذيب تقريب(. م1986). علي بن أحمد حجر، ابن
دار : )د. م(، 1ط  التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير.(. م1989أحمد بن علي. ) حجر، ابن

 الكتب العلمية
 ظامية. . الهند: مطبعة دائرة المعارف الن1. طتهذيب التهذيبهكك(. 1326حجر، أحمد بن علي )ابن 
ط(. بيروت: دار المعرفة. رقم  . )د.فتح الباري شرح صحيح البخاري ه(. 1379أحمد بن علي. ) حجر، ابن

كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين 
 الخطيب عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن باز.

 . للمطبوعات األعلمي مؤسسة. بيروت: 2. طلسان الميزانم(.  1971أحمد بن علي. ) حجر، ابن
 .المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة واألجزاء المنثورةم(. 1998أحمد بن علي. ) حجر، ابن

 . بيروت: مؤسسة الرسالة.1تحقيق: محمد شكور المياديني. ط
. تحقيق: عبد العزيز محمد بن نزهة األلباب في األلقابم(. 1989) ابن حجر، أحمد بن علي العسقالني.

 . الرياض: مكتبة الرشد.1صالح السديري. ط
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: ربيع بن هادي عمير تحقيق .النكت على كتاب ابن الصالحم(. 1984)ابن حجر، أحمد بن علي العسقالني. 
 .الميةالبحث العلمي بالجامعة اإلسعمادة : المدينة المنورة  .1. طالمدخلي

 .الفكر دار: بيروت(. ط .د. )باآلثار المَُحلَّى(. ت.د. )أحمد بن علي حزم، ابن
 إحسان: . تحقيقاألديب معرفة إلى األريب إرشاد=  األدباء معجم م(.1993هللا. ) عبد بن الحموي، ياقوت
 اإلسالمي. الغرب دار -. بيروت  1عباس. ط 

 . بيروت: دار صادر. 2ط م البلدان.معجم(. 1995الحموي، ياقوت بن عبد هللا. )
 دار - . بيروت1شاهين. ط  السالم عبد محمد: حواشيه . وضعالزهدم(. 1999محمد. ) بن حنبل، أحمد ابن

 العلمية. الكتب
واة  جرح في حنبل بن أحمد لإلمام داود أبي ُسؤاالتُ (. ه1414. )الشيباني محمد بن أحمد حنبل، ابن  الرُّ

 .والحكم العلوم مكتبة: المنورة المدينة(. ط.د. )منصور محم د دزيا: تحقيق .وتعديلهم
 . تحقيق: صبحيالجامع في العلل ومعرفة الرجال رواية: المروذي وغيره(. ه1409حنبل، أحمد بن محمد)ابن 

  . الرياض: مكتبة المعارف.1البدري السامرائي. ط
. تحقيق: وصي هللا بن محمد عباس، 2ط. العلل ومعرفة الرجالم(.  2001حنبل، أحمد بن محمد. )ابن 

 الرياض: دار الخاني. 
عادل مرشد،  -. تحقيق: شعيب األرناؤوط مسند اإلمام أحمد بن حنبلم(.  2001حنبل، أحمد بن محمد. )ابن 

 . بيروت: مؤسسة الرسالة. 1وآخرون إشراف: د عبد هللا بن عبد المحسن التركي. ط
 مؤسسة -. بيروت 1حيدر. ط  أحمد عامر: . تحقيقالجعد ابن مسند. م(1990الجعد، علي بن الجعد. ) ابن

 نادر.
. بيروت 1ط  والسير. التاريخ عيون  في األثر أهل فهوم تلقيحم(. 1977) .علي بن الرحمن عبد الجوزي، ابن

 األرقم. أبي بن األرقم دار شركة -
. بيروت: 1. تحقيق: عبد هللا القاضي. طالضعفاء والمتروكون هككك(. 1406ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي. )

 دار الكتب العلمية. 
 الحق إرشاد: تحقيق. 1ط. الواهية األحاديث في المتناهية العلل(. م1981. )علي بن الرحمن عبد الجوزي، ابن

 .األثرية العلوم إدارة: باكستان. األثري 
. تحقيق: محمد عبد القادر م والملوكالمنتظم في تاريخ األمم(. 1992ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي. )

 . بيروت: دار الكتب العلمية. 1عطا، مصطفى عبد القادر عطا. ط
اني محمد بن الحسين الجياني،  د: تحقيق .الصحيحين المسندين في والتابعين الصحابة ألقاب . )د. ت(.الَغسَّ

 الفضيلة. دار -نصار. )د. ط(، القاهرة  ومحمود عزب محمد زينهم محمد
اني محمد بن الحسين لجياني،ا  الفضل. أبو أ. محمد :تحقيق. المشكل وتمييز المهمل تقييدم(. 1997) .الَغسَّ

 األوقاف. وزارة -المغربية  المملكة
  .دار الفكر  .عبد الكريم إبراهيم الغرباوي  تحقيق: .غريب الحديث م(.1982. )حمد بن محمد ،لخطابيا

. الناشر: 1. تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف. طتاريخ بغدادم(.  2002، أحمد بن علي. )البغدادي الخطيب
 دار الغرب اإلسالمي.
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. 1. تحقيق: ُسكينة الشهابي. طتلخيص المتشابه في الرسم. م(1985الخطيب البغدادي، أحمد بن علي. )
 دمشق: طالس للدراسات والترجمة والنشر.

. تحقيق: محمود الطحان. امع ألخالق الراوي وآداب السامعالجم(. 2000الخطيب البغدادي، أحمد بن علي. )
 . الرياض: مكتبة المعارف.2ط
 .واحد شيخ عن راويين وفاة بين ما تباعد في والالحق السابقم(. 2000علي. ) بن البغدادي، أحمد الخطيب

 والتوزيع. للنشر الصميعي دار -. الرياض 2الزهراني. ط  مطر بن محمد. د: تحقيق
تحقيق: د. يحيى بن  .غنية الملتم  إيضاح الملتب م(. 2001البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت. )الخطيب 

 مكتبة الرشد. -، الرياض 1عبد هللا البكري الشهري. ط 
، أحمد بن علي.  دي المدني. هللا السورقي وإبراهيم حم . تحقيق: أبو عبدالكفاية في علم الروايةالخطيب البغدادي 

 ة المنورة: المكتبة العلمية.ط(. المدين )د.
. دمشق: دار 1. تحقيق: محمد صادق. طالمتفق والمفترق م(. 1997الخطيب البغدادي، أحمد بن علي. )

 القادري.
 المعطي عبد: تحقيق. والتفريق الجمع أوهام موضح(. ه1407. )ثابت بن علي بن أحمد البغدادي، الخطيب
 . المعرفة دار: بيروت. 1ط. قلعجي أمين

 . القاهرة: أم القرى للطباعة والنشر.2. طالسنة قبل التدوينه(. 1408خطيب، محمَّد عجاج. )ال
. 1. تحقيق: إحسان عباس. طوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانم(. 1994خلكان، أحمد بن محمد. )ابن 

 بيروت: دار صادر. 
. تحقيق: د. محمد سعيد عمر إدري . حديثاإلرشاد في معرفة علماء اله(. 1409الخليلي، خليل بن عبد هللا. )

 . الرياض: مكتبة الرشد. 1ط
. 2أكرم ضياء العمري. ط د.. تحقيق: خياط بن خليفة تاريخ(. ه1397، خليفة بن خياط. )العصفري  خليفة

 بيروت: مؤسسة الرسالة. 
 زكريا بن وسىم عمران أبي: رواية خياط. بن خليفة طبقاتم(. 1993) خليفة بن خياط.العصفري،  خليفة

 والتوزيع. والنشر للطباعة الفكر زكار. )د. ن(. دار سهيل د: تحقيق التستري.
 إسماعيل: تحقيقالكبير.  التاريخ كتاب من المكيين أخبارم(. 1997خيثمة، أحمد بن أبي خيثمة. ) أبي ابن

 الوطن. دار -. الرياض 1حسين. ط  حسن
ر السف - التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمةم(.  2006خيثمة. أحمد بن أبي خيثمة. )ابن أبي 
 . تحقيق: صالح بن فتحي هالل، القاهرة: الفاروق الحديثة.1. طالثاني

 ، دار ابن الجوزي. 1. ط كتب التراث بين الحوادث واالنبعاثه(، 1424)حكمت ياسين، 
ر السف -المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة التاريخ الكبير م(.  2006أحمد بن أبي خيثمة. ) ابن أبي خيثمة،
 . القاهرة: الفاروق الحديثة.1. تحقيق: صالح بن فتحي هالل. طالثالث
 األفغاني. )د. سعيد: . بعنايةالخوالني الجبار لعبد داريا تاريخ م(.1950هللا. ) عبد بن الجبار الداراني، عبد

  البرقي. مطبعة -ط(. دمشق 
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 دار  -بيروت  الوداعي. هادي بن تحقيق: مقبل .والتتبع اإللزاماتم(. 1985)الدارقطني، علي بن عمر. 
 العلمية. الكتب

 . تحقيق: خليل بن محمدتعليقات الدارقطني على المجروحين البن حبانم(. 1994الدارقطني، علي بن عمر. )
 . القاهرة: الفاروق الحديثة.1العربي. ط

. تحقيق: عبد الرحيم البرقاني للدارقطني رواية الكرجي عنه سؤاالتهكك(. 1404). عمر بن علي، الدارقطني
 . باكستان: الهور.1محمد أحمد القشقري. ط

. تحقيق: د. سعد بن عبد هللا الحميد و د. سؤاالت السلمي للدارقطنيهكك(. 1427. )عمر بن علي الدارقطني،
 . )د. ن(: )د. م(.1خالد بن عبد الرحمن الجريسي. ط

. حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب األرناؤوط، سنن الدارقطنيم(.  2004ن عمر. )الدارقطني، علي ب
 . بيروت: مؤسسة الرسالة.1حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز هللا، أحمد برهوم. ط

.  1. تحقيق: د. عبد الرحيم محمد القشقري. طالضعفاء والمتروكون هك(.  1404الدارقطني، علي بن عمر. )
 لمنورة: مجلة الجامعة اإلسالمية.المدينة ا

العلل الواردة في األحاديث النبوية. المجلدات من األول، إلى الحادي هك(.  1427الدارقطني، علي بن عمر. )
م( والمجلدات  1985. الرياض: دار طيبة. )1. طعشر تحقيق وتخريج: محفوظ الرحمن زين هللا السلفي

. الدمام: دار 1يه: محمد بن صالح بن محمد الدباسي. طمن الثاني عشر، إلى الخام  عشر علق عل
 ابن الجوزي.

. 1. تحقيق: موفق بن عبد هللا بن عبد القادر. طالمؤتَل ف والمختَل فم(. 1986الدارقطني، علي بن عمر. )
 بيروت: دار الغرب اإلسالمي. 

تحقيق: حسين سليم أسد  ي(.مسند الدارمي المعروف بك )سنن الدارمم(.  2000الدارمي، عثمان بن سعيد. )
 . السعودية: دار المغني.1الداراني. ط

 الجيل. دار - هارون. بيروت محمد السالم عبد: . تحقيقاالشتقاقم(. 1991الحسن. ) بن دريد، محمد ابن
   .سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديلم(. 1983أبو داود، سليمان بن األشعث. )

 لبحث العلمي بالجامعة اإلسالمية.. المدينة المنورة: عمادة ا1تحقيق: محمد علي قاسم العمري. ط    
. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. )د. ط(. سنن أبي داودأبو داود، سليمان بن األشعث. )د. ت(. 

 بيروت: المكتبة العصرية.
 . المدينة المنورة: 1ط  .رد ابن عساكر في تاريخ دمشقموا .(م2004)د. طالل بن سعود الدعجاني. الدعجاني، 

 الجامعة اإلسالمية.    
. اشدر  بن الميمون  أبي: رواية. الدمشقي زرعة أبي تاريخ(. ت.د. )عمرو بن الرحمن عبد زرعة أبو الدمشقي،
 .العربية اللغة مجمع: دمشق(. ط. د. )القوجاني هللا نعمة هللا شكر: تحقيق

. بيروت: 1. تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي. طالكنى واألسماءم(. 2000بن أحمد. )الدوالبي، محمد 
 دار ابن حزم.

. تحقيق: الدكتور تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير وَاألعالمم(. 2003الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان. )
 . بيروت: دار الغرب اإلسالمي. 1بشار عو اد معروف. ط
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 . لبنان: دار الكتب العلمية.1. ط= طبقات الحفاظ تذكرة الحفاظم(. 1998بن أحمد بن عثمان. )الذهبي، محمد 
ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم م(. 1967الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان. )

 . مكة: مكتبة النهضة الحديثة.2. تحقيق: حماد بن محمد األنصاري. طلين
. تحقيق: محمد شكور بن ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثقم(. 1986مد بن أحمد بن عثمان. )الذهبي، مح

 . الزرقاء: مكتبة المنار.1محمود الحاجي أمرير المياديني. ط
. تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف سير أعالم النبالءم(. 1985الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان. )

 بيروت: مؤسسة الرسالة. .3الشيخ شعيب األرناؤوط. ط
. تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن العبر في خبر من غبرالذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان. )د.ت(. 

 . بيروت: دار الكتب العلمية.1بسيوني زغلول. ط
. تحقيق: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةم(. 1992الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان. )

 . جدة: دار القبلة للثقافة اإلسالمية.1الخطيب. ط أحمد محمد نمر - مةمحمد عوا
.  2تحقيق: علي البجاوي. ط  المشتبه في الرجال: أسمائهم وأنسابهم.م(. 1987. )الذهبي، محمد بن أحمد

 الدار العلمية. –دلهي 
 بةمكت: لهيلة، الطائفا الحبيب محمد د.: تحقيق .الكبير الشيوخ معجم م(.1988. )الذهبي، محمد بن أحمد

  الصديق.
. بيروت: دار الكتب 1. طمعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار. م(1997الذهبي، محمد بن أحمد. )

 العلمية. 
. تحقيق: د. همام عبد الرحيم المعين في طبقات المحدثينه(. 1404الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان. )

 . عمان: دار الفرقان. 1سعيد. ط
م(. المغني في الضعفاء. تحقيق: نور الدين عتر. )د. ط(. قطر: إحياء 1998الذهبي، محمد بن أحمد. )
 التراث اإلسالمي.

. تحقيق: محمد صالح عبد العزيز المقتنى في سرد الكنىهك(. 1408الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان. )
 مية.. المدينة المنورة: المجل  العلمي بالجامعة اإلسال1المراد. ط

. تحقيق: علي محمد البجاوي. ميزان االعتدال في نقد الرجالم(. 1963الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان. )
 . بيروت: دار المعرفة.1ط
همام عبد الرحيم د.  تحقيق: .مختصر تاريخ دمشق البن عساكرم( 1987). عبد الرحمن بن أحمد رجب،ابن 

 .الزرقاء مكتبة المنار .1. طسعيد
 الكلم. جوامع من حديثا خمسين شرح في والحكم العلوم جامعم(. 2001أحمد. ) بن الرحمن ، عبدرجب ابن

 الرسالة. مؤسسة -باج . بيروت  إبراهيم - األرناؤوط شعيب: تحقيق
. تحقيق: د عبد الرحمن بن سليمان ذيل طبقات الحنابلةم(.  2005رجب، عبد الرحمن بن أحمد. )ابن 

 مكتبة العبيكان. . الرياض: 1العثيمين.ط
. نالمحققي من مجموعة: تحقيق. البخاري  صحيح شرح الباري   فتح(. ه1417. )أحمد بن عبدالرَّحمن رجب، ابن

 .األثرية الغرباء مكتبة: النبوية المدينة. 1ط
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بيدي، محم د المحققين. )د. م(.  من مجموعة: . تحقيقالقاموس جواهر من العروس تاجمحم د. )د. ت(.  بن الزَّ
 الهداية. دار

 . بيروت: دار العلم للماليين. 15. طاألعالمم(.  2002الزركلي، خير الدين بن محمود. ) 
د. زين العابدين بن محمد  . تحقيق:الصالح ابن مقدمة على النكتم(. 1988. )محمد بن عبد هللا الزركشي،
 .أضواء السلف -الرياض . 1. ط بال فريج

 علي الدين عالء باالختالط. الرواة  من رمي بمن االغتباط (.م1988مد. )مح بن إبراهيم ،سبط ابن العجمي
  الحديث. دار -القاهرة  رضا.

. تحقيق: صبحي الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديثم(. 1987، إبراهيم بن محمد. )سبط ابن العجمي
 . بيروت: عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية.1السامرائي. ط
، . تحقيق: د. محمود محمد الطناحيطبقات الشافعية الكبرى هك(. 1413بن تقي الدين. ) السبكي، عبد الوهاب

 . مصر: هجر. 2د. عبد الفتاح محمد الحلو. ط
. الروزنث فرانز: تحقيق. التأريخ أهل ذم لمن بالتوبيخ اإلعالن(. ه1407. )الرحمن عبد بن محمد السخاوي،
 .الرسالة مؤسسة: بيروت. 1ط. العلي أحمد صالح: ترجمة
: بيروت. 1ط. الشريفة المدينة تاريخ في اللطيفة التحفة(. م1993) الرحمن عبد بن محمد الدين شم  السخاوي،
 .  العلمية الكتب
. نقله إلى العربية: د. محمود فهمي حجازي، السعودية، تاريخ التراث العربيم(، 1991) سزكين. سزكين، فؤاد

 جامعة اإلمام محمد بن سعود.
. بيروت: الكتب 1. تحقيق: محمد عبد القادر عطا. طالطبقات الكبرى  م(.1990عد، محمد بن سعد. )سابن 

 العلمية.
 .1. ط : حبيب الرحمن األعظمي(. تحقيق م1982. )سنن سعيد بن منصور منصور، بن سعيد

 لدار السلفية ا -الهند 
لرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره. . تحقيق: عبد ااألنسابم(. 1962السمعاني، عبد الكريم بن محمد. )

 . حيدر آباد: مجل  دائرة المعارف العثمانية. 1ط
. تحقيق: موفق بن عبد هللا بن عبد سؤاالت حمزة بن يوسف السهميم(. 1984السهمي، حمزة بن يوسف. )

 مكتبة المعارف. -. الرياض 1القادر. ط
 .4خان. ط  المعيد عبد محمد مراقبة تحت: يق. تحقجرجان تاريخ م(.1987يوسف. ) بن حمزة السهمي،

 الكتب. عالم -بيروت 
م تعليق: إبراهي. عيون األثر في فنون المغازي والشمائل والسير م(.1993. )ابن سيد الناس، محمد بن محمد

  .دار القلم - بيروت. 1. ط محمد رمضان
، 1دراسة وترتيب وتحقيق. ط  .يخيحيى بن معين وكتابه التار م(، 1979سيف، د. أحمد محمد نور سيف. )

 مكة المكرمة، جامعة الملك هبد العزيز.
 جيل.ال دار -نصار. بيروت  حسن محمود محمد . محمودالمدلسين أسماءالسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. 
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حمد بة نظر م. حققه: أبو قتيتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. )د.ت(. 
 . الناشر: دار طيبة.1الفاريابي. ط

. تحقيق: محمد أبو الفضل حسن المحاضرة في تاريخ مصرم(.  1967السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. )
 . مصر: دار إحياء الكتب العربية. 1إبراهيم. ط

 لفية. الدار الس. تحقيق: صبحي السامرائي. الكويت: تاريخ أسماء الثقاتم(. 1984شاهين، عمر بن أحمد. ) ابن
دار : بيروت .1ط  .عبد المعطي قلعجي. تحقيق: تاريخ أسماء الثقاتم(. 1986شاهين، عمر بن أحمد. ) ابن

  الكتب العلمية
. تحقيق: عبد الرحيم محمد أحمد تاريخ أسماء الضعفاء والكذابينم(. 1989شاهين، عمر بن أحمد. )ابن 

 . )د. ن(. 1القشقري. ط
 . الرياض:1ط .القشقري  أحمد محمد الرحيم عبد: تحقيق .فيهم المختلف م(.1999أحمد. ) شاهين، عمر بنابن 

 الرشد. مكتبة
. تحقيق: كمال يوسف الحوت. المصنف في األحاديث واآلثاره(. 1409ابن أبي شيبة، عبد هللا بن محمد. )

 . الرياض: مكتبة الرشد. 1ط
د . تحقيق: عبطبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها(. م1992الشيخ األصبهاني، عبد هللا بن محمد. )أبو 

 . بيروت: مؤسسة الرسالة. 2الغفور عبد الحق حسين البلوشي. ط
. بيروت: 1وتركي مصطفى. ط، . تحقيق: أحمد األرناؤوط الوافي بالوفياتم(. 2000الصفدي، خليل بن أيبك. )
 دار إحياء التراث.

