
 
 

 

 

َعدَّلونامُل  
 من رواة الكتب الستة 

 اجملروحني البن حبانكتاب يف 

 مجعًا ودراسة 

 

 

 إعداد

 د/ عاطف عبد احلميد أمحد عبد الرحيم

 أستاذ مساعد احلديث الشريف وعلومه

 جبامعة األزهر بالقاهرة



 
 
 

 جمعاً ودراسة  المجروحين البن حبانكتاب من رواة الكتب الستة في  َعدَّلونالمُ

 

 



 
 
 

 جمعاً ودراسة  المجروحين البن حبانكتاب من رواة الكتب الستة في  َعدَّلونالمُ

 

 المقدمة
ُرُسًلا ُمَبشِِّريَن الحمد هلل رب العالمين، الذي أنزل الكتب، وأرسل 

ٌة َبْعَد الرُُّسِل َوَكاَن اللاُه َعِزيزاا َوُمْنذِ  ِريَن ِلَئًلا َيُكوَن ِللنااِس َعَلى اللاِه ُحجا
َحِكيماا

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن محمداا عبده  ،(1)
ورسوله الذي أتم اهلل به النعمة، وأكمل به الدين، فصلى اهلل عليه وعلى آله 

 من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.وأصحابه و 
 أما بعد

فإن علم الجرح والتعديل من أهم علوم الحديث الشريف، إذ بمعرفة 
أحوال الرواة ُيعرف المقبول من المردود من المروّيات، ولذا قال الخطيب 
البغدادّي رحمه اهلل تعالى: لما كان أكثر األحكام ال سبيل إلى معرفته إال من 

م النظُر في حال الناقلين، والبحُث عن عدالة الرااوين، فمن ثبتت جهة النقل، َلزِ 
ال ُعِدل عنه والُتِمس معرفة الحكم من جهة غيره؛ ألن  عدالته جازت روايته، وا 

، ومع أن (2)األخبار حكمها حكم الشهادات في أنها ال تُقَبل إال عن الثقات
يعة، وحمايةا للّدين، وقد الجرح من الغيبة المحرمة؛ إال أنه ُجوِّز صوناا للشر 

وا أعمارهم في حفظ الحديث، والبحث عن أفذاٌذ، أفنَ اشتهر في هذا العلم نجوٌم 
أحوال رواته، حتى ُيقَبل حديث العدل الضابط، وُيرّد ما سواه، ممن ليس أهًلا 

وممن عًل كعبه، وذاع صيته، في هذا المجال:  ،لتحّمل الحديث الشريف ونقله
محمد بن ِحّبان بن أحمد التميمّي الُبْسِتّي، المتوفى سنة أربع   اإلماُم أبو حاتم  

وخمسين وثًلثمائة، وله في هذا المجال عدة كتب، وقد وَصَلنا منها كتابان: 
واآلخر -من وجهة نظره-كتاب الثقات، وقد ذكر فيه الرواة العدول الضابطين

ذكر فيه من هو  كتاب المجروحين من الُمحدِّثين والضعفاء والمتروكين، وقد
 مذكور بجرح، وُيرّد حديثه ألجل ذلك.

لكنه رحمه اهلل تعالى ُيجرِّح الراوي بالغلطة والغلطتين، وأحياناا بما ليس 
بَجْرح  ُمعَتبر  عند أهل الجرح والتعديل؛ وأحياناا َيِهم في بعض الراوة فيضعِّفهم 

                                                 

  .161( سورة النساء، آية 1)
 .222: 2( الجامع ألخًلق الراوي وآداب السامع:2)
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ثاقهم غيره من وهم ثقات، لذا كان في كتاب المجروحين بعض الرواة الذين و 
أئمة الجرح والتعديل، وقِبلوا حديثهم؛ ولهذا أردت أن أجمع الرواة الُمعدالين من 
، لئًل ُيغترا بذكرهم في المجروحين، وهم في حقيقة  هذا الكتاب في بحث خاص 
األمر في جملة الٌمعدالين الذين ُيقَبل حديثهم، إال أنني بعد استقراء الكتاب 

الذين خراج لهم  عدالينون كبيراا، فاقتصرت على الرواة المُ وجدت أن البحث سيك
أحد أصحاب الكتب الستة المشهورين: البخارّي، ومسلم، وأبو داود، والترمذّي، 

من رواة  عدالونوالناسائّي، وابن ماجه، رضي اهلل عنهم أجمعين، وسّميته: الم
: عدالين، وأقصد بالمالمجروحين البن حبان جمعاا ودراسةا كتاب الكتب الستة في 

 أصحاب الحديث الصحيح والحديث الحسن.
 وذلك ألني لم أجد بحثاا خاصاا في هذا الموضوع.
 وقد قسمت البحث إلى مقدمة، ومبحثين وخاتمة.

، أما المقدمة فبّينت فيها أهمية البحث، وسبب اختيار الموضوع، وخطة البحث
 ومنهجه.

 وأما المبحث األول ففيه مطلبان:
اسمه  وذلك بذكرالتعريف بابن ِحّبان بترجمة مختصرة له،  طلب األول:الم

ونسبه، وطلبه للعلم، وشيوخه، وتًلميذه، ومصنفاته، وثناء 
 العلماء عليه، والكًلم في معتقده، ووفاته. 

 ومنهج مؤلفه فيه.  ،فهو التعريف بكتاب المجروحين وأما المطلب الثاني:
الذين جراحهم ابن  رواة الكتب الستةلون من عدا الم :فهو وأما المبحث الثاني

  حبان في كتاب المجروحين مخالفاا بذلك أئمة الجرح والتعديل.
 فذكرت فيها أهّم النتائج التي توصلت إليها من خًلل البحث. وأما الخاتمة

 ثم ذيلت البحث بفهارس علمية على النحو التالي
 فهرس اآليات القرآنية.
 الواردة في البحث مرتبة ترتيباا هجائيا. فهرس أطراف األحاديث

 فهرس أسماء الرواة على الترتيب الهجائي. 
 فهرس المصادر والمراجع.