. )د.ط(. نور الدين عتر(. معرفة أنواع علوم الحديث. تحقيق: م1986. )ابن الصالح، عثمان بن عبد الرحمن
 .دار الفكر -سوريا 

. تحقيق: طارق بن عوض هللا، عبد المحسن بن إبراهيم المعجم األوسطالطبراني، سليمان بن أحمد. )د.ت( 
 ط(. القاهرة: دار الحرمين. )د. الحسيني

. القاهرة: مكتبة ابن 2تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. ط .المعجم الكبيرالطبراني، سليمان بن أحمد. 
 تيمية.
 .التراث دار: بيروت. 2ط. والملوك الرسل تاريخ=  تاريخ الطبري (. هك1387. )جرير بن محمد الطبري،

. بيروت: مؤسسة 1. تحقيق: شعيب األرناؤوط. طشرح مشكل اآلثارهك(.  1415الطحاوي، أحمد بن محمد. )
 الرسالة.

. تحقيق: علي محمد 1. طاالستيعاب في معرفة األصحابم(. 1992عبد البر، يوسف بن عبد هللا. )ابن 
 البجاوي. بيروت: دار الجيل. 
. تحقيق: مصطفى التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيدهك(. 1387ابن عبد البر، يوسف بن عبد هللا. )

 المغرب: وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية. محمد عبد الكبير البكري.  ،بن أحمد العلوي 
. 1. ط والبقاع األمكنة أسماء على االطالع مراصد ه(.1412الحق. ) عبد بن المؤمن ابن عبد الحق، عبد

 الجيل. دار -بيروت 
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 -. بيروت 3. ط والمواضع البالد أسماء من استعجم ما معجم ه(.1403هللا. ) عبد عبيد البكري، عبيد أبو
 الكتب. لمعا
 -. الهند 2األعظمي. ط  الرحمن حبيب: . تحقيقالمصنفه(. 1403همام. ) الرزاق بن عبد الرزاق، عبد

 العلمي. المجل 
آباد:  . حيدر1خان. ط  المعيد عبد محمد. د: . تحقيقالحديث غريب م(. 1964سال م. ) بن القاسم ُعبيد، أبو

 العثمانية. المعارف دائرة مطبعة
معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم م(. 1985بن عبد هللا. ) العجلى، أحمد
 . السعودية: مكتبة الدار. 1. تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي. طوأخبارهم

 علي-الموجود عبد أحمد عادل: تحقيق. الرجال ضعفاء في الكامل(. م1997. )عدي بن أحمد عدي، ابن
 .العلمية الكتب دار: بيروت. 1ط. معوض محمد
 نالرحم عبد: تحقيق. الصالح ابن مقدمة شرح واإليضاح التقييد(. م1969. )الحسين بن الرحيم عبد العراقي،

 .السلفية المكتبة: المنورة المدينة. 2ط. عثمان محمد
. نافذ حسين حماد - المطلبفعت فوزي عبد . تحقيق: ر المدلسين (.م1995الرحيم. ) عبد بن أحمد العراقي، ابن

 .دار الوفاء
 الفكر. دار زكار. سهيل :. تحقيقحلب تاريخ في الطلب بغيةأحمد،  بن العديم، عمر بنا

 . دار الفكر. 1. تحقيق: عمرو بن غرامة. طتاريخ دمشق(. 1995عساكر، علي بن الحسن. )ابن 
 . دمشق: دار البشائر. 1فاء تقي الدين. ط. تحقيق: و معجم الشيوخم(.  2000عساكر، علي بن الحسن. ) ابن 

. بيروت: دار 1. تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي. طالضعفاء الكبيرم(. 1984العقيلي، محمد بن عمرو. )
 المكتبة العلمية.

. تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. جامع التحصيل في أحكام المراسيلم(. 1986العالئي، خليل بن كيكلدي. )
 عالم الكتب.  . بيروت:2ط

. تحقيق: د. رفعت فوزي عبد المطلب، علي عبد الباسط المختلطينم(. 1996العالئي، خليل بن كيكلدي. )
 . القاهرة: مكتبة الخانجي.1مزيد. ط

. تحقيق: محمود شذرات الذهب في أخبار من ذهبم(. 1986العماد الَعكري، عبد الحي بن أحمد. )ابن 
 . بيروت: دار ابن كثير. 1القادر األرناؤوط. طاألرناؤوط خرج أحاديثه: عبد 
 ، تحقيق: قاسم السامرائياإلنباء في تاريخ الخلفاءم(. 2001ابن العمراني، محمد بن علي. )

 دار اآلفاق العربية.  -، القاهرة 1ط     
 .عالم الكتب، )د. م(، 1. طمعجم اللغة العربية المعاصرة م(.2008. )أحمد مختار ،عمر

  .والحكم العلوم مكتبة: المنورة المدينة. 5ط. المشرفة السنة تاريخ في بحوث(. ت .د. )ضياء كرمأ العمري،
. 1المصري. ط  إبراهيم بن خالد المنذر أبو: تحقيق. داود أبي سنن شرحم(. 1999) العيني، محمود بن أحمد.

 مكتبة الرشد. –الرياض 
ي شرح أسامي رجال معاني اآلثار. تحقيق: محمد حسن م(. مغاني األخيار ف2006العيني، محمود بن أحمد. )

 . بيروت: دار الكتب العلمية.1محمد حسن إسماعيل. ط



548 
 

. بيروت: مؤسسة 2. تحقيق: أكرم ضياء العمري،. طالمعرفة والتاريخم(.  1981الفسوي، يعقوب بن سفيان )
 الرسالة. 

الجكني.  محمد بن األمين محمد . تحقيق:بةالصحا معجم م(. 2000محمد. ) بن هللا البغوي، عبد القاسم أبو
  البيان. دار . الكويت: مكتبة1ط 
. تحقيق: صالح بن سالم المصراتي. المدينة المنورة: معجم الصحابةه(. 1418قانع، عبد الباقي بن قانع. )ابن 

 مكتبة الغرباء األثرية. 
ن بن محمد با. تحقيق: شادي لكتب الستةالثقات ممن لم يقع في ام(. 2011ابن قطلوبغا، قاسم بن قطلوبغا. )

 . صنعاء: مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية وتحقيق التراث والترجمة. 1سالم آل نعمان. ط
ق: بقحت .في الخط المتماثله في النقط والضبط األنساب المتفقة م(.1865. )، محمد بن طاهرالقيسراني ابن

 .طبعة: ليدن: بريل. دي يونج
. دادوالس الثقة أهل معرفة في واإلرشاد البخاري = الهداية صحيح رجال ه(.1407محمد. ) بن أحمد باذي،الكال 

 المعرفة. دار -. بيروت 1الليثي. ط  هللا عبد: تحقيق
: محمد ، تحقيقالرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفةم(. 2000أبي الفيض. ) ، محمد بنالكتاني

 . بيروت: دار البشائر اإلسالمية. 6د الزمزمي. طالمنتصر بن محم
  الفكر. )د. ط(، )د. م(. دار. البداية والنهاية(. م1988كثير، إسماعيل بن عمر. )ابن 
 محمد زينهم محمد د هاشم، عمر أحمد د: . تحقيقالشافعيين طبقات م(.1993عمر. ) بن كثير، إسماعيل ابن

 الدينية. الثقافة عزب. )د. ط( ، )د. م(. مكتبة
 راثالت إحياء دار: بيروت المثنى، مكتبة: بيروت(. ط. د. )المؤلفين مُعَجم(. ت. د. )رضا بن عمر كحالة،

 . العربي
وم كككككككككككككككككككك. تحقيق: عبد القيالكواكب النيرات في معرفة من الرواة الثقاتم(. 1981ابن الكيال، بركات بن أحمد. )

 : دار المأمون. . بيروت1عبد رب النبي. ط
. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي)د.ط(. بيروت: دار إحياء سنن ابن ماجهت(.  ، محمد بن يزيد. )د.ماجه ابن

 فيصل عيسى البابي الحلبي. -الكتب العربية 
: . تحقيقسؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المدينيه(. 1404المديني، علي بن عبد هللا. )ابن 

 . الرياض: مكتبة المعارف.1بد هللا عبد القادر. طموفق ع
 المكتب -. بيروت 2األعظمي. ط  مصطفى محمد: . تحقيقالعلل م(.1980هللا. ) عبد بن علي ابن المديني،

  اإلسالمي.
. فاريابيال محمد نظر قتيبة أبو: تحقيق. واأللقاب الكنى في الباب فتح(. م1996. )إسحاق بن محمد منده، ابن

 .الكوثر مكتبة: لرياضا. 1ط
مطبوعات . 1. م. ط عامر حسن صبري تحقيق:  .معرفة الصحابة م(.2005. )محمد بن إسحاق منده، ابن

 .جامعة اإلمارات العربية المتحدة
اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى م(. 1990ماكوال، علي بن هبة هللا. )ابن 

 روت: دار الكتب العلمية.. بي1ط واألنساب.
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 .عالم الكتب، )د. م(، 1ط  .معجم اللغة العربية المعاصرةم(. 2008) .أحمد مختار ،مختار
تحقيق: د. بشار عواد معروف.  تهذيب الكمال في أسماء الرجال.م(. 1980المزي، يوسف بن عبد الرحمن. )

 . بيروت: مؤسسة الرسالة.1ط
. المدينة 1. تحقيق: عبد الرحيم محمد أحمد القشقري. طالكنى واألسماءم(. 1984مسلم بن الحجاج. ) مسلم،

 المنورة: عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية.
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى م(. 1997مسلم بن الحجاج. )  مسلم،

ؤاد عبد الباقي. )د.ط(. بيروت: دار إحياء تحقيق: محمد ف هللا عليه وسلم المشهور بك: صحيح مسلم.
 التراث العربي.

تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف.  تاريخ ابن معين )رواية الدوري(.م(. 1979ابن معين، يحيى بن معين. )
 . مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي. 1ط

تحقيق: د. أحمد محمد نور  واية عثمان الدارمي(.تاريخ ابن معين )ر ابن معين، يحيى بن معين. )د.ت(. 
 سيف. )د.ط(. دمشق: دار المأمون للتراث. 

. تحقيق: أحمد محمد سؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معينم(. 1988ابن معين، يحيى بن معين. )
 . المدينة المنورة: مكتبة الدار. 1نور سيف. ط

 .البصري لإلمام أبي زكريا يحيى بن معين االت عثمان بن طالوتسؤ م(. 2007ابن معين، يحيى بن معين. )
 . القاهرة: دار الفاروق الحديثة للنشر.1تحقيق: محمد بن علي األزهري. ط 

معرفة الرجال عن يحيى بن معين وفيه عن علي بن المديني وأبي بكر م(. 1985ابن معين، يحيى بن معين. )
. 1ط .بن القاسم بن محرزامير وغيرهم/ رواية أحمد بن محمد بن أبي شيبة ومحمد بن عبد هللا بن نا

 تحقيق: الجزء األول: محمد كامل القصار، دمشق: مجمع اللغة العربية. 
 .طهمان( ابن  من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال )روايةابن معين، يحيى بن معين. )د.ت(. 

 ار المأمون للتراث. تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف. )د. ط(. دمشق: د
. 1. تحقيق: عادل بن محمد. طإكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجالم(. 2001مغلطاي، مغلطاي بن قليج. )

 القاهرة: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. 
األحاديث المختارة أو المستخرج من األحاديث المختارة مما لم  م(.2000. )محمد بن عبد الواحد ،المقدسي
دار  -بيروت  .3. طتحقيق: عبد الملك بن عبد هللا بن دهيش .ه البخاري ومسلم في صحيحيهمايخرج

 .خضر للطباعة والنشر والتوزيع
روحية النحاس، رياض  تحقيق: .مختصر تاريخ دمشق البن عساكرم( 1984). محمد بن مكرم ،ابن منظور

 .التوزيع والنشردمشق دار الفكر للطباعة و  .1. طعبد الحميد مراد، محمد مطيع
 محمد: يقتحق. وكناهم وألقابهم وأنسابهم الرواة  أسماء ضبط في المشتبه توضيح(. م1993. )الدين ناصر ابن

 .الرسالة مؤسسة: بيروت. 1ط. العرقسوسي نعيم
عطا. ط  القادر عبد مصطفى: تحقيق .بغداد تاريخ ذيله(. 1417. )حمد بن محمود بن الحسنالنجار. أ ابن

 العلمية. الكتب دار - . بيروت1
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. حلب: دار 1. تحقيق: محمود إبراهيم زايد. طالضعفاء والمتروكون ه(. 1396النسائي، أحمد بن شعيب. )
 الوعي.

و . تحقيق: عبد الفتاح أبللنسائي المجتبى من السنن = السنن الصغرى م(. 1986النسائي، أحمد بن شعيب. )
 . حلب: مكتب المطبوعات اإلسالمية.2غدة. ط

بن شعيب بن اتسمية مشايخ أبي عبد الرحمن أحمد  = النسائي مشيخةهك( 1423النسائي، أحمد بن شعيب. )
. 1بن عارف العوني. طا(. تحقيق: الشريذ حاتم علي النسائي وذكر المدلسين )وغير ذلك من الفوائد

 مكة المكرمة: دار عالم الفوائد.
ط(. طبع في مدينة ليدن:  . )د.ذكر أخبار إصبهانصبهان = تاريخ أم(. 1934نعيم، أحمد بن عبد هللا. )أبو 

 بمطبعة بريل. 
 . مصر: دار السعادة.1. طحلية األولياء وطبقات األصفياءم(.  1974نعيم، أحمد بن عبد هللا. )أبو 
 . الدار البيضاء: دار الثقافة. 1. تحقيق: فاروق حمادة. طالضعفاءم(. 1984نعيم، أحمد بن عبد هللا. )أبو 
. تحقيق: محمد حسن محمد المسند المستخرج على صحيح اإلمام مسلمم(. 1996نعيم، أحمد بن عبد هللا. )أبو 

 . بيروت: دار الكتب العلمية. 1حسن إسماعيل الشافعي. ط
. الناشر 1. تحقيق: عادل بن يوسف العزازي. طمعرفة الصحابةم(.  1998نعيم، أحمد بن عبد هللا. )أبو 

 وطن. الرياض: دار ال
بد تحقيق: د. عبد القيوم ع إكمال اإلكمال )تكملة لكتاب اإلكمال البن ماكوال(.نقطة، محمد بن عبد الغني. ابن 

 . مكة المكرمة: جامعة أم القرى. 1ريب النبي. ط
 . تحقيق: كمال يوسف الحوت.التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيدم(. 1988نقطة، محمد بن عبد الغني. ) ابن 

 .  بيروت: دار الكتب العلمية. 1ط 
  العلمية. الكتب دار -بيروت  .واللغات األسماء تهذيب شرف. )د. ت(. بن النووي، يحيى
 –. بيروت 2الشاويش. ط زهير: تحقيقالمفتين.  وعمدة الطالبين روضةم(. 1991شرف. ) بن النووي، يحيى
 اإلسالمي. عمان. المكتب –دمشق 

أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية مع تحقيق كتاب الضعفاء م(. 1982)الهاشمي، سعدي بن مهدي. 
 . المدينة النبوية: عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية.ألبي زرعة الرازي 

إكران  –. )د. ط(. باكستان الرجال أسماء ضبط في المغني ه(،1428الهندي، محمد طاهر بن علي الهندي. )
 آباد.
. تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي. كشف األستار عن زوائد البزارم(. 1979ي بن أبي بكر. )الهيثمي، عل
 . بيروت: مؤسسة الرسالة.1ط

. )د. ط(. تحقيق: حسام الدين القدسي. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد(. 1994الهيثمي، علي بن أبي بكر. )
 القاهرة: مكتبة القدسي.

 -. مصر 1المراغي. ط  مصطفى العزيز عبد: تحقيق القضاة. رأخبا م(،1947خلف، ) بن محمد وكيع،
  علي. محمد بشارع الكبرى، التجارية المكتبة
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. دمشق: دار المأمون 1. تحقيق: حسين سليم أسد. طمسند أبي يعلىم(. 1984يعلى، أحمد بن علي. )أبو 
 للتراث. 