 فهرس الموضوعات. 
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 منهج البحث
 النحو التالي: منهجي في البحث علىكان 
قمت بجمع الرواة الذين أخرج حديثهم أصحاب الكتب الستة أو أحدهم،  -1

كان مجروحاا والصواب فيه مع ابن ِحّبان لم من كتاب المجروحين، فمن 
 أذكره في هذا البحث.

ذكرت الرواة الذين خالف فيهم ابن ِحّبان أئمة الجرح والتعديل فجراحهم هو  -2
 .عدالهمغيره، وكان الصواب مع من  عدالهمو 

 .1 رقمت التراجم في البحث رقماا مسلسًلا عاّماا يبدأ برقم -3
اا هجائّياا، ولما كان البحث خاصاا برواة الكتب الستة رتبت الرواة ترتيب -4

جعلت ترتيبهم كترتيب كتاب تهذيب الكمال، مبتدئاا بمن اسمه أحمد في 
حرف األلف، ومن اسمه محمد في حرف الميم، ومقدِّماا من اسمه عبد اهلل 
على غيره ممن اسمه عبد الجباار، وعبد الرحمن، وهكذا. وذكرت رموز 

الراوي من أصحاب الكتب الستة في بداية الترجمة مقتدياا من أخرج له 
 بالحافظ الِمزِّّي في تهذيب الكمال. 

من كتاب  ذكرت اسم الراوي أوالا، ثم قلت: قال ابن ِحّبان، فذكرت النصا  -1
والتي حققها األستاذ محمود  المجروحين معتمداا طبعة دار الوعي بحلب  

ثة أجزاء في مجلد واحد، وذلك لشهرتها إبراهيم زايد، وهي مطبوعة في ثًل
قها األستاذ حمدي عبد وانتشارها، ولم أهمل الرجوع إلى الطبعة التي حقا 

 لفي، وهي مطبوعة في مجلدين.المجيد السا 
 بعد ذكر قول ابن ِحّبان وضعت عنواناا باسم: أقوال علماء الجرح والتعديل. -6

في الراوي،  عديلاا بأعلى درجات التثم ذكرت أقوال علماء الجرح والتعديل مبتدئ
منتهياا بأشد درجات التجريح، وأحياناا أذكر رأي المتأخرين كالذهبّي، وابن 
رجب، وابن الُملقِّن، والِعراقّي،  والهيثمّي، وابن حجر، وأحياناا رأي الشيخ 

 أحمد شاكر، رحمهم اهلل تعالى جميعاا.
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لنتيجة التي توصلت إليها في بعد ذكر أقوال العلماء في الراوي أذكر ا -7
الحكم على الراوي من خًلل الجمع بين أقوال العلماء، فأقول قلت: ثم 

 أذكر الخًلصة موجزة.
ة، والتي اخّرجت األحاديث التي ذكرها ابن ِحّبان في تراجم بعض الرو  -8

 على َجرح الراوي، من مصادرها األصيلة.ابن ِحباان استدلا بها 
ن كان فإن كان من صواب ف من اهلل وحَده فله الحمد على ما أنعم، وا 

من خطأ فمني ومن الشيطان، واهلل ورسوله منه بريئان، وأسأل اهلل العفو 
 والغفران.

واهلل تعالى أسأل أن يوفقني إلى ما أردت وأن يجنبني الزلل، ويلهمني 
 الرشد.

 واهلل من وراء القصد، وهو حسبي وعليه اعتمادي.
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 المبحث األول
 وفيه مطلبان

بذكر  المطلب األول: التعريف بابن ِحّبان بترجمة مختصرة له
 اسمه ونسبه، وطلبه للعلم، وشيوخه، وتالميذه، ومصنفاته،

 والكالم في معتقده، ووفاته. وثناء العلماء عليه،
 والمطلب الثاني: التعريف بكتاب المجروحين

 ومنهج مؤلفه فيه.
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 المطلب األول
 ِحّبان ترجمة مختصرة البن

: هو محمد بن ِحبااَن بن أحمد بن ِحبااَن بن ُمعاذ بن َمعبد اسمه ونسبه
  .(3)، الُبْسِتيُّ (2)، الداارميّ (1)بن َسِهيد بن َهِدياة بن ُمّرة التاميميّ 

، واشتهر بابن ِحّبان.  كنيته: أبو حاتم 
 .(4): ولد رحمه اهلل تعالى سنة بضع وسبعين ومائتينمولده

 لم ورحالته طلبه للع
تتلمذ رحمه اهلل تعالى على علماء بلده، ثم رحل إلى البلدان المختلفة 

حيث قال: كان مكثراا من الحديث  (1)لسماع العلم. وقد بيان ذلك ياقوت الَحَمويُّ 
والرحلة والشيوخ، كان بحراا في العلوم، سافر ما بين الّشاش واإلسكندرية، سمع 

، وأبا الحسن محمد بن عبد (6)بن ابراهيم القاضيببلده ُبست: أبا أحمد إسحاق 
وقد ذكر الذهبّي رحمه اهلل تعالى أنه طلب العلم على  ،(7)اهلل بن الجنيد الُبستيّ 

                                                 

 .76: 3( نسبة إلى تميم، األنساب:1)
: 1ن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم. اإلكمال البن ماكوال:( نسبة إلى بنى دارم وهو دارم ب2)

 .278: 1، األنساب:431
: 2( نسبة إلى ُبست من أعمال سجستان وهي بلدة من بًلد كابل بين هراة وغزنة. األنساب:3)

، تاريخ 33: 4، 221: 2، وهي تقع اآلن بأفغانستان. ويراجع في ترجمته: األنساب:224
، الوافي 64،  التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد: 411: 1عجم البلدان:، م243: 12دمشق:

: 3، تذكرة الحفاظ:32: 16، سير أعًلم النبًلء:112: 26، تاريخ اإلسًلم:236: 2بالوفيات:
: 11. البداية والنهاية:113: 3، طبقات علماء الحديث:131: 3، طبقات الشافعية الكبرى:83
 .281: 4، شذرات الذهب:371يوطي: ، طبقات الحفااظ للس233

 .33: 16( سير أعًلم النبًلء:4)
 .411: 1( يراجع: معجم البلدان:1)
( هو إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الجبار القاضي البستي. قال ابن حبان: أحد النبًلء 6)

: 8تاريخ دمشق: ،122: 8من الُمحدِّثين والعقًلء من المتقنين مات سنة سبع وثًلثمائة. الثقات:
121. 