  رفة.المع دار -الفقي. بيروت  حامد حمدم: . تحقيقالحنابلة طبقاتمحمد. )د. ت(.  بن يعلى، محمد أبي ابن
 . بيروت: دار الكتب العلمية. 1. طتاريخ ابن يون  المصري هك(. 1421، عبد الرحمن بن أحمد. )ابن يون 
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 فهرس اآليات القرآنية
ِمكان ورودها الموضع من القرآن اآلية

 1 65النساء:    جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ

 177 23الكهف: ٱٰى ين ىن نن  من زن رن

هبمب  خب حب جب هئ  و 40النمل:  
 لك خك حك  جك مق حق مف خف حف
 هل مل خل حلجل مك

 1 28الفتح: 
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 فهرس أطراف األحاديث النبويةٱ
 صفحة الراوي األعلى طرف الحديث سلسلم 

 343 كثير بن شهاب  اذكر اسم هللا وكل  1
 342 بد هللا كثير بن ع جعل عقل األنصار على األنصار أن رسول هللا   2
 345 كثير بن عبد هللا  جعل عقل األنصاري على األنصار أن رسول هللا   3
 198 عمرو بن حزم كتب إلى أهل اليمن كتاباا  أن رسول هللا   4
 198 عمرو بن حزم أن من اعتبط مؤمناا قتالا عن بينة، فإنه قود   5
 177 عبد هللا بن عمر إنا قافلون إن شاء هللا  6
 20 أن  بن مالك في المسجد حن جلوس مع النبي بينما ن  7
 269 عبد هللا بن سالم تلك الروضة روضة اإلسالم  8
 209 أبو هريرة حسن الظن من حسن العبادة  9
 404 سلمة بن األكوع زره ولو بشوكة  10
ر له السحاب  11  127 علي بن أبي طالب سبحان هللا، ُسخ  
 155 هانئ بن أبي مالك من اليمن فأسلمت قدمت على رسول هللا   12
 253 عبد الرحمن بن يزيد  الكلمات التي تلقى آدم من ربه: اللهم ال إله إال أنت  13
 400 مكحول لقد دخلنا على شيخ مجتمع العقل   14
ل  هللا هللا في أصحابي  15  244 عبد هللا بن ُمَغفَّ
اَلب اللهم اكفه الفتن ما ظهر منها وما بطن  16  16 خالد بن غ 
 20 أن  بن مالك ماللهم نع  17
 94 عبد هللا بن عمر من دخل السوق، فقال: ال إله إال هللا وحده ال شريك له  18
 198 عمرو بن حزم إلى شرحبيل بن عبد كالل من محمد النبي   19
 462 أبو عامر األشعري  نعم الحي األسد، واألشعريون   20
 338 مرسل هذا رجل ن َسي  21
 145 عامر بن ربيعة هذه َأَثَرة ، وال أقبل َأَثَرة    22
 404 سلمة بن األكوع يا رسول هللا، إني رجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد  23
 226 الضحاك بن قي  يا أم عطية اخفضي وال تنهكي  24
 137 وهب بن منبه يا راهب كيف ذكرك للموت  25
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 فهرس األعالم المترجمين
 

 صفحة الراوي           مسلسل
 55 هري إبراهيم بن سعيد الجو   .1
 22 إبراهيم بن عمر بن مطرف الهاشمى موالهم  .2
 372 إبراهيم بن مرة الشامي  .3
 377 إبراهيم بن ميمون الصائغ المروزي   .4
 64 أحمد بن الحسن بن أحمد البغدادي  .5
 72 أحمد بن الحسين بن علي البيهقي  .6
 55 أحمد بن عبدة بن موسى الضبي  .7
 70 يأحمد بن علي بن ثابت، الخطيب البغداد  .8
 60 أحمد بن عمر بن أحمد بن عثمان، المعروف بابن شاهين  .9
ْيَبان ي    .10  251، 25 أحمد بن محمد بن حنبل الشَّ
 58 أحمد بن محمد بن موسى الَعرَّاد  .11
بي  .12 ان الَغالَّ ل بن َغسَّ  55 اأَلْحَوص بن الُمَفضَّ
 261 إسحاق بن عبد هللا بن الحارث الهاشمي  .13
ب ْيع ي  إسرائيل بن يون  بن أ  .14  329 بي إسحاق السَّ
 399 أسعد بن سهل بن ُحنْيف األنصاري   .15
 381، 21 إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم البصري   .16
ي  موالهم  .17  286 إسماعيل بن أبي خالد اأَلْحَمس 
 68 إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندي  .18
د  ي    .19  376 إسماعيل بن عبد الرحمن السُّ
 68 ن إسماعيلإسماعيل بن َمْسَعَدة ب  .20
 333 أشعث بن َسوَّار الكندي النجار  .21
 266 أن  بن مالك الُقَشْير ي  الَكْعب ي    .22
 266 أن  بن مالك بن النَّْضر األنصاري   .23
يحي    .24  71 بدر بن عبد هللا الش 
 398 َبر  بن عبد هللا الداري   .25
 372 برد بن سنان الدمشقي  .26
ل بن الحق الرقاشي  .27  413 بشر بن الُمَفضَّ
 22 بشر بن عمر بن الحكم بن عقبة الزهراني  .28
 295 بالل ْبن ُبقُطر  .29



556 
 

 392 ثابت بن َأْسَلم الُبَناني  .30
اك بن خليفة األشهلي  .31 حَّ  266 ثابت بن الضَّ
 269 ُجَبْير بن ُنَفْير بن مالك الحضرمي  .32
ب  ي    .33  294، 30 جرير بن عبد الحميد بن ُقْرط  الضَّ
 158 أبي وهب المخزوميَجْعَدُة بن ُهَبْيَرة بن   .34
 22 جعفر بن عون بن جعفر القرشي المخزومي  .35
 56، 25 جعفر بن محمد بن األزهر الَبزَّازُ   .36
 449 جعفر بن محمد بن علي الهاشمي  .37
 123 حارثة بن النعمان األنصاري   .38
 255 حجاج بن َأرطاة بن ثور بن هبيرة النخعي  .39
ي    .40 ْيص   43، 31 حجاج بن محمد الَمص  
 318 جاج بن يوسف الثقفيالح  .41
 312 َحَرمي بن عمارة بن نابت الَعَتك ي    .42
 123 الحسن بن أبي الحسن البصري   .43
 93 الحسين بن الحسن بن يسار  .44
َياث بن َطْلق النََّخع ي    .45  124 حفص بن غ 
 380 الحكم بن ُظَهْير الَفَزار ي    .46
 124 الَحَكم بن موسى بن أبي زهير البغدادي  .47
 233 ي سليمان األشعري حماد بن أب  .48
ْرَهم اأَلْزد ي    .49  191 حماد بن زيد بن د 
 22 حماد بن عيسى بن ُعَبيدة الجهني   .50
 22 حماد بن مسعدة البصري   .51
 68 حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي  .52
 261 ُحَمْيد بن َأبي ُحَمْيد الطويل  .53
اَلب القرشي  .54   15خالد بن غ 
 417 هروي خالد بن َهيَّاج بن ب ْسطام ال  .55
 22 روح بن عبادة بن العالء القيسي  .56
 25 الزبير بن بكار بن عبد هللا بن مصعب القرشى  .57
 191 الزبير بن عَربي النََّمري    .58
 442 زياد بن عبد هللا النَُّمْير ي    .59
 73 زيد بن الحسن بن زيد الك ْند ي    .60
 388 زيد بن سالم بن أبي سالم الحبشي  .61
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 21 عطاء البصري سالم بن نوح بن أبى   .62
 178 ُسَرْيج بن يون  بن إبراهيم البغدادي  .63
 362 سعيد بن أبي سعيد المقبري   .64
 282 سعيد بن أبي َعُرْوَبة اليشكري موالهم  .65
ْنَبر ي  المدني  .66  24 سعيد بن داود الزَّ
ب  ي    .67  24 سعيد بن سليمان الضَّ
 265 سعيد بن سمعان األنصاري الُزَرقي موالهم  .68
َبع ي  سعيد بن   .69  22 عامر الضُّ
 322 سعيد بن َفْيُروز الطائي موالهم  .70
 220 سعيد بن الُمَسي  ب بن َحْزن القرشي   .71
 149، 21 سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهاللي  .72
 206 َسالَُّم بُن ُسَلْيم  الحنفي موالهم   .73
 123 َسَلمة بن ُكَهْيل الحضرمي  .74
 93 ُسَليم بن أخضر البصري   .75
 55 بن أحمد بن أيوب الطبرانيسليمان   .76
 259 سليمان بن بالل التيمي موالهم  .77
 24 سليمان بن حرب بن َبجيل األزدي  .78
ْيَبان ي    .79  376 سليمان بن أبي سليمان الشَّ
 137 سليمان بن َطْرَخان التَّْيم ي    .80
 155، 23 سليمان بن عبد الرحمن التميمي  .81
ْهَران األسدي الكاهلي  .82  286 سليمان بن م 
 371 سليمان بن موسى األموي موالهم   .83
 298 سليمان بن يسار الهاللي المدني  .84
َماك بن حرب بن أوس بن خالد الذَُّهل ي    .85  127 س 
 406 َشَباَبة بن َسوَّار المدائني  .86
 314 شبيب بن عمر الحارثي  .87
اد بن أوس بن ثابت األنصاري   .88  452 َشدَّ
 200 شريك بن عبد هللا النخعي   .89
 122 بن الحجاج بن الورد العتكي موالهمشعبة   .90
 381 شقيق بن َسَلمة الكوفي  .91
 289 شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الَعْبَدر ي    .92
َبع ي  موالهم  .93  260 صالح بن أبي مريم الضُّ
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 225 صدقة بن عبد هللا السمين الدمشقي  .94
 311 ُصَديُّ ْبُن َعْجاَلَن بن الحارث الباهلي  .95
 123 ز بن زياد المازنيَصْفوان بن ُمْحر    .96
ْيَبان ي    .97 اك الشَّ حَّ اك بن مخلد بن الضَّ حَّ  145 الضَّ
 352 طلحة بن نافع الواسطي، أبو سفيان اإلسكاف  .98
عبي  .99  191 عامر بن َشراحيل الشَّ
 452 ُعَباَدة بن الصامت األنصاري   .100
ان  .101 ر الَغسَّ  222 يعبد األعلى بن ُمْسه 
 253 بن عفان األموي عبد الرحمن بن أبان بن عثمان   .102
 252 عبد الرحمن بن خالد بن الوليد المخزومي  .103
 462 عبد الرحمن بن ذكوان المدني  .104
 117 عبد الرحمن بن عائذ الثَُّمال ي    .105
 255 عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو األوزاعي  .106
 396 عبد الرحمن بن مسلم الخراساني  .107
 23 عبد الرحمن بن مهدى بن حسان الَعْنَبر ي    .108
 372 عبد الرحمن بن َنم ر اليحصبي  .109
 372 عبد الرزاق بن عمر الدمشقي  .110
 151 عبد العزيز بن أبان بن محمد السعيدي  .111
 169 عبد العزيز بن ُرَفْيع األسدي  .112
 395 عبد العزيز بن مسلم الَقْسَمل ي    .113
 252 عبد الكريم بن أبي الُمَخار ق البصري   .114
 372 الدمشقيعبد هللا بن العالء بن َزْبر   .115
 90 عبد هللا بن المبارك المروزي   .116
 225 عبد هللا بن جعفر بن َغْيالن الرَّق ي    .117
ْيَبان ي    .118 َراش بن َحْوَشب الشَّ  213 عبد هللا بن خ 
 24 عبد هللا بن داود بن عامر الَهْمَدان ي  الشعبى  .119
 229 عبد هللا بن دينار العدوي موالهم  .120
 167 ان ي  عبد هللا بن سلمة الَهْمدَ   .121
 69 عبد هللا بن َعدي بن عبد هللا الجرجاني  .122
 94 عبد هللا بن عمر بن الخطاب العدوي   .123
 93 عبد هللا بن َعْون بن َأْرَطَبان  .124
 63 عبد هللا بن محمد بن عبيد بن سفيان، ابن أبي الدنيا  .125
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 154 عبد هللا بن محمد بن علي الهاشمي السفاح  .126
 287 الُهذ ليعبد هللا بن مسعود بن غافل   .127
ل بن عبد َنْهم  الُمَزن ي    .128  243 عبد هللا بن ُمَغفَّ
 18 عبد هللا بن هارون الرشيد، أبو العباس  .129
ر ي    .130 كَّ  61 عبد هللا بن يحيى بن عبد الجبار السُّ
 298 عبد هللا بن يسار  .131
 411 عبد الملك بن حكيم  .132
 255 عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج األموي   .133
 22 ملك بن عمرو القيسيعبد ال  .134
 123 َعْبُد الَمل ك  بُن ُعَمْير  بن  ُسَوْيد  اللَّْخم ي    .135
 298 عبد الملك بن يسار الهاللي  .136
 64 عبد الوه اب بن المبارك األْنماطي    .137
ْيَرف ي    .138  68 عبيد هللا بن أحمد بن علي الصَّ
ْمر ي  موالهم  .139  290 عبيد هللا بن َزْحر الضَّ
 255 عمر بن حفص العمري عبيد هللا بن   .140
ق ي    .141  225 عبيد هللا بن عمرو بن أبي الوليد الرَّ
 343 عبيد هللا بن موسى بن أبى المختار: باذام العبسى موالهم  .142
ب  ي  .143  445 ُعَبْيَدة بن ُمَعت  ب الضَّ
 288 ُعَبْي  بن ميمون التَّْيم ي    .144
 245 ُعْتَبة بن عبد هللا بن ُعْتَبة الُهَذل ي    .145
 323 ان بن عبد هللا بن َمْوَهب التَّْيم ي  موالهمعثم  .146
 159 عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني  .147
 257 عطاء بن أبي رباح القرشي موالهم  .148
 117 عطاء بن دينار الُهَذلي موالهم  .149
 371 ُعَقْيل بن خالد بن َعق يل اأَلْيلي  .150
 372 العالء بن الحارث الحضرمي  .151
 236 من الُحَرق ي   العالء بن عبد الرح  .152
 23 على بن عياش اأَلْلَهان ي    .153
 70 علي بن إبراهيم بن العباس بن الحسن   .154
 127 علي بن أبي طالب الهاشمي  .155
انيعلي بن أحمد بن منصور   .156  71 ، ابن قبي الَغسَّ
 284 علي بن الحسن بن شقيق المروزي   .157
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 71 علي بن الحسن بن علي بن سعيد الدمشقي  .158
 380 الَفَزاري موالهم علي بن غراب  .159
 141 عمر بن ُرْوبة التَّْغل ب ي    .160
 109 عمر بن عبد هللا بن عمرو بن يزداد  .161
م  .162  144 عمر بن علي بن عطاء بن ُمَقدَّ
 372 عمر بن مهاجر األنصاري   .163
 109 عمر بن يون  بن القاسم  .164
ْمَران بن ُحَدْير السدوسي  .165  201 ع 
 399 عمرو بن أبي ُخَزاَعةَ   .166
 94 بن دينار البصري األعور عمرو  .167
 266 عمرو بن َسَلمة بن قي  الَجْرم ي    .168
 287 عمرو بن عبد هللا بن ُعَبْيد الَهْمَدان ي    .169
 200 عمرو بن عبد هللا بن وهب النخعي  .170
ْيَبان ي    .171  213 العوام بن َحْوَشب بن يزيد الشَّ
ْيَلة األعرابي   .172  260 َعْوف بن أبي َجم 
 452 بن قي  األنصاري ُعَوْيم ر بن زيد   .173
بي  .174 ل، أبو معاوية الَغالَّ ان بن الُمَفضَّ  18 َغسَّ
 323 الَفْضل بن ُدَكْين الكوفي  .175
 235 ُفَلْيح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي  .176
 137 القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التَّْيم ي    .177
 375 القاسم بن ُمَخْيَمَرة الَهْمداني  .178
عَ   .179 ي  َقَتاَدة بن د  ُدْوس   260 اَمة بن َقَتاَدة السَّ
ب  ي    .180  302 ُقَدامة بن َحَماَطة الضَّ
 24 قريش بن أن  األنصاري   .181
 167 قيراط أبو العالية الواسطي  .182
ير  اْلَماز ن ي    .183 ْنظ   285 َكث يُر ْبُن ش 
 306 ُكثَّي  ر بن عبد الرحمن الُخَزاعي  .184
 276 الليث بن سعد الَفْهم ي    .185
 123 الر  َجال األنصاري  مالك بن أبي  .186
 266 مالك بن الُحَوْير ث الليثي  .187
 179 مالك بن أن  بن مالك اأَلْصَبحي  .188
 67 ، ابن الطيوري المبارك بن عبد الجبار البغدادي  .189
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 86 مجاهد بن جبر المخزومي موالهم  .190
 22 محاضر بن المورع الهمداني  .191
ر اجأبو العب اس ال ،محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي  .192  57، 26 س 
 63 محمد بن الحسن بن الفضل بن المأمون   .193
ي    .194 ُدْوس   24 محمد بن الفضل السَّ
 72 محمد بن الفضل بن َأْحَمد الُفَراويُّ   .195
 63 محمد بن القاسم بن محمد بن بشار  .196
 22 محمد بن بكر بن عثمان الُبْرَسان ي    .197
 58 محمد بن ثابت  .198
 457، 31 محمد بن جعفر الهذلي   .199
 59 حمد بن حفص الطَّاْلَقان ي  م  .200
 63 محمد بن خلف بن الَمْرُزَبان  .201
 302 محمد بن ربيعة الكالبي الكوفي  .202
 380 محمد بن سعيد بن حسان األسدي  .203
 154 محمد بن سلمة بن عبد هللا الباهلي موالهم  .204
 145 محمد بن سيرين األنصاري   .205
 334 محمد بن شعيب األموي موالهم  .206
 59  بن إبراهيم الشافعي الَبزَّازمحمد بن عبد هللا  .207
 55 محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب  .208
 255 محمد بن عبيد هللا بن أبي سليمان الَعْرَزم ي    .209
 362 محمد بن َعْجالن المدني  .210
 90 محمد بن عقبة بن أبي عياش األسدي موالهم  .211
 60 محمد بن علي بن أحمد بن يعقوب الواسطي  .212
 63  ، ابن الغريقمحمد بن عبيد هللامحمد بن علي بن   .213
 200 محمد بن عمر الُمَعْيطي  .214
بي  .215 ل الَغالَّ ان بن الُمَفضَّ  19 محمد بن َغسَّ
 74 محمد بن محمد بن عبد السالم األنصاري   .216
 57 محمد بن موسى بن حماد الَبْرَبر ي    .217
 359 مروان الثاني بن محمد القرشي  .218
 205 ُمَساور الورَّاق الكوفي الشاعر  .219
 340، 25 مصعب بن عبد هللا بن مصعب القرشى  .220
 396 َمصقلة بن ُهَبْيرة الثعلبي  .221
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 452 معاذ بن جبل بن عمرو األنصاري   .222
 216 معاوية بن أبي سفيان األموي   .223
اَلب البصري   .224  18 معاوية بن عمرو بن غ 
َدف ي    .225  389 معاوية بن يحيى الصَّ
 246 د ي  َمْعن بن َعْبد الرَّْحَمن الَمْسُعوْ   .226
 414 المغيرة بن النعمان النخعي الكوفي  .227
بي     .228 ان الَغالَّ ل بن َغسَّ  12 الُمَفضَّ
ل بن علي الَعَنزي   .229 ْند   125 م 
َلم ي    .230  322 منصور بن الُمْعَتمر السُّ
 378 موسى الهادي، الخليفة أبو محمد، موسى بن المهدي  .231
 24 مؤمل بن إسماعيل القرشى العدوى   .232
َياه البصري ميمون بن   .233  442 س 
 298 ميمونة بنت الحارث الهاللية  .234
 405 نافع المدني، أبو عبد هللا مولى ابن عمر  .235
 67 نصر هللا بن محمد بن عبد القوي   .236
 326 هاشم بن القاسم الليثي موالهم   .237
 155 هانئ بن مالك الهمداني    .238
 23 هشام بن إسماعيل بن يحيى الحنفي  .239
 251 الُجَرشي  هشام بن الغاز بن ربيعة  .240
 255 هشام بن حسان األزدي   .241
 23 هشام بن عبد الملك الباهلي موالهم  .242
 187 هشام بن عروة بن الزبير األسدي  .243
 23 هشام بن عمار بن نصير السلمي  .244
َلم ي    .245  149 ُهَشْيم بن بشير بن القاسم السَّ
 140، 22 الهيثم بن جميل البغدادي  .246
 399 ب الليثيَواث َلة بن اأَلْسَقع بن كع  .247
ي    .248 َؤاس   411 َوك ْيع بن الَجرَّاح بن َمل ْيح الرُّ
 156 الوليد بن مسلم القرشي موالهم  .249
 187 الوليد بن مسلم بن شهاب الَعْنَبر ي    .250
 359 الوليد بن يزيد بن عبد الملك  .251
 118، 22 وهب بن جرير بن حازم األزدي  .252
ْميري    .253  183 َوْهب بن خالد الح 
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 393 َنب  ه بن كامل اليمانيَوْهب بن مُ   .254
 367 وهب بن وهب بن كثير األسدي  .255
 37 يحيى بن َأْكَثم التميمي  .256
 282 يحيى بن أيوب الغافقي  .257
 137 يحيى بن أبي كثير الطَّائ ي  موالهم  .258
ي    .259  23 يحيى بن صالح الُوَحاظ 
 24 يحيى بن معين بن عون المري   .260
 409 يحيى بن نصر بن حاجب القرشي  .261
 284 ى بن واضح األنصاري موالهميحي  .262
 261 يزيد بن أبي زياد الهاشمي موالهم الكوفي  .263
َبع ي    .264  187 يزيد بن حميد الضُّ
 155 يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الدمشقي  .265
ْيَرة الحمصي  .266  452 يزيد بن َعم 
 94، 24 يزيد بن هارون بن َزاذ ي السلمي موالهم  .267
 371 دي الدمشقييزيد بن يزيد بن جابر األز   .268
 243 يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري   .269
ْلت يعقوب بن شيبة بن   .270  58، 25 السدوسيالصَّ
 322 يون  بن عبيد الثقفي موالهم  .271
 332 يون  بن عبيد بن دينار العبدي  .272
 392 يون  بن يزيد بن أبي الن  َجاد اأَلْيل ي    .273
 452 أبو ثعلبة الُخَشن ي    .274
 167 عالية البرَّاء البصري أبو ال  .275
 226 أم عطي ة األنصاري ة  .276
 263 أبو لؤلؤة غالم المغيرة بن شعبة  .277
 411 أبو مريم الثقفي  .278
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 فهرس الرواة الذين تكلم فيهم ابن معين من رواية الغالبي
رااِنيُّ ِإْبر     86 ...................................................................... اِهيُم ْبُن أ ِبي ُحراة  اْلح 

 ، اق  الِعْجِليُّ اِبٍر، أ ُبو ِإْسح  ْنُصْوِر بِن ي ِزْيد  بِن ج   87 .............................. ِإْبر اِهْيُم بُن أ ْده م  بِن م 

ِنيُّ   ، الم د  اق  الع ْوِفيُّ ، أ ُبو ِإْسح   87 ........................... ِإْبر اِهيم ْبن سعد ْبن ِإْبر اِهيم القرشي الزُّْهِري 

عِ   ، أ ُبو س  اِنيِ  :ِإْبر اِهْيُم بُن ط ْهم ان  بِن ُشْعب ة  الُخر اس  ِويُّ ر   88 ...................................... ْيٍد اله 

ْيِليُّ   اق  الُعق  ، أ ُبو ِإْسح  ْمِليا ْبل ة  بن  ِشْمِر بِن ي ْقظ ان  بِن ُمْرت ِحٍل الرا  89 .................. ِإْبر اِهْيُم بُن أ ِبي ع 

ْول ى آِل الزُّب ْيِر بِن الع وااِم  ِنيُّ م  ، الم د  ِقيُّ ، الِمْطر  ِديُّ  90 ............. ِإْبر اِهيُم ْبُن ُعْقب ة  بِن أ ِبي ع يااٍش األ س 

ِرْيٍك ا  ، أ ُبو أ ْسم اء  ِإْبر اِهْيُم بُن ي ِزْيد  بِن ش   91 .................................................... لتاْيِميُّ

ْبِد هللِا الع ْبِديُّ   ، أ ُبو ع  ِقيُّ ْور  ِثْيٍر الدا ُد بُن ِإْبر اِهْيم  بِن ك   91 ........................................... أ ْحم 

اِنيُّ قاضي ُقْوِمس:  ٍد الُجْرج  ما ى ْبن ُسل يمان ْبن ِدْين اٍر، أ ُبو ُمح  ُد ْبُن أ ِبي ط ْيب ة، ِعيس   92 ............ أ ْحم 

، أ ُبو ب ْكٍر الب اِهِليُّ م ْوال ُهْم، السا   ْعٍد الب ْصِريُّ  93 ........................................ ماانُ أ ْزه ُر بُن س 

اِلٍد الب ْصِريُّ   ، أ ُبو خ  ِشي   94 ...................................................... أ ْزه ر بُن ِسن اٍن الُقر 

ِش   ماٍد الُقر  ٍد أ ُبو ُمح  ما ، الُكْوِفيُّ أ ْسب اُط بُن ُمح  ِشيُّ ٍد بُن أ ِبي ن ْصٍر الُقر  ما ، أ ُبو ُمح   95 ................... يُّ

رااِنيُّ   ، أ ُبو ُسل ْيم ان  الح  ِريُّ ز  اُق بُن ر اِشٍد الج   96 .................................................. ِإْسح 

، اأُلم ِوي  موالهم  ِشي  د الُقر  ْحم ن بن األ ْسو  ْبد الرا ِ ْبِن أ ِبي ف ْرو ة ، ع  ْبِد ّللاا اُق ْبُن ع   97 ...............ِإْسح 

الُ   اِلٍح، وُيق  ، أ ُبو ص  اُق بُن ن ِجْيٍح األ ْزِديُّ اد  ِإْسح  ن  ب ْغد  ك  ، س  ل ِطيُّ ِزْيد  الم   98 ...................... : أ ُبو ي 

ِقيُه، صاحب أبي حنيفة  ِليُّ اْلف  ، أ ُبو اْلُمْنِذِر اْلب ج  ْمٍرو اْلُكوِفيُّ ُد ْبُن ع   99 ........................... أ س 

ِنيُّ   اق  الم د  ِقيِ  م ْوال ُهُم، أ ُبو ِإْسح  ر  ، الزُّ اِريُّ ِثْيٍر األ ْنص  ِر بِن أ ِبي ك  ْعف  اِعْيُل بُن ج   100 ............... ِإْسم 

ْيِمٍر ال  ْين ة ، ن ِزيُل اْلب ْصر ةِ ِإْسم اِعيُل ْبُن ر اِفٍع بِن ُعو  ْوًلى ِلُمز  ، أ ُبو ر اِفٍع اْلق اصُّ م  ِنيُّ  101 .............. م د 

 101 ...................................................... ِإْسم اِعيل ْبن ُعم ر، أ بو المنذر الواِسِطي   

، أ ُبو ُعْتب ة  الع ْنِسيُّ م ْوال ُهم  اِعْيُل بُن ع يااِش بِن ُسل ْيٍم الِحْمِصيُّ  102 ............................. ِإْسم 

اِسِم اْلُكو   ، أ ُبو اْلق  اِشِعيُّ ، اْلُمج  ِميُّ ار  ، التاِمْيِميُّ اأْل ْصب ُغ ْبُن ُنب ات ة  الدا  103 ........................... ِفيُّ

اُبْوِريُّ   ، أ ُبو ِغي اٍث الناْيس  اِنيُّ ُم بُن ِغي اٍث الُخر اس   104 ............................................ أ ْصر 

ْول ى   ِثيرأ ْفل ُح، م  ، ويقال: أ ُبو ي ْحي ى ويقال: أ ُبو ك  ِنيُّ ْحم ِن الم د  ْبِد الرا ، أ ُبو ع  اِريُّ  105 .. أ ِبي أ يُّوب  اأْل ْنص 

ِرْيرُ أ ْيم ُن بُن ن اِبلٍ   ، الضا ، الم كِ يُّ ب ِشيُّ  106 .......................................... ، أ ُبو ِعْمر ان  الح 

، ق اِضي أ ْهِل ِفل ْسِطْين    ِويُّ اْلب ْصِريِ  ْعٍب اْلع د  ْيِر ْبِن ك   106 ................................ أ يُّوُب ْبُن ُبش 

ياارٍ   يااٍر الزُّْهِريُّ  أ يُّوُب ْبُن س  ، أبو س  ِنيُّ  107 ..................................................... اْلم د 

، أ ُبو ي ْحي ى ق اِضي الي م ام ةِ    107 ............................................ أ يُّْوُب بُن ُعْتب ة  الي م اِميُّ

م لِ   ُبه أ ُبو اْلج  ، قاضي اْلي مامة، ول ق  ْهٍل اْلِعْجِلي  ماٍد، أبو س   109 .......................... أ يُّْوُب بُن ُمح 

ْبدِ   ْعٍد، أ ُبو ع  اِرِث بِن األ ْعر ِج بِن س  ْبِد هللِا ْبِن الح  ْيِب بِن ع  ة بن الُحص  ْيد   110 .......... أل ْسل ِميُّ ا هللاِ  ُبر 

  ، ، أ ُبو ُعْثم ان  الِعْجِليُّ ى الب ْصِريُّ اُر بُن ُمْوس  ْيب اِنيُّ  -ب شا ِقْيل : الشا فاافُ  -و  اد  الخ  ِزْيُل ب ْغد   111 ...... ، ن 

ْعث اِء الب ْصِريُّ   ، أ ُبو الشا ُلْوِليِ  ْاُل: السا ، وُيق  ُدْوِسيُّ  112 ............................. ب ِشْيُر بُن ن ِهْيٍك السا

ْعِب بِن ح    اِئِد بِن ك  ِلْيِد بِن ص  ، أ ُبو ُيْحِمد  الك ال ِعيُّ ب ِقياُة بُن الو   113 ...................... ِرْيٍز الِحْمي ِريُّ
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ْعِب األ ْحب ارِ   ْبُر، اْبُن اْمر أ ِة ك  اِمٍر الِحْمي ِريُّ الح   114 ........................................ ُتب ْيُع بُن ع 

ل ب  ، ن ِزْيُل ح  م ْشِقيِ  ِديُّ الدِ  اُم ْبُن ن ِجيٍح األ س   115 .................................................. ت ما

، أ ُبو ُرق ياة  الِفل ْسِطيْ   ِذْيم ة  اللاْخِميُّ ْوِد بِن ج  ة  بِن س  اِرج   115 .................... ِني  ت ِمْيُم بُن أ ْوِس بِن خ 

اِميُّ   ، الشا ، الع ْنِسيُّ م ْشِقيُّ  116 .................................................. ث اِبُت ْبُن ث ْوب ان  الدِ 

ا  ، أ ُبو خ  حِبي  ث ْوُر بُن ي ِزْيد  الِحْمِصيُّ اُل: الرا ُيق  ، و  اِميُّ الك ال ِعيُّ  116 ............................ ِلٍد الشا

ِبْيٍط التاْيِميُّ   ر اُد ْبُن ط اِرٍق ْبِن ش   117 ............................................................. ج 

ِرْيُر بنُ   ، أ ُبو الناْضِر اْلع ت ِكيُّ م ْوالُهمُ  ج  اٍع األ ْزِديُّ ْبِد هللِا بِن ُشج  ْيِد بِن ع  اِزِم بِن ز   118 ............... ح 

ِريُّ   ز  ْبِد هللِا الج  ِبيُّ م ْوال ُهْم، أ ُبو ع  ُر ْبُن ُبْرق ان  اْلِكال  ْعف  قِ ي   ج   119 ................................... الرا

م ْشِقي  نزل اْلب ْصر ة  اِميِ  الدِ  ، الشا ، وقيل: الب اِهِلي  ن ِفيِ  ْير الح  ر ْبن الزُّب  عف   120 ........................ ج 

ْعف    ْحم ِن الُكْوِفيُّ ج  ْبِد الرا اُل: أ ُبو ع  ُيق  ْبِد هللِا، و   121 .......................... ُر ْبُن ِزي اٍد اأْل ْحم ُر، أ ُبو ع 

، أ    ْحِشياة : ِإي اٍس اْلي ْشُكِريِ  ْحِشياة ، و اْسُم أ ِبي و  ُر ْبُن أ ِبي و  ْعف   122 ..... ، ُثما اْلو اِسِطيُّ ُبو ِبْشٍر اْلب ْصِريُّ ج 

ْبِد هللِا الع ل ِقيُّ   ، أ ُبو ع  ِليُّ ْبِد هللِا بِن ُسْفي ان  الب ج   122 ..................................... ُجْنُدُب بُن ع 

اِريُّ   ْحم ِن األ ْنص  ْبِد الرا ُد ْبُن ع  ما اِل، و اْسُمُه ُمح  ج  اِرث ُة ْبُن أ ِبي الرِ   123 ................................ح 

نُّ   ِليٍ  اْلُكوِفيُّ و ُهو  أ س  ِليٍ  اْلع ن ِزيُّ أ ُبو ع  ل ِحبااُن ْبُن ع   125 .............................. ِمْن أ ِخيِه ِمْند 

ام ة  الُكْوِفيُّ   ، أ ُبو ُقد  ِليُّ ِنيُّ الب ج  ْيٍن اْلُعر  باُة ْبُن ُجو   126 .............................................. ح 

ِبيُب ْبُن حِ   ِثْيٍر اْلُكوفيٌ ح  ، أ ُبو ك  ِديُّ  127 .................................................... م اٍز اأْل س 

اِديُّ   ِفيُّ الب ْغد  اِعِر أ ِبي ي ْعُقْوب  الثاق  ٍد بُن الشا ما اٍج، أ ُبو ُمح  جا اُج بُن ُيْوُسف  بِن ح  جا  128 ............... ح 

ِميُّ اْلِحْمي ِريُّ   ْضر  ، أ ُبو الزااِهِرياِة اْلح  ْيٍب الِحْمِصيُّ ْيُر بُن ُكر   128 .................................... ُحد 

ْمِرو ْبِن ي ْحي ى اأْل    ر اُم ْبُن ُعْثم ان  ْبِن ع  ل ِميُّ ح  اِريُّ السُّ  129 .......................................  ْنص 

، الِحْمِصيُّ   ْشِرِقيُّ ْوٍن الم  ِقْيل : أ ُبو ع  ، أ ُبو ُعْثم ان  و  ِبيُّ ح  ْبٍر الرا ِرْيُز بُن ُعْثم ان  ْبِن ج   130 ............. ح 

اِحُب أ ِبي ُأم ام ة    اِلٍب ص  ، أ ُبو غ  اِنيُّ ْاُل: اأْل ْصب ه  ُيق  ُر الب ْصِري  و  وا ز   131 ............................... ح 

، الع ن ِزيُّ   اٍم الُكْوِفيُّ اُن بُن ِإْبر اِهْيم  أ ُبو ِهش  سا ْرم ان  ح  ، ق اِضي ك   132 ......................... ، الك ْرم اِنيُّ

ة    ِنْيف  اِحُب أ ِبي ح  اِر، ص  ْول ى األ ْنص  ، م  ِليٍ  الُكْوِفيُّ ، أ ُبو ع  اٍد الُلْؤُلِؤيُّ ُن ْبُن ِزي  س   132 ................ اْلح 

ْبِد الُمطاِلِب   ِليِ  بِن أ ِبي ط اِلٍب بِن ع  ُن بُن ع  س  ْبِد م ن افٍ الح  ِشيُّ  ْبِن ه اِشِم بِن ع   133 ............... الُقر 

، أ ُبو  اِديُّ ى الب ْغد  ُن بُن ُمْوس  س  ، األ ْشي ُب، ق اِضي ِحْمص  و اْلم ْوِصل ، ُثما ط ب ِرسْ  الح  اِديُّ ِليٍ  الب ْغد   134 ت ان  ع 

اِلٍد الُغوطي  الب ال طيُّ   اُل: أ ُبو خ  ُيق  ِلِك و  ْبِد الم  ، أ ُبو ع  ِني  ُن بُن ي ْحي ى الُخش  س  اِني  ، أ  الح   135 ... ْصُلُه ُخر اس 

اِش   ِ اْله  ْبِد ّللاا ْبِد اْلُمطاِلِب، أ ُبو ع  ِ ْبُن اْلع بااِس ْبِن ع  ِ ْبِن ُعب ْيِد ّللاا ْبِد ّللاا ْيُن ْبُن ع   136 .......... ِميُّ اْلُحس 

ي الي م اِمي ِ   جِ  ْعِدي  األ ْعر  ِمي  بُن ال ِحٍق التاِمْيِمي  السا ْضر   136 ........................................ ح 

ْنع انِ   ، أ ُبو ُعم ر  الصا ْيِليُّ ر ة  الُعق  ْفُص بُن م ْيس  اِم(ح  ْنع اء  الشا ال ن  )ِمْن ص  ، ن ِزْيُل ع ْسق   138 ............. يُّ

ْحم ِن الِكن اِنيُّ   ْبِد الرا ، أ ُبو ع  ْلٍم الرااِزيُّ كااُم بُن س   139 ................................................ ح 

ُسْوِل هللا   ِدْين ِة ر  ، ِمْن أ ْهِل م  ر  ذِ ُن األ ْعو  ِنيُّ اْلُمؤ  ْلِت اْلم د  ك ُم ْبُن الصا   ........................ 139اْلح 

ْول ى ب ِني أُ   ، م  ْعٍد األ ْيِليُّ ِ ْبُن س  ْبِد ّللاا ك ُم ْبُن ع   140 ............................................ م ياة  اْلح 

ك ُم بُن ن اِفٍع الب ْهر اِنيُّ    141 ................................................ ، أ ُبو الي م اِن الِحْمِصيُّ الح 



567 
 

اُد ْبُن ع ْمرو، أ ُبو ِإْسم اِعي  ما  142 ...................................................... ل  الناِصْيِبيُّ ح 

زاْازُ   ِن اللاْخِميُّ الُكْوِفيُّ الخ  س  اِلٍك، أ ُبو الح  ِبْيِع بِن م  ْيُد بُن الرا  143 .................................. ُحم 

ْفو ان  األ ْعر ُج اْلُمْقِرئُ ُحم    ، أ ُبو ص   144 ............................................ يُد ْبُن ق ْيٍس اْلم كِ يُّ