( هو محمد بن عبد اهلل بن الجنيد البستي. قال ابن حبان: كتبنا عنه نسخاا ِحساناا، مات سنة أربع 7)
 .111: 3أو ثًلث وثًلثمائة، وكان شيخاا صالحاا. الثقات:
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، ولعّله يقصد بداية رحًلته، بعد أن سمع علماء بلده، فسمع (1)رأس الثًلثمائة
ق، بالبصرة، ومصر، والموصل، وَنسا، وجرجان، وسجستان، وبغداد، ودمش

ونيسابور، وعسقًلن، وبيت المقدس، وطبرّية، وهراة، وُتْسَتر، وَمْنِبج، واألُُبلاة، 
 ، وغير ذلك.(2)وحراان، ومكة، وأنطاكّية، وُبخارى، وخراسان

 شيوخه
تتلمذ رحمه اهلل تعالى على شيوخ ال يكادون يُحصون، وذلك نظراا لتعدد 

وله رحمه اهلل تعالى: ولعلانا قد كتبنا رحًلته، وِهماته العالية. ومما يبيِّن ذلك ق
إلى اإلسكندرّية، ولم نرِو في كتابنا  ،(3)عن أكثر من ألفي شيخ  من إسبيجاب

ولهذا قال الذهبّي:  (4)إال عن مائة وخمسين شيخاا أقّل أو أكثر -الصحيح -هذا
سمع منه  وأكبر شيخ  لِقَيه هو الفضل بن الُحَباب الُجَمِحّي، ،(1)كذا فلتكن الِهَمم

بالبصرة، وسمع من: أبي عبد الرحمن الناسائّي، وأبي َيْعَلى، والحسن بن 
، إال أن أخصا شيوخه تأثيراا فيه هو ابن (6)سفيان، وابن خزيمة، وخلق كثير

خزيمة. ولذلك قال ياقوت الحموّي: أخذ فقه الحديث والفرض على معانيه عن 
. وقال ابن الصًلح: كان (7)تْلَمذ لهإمام األئمة أبي بكر ابن خزيمة، والزمه و 

واسع العلم، جامعاا بين فنون  منه كثيَر التصنيف، إماماا من أئمة الحديث، 

                                                 

 .126: 3( ميزان االعتدال:1)
: 16، سير أعًلم النبًلء:61، التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد: 243: 12( تاريخ دمشق:2)

32. 
( إسبيجاب بكسر الهمزة وسكون السين المهملة وكسر الباء وسكون الياء المثناة التحتية وفتح 3)

. وهي 124الجيم بعده ألف بعده باء بلدة بين تاشكند وسيرام. الفوائد البهية في تراجم الحنفية: 
 السوفيتي. اليوم ضمن جمهورية كازاخستان كبرى جمهوريات االتحاد

 . 112: 1( اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان:4)
 .34: 16( سير أعًلم النبًلء:1)
، 61، التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد: 42: 4، األنساب:243: 12( يراجع: تاريخ دمشق:6)

: 3، طبقات الشافعية الكبرى:114: 3، طبقات علماء الحديث:32: 16سير أعًلم النبًلء:
 .281: 4ذرات الذهب:، ش131

 .411: 1( معجم البلدان: 7)
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كثير التصرُّف فيه واالفتنان، يسُلك مسلك شيخه ابن خزيمة في استنباط فقه 
، وقال ابن حجر:  ابن ِحّبان تابٌع البن خزيمة، مغترٌف من (1)الحديث وُنَكته

 . (2)ناسٌج على ِمنواله َبْحره،
 تالميذه:

نظراا إلمامة ابن ِحّبان وشهرته وكثرة رحًلته فقد تتلمذ على يديه خلق 
كثير، ورَحل الناس إليه للسماع، وممن تتلمذ عليه: أبو عبد اهلل الحاكم، وابن 
مندة األصبهانّي، وأبو عبد اهلل الغنجار البخارّي، ومنصور بن عبد اهلل بن 

  .(3)ّي، وغيرهم كثيرخالد الّذهل
 تولِّيه القضاء:

لم يكن ابن ِحّبان رحمه اهلل تعالى بمعزل  عن حياة الناس، فقد تولاى 
القضاء في أكثر من مكان، فتولاى قضاء سمرقند مدة طويلة، وكذلك تولاى 

 ، وهذا يدل على مكانته العلمّية، ومنزلته في المجتمع.(4)قضاء نيسابور
 قيامه بالتدريس:

لى جانب قيامه بالتصنيف وتولِّيه القضاء، لم ُيهمل ابن ِحّبان التدريس إ
الذي هو من مهامِّ العلماء، وقد جعل كتبه في دار جعلها مدرسةا ألصحابه، 
ومسكناا للغرباء يقيمون بها من أهل الحديث والمتفقِّهة منهم، وجعل لهم ِجرايات  

جعلها في يد وصيٍّ سلامها إليه يستنفقونها من داره، وفيها خزانة كتبه التي 
، ولذلك قال أبو سعد (1)ليبُذلها لمن يريد َنْسخ شيء  منها من غير أن ُيخرجها

اإلدريسّي: ألاف المسند الصحيح، والتاريخ، والضعفاء، والكتب الكثيرة، في كل 
                                                 

 .111: 1( طبقات الفقهاء الشافعية:1)
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، وفقاه الناس بسمرقند ، وفي وْقفه هذه األوقاف ما يدّل على أنه كان من (1)فنٍّ
 ألثرياء رحمه اهلل تعالى. ا