يااُط الِكْنِديُّ   ْيٍد الخ  ْيُد ْبُن أ ِبي ُحم  ، وهو ُحم  ْيُد بُن ِمْهر ان   145 ..................................... ُحم 

اِميُّ   ل ميُّ الذاْكو اِنيُّ الشا ة ، السُّ اِرج  ن ْاُن ْبُن خ   146 ................................................... ح 

اجِ   جا ، أ ُبو الح  اِنيُّ ب ِعيُّ الُخر اس  ة  الضُّ اِرج  ُة بُن ُمْصع ِب بِن خ  اِرج  ْخِسيُّ  خ  ر   147 ..................... السا

، أبو يزيٍد الِكْندي  موالهم، الخرااز  قاي  ي ان الرا اِلد ْبن ح   148 ......................................... خ 

ل م ة  ْبِن الْ   اِلُد ْبُن س  ل م ة  اْلُكوِفيُّ خ  ، أ ُبو س  اٍم ْبِن الُمِغْير ِة اْلم ْخُزوِميُّ  148 ................. ع اِص ْبِن ِهش 

ِشيُّ ال  ِعْيِد بِن الع اِص اأُلم ِويُّ الُقر  ْبِد هللِا بِن س  ماٍد بِن ع  ْمٍرو بِن ُمح  اِلُد بُن ع   150 ........... ِعْيِديُّ سا خ 

اِئِنيُّ   ْيث ِم الم د  اِسِم، أ ُبو اله  اِلُد ْبُن اْلق   151 ......................................................... خ 

ْبدِ   ِريم ة ، أ ُبو ع  اِلُد ْبُن أ ِبي ك  اِنيُّ  خ  ْحم ِن األ ْصب ه   152 ............................................. الرا

اِميُّ الِحْمِصيُّ   ، أ ُبو ِإْبر اِهيم  الشا اِلُد ْبُن اللاْجالِج اْلع اِمِري   152 ...................................... خ 

ْبِد هللِا الِحْمِصيُّ   ، أ ُبو ع  ِرٍب الك ال ِعيُّ ان  بِن أ ِبي ك  ْعد  اِلُد بُن م   153 ................................. خ 

رااِنيُّ   ِحيِم اْلح  ، أ ُبو عبد الرا ِشيُّ اِلُد ْبُن أ ِبي ي ِزيد  بِن ِسم اٍك بِن ُرْسُتم  الُقر   153 ....... ل ى ب ِني ُأم ياة  ، م وْ خ 

اِميُّ   اِنيُّ الشا ْمد  اِلٍك، أ ُبو ه اِشٍم اْله  ْحم ِن ْبِن أ ِبي م  ْبِد الرا اِلُد ْبُن ي ِزيد  ْبِن ع   154 ...................... خ 

، أ ُبو ه اِشٍم الُمرِ يُّ   م ْشِقيُّ اِلِح بِن ُصب ْيٍح الدِ  ِزْيد  بِن ص  اِلُد بُن ي   156 ................................ خ 

ْوٍن الْ   ، أ ُبو ع  ِريُّ ز  ِميُّ الج  ْحم ِن اْلِخْضر  ْبِد الرا ْيف ْبُن ع  ِقيُه، اأُلم ِويُّ ُخص  رااِنيُّ اْلف   157 ................. ح 

اِرِميُّ   ، الدا ْحم ِن التاِمْيِميُّ ْبِد الرا ، أ ُبو ع  ل ُف بُن ت ِمْيِم ْبِن أ ِبي ع تااٍب الُكْوِفيُّ  158 ...................... خ 

ْعل ج   ْلب سٍ ُخل ْيد بن د  ، أ ُبو ح  ُدْوِسيُّ ، اْلم ْوِصِليُّ  السا  158 ..................................... اْلب ْصِريُّ

ِلْيُل ْبُن ُزر ْار ة، أ بو ُيوُنس   159 .................................................................. اْلخ 

قاةِ   ِزْيُل الرا ، ن  ب ِعيُّ الب ْصِريُّ ِليُل ْبُن ُمراة  الضُّ  160 .................................................. اْلخ 

ل م ة  ُأمِ  الُمؤْ   ، م ْوال ًة أُلمِ  س  ِن الب ْصِريُّ س  ْير ُة ُأمُّ الح   160 ............................. ِمِنْين  الم ْخُزْوِمياةِ خ 

بااِر الُكْوِفيُّ   ْبِد اْلج  اُوُد ْبُن ع   161 .................................................................. د 

، أ ُبو سُ   ْيٍر الطااِئيُّ اُوُد بُن ُنص   161 .................................................. ل ْيم ان  الُكْوِفيُّ د 

اِنيُّ   اِفٍر الُخر اس  اُوُد بُن أ ِبي ِهْنٍد ِدْين اِر بِن ُعذ   162 ................................................. د 

لِ   ْيل بُن أ ِبي الخ  ب ِعيُّ م ْوال ُهمُدخ  ْري م  الب ْصِريِ  الضُّ اِلُح بُن أ ِبي م   163 ............................ ْيِل، ص 

ع ْبن ناكور  ْيف  م  ع، ويقال: س  ْيف  م  ، و اْسُمُه السا  163 ................................ُذو الك ال ِع الِحْمي ِريُّ

، ِمْن أ ْهِل ِحْمص  ، اْلِحْمي ِريُّ اُل: اْلُمْقر اِئيُّ ُيق  ، و  ْعٍد الُحْبر اِنيُّ  164 ........................... ر اِشُد بُن س 

اِلٍد الُكْوِفي ِ   ب اُح ْبُن خ   164 ........................................................................ ر 

ْعٍد، من أعيان مشايخ البصرة  ْول ى ب ِني س  ، م  ر الب ْصِري  ْعف  ِبْيٍح أ ُبو ج  ِبْيُع بُن ص   165 ............... الرا

حْ   ْبِد الرا ِبْيع ُة بُن أ ِبي ع  ، التاْيِميُّ م ْوال هُ ر  ِشيُّ ، أ ُبو ُعْثم ان  الُقر  ْوٍخ التاْيِميُّ  166 .................... م ِن ف رُّ

ْول ى ب ِني ُمع اِوي ة    ، م  اِرِسيُّ ِقيل : اْلف  ِريُّ و  ج  ْيٌد اْله   166 ..............................................ُرش 

ي اِحيُّ الب ْصِريُّ   ِة الرِ  ، أ ُبو الع اِلي   167 ................................................. ُرف ْيُع بُن ِمْهر ان 
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 ، م ْشِقيُّ ِ الدِ  ْبد ّللاا ْعٍد، أ ُبو ع  ْبِد ّللااِ ْبن س  ْكُحْولٍ  ُرْكُن ْبُن ع  ان  اْبن امرأة م  اُل: ِإناُه ك  اِميُّ ُيق   168 .....  الشا

ال ِنيُّ   اٍم الع ْسق  ، أ ُبو ِعص  اِميُّ رااِح الشا وااُد بُن الج   169 ............................................. ر 

، ق اِضي ِسِجْست ان    ِقي اْلُكوفي  ، أ ُبو ُسل ي م اِن اْلف   170 ............ ز اِفُر ْبُن ُسل ْيم ان  اإِلي اِديُّ اْلُقُهْست اِنيُّ

ْبِد هللاِ  ُزْهر ةُ   ْعب ِد بِن ع  ْيلٍ بُن م  ِشيُّ التاْيِميُّ  ، أ ُبو ُعق   171 ........................................ الُقر 

ِقيُّ   ر  ، الخ  ِزي  ، أ ُبو الُمْنِذِر الم ْرو  ٍد التاِمْيِميُّ ما  172 ...................................... ُزه ْيُر بُن ُمح 

قيل و اِسِطي  زِ   ، و  ماٍد ب صِري  اُص، أ ُبو ُمح  صا اُد ْبُن أ ِبي ِزي اٍد اْلج   173 ............................... ي 

ْيِن الُعْكِليُّ   أ ُبو الُحس  ُّ ، ِقْيل : اْبُن ُرْوم ان  يااِن، و  ْيُد بُن الُحب اِب بِن الرا  174 ........................... ز 

ِعْيٍد اْلب ْرب ِريُّ   ، أ ُبو س  قِ يُّ ِ الرا ْبِد ّللاا اِبُق ْبُن ع   175 ................................................. س 

ِشيُّ التا   اِلٌم بُن أ ِبي ُأم ياة  اْلُقر  ِنيُّ س  ، أ ُبو الناْضِر الم د   175 ....................................... ْيِميُّ

اِعُر اأْل ْعم ى الم كِ يُّ   ْوٍخ، أ ُبو الع بااِس الشا اِئُب بُن ف رُّ  176 ....................................... السا

، اللُّْؤُلِؤيُّ   اِديُّ ْغد  ْيِن الب  ، أ ُبو الُحس  ْوه ِريُّ ْيُج بُن النُّْعم اِن بِن م ْرو ان  الج   178 ...................... ُسر 

، أ بُ   ْحم ِن بِن ع ْوٍف الزُّْهِريُّ ْبِد الرا ْعُد بُن ِإْبر اِهْيم  بِن ع  ِنيُّ س  ، الم د  ِشيُّ اق  الُقر   179 ............. و ِإْسح 

، ِمْقال ٍص الُخز اِعيُّ م ْوال ُهم، أ ُبو ي ْحي ى الِمْصِريُّ   ِعْيُد بُن أ ِبي أ يُّْوب   180 ........................... س 

اِمي ِ   ْحم ِن الشا ْبِد الرا ، ويقال: الناْصِريُّ موالهم، أ ُبو ع  ِعيُد ْبُن ب ِشيٍر األ ْزِديُّ  181 ....................س 

، ال  ، أ ُبو ِسن اٍن الرااِزيُّ ِعْيُد بُن ِسن اٍن الُبْرُجِميُّ ْيب اِنيُّ س   183 ....................................... شا

ْحم نِ   ْبِد الرا راة  و اِصِل بن  ع  ، أ ُخو أ ِبي ح  ْحم ِن اْلب ْصِريُّ ْبِد الرا ِعيُد ْبُن ع   184 ........................ س 

م ْشِقيُّ   ـــٍد الدِ  ما ، أ ُبو ُمح  ْبِد الع ـــــِزْيِز بِن أ ِبـــي ي ْحي ى التاُنْوِخيُّ ِعْيُد بُن ع   185 ........................ س 

، أ ُبو الناْضِر اْلع د    ِعيُد ْبُن أ ِبي ع ُروب ة ، م ْول ى ب ِني ع ِديٍ   186 ........................... ِويُّ م ْوال ُهمُ س 

اِشِميُّ م ْوال ُهْم، أ ُبو ف اِخت ة  الُكْوِفيُّ اْلم ْخُزوِمي ِ   ق ة  اله  ِعيُد ْبُن ِعال   187 ............................. س 

ِشيُّ اْلم ْخُزوِميُّ اْلُكوِفيُّ   ة  ْبِن ُهب ْير ة  الُقر  ْعد  ْمِرو ْبِن ج  ِعيُد ْبُن ع   188 .............................. س 

ِن الُكْوِفيُّ   س  رااُق، أ ُبو الح  ِفيُّ اْلو  ٍد الثاق  ما ِعيُد ْبُن ُمح   188 .......................................... س 

ْبِد هللِا الُكْوِفيُّ م  ، أ ُبو ع  ْسُرْوٍق الثاْوِريُّ ِعْيِد بِن م   189 ................................. ُسْفي اُن بُن س 

، أ بُ   ْيٍر اْلب ْصِريُّ ْلُم ْبُن ُزر   192 ................................................ و ُيوُنس  اْلُعط اِرِديُّ س 

ب ة    ْول ى أ ِبي ِقال  اٍء م  ج  ْلم اُن، أ ُبو ر   192 .......................................................... س 

ل    : س  ُة ْبُن األ ْكو ِع: ُهو  ل م  ْمـــــــِرو بِن األ ْكو ِع،ِ س  ُة بُن ع   193 ................................... ــــــــــم 

ِدْيِنيُّ   اِزٍم الم  ِدْين ِة الناب وياِة، أ ُبو ح  ْيُخ الم  ، ش  ِدْيِنيُّ الم ْخُزْوِميُّ ُة بُن ِدْين اٍر الم  ل م   193 ................. س 

ُق الرااِزيُّ ق اِضي الراي ِ   ْبِد هللِا األ ْزر  اِريُّ م ْوال ُهم، أ ُبو ع  ُش األ ْنص  ْضِل األ ْبر  ُة بُن الف  ل م   194 .......... س 

اِر،ُسل يْ   ْول ى األ ْنص  ، م   195 ........................................ م اُن ْبُن أ ْرق م ، أ ُبو ُمع اٍذ الب ْصِريُّ

ك ِم بِن ع و ان ة  الك ْلِبيِ  الو اِسِطيِ  الُكْوِفي ِ    195 ........................................ ُسل ْيم اُن بُن الح 

، أ ُبو أ يُّوب  اْلب ْصِريُّ   اذ ُكوِنيُّ ْعِديُّ الشا ِريُّ السا اٍد اْلِمْنق  اُود  ْبِن ِبْشِر ْبِن ِزي   196 ........... ُسل ْيم اُن ْبُن د 

اُود    اُود  الطاي اِلِسيُّ ُسل ْيم اُن بُن د  ، أ ُبو د  اِرِسيُّ اُرْوِد الف   197 .................................. بِن الج 

ار اِنيُّ   اُود  الدا ، أ ُبو د  ْوالِنيُّ اُود  اْلخ   197 ................................................ ُسل ْيم اُن ْبُن د 

ل م ة  اْلك ْلِبيُّ م ْوالُهُم، اْلِحْمِصيُّ   ، أ ُبو س  اِميا  199 .............................. ُسل ْيم اُن ْبُن ُسل ْيٍم الشا
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اُود  النا   ْبِد هللِا اْلُكوِفي، أ ُبو د  ْمِرٍو بِن ع  ِعيُّ ُسل ْيم اُن ْبُن ع   199 .................................... خ 

ُدوِسيُّ اْلب ْصِريُّ   ْمٍرو، السا ْيٍر، أ ْو ُشم ْيط ْبُن ع  ْيُط ْبُن ُعم   201 ................................... ُسم 

ْهُل ْبُن ب    اء  س  ِشيُّ الِفْهِريُّ ْيض   202 ............................................................الُقر 

ر اِريُّ   ِد الق  ْهُل أ ُبو األ س   202 .................................................................... س 

 ، ِشيُّ الِفْهِريُّ اء  الُقر  ْيُل ْبُن ب ْيض   203 .......................................................... ُسه 

ذِ نُ   ْبِد هللِا الُمؤ  اِنيُّ اْلُكوِفيُّ ، أ ُبو ع  ْمد  وااُر ْبُن ُمْصع ٍب اْله   203 .................................... س 

ْبِد الع ِزيْ   ْيُد بُن ع  ل ِميُّ م ْوال ُهمْ ُسو  ٍد السُّ ما ، أ ُبو ُمح  م ْشِقيُّ  204 ................................... ِز الدِ 

ك ِم الو اِسِطيُّ   يااٍر الع ن ِزيُّ م ْوال ُهم، أ ُبو الح  يااُر ْبُن أ ِبي س   205 ..................................... س 

ْغُرورٍ   اُل: اْبُن م  ُيق  ، و  ، الم اِزِنيُّ ْعُروٍر التاِمْيِميُّ يااُر ْبُن م   206 ...................................... س 

ْول ى   ، م  اِميُّ ِشيِ  اأُلم ِويُّ الشا يااٌر اْلُقر   207 ................................. أ ِبي ُسْفي ان  ُمع اِوي ة  بُن س 

ٍد الثاْوِريُّ الُكْوِفيُّ   ما ْيُف بُن ُمح   207 ............................................................. س 

، أ ُبو األ ْشع    ْرِميُّ ة  الج  ر اِحْيُل بُن آد   208 ....................................................... ثِ ش 

ْيُر  -ُشت ْير   اُل: ُسم  ُيق  اٍر الع ْبِديُّ الب ْصِريُّ  -و   209 .......................................... بُن ن ه 

، أ بُ   ْيُح بُن ه اِنىء الُكْوِفيُّ ِقْيهُ ُشر  ، الف  ْذِحِجيُّ ، الم  اِرِثيُّ اِم الح   210 ............................ و الِمْقد 

ان  كاة  ِمْن أ ْبن اِء ُخر اس  ، ن ِزْيُلِ م  اِديُّ اِلٍح الب ْغد  ، أ ُبو ص  اِئِنيُّ ْرٍب الم د   210 ................. ُشع ْيُب بُن ح 

ْمز ة، أ ُبو ِبْشٍر اأُلم ِويُّ م ْوال ُهم، الِحْمِصيُّ    211 .................................... ُشع ْيُب بُن أ ِبي ح 

ْاِقٍر الع ت ِكياة،   ِزْيِز بِن ع  ُة ِبْنت ع  ْسِقياة الب ْصريةُشم ْيس  ل م ة  الو   212 ............................ ُأمُّ س 

ِبيُّ   ْوش  ْلِت الح  ، أ ُبــو الصا ْيب اِنيُّ ٍب الشا ْوش  ـاُب بُن ِخــــر اِش بِن ح   213 ............................. ِشه 

 ، ِعْيٍد األ ْشعِريُّ ، أ ُبو س  ، الِحْمِصيُّ اِميُّ ، الشا ٍب األ ْشع ِريُّ ْوش  ْهُر بُن ح   214 ......................... ش 

، أ ُبو ُمع اِوي ة  التاِمْيِميُّ   ْحم ِن الناْحِويُّ ْبِد الرا ْيب اُن بُن ع   215 ....................... م ْوال ُهم، الب ْصِريُّ  ش 

ْبِد م ن افٍ   ْمِس ْبِن ع  ْبِد ش  ِبيع ة  ْبِن ع  ْيب ُة ْبُن ُعْتب ة  ْبِن ر   216 ..................................... ش 

ةُ   ب ِعيُّ  ِشْيح  ْبِد هللِا بِن ق ْيٍس، أبو ِحْبر ة الضُّ  217 ............................................. بُن ع 

ن  الب ْصر ة    ك  ْبِد الم ِلِك، س  اِم بِن ع  ْول ى ِهش  ، م  ِر الي م اِميُّ اِلُح بُن أ ِبي األ ْخض   217 ................... ص 

، و اِعُظ أ ْهِل الب ْصر ةِ   ، أ ُبو ِبْشٍر الق اصُّ اِلٌح بُن ب ِشْيٍر بِن و ْاِدٍع الُمرِ يُّ  218 .......................  ص 

نِ   ان  الناْضِريُّ الم د  سا اِلُح ْبُن ح  ازيُّ ص  اِرِث الحج  اِء اأْل ْوِس، أ ُبو الح   219 ................... يُّ ِمْن ُحل ف 

ِغْيُر، ِمْن أ ْنُفِسِهم  ، أ ُبو و اِقٍد اللاْيِثيُّ الصا ِنيُّ ة الم د  ماٍد بِن ز اِئد  اِلُح بُن ُمح   220 ...................... ص 

ِرْيٍك الي ْرُبْوِعيُّ الب ْصِريُّ   ِبْيُغ بُن ش  ْاُل: ص  ُيق  ْيٍل، و  ْاُل: ابُن ُعس  ُيق  ِبْيُغ بُن ِعْسٍل، و   222 .............. ص 

اِلد الْ   ق ة بن خ  د  ، أ ُبو اْلع بااس اأْلم ِوي،ص  ِشيُّ  223 ............................................... ُقر 

، ن ِزيُل ب ْيِت الم ْقِدسِ   م ْشِقيُّ اِنيُّ ُثما الدِ  ق ُة بُن ي ِزْيد  الُخر اس  د   224 .................................. ص 

، أ ُبو ع ْمٍرو الِفْهِريُّ   ِشيُّ اء  الُقر  ْفو اُن ْبُن ب ْيض   224 .............................................. ص 

ْيٍد الو اِسِطيُّ    225 ................................................. ِصل ُة ْبُن ُسل ْيم ان  الع طااُر، أ ُبو ز 

اك بن ق ْيٍس، وليس باْلِفْهِري    ح   226 .......................................................... الضا

ِنيُّ   ِويُّ اْلُعم ِريُّ اْلم د  طااِب اْلع د  ْيِد هللِا ْبِن ع اِصِم ْبِن ُعم ر  ْبِن اْلخ   227 .................. ع اِصُم بُن ُعب 
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ْيِن الو اِسِطيُّ   ، أ ُبو اْلُحس  ِشيُّ التاْيِميُّ ْيٍب اْلُقر  اِصٍم بِن ُصه  ِليِ  بِن ع   229 ................ ع اِصُم بُن ع 

ْفِص بِن ع اِصمٍ  ع اِصُم بنُ   ِنيُّ  ُعم ر  بِن ح  ، الم د  ِويُّ ، الع د  ِشيُّ ، أ ُبو ُعم ر  الُقر   230 ............ الُعم ِريُّ

ْوٍف الُكْوِفيُّ   اُل: ع اِصُم ْبُن ع  ُيق  ، و  ِعيُّ ، الناخ  ِليُّ ْمٍرو اْلب ج   231 .......................... ع اِصُم ْبُن ع 

ل ةُ   ، و اْسُم أ ِبْيِه: ب ْهد  ِديُّ م ْوال ُهم، أ ُبو ب ْكٍر الُكْوِفيُّ  231 ................... ع اِصُم بُن أِبي الناُجْوِد األ س 

ْهٍل اْلو اِسِطيُّ   ، أ ُبو س  ِ ْبِن اْلُمْنِذِر اْلِكالِبيُّ ْبِد ّللاا بااُد ْبُن اْلع وااِم ْبِن ُعم ر  ْبِن ع   232 ................. ع 

ْحت نى  ِضيِء الس  ، أ ُبو اْلو  ْيِسيُّ ْيٍب الق  بااِد ْبِن ُنس   233 ............................................. ع 

، أ ُبو ُعم ر  الِكْنِديُّ اأُلْرُدِنيُّ ق اِضي ط ب ِرياة    اِميُّ يٍ  الشا ُة بُن ُنس   233 ............................. ُعب اد 

ْبُد األ ْعل ى بْ   راارُ ع  ْسُعْوٍد الج  اِوِر الزُّْهِري  م ْوال ُهُم، أ ُبو م   234 ............................. ُن أ ِبي اْلُمس 

ٍب   ْوش  ْهِر بِن ح  اِحُب ش  ، ص  اِئِنيُّ ز اِريُّ الم د  ِمْيِد بُن ب ْهر ام  الف  ْبُد الح   235 ............................ ع 

 ، ِنيُّ ِرْيُر، أ ُبو ُعم ر  الم د  ِمْيِد بُن ُسل ْيم ان  الُخز اِعيُّ الضا ْبُد الح   236 ................................ ع 

ا  ْحم ِن ْبُن ِإْبر اِهيم  اْلق  ْبُد الرا اِريُء، الب ْصِري  ع  ، اْلق   237 .......................................... صُّ

، الع اِمِريُّ   ِشيُّ اِرِث الُقر  ْبِد هللِا بِن الح  اق  بِن ع  ْحم ِن بُن ِإْسح  ْبُد الرا  238 ........................... ع 

م ْشِقيُّ   اِميُّ الدِ  ْبِد هللِا الشا ، أ ُبو ع  ْحم ِن بُن ث اِبِت بِن ث ْوب ان  الع ْنِسيُّ ْبُد الرا  239 ......................ع 

ُد ْبُن ع    ما اِل؛ و اْسُمُه ُمح  ج  ْحم ِن ْبُن أ ِبي الرِ  ْبُد الرا اِرث ة  بْ ع  ِ ْبِن ح  ْبِد ّللاا ْحم ِن ْبِن ع  ِن النُّْعم اِن ْبِد الرا
ِنيُّ  ، الم د  اِريُّ ، الناجا اِريُّ  240 ........................................................................ األ ْنص 

ْبِد هللِا بِن ذ ْكو ان  ا  ن اِد، ع  ْحم ِن بُن أ ِبي الزِ  ْبُد الرا ِنيُّ ع  ٍد الم د  ما ِشيُّ م ْوال ُهْم، أ ُبو ُمح   241 ............ لُقر 

، أ ُبو أ يُّْوب  اإِلْفِرْيِقيُّ   ْعب اِنيُّ ْحم ِن بُن ِزي اِد بِن أ ْنُعم  الشا ْبُد الرا  243 ................................. ع 

بـــِْد هللاِ   ْحمـــ ِن بُن ع  ْبُد الرا ِقْيــــــل : ع  ــــــِن ْبُن ِزي اٍد، و  ْحم  ْبُد الرا  245 ................................. ع 

ِ ْبِن ِدين ارِ   ْبِد ّللاا ْحم ِن ْبُن ع  ْبُد الرا ِنيُّ  ع  د  ، الم  ِويُّ ، الع د  ِشيُّ  246 ................................. الُقر 

ْسُعْوِديُّ   ، الم  ْبِد هللِا بِن م ْسُعْوٍد الُهذ ِليُّ ْبِد هللِا بِن ُعْتب ة  ْبِن ع  ْحم ِن بُن ع  ْبُد الرا  247 ................ ع 

اِسم المدني  ْفص الُعم ري، أ ُبو اْلق  ْحم ِن ْبن ع بد ّللااِ ْبن ُعم ر ْبن ح  ْبد الرا  248 ..................... ع 

، أ بُ   ِفيُّ ْبِد هللِا الثاق  ْحم ِن ْبِن ع  ْبُد الرا اِئِنيُّ ع   249 .................................. و ب ْكٍر الع ْبِديُّ الم د 

ليُّ الُكوفيُّ   ِل الب ج  اِلِك بِن ِمْغو  ْحم ِن بُن م  ْبُد الرا  250 ............................................. ع 

ْبُد   ِنيُّ ع  ْحم ِن ْبُن أ ِبي اْلم و ْاِل الم د   250 ......................................................... الرا

ِنيُّ   اُود  الم د  ْحم ِن ْبُن ُهْرُمُز اأْل ْعر ُج، أ ُبو د  ْبُد الرا  251 ............................................. ع 

ار اِنيُّ   ، الدا م ْشِقيُّ ، أ ُبو ُعْتب ة  الدِ  اِبٍر األ ْزِديُّ ِزْيد  بِن ج  ْحم ِن بُن ي  ْبُد الرا  252 ......................... ع 

ِزْيد  بِن ُمع اِوي ة  بِن أ ِبي ُسْفي ان  األُ   ْحم ِن بُن ي  ْبُد الرا م ْشِقيُّ ع  ، الدِ   254 ..........................  م ِويُّ

، أ ُبو ب ْكر الِحْمي ِريُّ م ْوال ُهمْ   ْنع اِنيُّ ، الصا زااِق بُن ه مااِم بِن ن اِفٍع الي م اِنيُّ ْبُد الرا  255 .................. ع 

ِنيُّ   ٍد الم د  ما ، أ ُبو ُمح  ، اأُلم ِوي  ِشي  ْبُد اْلع ِزيِز ْبُن ُعم ر  ْبن ع بد الع ِزيز الُقر   258 ..................... ع 

، أ ُبو س    ِبْيٍب الك ال ِعيُّ ْوِس بُن ح  ْبُد الُقدُّ اِميُّ ع  ، الشا اِظيُّ  258 ............................... ِعْيٍد الُوح 

ٍد الُكْوِفيُّ   ما ، أ ُبو ُمح  ْبُد هللِا بُن األ ْجل ِح الِكْنِديِ   259 .............................................. ع 

ْبُد ّللااِ   ْيِر ْبِن أ ِبي ِإه اٍب ع  ْول ى آِل ُحج  ، م  ْيِه اْلم كِ يُّ اُل: اْبُن ب اب  ُيق   260 ....................  ْبُن ب اب اْه، و 

ْفو ان  الم اِزِنيُّ   ْبُد هللِا بُن ُبْسِر بِن أ ِبي ُبْسٍر، أ ُبو ص   260 ......................................... ع 



571 
 

م ة  الزُّْهِريُّ   ِر بِن م ْخر  ْحم ِن بِن الِمْسو  ْبِد الرا ِر بِن ع  ْعف  ْبُد هللِا بُن ج   261 ............................ ع 

اِرِث ب  ْبُد هللِا بُن الح  اِشِميُّ ع  ، اله  ِشيُّ  262 ............................................. ِن ن ْوف ل الُقر 

اِميُّ   ٍد الشا ما ، أ ُبو ُمح  ِ ْبُن ِدين اٍر الب ْهرانيُّ ْبُد ّللاا  264 .............................................. ع 

ن ادِ ع    ُب: ِبأ ِبي الزِ  ُيل قا ، و  ِنيُّ ، الم د  ِشيُّ ْحم ِن الُقر  ْبِد الرا ، أ ُبو ع   265 ....................ْبُد هللِا بُن ذ ْكو ان 

ِشيُّ اْلُكوِفيُّ   ب اٍح اْلُقر  ب اٍح، أ ُبو ر  ِ ْبُن ر  ْبُد ّللاا  266 ................................................. ع 

ْحم نِ   ْبِد الرا ، أ ب و ع  ِدْيِنيُّ ِشيُّ الم  ْمع ان  الُقر  ْبُد هللِا ْبِن ِزي اٍد ْبِن ُسل ْيم ان  ْبِن س   266 ........ لم ْخُزْوِميُّ ا ع 

ْمِرو   ْيِد ْبِن ع  ْبُد هللِا بُن ز  ، الب ْصِريُّ  -أ ْو ع اِمِر  -ع  ْرِميُّ اِلٍك، أ ُبو ِقال ب ة  الج   268 ...... بِن ن اِتِل بِن م 

ِلِك ْبنِ   ْبِد اْلم  ِعيٍد ْبِن ع  ِ ْبُن س  ْبُد ّللاا ْفو ان  اأُلم ِويُّ ا ع  ، أ ُبو ص  ِشيُّ ك ِم الُقر  م ْشِقيُّ م ْرو ان  ْبِن اْلح   269 .. لدِ 

ِلْيُف األ نْ   ْبُر، ح  اِرِث، الح  ، أ ُبو الح  اِرِث اإِلْسر اِئْيِليُّ ال ِم بِن الح  ْبُد هللِا بُن س   269 ................ ارِ ص  ع 

اِمٍر القارئ المدني  ، أ ب و ع  اِمٍر اأْل ْسل ِميُّ ِ ْبُن ع  ْبُد ّللاا  270 ........................................ ع 

ْبِد ّللااِ   ِ ْبُن ع  ْبُد ّللاا ِنيُّ ع  ْيٍس الم د  ، أ ُبو ُأو  اِمٍر اأْل ْصب ِحيُّ اِلِك ْبِن أ ِبي ع  ْيِس ْبِن م   271 ..........  ْبِن ُأو 

 ، ٍر ق اِضي الراي  ْعف  ، أ ُبو ج  ِشيُّ ِ الرااِزيُّ الُقر  ْبِد ّللاا ِ ْبُن ع  ْبُد ّللاا ْول ى ب ِني ه   ع   273 .... اِشٍم أ ْصُله ُكْوِفي  م 

ْيٍل، م ْوالُهُم، اْلُكوِفيُّ   ، أ ُبو ُعق  ِفيُّ ْيٍل الثاق  ِ ْبُن ُعق  ْبُد ّللاا  273 ....................................... ع 

ٍد اْلُكوِفيُّ   ما ، أ ُبو ُمح  اِريُّ ْحم ِن ْبِن أ ِبي ل ْيل ى اأْل ْنص  ْبِد الرا ى ْبِن ع  ِ ْبِن ِعيس  ْبُد ّللاا  274 ............... ع 

ْبُد هللِا ْبُن ُقْرٍط اأْل ْزِديُّ الثُّم اِليُّ    275 ............................................................ ع 

ْحم ِن اْلِمْصِريُّ   ْبِد الرا اِضي، أ ُبو ع  ِميُّ الق  ْضر  ْبُد هللِا بُن ل ِهْيع ة  بِن ُعْقب ة  ْبِن ُفْرع ان  الح   276 ......... ع 

ٍد الطااِلِبي    ما ، أ ُبو ُمح  اِشِميُّ ْبِد اْلُمطاِلِب اله  ماِد بِن ع ِقْيِل بِن أ ِبي ط اِلٍب ْبِن ع  ْبُد هللِا بُن ُمح   278 ..... ع 

ِ ْبُن ُمْسِلِم ْبِن ُعب ْيِد ّللااِ   ْبُد ّللاا ، أ ُبو ُمح  ع  ِشيُّ الزُّْهِريُّ اٍب الُقر  ِ ْبِن ِشه  ْبِد ّللاا ِنيُّ ْبِن ع  ٍد اْلم د   279 ..... ما

ان ة  الب ْصِريُّ   ْيح  ْعِديُّ م ْوال ُهم، أ ُبو ر  ْبُد هللِا ْبُن م ط ٍر السا  280 ...................................... ع 

رااِنيُّ   ة  اْلح  ِ ْبُن و اِقٍد، أ ُبو ق ت اد  ْبُد ّللاا  281 ......................................................... ع 

اِئِنيُّ   ، الم د  ِلِك ْبُن أ ِبي ب ِشيٍر اْلب ْصِريُّ ْبُد اْلم   282 ................................................. ع 

ن في    الام الح  الام، أ بو س  ِلِك ْبُن ُمْسِلٍم ْبِن س  ْبِد اْلم   282 ............................................ ع 

ل ِميُّ   ْبُد اْلو اِحِد ْبُن ق ْيٍس السُّ م ْشِقيُّ األ ْفط ُس الناْحِويُّ  ع  ْمز ة  الدِ  ، أ ُبو ح  اِميُّ  283 .................. الشا

اُد الب ْصِريُّ   دا ة  الح  ُدْوِسيُّ م ْوال ُهم، أ ُبو ُعب ْيد  ْبُد اْلو اِحِد ْبُن و اِصٍل السا  284 .......................... ع 

فاافُ   ، الخ  اُف، أ ُبو ن ْصٍر الب ْصِريُّ فا ْبُد الو هااِب بُن ع ط اٍء الب ْصِريُّ الخ   285 ......................... ع 

ْبِد هللِا الْ   ْيِد هللِا ْبِن ع  ِويُّ ُعب  ر  ْنجيُّ اله  ، أ ُبو اْلُمِنْيِب السِ   286 ................................... ع ت ِكيُّ

ِ ْبُن اْلع ْيز اِر اْلم اِزِنيُّ    287 ................................................................ ُعب ْيُد ّللاا

ِديُّ التاْيِميُّ الُكْوِفيُّ  ُعب ْيدُ   اِسِم األ س   288 ..................................................... ْبُن اْلق 

اِلحٍ   ، وه و اْبُن أ ِبي ص  ا الُكْوِفيُّ ْيد  ة  ْبُن ح  ِبْيد   289 ................................................ ع 

اق  الُكْوِفيُّ   ، أ ُبو ِإْسح  ِبيع ة  اْلع ْبِديُّ ُة ْبُن ر   289 ................................................ ُعب ْيد 

ِقْيل : اْسُمُه: ِإي اُس ْبُن ب ْيه سٍ   ، و  ٍس الب ْصِريُّ  290 ................................... ُعب ْيُس ْبُن ب ْيه 

اِميُّ اأُلْرُدِنيُّ   ، أ ُبو الع بااِس الشا ْعب اِنيُّ اِنيُّ الشا ْمد  ِكْيٍم اله   290 ................ ب ر اِنيُّ الطا  ُعْتب ُة بُن أ ِبي ح 

ْقِدِسيُّ ُعْثم ان  ْبُن أ ِبي س    اِميُّ الم  ة  الشا  291 ..................................................... ْود 
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ِبيُّ   ج  ، الح  ِشيُّ ، الُقر  ِريُّ ْبِد هللِا الع ْبد  ة : ع  ة  بِن أ ِبي ط ْلح   291 ......................... ُعْثم اُن بُن ط ْلح 

م ْشِقيُّ الق اصُّ   ْفٍص الدِ  ، أ ُبو ح   292 ................ ُعْثم اُن ْبُن أ ِبي اْلع اِتك ِة، و اْسُمُه ُسل ْيم اُن األ ْزِديُّ

ِص   ، أ ُبو ح  ِصْيٍن الُكْوِفيُّ ،ُعْثم اُن بُن ع اِصِم بِن ح  ِديُّ  293 .................................. ْيٍن األ س 

، األ ِميرُ   م ْشِقيُّ ْبِد األ ْعل ى ْبِن ُسر اق ة  األ ْزِديُّ الدِ   294 .................................. ُعْثم اُن ْبُن ع 

، م ْوال ُهم ع ط اءُ   ِفيُّ اِئِب الثاق  ، أ ُبو السا ِفيُّ م ْوال ُهم، الُكْوِفيُّ اِئِب الثاق   295 ....................... بُن السا

، وُيقال: أ ُبو ُعْثم ان  ا  ، أ ُبو أ يُّْوب  اِنيُّ ْلِخي  ع ط اُء بُن أ ِبي ُمْسِلٍم الُخر اس   297 ....................... لب 

ل ِبيُّ   اُف، أ بو م خل ٍد الح  فا  299 ................................................. ع ط اُء بُن ُمسلٍم الخ 

ما   ، أ ُبو ُمح  ِنيُّ اٍر الم د  اِضيع ط اُء بُن ي س  ِديِني  الق  ِلي اْلم   300 ................................ د اْلِهال 

اُر، أ ُبو ُعْثم ان  الب ْصِريُّ   فا ْبِد هللِا الصا اُن بُن ُمْسِلِم بِن ع   301 .................................... ع فا

رُ   ِليُّ م ْوال ُهم، األ ْعو  ْمٍرو الب ج  ، أ ُبو ع  اِلٍم الم وِصِليُّ ِفْيُف بُن س   302 ............................... ع 