 مصنفاته
ُيعد ابن ِحّبان رحمه اهلل تعالى من المكثرين من التّـصنيف في كلِّ 
الفنون، وخاصة في علم الحديث الشريف، فقد ترك تراثاا ضخماا في علوم 

وقد وصفه كل من ترجم له بأنه  متنوعة تدّل على سعة علمه، وعلّو هماته،
حتى قال أبو سعد السمعانّي: صناف تصانيف صاحب تصانيف، وحفظ واسع، 

، وقد أدات سعة علمه، وعلّو همته، وكثرة تصانيفه، إلى (2)لم ُيسبق الى مثلها
حسده وتدبير المؤامرات ضّده، ولذلك قال الحاكم: أبو حاتم  كبير في العلوم 

 ، وقال ابن حجر: كان صاحب فنون  وذكاء  مفرط  (3)وكان ُيحَسد لفضله وتقدُّمه
. وقد ذكر مسعود بن ناصر السِّجزّي للخطيب (4)وحفظ  واسع  إلى الغاية

البغدادّي أسماء مصنفات ابن ِحّبان، وذكر منها الخطيب أربعة وأربعين مصنفاا 
، ومنها: كتاب الصحابة خمسة أجزاء، وكتاب التابعين اثنا (1)سوى ما تركه

بين النقلة عشرة  عشر جزءا، وغرائب األخبار عشرون جزءا وكتاب الفصل
أجزاء. وقد وقفت من خًلل قراءتي لكتاب المجروحين على كتابين لم يذكرهما 

، وذكر (7)، وشرائط األخبار(6)الخطيب البغدادّي، وهما: التنبيه على التمويه
مسعود بن ناصر أن هذه الكتب قد ُفقدت بسبب أن ابن ِحّبان َسَبل كتبه 

فكان السبب في ذهابها مع تطاول الزمان:  ووَقفها وجمعها في دار رسمها بها،

                                                 

، 131: 3، طبقات الشافعية الكبرى:114: 3، طبقات علماء الحديث:211: 12( تاريخ دمشق:1)
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ث والفساد على أهل تلك البًلد. قال بَ ضعُف أمر السلطان، واستيًلُء ذوي العَ 
الخطيب: مثل هذه الكتب الجليلة كان يجب أن َيكُثر بها الناْسخ، ويتنافس فيها 

 ك خلِّدوها أحرارهم، وال أحسب المانع من ذلأهل العلم، ويكتبوها ألنفسهم ويُ 
إال قلاة معرفة أهل تلك البًلد لمحل العلم وفضله، وزهدهم فيه، ورغبتهم عنه، 

 .(1)وعدم بصيرتهم به
 ومما ُطبع من مؤلفاته: كتاب التقاسيم واألنواع، المعروف بصحيح 

به األمير عًلء الدين علّي بن بلبان الفارسيُّ على الكتب ابن ِحّبان وقد رتّ 
في تقريب صحيح ابن ِحّبان، وكتاب الثقات، وسماه: اإلحسان  ،واألبواب

وكتاب المجروحين من الُمحدِّثين والضعفاء والمتروكين، وكتاب السيرة النبوّية 
وأخبار الخلفاء، وكتاب مشاهير علماء األمصار وأعًلم فقهاء األقطار، وكتاب 
روضة العقًلء ونزهة الفضًلء. قال ابن عساكر: شكر اهلل له عنايته في 

 .(2)ا وأحسن مثوبته على جميل نّيته في أمرها بفضله ورأفتهتصنيفه
 ثناء العلماء عليه

تبوأ ابن ِحّبان رحمه اهلل تعالى مكانة عالية بين الُمحدِّثين، فقد كان ذا 
، وذهن   ، وعالماا بأنواع  من العلوم، فهو العالم الحَ  حفظ واسع  بر، حاضر 

ام الُحجة، أحد أوعية العلم. وقد وصفه والعًّلمة البحر، والحافظ الثاْبت، واإلم
كل من ترجم له باإلمامة والحفظ وكثرة المصنفات المتنوعة. وهذه عبارات من 
ثناء العلماء عليه: قال تلميذه أبو عبد اهلل الحاكم: كان ابن ِحّبان من أوعية 
يه العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ، ومن عقًلء الرجال...وكانت الرِّحلة إل

، وقال أيضاا: كان من (3)لسماع كتبه، وكانت الرحلة بخراسان إلى مصنفاته

                                                 

 .417: 1م البلدان:، معج321: 2( الجامع ألخًلق الراوي وآداب السامع:1)
 .214: 12( تاريخ دمشق:2)
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، وقال أبو سعد (1)أوعية العلم، صناف فخَرج له من التصنيف ما لم ُيسبق إليه
اإلدريسّي: كان من فقهاء الدين، وحفااظ اآلثار، والمشهورين في األمصار 

، وقال الخطيب البغدادّي: (2)ومواألقطار، عالماا بالطب، والنجوم، وفنون العل
، (4)، وقال أيضاا: كان ثقةا ثبتاا فاضًلا فِهماا (3)كان حافظاا ثْبتاا ضابطاا متقناا 

، وقال أبو سعد السمعانّي: (1)وقال ابن ماكوال: حافٌظ جليٌل كثيُر التصانيف
نيد، كان إماماا فاضًلا مكثراا من الحديث والرحلة والشيوخ، عالماا بالمتون واألسا

أخرج من معاني الحديث ما عجز عنه غيره، ومن تأمل تصانيفه وطالعها عِلم 
الين (6)أن الرجل كان بحراا في العلوم ، وقال ابن عساكر: أحد األئمِة الراحا

، وقال ياقوت الَحموّي: االمام العًلمة الفاضل المتقن، (7)والمصنِّفين المحسنين
لشيوخ، عالماا بالمتون واألسانيد، أخرج من كان مكثراا من الحديث والرِّحلة وا

علوم الحديث ما عجز عنه غيره، ومن تأّمل تصانيفه تأّمل منصف  عِلم أن 
الرجل كان بحراا في العلوم، وصارت تصانيفه عّدة ألصحاب الحديث غير أنها 

، ومن أراد مزيداا من ثناء العلماء عليه فليرجع إلى مصادر (8)عزيزة الوجود
   ترجمته.