ْيٍم اْلب اِهِليُّ م ْوالُهمُ   ، أ ُبو ُخر  ْهب اِء اْلب ْصِريُّ  303 ...................................ُعْقب ُة ْبُن أ ِبي الصا

ِنيُّ الِمْص   اِمٍر الُجه  ، الُمْقِرُئ، أ ُبو ع ْبسٍ ُعْقب ُة بن ع   303 ............................... الِمْصِريُّ  ِريُّ

م ة  ْبِن ُحدِ   ْلق  ، اْلب ْيُروِتيُّ ُعْقب ُة بُن ع  ْحم ِن اْلم ع اِفِريُّ ْبِد الرا  304 ............................  يٍج، أ ُبو ع 

، أ ُبو ُنع ْيٍم الُكْوِفيُّ   بِ يُّ ٍم الضا  304 .................................................... ُعْقب ُة بُن ُمْكر 

، أ ُبو ع مااٍر الِعْجِليُّ   ، الب ْصِريُّ ُة بُن ع مااٍر الي م اِميُّ  305 ...................................... ِعْكِرم 

ِنيُّ   ْبِد هللِا الم د  ِشيُّ م ْوال ُهم، أ ُبو ع  ُة الُقر   307 ................................................ ِعْكِرم 

ر اِنيُّ اْلِمْصِريُّ   ْند  ِشيُّ م ْوالُهُم، اإِلْسك  ِثيٍر اْلُقر   309 ....................................... اْلع الُء ْبُن ك 

ْعٍد   ، أ ُبو س  ِثيٍر اللاْيِثيِ  ن  الُكْوف ة  اْلع الُء ْبُن ك  ك  ْول ى ب ِني ُأم ياة ، س  ، م  م ْشِقيُّ اِميُّ الدِ   309 ............ الشا

ن األ عم ى  س  ، أ بو الح  يد بِن ع بد هللِا بِن ُزه ْيٍر بِن ع بد هللِا بِن ُجْدع ان  التاْيِميُّ ِلي  بِن ز   310 ........ ع 

اِشِميُّ   ِن اْله  س  ْول ى اْلع بااِس، أ ُبو اْلح  ، م  اِميُّ اِرٍق الشا اِلُم ْبُن اْلُمخ  ة ، س  ِليُّ ْبُن أ ِبي ط ْلح   311 ........ ع 

اد    ، ق اِضي ب ْغد  ْنِبيُّ اُل: الج  ُيق  ، و  ِن الُكْوِفيُّ س  ، أ ُبو الح  ِليُّ ْبُن ظ ْبي ان  اْلع ْبِسيُّ  312 ................... ع 

اُل: الِهال    ُيق  ، و  اِني  ِليُّ ْبُن ي ِزيد  ْبِن أ ِبي ِهالٍل األ ْله  اِميُّ ع  ِلِك الشا ْبِد اْلم  ، أ ُبو ع   313 ................ ِليُّ

ة  ث اِبتٍ ُعم ار    ْفص  ، الع ت ِكيُّ م ْوال ُهم ُة ْبُن أ ِبي ح   314 ......................................... الب ْصِريُّ

اِضي  ِويُّ الب ْصِريُّ الق  ِبْيٍب الع د   315 .................................................... ُعم ُر بُن ح 

، الُكْوِفيُّ   ْذِحِجيُّ ْفٍص الم  ، أ ُبو ح  ِبْيٍب بِن ُعم ر  الُمْسِليُّ  316 ............................. ُعم ُر بُن ش 

ِ الُكْوِفيُّ   ْبِد ّللاا ، أ ُبو ع  ْيِد ْبِن أ ِبي ُأم ياة  الطان اِفِسيُّ ُر ْبُن ُعب   317 ................................. ُعم 

ْند    ْفٍص المعروف بس  ، أ ُبو ح   318 .......................................... لعمر ْبُن ق ْيٍس اْلم كِ يُّ

ْلِخيُّ   ْفٍص الب  ِفيُّ م ْوال ُهم، أ ُبو ح  ل م ة  الثاق  اِبِر بِن س  ِزْيد  بِن ج   319 .............. ُعم ُر بُن ه اُرْون  بِن ي 

ب ِعيُّ   ْمر ة  الضُّ ، و اِلُد أ ِبي ج  ب ِعيُّ ، أ ُبو ِعم ار ة  الضُّ اٍم الب ْصِريُّ  320 ...................... ِعْمر اُن ْبُن ِعص 

ُ، أ ُبو ُأم    اِري  ْبِد هللِا األ ْنص  اِرِث بِن ي ْعُقْوب  بِن ع  ْمُرو بُن الح  ْعِديُّ م ْوال ُهمع   321 ............... ياة  السا

ِ الرااِفِضيُّ   ْبِد ّللاا ، أ ُبو ع  ْمُرو ِشْمٍر اْلُجْعِفيُّ  322 ................................................. ع 

بْ   ْمُرو بُن ع  ِبْيِعيُّ ع  اق  السا ، أ ُبو ِإْسح  ِعْير ٍة الُكْوِفيُّ  323 .............................. ِد هللِا بِن أ ِبي ش 

، التايمِ   ْعٍد الُكْوِفيُّ ة، أ ُبو س  ِ ْبِن م ْوه ٍب م ول ى آل ط لح  ْبِد ّللاا ْمُرو ْبُن ُعْثم ان  ْبِن ع   324 ........... يُّ ع 
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ِميل ة  اأْل ْعر اِبيُّ   ِريُّ  ع ْوُف ْبُن أ ِبي ج  ج  ، اله   325 ............................................. اْلع ْبديُّ

ى ْبن ُسل يمان ْبن ِدْين اٍر الد    اِنيُّ ِعيس  ، أ ُبو ط ْيب ة  الُجْرج   326 ................................... اِرِميُّ

، ن ِزيُل اْلب ْصر ةِ   ن ِفيُّ اْلِفل ْسِطيِنيُّ ، أ ُبو ِسن اٍن اْلح  ْسم ِليُّ اِميُّ الق  ى ْبُن ِسن اٍن الشا  327 .............. ِعيس 

ى بُن ط ْهم ان  بِن ر ْام ة  ِميُّ  ِعْيس  ، أ ُبو ب ْكٍر الُجش   328 ................................ الب ْكِريُّ الُكْوِفيُّ

ِ ْبُن م اه ان  التاِمْيِميُّ   ْبِد ّللاا ي ْبُن ع  ٍر الرااِزيُّ  ِعيس  ْعف   329 ............................. م ْوال ُهم، أ ُبو ج 

ى  ر ةُ  ِعْيس  ى، م ْيس  يااطُ  ْبُن أ ِبي ِعْيس  ٍد الُكْوِفيُّ الخ  ما نااُط، أ ُبو ُمح   330 ............................  اْلح 

ِبْيِعي    ، أ ُبو ع ْمٍرو، السا اِنيُّ ْمد  ْبِد هللِا اله  ْمِرو بِن ع  اق  ع  ى بُن ُيْوُنس  بِن أ ِبي ِإْسح   331 ......... ِعْيس 

ْيٍم اْلِكْنِديُّ   اِرِث بِن ُزن  ْيُف ْبُن اْلح   332 ........................................................ ُغض 

ال ة  اْلِحْمِصيُّ   ، أ ُبو ف ض  ْعم اِن التاُنوِخيُّ ال ة  ْبِن النُّ ر ُج ْبُن ف ض   333 ................................. اْلف 

ْيق ال  ز ع بن ُعف   334 ........................................................... م ازِنيُّ الب ْصِريُّ اْلف 

اِضي، األ ْوِسيُّ   ٍد الق  ما ، أ ُبو ُمح  اِريُّ اِفِذ بِن ق ْيٍس األ ْنص  ْيِد بِن ن  ال ُة بُن ُعب   334 ................... ف ض 

ء نزيل البصرة  ال: أ ُبو اْلع ال  ُيق  ء اْلُكوِفي، أ ُبو اْلع بااس، و   335 ....................... اْلفضل بن اْلع ال 

م ْشِقيُّ   ْحم ِن الدِ  ْبِد الرا ْحم ِن، أ ُبو ع  ْبِد الرا اِسُم بُن ع   336 ......................................... الق 

ْبِد ّللااِ   اِسُم ْبُن ع  ْفصِ اْلق  ،  ْبِن ُعم ر  ْبِن ح  ِنيُّ ِويُّ اْلُعم ِريُّ اْلم د   337 .............................. اْلع د 

ْيِمر ة    اِسُم بُن ُمخ  ، ن ِزْيُل ِدم ْشق   الق  ، أ ُبو ُعْرو ة  الُكْوِفيُّ اِنيُّ ْمد   337 ............................... اله 

ِعْيٍد اْلك ْعِبيُّ   ، أ ُبو س  ِنيُّ ل ة  الُخز اِعيُّ الم د  ْلح  ْيِب بِن ح  ُة بُن ُذؤ   338 .............................. ق ِبْيص 

، اْلِمْصِريُّ   ْيِويٍل ْبُن ن اِشر ة  اْلُمع اِفِريُّ ْحم ِن ْبِن ح  ْبِد الرا  339 ................................. ُقراُة ْبُن ع 

ْيٍث الب اِهِليُّ م ْوال هُ   ْهٍل الب ْصِريُّ ُقْرُط ْبُن ُحر   340 ......................................... :(م، أ ُبو س 

، الُكْوِفيُّ   ْبِد هللِا األ ْحم ِسيُّ ، أ ُبو ع  ِليُّ اِزٍم الب ج   341 .................................. ق ْيُس بُن أ ِبي ح 

ِنيُّ   ٍد الم د  ما ، أ ُبو ُمح  ْهِميُّ ْيٍد األ ْسل ِميُّ السا ِثْيُر بُن ز   342 ........................................... ك 

ةِ   ، ِذي اْلُغصا ْيِن الم ازِنيُّ اِب ْبِن اْلُحص  ِثيُر ْبُن ِشه   343 ........................................... ك 

ْحم ِن اْلع اِمِريُّ اْلُكوِفيُّ   ْبِد الرا ِثيُر ْبُن ع   345 ....................................................... ك 

ة  الُمز ِنيُّ الم د    ْيٍد بن ِمْلح  ْمٍرو بِن ع ْوٍف بِن ز  ْبِد هللِا بِن ع  ِثْيُر بُن ع   346 .............. يُّ ِنيُّ الي ْشُكرِ ك 

ْقِدِسيُّ اْلِفل ْسِطيِنيُّ   ٍد الم  ما ، أ ُبو ُمح  ِثْيُر بُن م ْرو ان  الِفْهِريُّ  347 ..................................... ك 

ْعبُ   ْعُب األ ْحب ار ك  ، ك  اق  الي م اِنيُّ ، أ ُبو ِإْسح  اِتٍع الِحْمي ِريُّ  348 .................................. بُن م 

اِميُّ   ِفيُّ م ْوال ُهم، الشا  349 ................................................... ل ْيُث بُن أ ِبي ُرق ياة  الثاق 

ِبيع ة    اِلُك ْبُن ر  ة   –م  ش  ر  ُلوِليُّ  –أ و اْبِن خ  ْري م  السا ، أ ُبو م   350 .............................. الب ْصِريُّ

، أ ُبو ف    ِشيُّ ال ة  بِن أ ِبي ُأم ياة  الُقر  ُك بُن ف ض  ِويُّ ُمب ار  ، الع د  ِشيُّ ال ة  الُقر   351 ......................... ض 

، أ ُبو ُعم ر  الُجْعِفيُّ م ْوال ُهم، اْلُكوِفيُّ   ِشيُّ ر  ْيِر الق  اِلِح ْبِن ُعم  ُد ْبُن أ ب ان  ْبِن ص  ما  352 ............... ُمح 

اِر بِن ِخي اٍر األ ْخب اِريُّ   اق  بِن ي س  ُد بُن ِإْسح  ما  353 .............................................. ُمح 

ِقيِ  م ْوال ُهم، ال  ر  اِريُّ الزُّ ِثْيٍر األ ْنص  ِر بِن أ ِبي ك  ْعف  ماُد بُن ج  ِنيُّ ُمح   356 .............................. م د 

ة    ِنْيف  اِحُب أ ِبي ح  ، ص  ْبِد هللِا الُكْوِفيُّ ْيب اِنيُّ م ْوال ُهْم، أ ُبو ع  ِن بِن ف ْرق ٍد الشا س  ُد بُن الح  ما  356 ......... ُمح 

اِري، الُكْوِفيُّ   ِن الِمْعش  س  ، أ ُبو الح  اِنيُّ ْمد  ِن بِن أ ِبي ي ِزْيد  اله  س  ُد بُن الح  ما  357 ....................  ُمح 
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ْعم رِ   ، أ ُبو ُسْفي ان  الم  ْيٍد الب ْصِريُّ ُد بُن ُحم  ما ، الي ْشُكِريُّ ُمح   358 ..................................... يُّ

اِئن    ْول ى ب ِني ه اِشٍم، ِمْن أ ْهِل الم د  ، م  ُد بُن ِدْره ٍم الع ْبِسيُّ ما  359 ................................. ُمح 

ما   ، وط اِحي ة قبيل ٌة من األ ْزدُمح  ، أ ُبو ب ْكٍر الب ْصِري   359 .................. ُد بُن ِدْين اٍر األ ْزِديُّ الطااِحيُّ

ْاُل: أ ُبو ي ْحي ى الشا   ُيق  ْبِد هللِا، و  ، أ ُبو ع  ُد ْبُن ر اِشٍد الُخز اِعيُّ ما م ْشِقيُّ ُمح  ، الدِ   360 .................. اِميُّ

ْيلٍ   ل مة ْبِن ُكه  ، أ ُخو ي ْحي ى ْبُن س  ِميُّ ْضر  ْيٍل اْلح  ل مة ْبِن ُكه  ُد ْبُن س  ما  362 ......................... ُمح 

ِشيُّ   اِرِث بِن أ ِبي ِذْئٍب الُقر  ْحم ِن ْبِن الُمِغْير ِة بِن الح  ْبِد الرا ماُد بُن ع   363 .......................... ُمح 

اِلٍك،   ْبِد هللِا بِن أ ن ِس بِن م  ْبِد هللِا بِن الُمث ناى بِن ع  ماُد بُن ع  ْبِد هللِا األ ْنص  ُمح   364 .......... اِريُّ أ ُبو ع 

م ْشقِ   ْيِليُّ الدِ  ْبِد هللِا الناْصِريُّ ويقال: الُعق  ، أ ُبو ع  ع ْيِثيُّ اِجِر الشُّ ِ بِن الُمه  ْبِد ّللاا ُد ْبُن ع  ما  365 ...... يُّ ُمح 

ْبِد هللِا ال  ، أ ُبو ع  اٍب الزُّْهِريُّ ْبِد ّللااِ ِشه  ِ ْبِن ع  ْبِد هللِا بِن ُمْسِلٍم ْبِن ُعب ْيِد ّللاا ماُد بُن ع  ِني  م  ُمح   366 ..... د 

ِ الُكْوِفيُّ اإِلي اِدي ِ   ْبِد ّللاا ، أ ُبو ع  ْيِد ْبِن أ ِبي ُأم ياة  الطان اِفِسيُّ ماد ْبُن ُعب   367 ......................... ُمح 

ْبدِ   ُد بُن ُعم ر  بِن و اِقٍد األ ْسل ِميُّ م ْوال ُهْم، أ ُبو ع  ما ، الو اِقِديُّ  ُمح  ِدْيِنيُّ  368 ...................... هللِا الم 

اِريُّ   ْهٍل األ ْنص  ، أ ُبو س  ْنظ ل ة  اْلب ْصِريُّ ْيِد ْبِن ح  ْمِرو ْبِن ُعب  ُد ْبُن ع  ما  370 ...........................ُمح 

ِنيُّ   ْمز ة  الم د  ، أ ُبو ح  ِظيُّ ياان  ْبِن ُسل ْيٍم اْلُقر  ْعٍب ْبِن ح  ُد ْبُن ك  ما  370 ................................ ُمح 

اِرِث   ْيِر ْبِن اْلح  ُد ْبُن اْلُمْرت ِفِع ْبِن النُّض  ما  371 ................................................... ُمح 

ْحم ِن الُكْوِفيُّ   ْبِد الرا ِغْيُر، أ ُبو ع  يُّ الصا دِ  ماُد بُن م ْرو ان  السُّ  371 .................................. ُمح 

ُد بُن ُمْسِلِم بِن ُعب يْ   ما ، الزُّْهِري  ُمح  ِشيُّ اِب، أ ُبو ب ْكٍر الُقر  ْبِد هللِا بِن ِشه   372 ............... ِد هللِا ْبِن ع 

ِن، ن    س  ِقْيل : أ ُبو الح  ْبِد هللِا، و  ، أ ُبو ع  اِنيُّ ق ة  اْلُقْرُقس  د  ُد ْبُن ُمْصع ٍب ْبِن ص  ما اد  زِ ُمح   375 ......... يُل ب ْغد 

ِنيُّ   ان الم د  ، أ ُبو غ سا اُود  اللاْيِثي  ِف بِن د  ُد بُن ُمط رِ  ما  376 ........................................ ُمح 

ُد ْبُن اْلمُ   ما ِنيُّ ُمح  ِشيُّ التاْيِميُّ اْلم د  ِ  اْلُقر  ْبِد ّللاا ْيِر، أ ُبو ع  ِ ْبِن اْلُهد  ْبِد ّللاا  377 ...............ْنك ِدِر ْبِن ع 

ى  ُد ْبُن أ ِبي ُموس  ما  377 ...................................................................... ُمح 

ِري    كا ْمز ة  السُّ ، أ ُبو ح  ِزيُّ ْيُموٍن اْلم ْرو  ُد ْبُن م  ما  378 ............................................... ُمح 

، ق اِض   ْيِل الِحْمِصيُّ ، أ ُبو الُهذ  اِمٍر الزُّب ْيِديُّ ِلْيِد بِن ع  ُد بُن الو  ما اُمح   379 ........................... يه 

رااِنيُّ   ْمٍرو اأُلم ِويُّ م ْوال ُهْم، الح  ، أ ُبو ع  ِريُّ ز  اٍع الج   380 ............................... م ْرو اُن بُن ُشج 

م ْشِقيُّ م ْرو اُن بُن مُ   ْبِد هللِا الُكْوِفيُّ الدِ  ، أ ُبو ع  ز اِريُّ اِرِث الف   382 ......................... ع اِوي ة  بِن الح 

ِقْيِق بِن س    ْول ى أ ِبي و اِئٍل ش  ، م  ِزين  ، أ ُبو ر  ِديُّ اْلُكوِفيُّ اِلٍك األ س   384 ................ م ة  ل  م ْسُعوُد ْبُن م 

ْول ى ب ِني م ْخُزْومٍ   ، م  ، الم كِ يُّ اِلٍد الزاْنِجيُّ الم ْخُزْوِميُّ اِلٍد أ ُبو خ   385 ....................... ُمْسِلُم بُن خ 