 الكالم في معتقد ابن ِحّبان
ابن ِحّبان رحمه اهلل تعالى من أئمة الُمحدِّثين، ومن أهل السنة الكبار، 
كيف ال؟ وهو من أخصِّ تًلميذ ابن خزيمة إمام أهل السنة في وقته. وقد 

                                                 

 .61لمسانيد:( التقييد لمعرفة رواة السنن وا1)
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أثيرت على ابن ِحّبان شبهتان تطعنان في معتقده وقد أّدى ذلك إلى إخراجه 
الزندقة، وما هذا إال بسبب الحسد من علماء عصره، من بلده، والحكم عليه ب

 لتقدُّمه في العلوم ومكانته بين الناس.
 الشبهة األولى: أنه أنكر الحدا هلل تعالى. 

والشبهة الثانية أنه قال: النبوة: العلم والعمل. ومعنى ذلك أنها مكتسبة، 
 وليست منحة ربانّية. وهذا هو قول الفًلسفة.

 األنصارّي الهروّي: سألت يحيى بن عمار عن قال أبو إسماعيل 
أبي حاتم ابن ِحّبان الُبستّي قلت: رأيته؟ قال: وكيف لم أَره؟ ونحن أخرجناه من 
سجستان، كان له علٌم كثير، ولم يكن له كبير دين، قِدم علينا فأنكر الحدا هلل 
عز وجل، فأخرجناه من سجستان. وقال عبد الصمد بن محمد بن محمد بن 

لح: سمعت أبي يقول: أنكروا على أبي حاتم ابن ِحّبان قوله: النبوة العلم صا
والعمل، فحكموا عليه بالزندقة وُهجر، وُكتب فيه إلى الخليفة فكتب بقتله، 

 .(1)ولذلك خرج إلى سمرقند
ثباته نوع من فضول  أما الجواب عن الشبهة األولى: فإنكاره الحدا وا 

 لى فالمسائل التي لم َيرد فيها نصٌّ باإلثبات الكًلم والسكوت من الطرفين أو 
أو النافي ال ينبغي الخوض فيها فينبغي أن ينزِّه المسلم لسانه عن الكًلم فيها. 

: إنكاركم عليه بدعة أيضاا، والخوض في ذلك مما لم (2)قال الحافظ الذهبيّ 
َحدا أو يوَصف يأذن به اهلل، وال أتى نصٌّ بإثبات ذلك وال بنفيه، وتعالى اهلل أن يُ 

 ، إال بما وصف به نفسه، أو علامه ُرسله بالمعنى الذي أراد بًل ِمثل  وال كيف 
 َُلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو الساِميُع اْلَبِصير

. أو لعلاه رحمه اهلل تعالى امتنع من (3)
نِّعون التصريح بإثبات الحد باللفظ الذي اقُتِرح عليه، أو أتى بعبارة حملها المش

على إنكار الحدِّ كما اتفق للبخارّي في القرآن، وغير ذلك، وُكُتب ابن ِحّبان من 
                                                 

 .213: 12( تاريخ دمشق:1)
 .127: 3، وميزان االعتدال:32: 3، ونحوه في تذكرة الحفاظ:37: 16( سير أعًلم النبًلء:2)
 .11( سورة الشورى، من اآلية: 3)
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لها إلى آخرها جارية على التمسك بالسنة والثناء على أصحابها وذمِّ من  أوا
 .(1)يخالفها

وأما الشبهة الثانية ففي ثبوتها عنه نظر، ولذلك قال الذهبّي: هذه حكاية 
، (2)من كبار األئمة، ولسنا نداعي فيه العصمة من الخطأغريبة، وابن ِحّبان ف

: وقد حاول بعضهم الكًلم فيه من جهة معتقده ونَسبه إلى القول  وقال ابن كثير 
بأن النبّوة مكتسبة، وهي نزعة فلسفية واهلل أعلم بصحة َعْزوها إليه ونقلها 

وقد بيان ذلك ، وعلى تقدير ثبوتها فينبغي أن نحسن الظن بابن ِحّبان (3)عنه
الذهبّي فقال: يمكن أنه يريد أّن النبوة فيها كمال العلم، وكمال العمل، وهذا 

، (4)«الَحجُّ َعَرَفة»معروف في ذكر الشيء بأعظم صفاته. كقوله عليه السًلم: 
وفي ذلك أحاديث، ومعلوم أّن المسلم لو وقف بَعرفة فقط ما صار بذلك حاّجاا، 

ّنما ذكر أشهر أركان ا لحّج، وكذلك قول ابن ِحّبان فذكر أكمل ُنُعوت النبّي، وا 
وال يكون العبد نبّياا إاّل أن يكون عالماا عامًلا، ولو كان عالماا فقط لما ُعدا نبّياا 

، أو لعلاه يقصد أن عماد النبوة العلم (1)أبداا، فًل حيلة لبشر في اكتساب النبّوة
عتين، وذلك صف بهذين النّ ال من اتا والعمل، ألن اهلل لم يؤت النبوة والوحي إ

ألّن النبّي صلى اهلل عليه وسلم يصير بالوحي عالماا، ويلزم من وجود العلم 
اإللهّي العمل الصالح، فصدق بهذا االعتبار قوله النبوة العلم اللدنّي والعمل 
ن كان عنى الحصر، أي ليس شيٌء إال العلم والعمل، فهذه  المقرِّب إلى اهلل، وا 

                                                 

 .668: 2نكيل بما في تأنيب الكوثري من األباطيل للمعلمي اليماني:( يراجع الت1)
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، وُيَجّل ابن حبان عن ذلك. قال أبو ُزْرعة الِعراقّي: وما أظن (1)وفلسفةٌ  ةٌ زندق
ابن ِحّبان يقول: إن من حصل له العلم والعمل صار نبّياا، ولكن العلم والعمل 

اللاُه آلة للنبوة، ثم قد يؤتي اهلل العالم العامل النبوة، وقد ال يؤتيه اهلل إّياها، 
ِرَساَلَتهُ  َأْعَلُم َحْيُث َيْجَعلُ 

، وهذه المسألة تخّص ما كان قبل نبّينا عليه (2)
، وذلك ألنه (3)الصًلة والسًلم، أما اآلن فقد ُعِلم بالدليل القطعّي انتفاء ذلك

 صلى اهلل عليه وسلم آخر األنبياء والُمرَسلين. 
ولعلا ما أثير حوله من شبهات  بسبب حسده على تقدُّمه في العلوم 

تفّرد فيها من بين أقرانه. وهناك سبب آخر ذكره الدكتور محمد  المتنوعة التي
أبو ُشهبة حيث قال: والذي يظهر لي أن تعاطيه لعلوم الفلسفة والطّب والفلك 
هو الذي َحَمل هؤالء العلماء على التحامل عليه، وأن الرجل كان ثقةا نبيًلا ديِّناا 

 .(4)عاقًلا 
 وفاته 

طويلة في تحصيله وتدوينه وتدريسه،  بعد حياة عامرة بالعلم، ورحلة
مات رضي اهلل عنه وأرضاه ليلة الجمعة لثمان بقين من شوال سنة أربع 
وخمسين وثًلثمائة بمدينة بست وهو في الثمانين من عمره. ودفن بقرب 

، وقد خّلد اهلل تعالى ذكره بما تركه من تراث في خدمة العلم عامة، (1)داره
سأل اهلل تعالى أن يجعله مع المصطفى صلى اهلل عليه والسنة النبوّية خاّصة، أ

 وسلم في الجنة جزاءا بما قّدم.
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 المطلب الثاني
 ومنهج مؤلفه فيه التعريف بكتاب المجروحين

: كتاب المجروحين، وهو مشهور بهذا االسم، وذكر األستاذ اسم الكتاب 
ر الكتب محمود إبراهيم زايد أنه وجد على النسخة الخطّية الموجودة بدا

المصرّية اسم الكتاب: معرفة المجروحين من الُمحدِّثين والضعفاء والمتروكين، 
، وذكره ابن ِحّبان في كتاب الصحيح (1)قال وهو عنواٌن أدقُّ لمحتويات الكتاب

باسم كتاب المجروحين فقال: ومن صحا عندنا أنه غير عدل باالعتبار الذي 
اب المجروحين من الُمحدِّثين، بأحد أسباب وصفناه لم نحتّج به، وأدخلناه في كت

الجرح، ألّن الجرح في المجروحين على عشرين نوعاا ذكرناها بفصولها في أول 
كتاب المجروحين، بما أرجو الُغْنية فيها للمتأمل إذا تأملها فأغنى ذلك عن 

 .(2)تكرارها في هذا الكتاب
روحون مردودو : الرواة الذين يرى ابن ِحّبان أنهم مجموضوع الكتاب

الحديث، وقد جراحهم العلماء السابقون عليه، ومن كان يراه مجروحاا ولم يجد 
فيه كًلماا للسابقين كان َيسِبر رواياته ثم يضّعفه إماا بسبب َكِذبه، أو َوْهمه، أو 
ني ذاكر ضعفاء الُمحدِّثين  تفرُّده، أو بدعته وهكذا. قال رحمه اهلل تعالى: وا 

ن الماضين، ممن أطلق أئمتنا عليهم الَقْدح، وصّح عندنا وأضداد العدول م
، وقال في نهاية الكتاب: قد أملينا ما حضرنا من ذكر الضعفاء (3)فيهم الجرح

 .(4)والمتروكين وأضداد العدول من المجروحين
: ذكر ابن ِحّبان أنه أّلف كتاب التاريخ أصل الكتاب وسبب تأليفه
ت والمجروحين، ويظهر أنه ذكر ما فيه الكبير، وقد جمع فيه بين الثقا

                                                 

 ( مقدمة كتاب المجروحين: صفحة م.1)
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باألسانيد إلى قائليها، ثم إنه لما رأى صعوبة حفظ ما في الكتاب من األسانيد 
 :(1)والطرق والحكايات، اختصر هذا الكتاب في كتابين

األول: الثقات، ذكر فيه الرواة الموثاقين الذين ُيحتجُّ بأخبارهم، والثاني: 
لضعفاء والمتروكين وأضداد العدول، ممن ضّعفهم كتاب المجروحين، ذكر فيه ا

األئمة قبله وصّح ذلك عنده، وتعّهد رحمه اهلل تعالى بذكر السبب الذي من 
 أجله ُجِرح الراوي بسببه، وذلك باختصار.

قال رحمه اهلل تعالى مبّيناا سبب تأليف الكتاب: أما بعد فإن أحسَن ما 
ما يكتسب به الذُّْخر في الدنيا، حفظ  يّدخر المرء من الخير في العقبى، وأفضلَ 

ما ُيعرف به الصحيح من اآلثار، وُيَمياز بينه وبين الموضوع من األخبار، إذ 
ال يتهيأ معرفة السقيم من الصحيح، وال استخراج الدليل من الصريح، إال 
بمعرفة ضعفاء الُمحدِّثين والثقات، وكيفية ما كانوا عليه في الحاالت، فأما 

المرضّيون، والثقات المحدثون، فقد ذكرناهم بأسمائهم وما نعرف من  األئمة
ني ذاكر ضعفاء الُمحدِّثين وأضداد العدول من الماضين، ممن أطلق  أنبائهم، وا 
أئمتنا عليهم الَقْدح، وصّح عندنا فيهم الجرح، وأذكر السبب الذي من أجله 