اءِ   ْرد  اِتب  أ ِبي الدا ان  ك  ، ك  م ْشِقيُّ اِميُّ الدِ  ، أ ُبو ُعب ْيِد هللِا الشا ٍم الُخز اِعيُّ  386 ............ ُمْسِلُم ْبُن ِمْشك 

  ، ْبِد هللِا الب ْصِريُّ اٍر الم كِ يُّ أ ُبو ع  ْول ى ب ِني ُأم ياة  ُمْسِلُم بُن ي س   387 ................................. م 

اد    ، ن ِزيُل ب ْغد  الاٍم التاِمْيِميُّ الُكْوِفيُّ  388 ............................................... ُمْصع ُب بُن س 

ْثع ِميُّ م ْوال ُهمُمْصع ُب بُن الِمقْ   ْبِد هللِا الخ  ، أ ُبو ع  اِم الُكْوِفيُّ  389 .................................... د 

ب اِب الب ْصِريُّ   ، أ ُبو الرا ْيِريُّ اِلٍك الُقش  ُف بُن م   389 .............................................. ُمط رِ 

اِنيُّ   اِمٍل الُخر اس  ، أ ُبو ك  اِديُّ ُر بُن ُمْدِرٍك الب ْغد   390 ............................................. ُمظ فا

ب ِشيُّ ُّ   الاٍم م ْمُطوٍر الح  الاٍم ْبِن أ ِبي س  الا ُمع اِوي ُة بُن س  ، أ ُبو س  اِميُّ م ْشِقيُّ الشا  391 ................. ٍم الدِ 
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، أ ْو الِحْمِصيُّ   م ْشِقيُّ ، أ ُبو ُمِطيٍع األ ْطر اُبُلِسيُّ الدِ  اِميُّ  392 ..................... ُمع اِوي ُة بُن ي ْحي ى الشا

اِميُّ الِكن اِنيُّ   ة  اْلي ْعم ِريُّ الشا اُل: اْبُن ط ْلح  ُيق  ة ، و  اُن ْبُن أ ِبي ط ْلح  ْعد   393 ............................ م 

 ، ِعيُّ ْعِقُل ْبُن ِسن اِن ْبِن ُمْظِهِر األ ْشج   394 ....................................................... م 

، ن ِزْيُل الي م نِ   ْمٍرو الب ْصِريُّ ْعم ُر بُن ر اِشٍد األ ْزِديُّ م ْوال ُهم، أ ُبو ُعْرو ة  بُن أ ِبي ع   394 ................ م 

اِميُّ ُمِغيُث ْبُن ُسم يٍ  األ    ، أ ُبو أ يُّْوب  الشا  396 ................................................ ْوز اِعيُّ

ِنيُّ   ، الم د  ِشيُّ ، الُقر  اِرِث الم خُزوِميُّ ْبِد هللِا ْبِن الح  حم ِن ْبِن ع  ْبِد الرا  397 ................. اْلُمِغيرُة ْبُن ع 

اِئِنيُّ   رااُج، الم د  ل م ة  السا ، أ ُبو س  ْسم ِليُّ  398 ..................................... الُمِغْير ُة بُن ُمْسِلٍم الق 

، أ ُبو   ْلِخيُّ و ال  ُدْور  الب  ياان  بِن د  اِتُل بُن ح  رااُز، الب ْكِريُّ م ْوال ُهمُمق   399 ............. ِبْسط ام  الناب ِطيُّ الخ 

ْلِخيُّ   ِن الب  س  ، أ ُبو الح  اِنيُّ األ ْزِديُّ اِتُل بُن ُسل ْيم ان  الُخر اس   400 .................................... ُمق 

م ْشِقيُّ   ِقْيل : أ ُبو ُمْسِلٍم الدِ  ، و  ِقْيل : أ ُبو أ يُّْوب  ، و  اِميُّ ْبِد هللِا الشا ْبِد هللِا، أ ُبو ع  ْكُحْوُل بُن ع   401 ....... م 

ِليٍ  الْ   ُل ْبُن ع  ِ اْلُكوِفيُّ ِمْند  ْبِد ّللاا ، أ ُبو ع   403 .................................................. ع ن ِزيُّ

ِديُّ م ْوال ُهم، الُكْوِفيُّ   ْمٍرو األ س  ْمٍرو، أ ُبو ع  اُل بُن ع   405 ...................................... الِمْنه 

ِبْيع ة  الم ْخُزْوِميُّ   ْبِد هللِا بِن أ ِبي ر  ْحم ِن بِن ع  ْبِد الرا ى بُن ِإْبر اِهْيم  بِن ع   406 ..................... ُمْوس 

، أ ُبو ال  ، وُيقال: ابن أ بي أ يُّْوب  الم ْهِريُّ ى بُن أ يُّْوب  اِميُّ الِحْمِصيُّ ُمْوس  ْيِض الشا  407 ............... ف 

ِقيُّ   م د الِمْطر  ِشيُّ م ْوال ُهم، أ بو ُمح  ى ْبُن ُعْقب ة  ْبُن أ ِبي ع يااٍش الُقر   407 ......................... ُموس 

ِدْيِنيُّ   ماٍد الم  اِرِث التاْيِميُّ أ ُبو ُمح  ِد بِن ِإْبر اِهْيم  بِن الح  ما ى بُن ُمح   409 ........................... ُمْوس 

ِزيُّ   ، أ ُبو الطاْيِب اْلم ْرو  اٍر الم كِ يُّ ى ْبُن ي س   409 ................................................ ُموس 

ان  الع اِمِريُّ م ْوال ُهم، أ ُبو ُعم ر  الِمْصِريُّ   ْرد  ى بُن و   410 ........................................ ُمْوس 

اِزٍم ا  ْول ى اْبِن ع بااٍس، أ ُبو ح  ِنيُّ ن ْبت ُل م   410 .................................................... لم د 

اِنيُّ   ْهٍل اْلُخر اس  ، أ ب و س  ِزيُّ  411 ................................................ ن ْصُر ْبُن ب اٍب الم ْرو 

، أ    ِشيُّ اِجٍب اْلُقر  اِنيُّ ن ْصُر ْبُن ح  ماٍد، وقيل: أ ُبو ي ْحي ى الُخر اس   412 ............................ ُبو ُمح 

رااِنيُّ   ، الح  ِريُّ ز  ْوٍح  الج  ِبيٍ  الب اِهِليُّ م ْوال ُهم، أ ُبو ر   413 ................................ الناْضُر بُن ع ر 

ِكْيمٍ   ِلِك بِن ح  ْبِد الم  ، و ُهو  أ ُخو ع  اِئِنيُّ ِكيٍم اْلم د   414 ...................................... ُنع ْيُم ْبُن ح 

ْمٍرو اْلُكوِفيُّ الناْحِويُّ اْلُمقْ   ر ة  أ ُبو ع   415 ........................................... ِرئُ ُنع ْيُم ْبُن م ْيس 

اِنيُّ    415 .................................................................... ُنع ْيُم ْبُن ه مااٍر اْلغ ط ف 

ْبِد ّللااِ األ ْزِديُّ   ، أ ُبو ع  ى الناْحِويُّ  416 ............................................. ه اُروُن ْبُن ُموس 

ر ام   417 ............................................................ ه اِنُئ ْبُن ِحز اٍم، ويقال: ابن ح 

اِئِني    ، أ ُبو الُبْهُلْوِل الم د  ز اِريِ   417 .............................................. الُهذ ْيُل بُن ِبال ٍل الف 

م ْشِقيُّ   ْبُد هللِا، الدِ  ماٌد، أ ْو ع  ٌب، و اسُمُه ُمح  ُل ل ق  ، ِقْيل: الِهق  ِكيُّ ْكس  اٍد السا  418 ............. الِهْقُل بُن ِزي 

ْيرفيُّ   ْهِم الُكوفيُّ الصا ْيٍد، أ ُبو الج   419 ............................................ ِهال ُل بُن أ ِبي ُحم 

، أ ُبو ِبْسط ام    ، الُبْرُجميُّ  420 ............................................ ه يااُج ْبُن ِبْسط اٍم التاِميِميُّ

ْحم نِ   ْبِد الرا ِعْيِد بِن ع  ، أ ُخو س  ْحم ِن، أ ُبو ُحراة  الب ْصِريُّ ْبِد الرا  421 ........................ و اِصُل ْبُن ع 

، أ بُ   ْرق اُء بُن ُعم ر  بِن ُكل ْيٍب الي ْشُكِريُّ  422 ..................................... و ِبْشٍر الُخو اِرْزِميُّ و 
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ِضيُن ْبُن ع ط اٍء بِن ِكن ان ة    ، أ ُبو ِكن ان ة   اْلو  ُسوِسيُّ  اْلُخز اِعيُّ ر  م ْشِقيُّ اْلك ف   423 ...................... الدِ 

، أ ُبو ه مااٍم بن أ ِبي ب ْدٍر الُكْوِفيُّ   ُكْوِنيُّ ِلْيِد بِن ق ْيٍس السا اِع بِن الو  ِلْيُد بُن ُشج   423 ................. الو 

ِشيُّ   ْحم ِن الُجر  ْبِد الرا ِلْيُد بُن ع   424 ............................................................. الو 

اِميُّ اْلِحْمِصيُّ   ِليُّ م ْوالُهُم، الشا ة  اْلب ج  ْيد  اِمٍل، أ ُبو ُعب  ِليُد ْبُن ك   425 ............................... اْلو 

ٍد القُ   ما ِلْيُد بُن ُمح  اِميُّ الو  ، أ ُبو ِبْشٍر الشا قاِريُّ ِشيُّ الُمو   426 ......................................... ر 

ِني    ِلْيِد ُعْثم ان، أ ُبو ُعْثم ان الم د  ِلْيُد بُن أ ِبي الو   426 ............................................ الو 

ة  و ْهُب بُن ع    و اِئيُّ الُكْوِفيُّ ْبِد هللِا ِمْن ب ِني ُسو اء  ة  السُّ ْيف   427 .............................. ، أ ُبو ُجح 

ام ة    ِريُّ الرُّه اِوي  ي ْحي ى ْبُن ُأس  ز  ْيٍد اْلج   427 .................................................. ، أ ُبو ز 

، الُكْوِفيُّ   ِليُّ ْبِد هللِا الب ج  ِرْيِر بِن ع  ْمِرو بِن ج   429 ............... ي ْحي ى بُن أ يُّْوب  بِن أ ِبي ُزْرع ة  بِن ع 

ْرم ان ي ْحي ى بُن أ ِبي ُبك ْيرٍ   ، ق اِضي ك  ْيِسيُّ م ْوال ُهْم، الُكْوِفيُّ ، أ ُبو ز ك ِرياا الق   430 ................ الع ْبِديُّ

اِميُّ   اِضي، الش  ْمٍرو اْلق  ، أ ُبو ع  ْمٍرو الط اِئيُّ اِن بِن ع  سا اِبٍر بِن ح   430 ................... ي حيى ْبُن ج 

، ن ِزْيُل ِتنِ ْيس    ْيِسيُّ ، التِ نِ  ، أ ُبو ز ك ِرياا، الب ْصِريُّ ياان  الب ْكِريُّ اِن بِن ح  سا  431 ................. ي ْحي ى بُن ح 

ْحم ِن الب ت ْلِهيُّ ي    ْبِد الرا ِميُّ م ْوال ُهم، أ ُبو ع  ْضر  ْمز ة  بِن و اِقٍد الح   432 ......................... ْحي ى بُن ح 

ن اٍب اْلك ْلِبيُّ   ، أ ُبو ج  ياة  الُكْوِفيُّ  434 ............................................... ي ْحي ى ْبُن أ ِبي ح 

ِعْيٍد الُكْوِفيُّ   ة  الو ادِعيُّ موالهم، أ ُبو س   435 ............................. ي ْحي ى بُن ز ك ِرياا بِن أ ِبي ز اِئد 

طا   ْوٍخ الق  ِعْيِد بِن ف رُّ ِعْيٍد الب ْصِريُّ ي ْحي ى بُن س   437 ........................................ اُن، أ ُبو س 

ٍر اْلُكوِفيُّ   ْعف  ، أ ُبو ج  ِميُّ ْضر  ْيٍل اْلح  ل مة ْبِن ُكه   438 ..................................... ي ْحي ى ْبُن س 

اِسِم الُكْوِفيُّ    439 .......................................... ي ْحي ى ْبُن ُعْقب ة  ْبِن أ ِبي اْلع ْيز اِر، أ ُبو الق 

، الِحْمِصيُّ   اِميُّ ، الش  ْيباِنيُّ  440 ............................... ي حيى ْبن أ بي ع مرو، أ بو ُزرع ة  السا

ِري ين  ْول ى الُعم  ذااُء، م  ِريُر، اْلح  ، الضا ِنيُّ ِقْيٍل اْلم د  ، أ ُبو ع  ِل الب ْصِريُّ كِ   441 .............. ي ْحي ى بُن الُمت و 

، الُمْقِرُئ، أ ُبو ز ك ِرياا الِعْجِليُّ ي ْحي ى بُن الي م ان الُكْوفِ    442 ......................................... يُّ

اصُّ   ْمٍرو اْلب ْصِريُّ الق  ، أ ُبو ع  ق اِشيُّ  444 .......................................... ي ِزيُد ْبُن أ ب اٍن الرا

ْسِريُّ   ْبِد هللِا الق  اِلِد بِن ع  دُّ خ  ، ج  ِليُّ ْيث ُم اْلب ج  ، أ ُبو اله  ْسِريُّ ِد ْبِن ُكْرِز الق   445 .............. ي ِزيُد ْبُن أ س 

ْمٍرو، أ    ، و ُهو  ي ِزْيُد بُن ع  مِ  قاةِ  ُبو ع ْوٍف الع اِمِريُّ ي ِزْيُد بُن األ ص  ، ن ِزيُل الرِ   446 ................. الب كااِئيُّ

ِميُّ اْلب ْصِريُّ   ْهض  ، أ ُبو ب ْكٍر اْلج  اٍع اأْل ْزِديُّ ْبِد هللِا بِن ُشج  ْيِد بِن ع  اِزٍم بِن ز   447 ............ ي ِزيُد ْبُن ح 

ْخٍر األ ْيِليُّ    447 ....................................................... ي ِزْيُد بُن أ ِبي ُسم ياة ، أ ُبو ص 

ِقيُر، أ ُبو ُعْثم ان  الُكْوِفيُّ   ْيٍب اْلف   448 ................................................. ي ِزيُد ْبُن ُصه 

ْنع اِنيُّ   م ْشِقيُّ الصا اِميُّ الدِ  ، أ ُبو ُيْوُسف  الشا ِبيُّ ح   449 ............................ ي ِزيُد ْبُن ُيوُسف  الرا

ْعُقْوُب بُن ِإبْ   اةِ ي  ، ق اِضي الُقض  ، أ ُبو ُيْوُسف  الُكْوِفيُّ اِريُّ  450 ............................ ر اِهْيم  األ ْنص 

اِزي    ْيٍش، ِحج  ْول ى ُقر  ب اٍح، م   451 ....................................... ي ْعُقوُب ْبُن ع ط اِء ْبِن أ ِبي ر 

ِنيُّ   ، وقيل: أ ُبو ِهال ٍل الم د  ، أ ُبو ُيْوُسف  ْبِد هللِا بِن أ ِبي ِهال ٍل األ ْزِديُّ ِلْيِد بِن ع  ْعُقْوُب بُن اْلو   452 ..... ي 

ْيِد ْبِن   ، أ ُبو ُيوُسف  الُكْوِفيُّ اإِلي اِدي ِ ي ْعل ى ْبُن ُعب   453 .......................... أ ِبي ُأم ياة  الطان اِفِسيُّ

ْوال ِنيُّ    454 ....................................................................... أ ُبو ِإْدِرْيس  الخ 
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اٍر األ ْشع ِريُّ أ ُبو   ْبُد هللِا بُن ق ْيٍس بِن ح ضا ى ع  ة  بُن أ ِبي ُمْوس   455 ............................... ُبْرد 

ـــــْبِريُّ الْ   ، السا ِشـــيُّ ْبر ة  اْلُقر  ِد ْبِن أ ِبي س  ما ِ ْبِن ُمح  ْبِد ّللاا نِ أ ُبو ب ْكِر ْبُن ع   457 .................... ـــيُّ م د 

نااطُ   ، الح  ، الُكْوِفيُّ ِديُّ اِلٍم األ س   458 ....................................... أ ُبو ب ْكٍر بُن ع يااِش بِن س 

ِنيُّ أ ُبو ب ْكٍر بُن ُمح    ، الم د  اِريُّ ، الناجا ِجيُّ ْزر  ، الخ  اِريُّ ْزِم األ ْنص   459 ................. ماِد بِن ع ْمٍرو ْبِن ح 

ِ ْبِن ُسْلم ى أ ُبو ب ْكٍر اْلُهذ    ْبِد ّللاا ، اْسُمُه ُسْلم ى ْبُن ع   460 ................ ِريُّ ِلي  اْلب ْص أ ُبو ب ْكٍر اْلُهذ ِلي 

ِنيُّ   ْحم ِن، اْلم د  ْبِد الرا ُد ْبُن ع  ما ، ُمح  اِريُّ اِبٍر اْلب ي اِضيُّ األ ْنص   461 ............................... أ ُبو ج 

ْول ى ب ِني ت ِمْيمٍ   ى: م اه ان، م  ى، و اْسُم أ ِبي ِعْيس  ى أ ِبي ِعْيس  ، ِعْيس  ٍر الرااِزيُّ ْعف   462 ............. أ ُبو ج 

، الِمْص   ، ُجْعُثُل ْبُن ه اع ان  الِقْتب اِنيُّ ْيِنيُّ ِعْيٍد الرُّع   462 ..................................... ِريُّ أ ُبو س 

ْول ى ب ِني ت ِمْيمٍ   ، م  ِقْيل : اْسُمُه: ِدْين اٌر الُكْوِفيُّ يًص، و  ِعْيٍد، ع ق   463 ............................ أ ُبو س 

ْبِد م ن افٍ  أ ُبو اْلع اصِ   ْمِس ْبِن ع  ْبِد الشا ْبِد اْلُعزاى ْبِن ع  ِبيِع ْبِن ع  ِبيِع، و ُهو  ل ِقيُط ْبُن الرا  464 .... ْبُن الرا

ْبُد هللاِ   ْيُد ْبُن و ْهٍب، وِقْيل : ع  ، ُعب  اِمٍر اأْل ْشع ِريُّ  465 .................................  ْبُن و ْهٍب أ ُبو ع 

ة     465 ................................................................................. أ ُبو ُعب ْيد 

ْبُد هللِا ْبُن ِعن ب ة    ، ع  ِنيُّ ْوال   466 ...................................................... أ ُبو ِعن ب ة  اْلخ 

اِد المدني  ن  اِسِم ْبُن أ ِبي الزِ   467 ........................................................... أ ُبو اْلق 

ليُّ   ْيلة الب ج   467 .......................................................................... أبو ُنح 
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