القول بأخبارهم عند ُجرح، والعلة التي بها ُقِدح، لُيرفض سلوك االعوجاج ب
االحتجاج، وأقصد في ذلك ترك اإلمعان والتطويل، وألزم اإلشارة إلى نْفس 
ذ من الحيرة  التحصيل، وباهلل أستعين على الساداد في المقال، وبه نتعوا

 .(2)والضًلل، إنه منتهى رجاء المؤمنين، وولّي جزاء المحسنين
مّية نفيسة جمع فيها فوائد وقد قدام رحمه اهلل تعالى للكتاب بمقدمة عل

حديثّية مهمة بين َيدي الكتاب، ال َيستغني عنها باحث في علم الجرح 
والتعديل، ذكر فيها األخبار التي تدل على حفظ السنن ونشرها، وتغليظ الكذب 
على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، واألخبار التي تدل على استحباب معرفة 
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م ذكر أول من َوَقى الكذب عن رسول اهلل صلى الضعفاء، وجواز َجْرحهم، ث
اهلل عليه وسلم، والسبب الذي من أجله َمنع عمر رضي اهلل عنه الصحابة من 
إكثار الحديث، ثم ذكر أنواع جرح الضعفاء وأنه عشرين نوعاا، بداية بالذين 
يعتقدون الزندقة والكفر، وانتهاء بالُقّصاص الذين كانوا يضعون الحديث في 

ويْروونها عن الثقات، ثم ذكر إثبات النصرة ألهل الحديث إلى قيام  قصصهم
الساعة، ثم ذكر ستة أجناس من أحاديث الثقات ال يجوز االحتجاج بها. ثم 
نما ُنملي أسامي من ُضعِّف من الُمحدِّثين،  ذكر منهجه في ذكر الرواة فقال: وا 

بهم وأسبابهم، ونذكر عند وَتكالم فيه األئمة المرضّيون، ونذكر ما نعرف من أنسا
كل شيء منهم من حديثه ما ُيستدل به على وهائه في روايته تلك، وأقصد في 
ذكر أسمائهم المعجم، إذ هو أدعى للمتعلم إلى حفظه، وأنشط للمبتدئ في 
وْعيه، وأسهل عند البغية لمن أراده، واهلل أسأل السداد في الخطاب، وهو الدافع 

 . (1)غاية مفر الهاربين، وملجأ البغية للطالبين عنا سوء يوم الحساب، إنه
ومن خًلل قراءتي للكتاب يمكن أن أذكر منهجه في ذكر الرواة في 

 النقاط التالية:
ذكر الرواة المجروحين الذين جّرحهم األئمة السابقون ورَجح عنده جرحهم.  -1

ر ومن لم يجد فيه كًلماا للسابقين ذكر رأيه هو فيه، وذلك من خًلل سب
 رواياته، والنظر فيها.

ذكر اسم الراوي ونسبه بما يميِّزه عن غيره، وذكر لقبه وكنيته وبلده،  -2
 .وأحياناا يذكر سنة مولده ووفاته

رتاب الرواة على الترتيب الهجائّي فبدأ باأللف ثم الباء ثم التاء، وهكذا، إال  -3
 تاب.أنه قدم حرف الواو على الهاء، ثم ذكر الكنى في آخر الك

لم يرتِّب األسماء داخل كّل حرف ترتيباا هجائّياا دقيقاا، بل ذكر األسماء  -4
داخل الحرف مراعياا الحرف األول من االسم فقط. فمثًلا قال في بداية 
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: فمن الضعفاء من الُمحدِّثين ممن ابتداء اسمه  األسماء: قال أبو حاتم 
ن عبد اهلل الرقاشّي، ثم على األلف. ثم ذكر أبان بن أبي عياش، ثم أبان ب

 أبان بن نهشل، ثم أبان بن المحبر، وهكذا.
 ذكر بعض شيوخ الراوي وبعض تًلميذه غالباا. -1
ذكر بعض أقوال أئمة الجرح والتعديل في كثير من الرواة، وأحياناا َيكتفي  -6

 بقوله فقط.
. إال ذكر بعض األحاديث التي تدل على َوْهم الراوي، أو ضعفه، أو َكِذبه -7

أنه لم يلتزم ذلك في كّل الرواة، فأحياناا ُيجرِّح الراوي بدون أن يذكر دليًلا 
على َجْرحه كما قال في ترجمة ُبكَير بن أبي الساِميط المكفوف البصرّي: 
كثير الَوْهم ال ُيحتّج بخبره إذا انفرد ولم يوافق الثقات. ولم يذكر دليًلا على 

عفر بن ِزياد األحمر: كثير الرواية عن ما زعم. وكذلك قال في ترجمة جَ 
ذا روى عن الثقات تفراد عنهم بأشياء في القلب منها. ثم ذكر  الضعفاء، وا 
أن يحيى بن معين  سئل عنه؟ فقال بيده، لم ُيثَبِّْته، ولم يذكر حديثاا مما 
تفّرد به. وكذلك قال في ترجمة كثير بن ِشْنظير المازنّي: كان كثير الخطأ 

ة روايته، ممن يروي عن المشاهير أشياء مناكير، حتى خرج بها على قلّ 
عن حدِّ االحتجاج إال فيما وافق الثقات. ثم ذكر عن يحيى بن سعيد أنه 
كان ال يحّدث عنه. ولم يذكر له حديثاا ُمنَكراا، وغير ذلك كما سيرد في 

نما ذكرت هذه التراجم لُيستدل بها على ما سواها.  ثنايا البحث، وا 
 أحياناا يذكر سنة الوفاة للراوي، وكثيراا ما يهمل ذلك. -8
وقع البن ِحّبان وْهٌم في بعض الرواة، فأحياناا َيخلط بين راويين اشتركا في  -3

االسم واسم األب أحدهما ثقٌة واآلخر ضعيف فُيضعِّفهما على أنهما راو  
ل واحد كما فعل في ترجمة موسى بن ُعمير. ويوجد ثًلثة من الرواة ك

واحد منهم اسمه موسى بن ُعمير، األول: موسى بن ُعمير العنبري 
التميمي. وهو ثقٌة. والثاني موسى بن ُعمير، الذي يحدِّث عن أنس وهو 
شيٌخ ضعيف مجهول، والثالث: موسى بن ُعمير القرشي، أبو هارون 
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الكوفي األعمى، وهو متروك، وأحياناا َيِهم في اسم الراوي، كما فعل في 
بن مسلم، فقد سماه: عّباد بن مسلم، وقد نّبه على ذلك الدارقطنّي  عبادة

 وغيره كما سيرد في ثنايا البحث. 
 منهج ابن ِحّبان في الجرح والتعديل

جمع ابن ِحّبان رحمه اهلل تعالى بين النقيضين في علم الجرح والتعديل 
لتوثيق فهذا فهو متساهل في التوثيق متشدِّد في التجريح، أما إنه متساهل في ا

، ومن يطالع كتاب لسان الميزان البن من خًلل كتاب الثقات ظاهٌر جليٌّ 
حجر يجد أن ابن ِحّبان يوثِّق قوماا من المجهولين والمجروحين، وهذا بناءا على 
قاعدته في ضابط العدالة فقد عّرف العدل بأنه: من لم ُيعرف منه الَجْرح، فمن 

تبّين ضده، إذ لم ُيكلاف الناُس من الناِس معرفة لم ُيعلم بجرح فهو عدل إذا لم ي
نما ُكلِّفوا الحكم بالظاهر من األشياء غير الُمغّيب عنهم ، (1)ما غاب عنهم، وا 

إذ الناس أحوالهم على الصاًلح والعدالة حتى يتبّين منهم ما يوجب الَقْدح، 
ليه ابن ، قال ابن حجر: وهذا الذي ذهب إ(2)فُيجَرح بما ظهر منه من الجرح

ِحّبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبّين 
َجْرحه مذهٌب عجيٌب، والجمهور على خًلفه، وهذا هو مسلك ابن ِحّبان في 
كتاب الثقات الذي ألافه فإنه يذكر خلقاا ممن نصا عليهم أبو حاتم  وغيره على 

جهالة العين ترتفع برواية واحد  أنهم مجهولون، وكان عند ابن ِحّبان أن
، (3)مشهور، وهو مذهب شيخه ابن خزيمة، ولكن جهالة حاله باقية عند غيره

ولذلك ذكر كثيراا من الرواة في الثقات ممن ضعافهم غيره، ومن ينظر في ميزان 
االعتدال للذهبي، ولسان الميزان البن حجر يجد ذلك جلّياا. وقد كتب أستاذنا 

زق عامر كتاباا كبيراا سماه: البيان في ثقات ابن ِحّبان، ذكر فيه الدكتور رزق ر 
  الرواة الذين ذكرهم ابن ِحّبان في الثقات، وضعافهم غيره من العلماء.
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ده أنه خالف غيره دين فيه ومما يدل على تشدُّ أما الجرح فهو من المتشدِّ  
من احتجا به الشيخان من العلماء فجراح من ال يستحق التجريح، وأحياناا ُيجرِّح 

أو أحدهما. ولذلك قال ابن الصًلح: وربما غلط في تصرفه الغلط الفاحش 
، وهذا (2)، وقال الذهبّي: ابن ِحّبان صاحب تشنيع  وَشَغب  (1)على ما وجدته

البحث دليل على ذلك، ومن األدلة على تشدُّده في التجريح من خًلل الرواة 
ل في ترجمة أفلح بن سعيد األنصارّي: يروي المذكورين في هذا البحث، أنه قا

عن الثقات الموضوعات، وعن األْثبات الملزوقات، ال يحل االحتجاج به وال 
الرواية عنه. وقال الذهبّي: صدوٌق، وابن ِحّبان ربما قَصب الثقة، أي جّرحه، 

، وقال ابن حجر: فمستَند ابن ِحّبان (3)حتى كأنه ال يدري ما يخرج من رأسه
 ، وسيرد ذلك في ترجمته. (4)عيفه مردودفي تض

دوسي، الملقب بعارم: اختلط في وقال في ترجمة محمد بن الفضل السا 
آخر عمره وتغّير حتى كان ال يدري ما يحدِّث به، فوقع المناكير الكثيرة في 
روايته فما روى عنه القدماء قبل اختًلطه إذا ُعِلم أن سماعهم عنه كان قبل 

ج به محتج بعد العلم بما ذكرت أرجو أن ال ُيجرح في فعله ذلك، تغيُّره فإن احت
ذا لم ُيعلم  وأما رواية المتأخرين عنه فيجب التنكُّب عنها على األحوال، وا 

، (1)التمييز بين سماع المتقدِّمين والمتأخرين منه ُيترك الكّل وال ُيحتّج بشيء  منه
عنه بعد اختًلطه حديث وقال الدارقطني: ثقٌة، وتغيار بآخره، وما ظهر 

، قال الذهبّي: فهذا قول حافظ العصر الذي لم يأت بعد الناسائّي مثله، (6)ُمنَكر
فأين هذا القول من قول ابن ِحّبان الخسااف المتهوِّر في عارم.. ولم َيْقدر ابن 
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 . وقال في يونس بن (1)ِحّبان أن يسوق له حديثاا ُمنَكرا، فأين ما زعم؟
سكاف: ُمنَكر الحديث على قلاة روايته، ال يجوز االحتجاج به أبي الفرات اإل

. (3)، وقال الذهبّي: بل االحتجاج به واجب لثقته(2)لغلبة المناكير في حديثه
 .(4)وقال ابن حجر: ثقٌة، لم ُيصِب ابن ِحّبان في تليينه

وقال في ترجمة عبد اهلل بن جعفر بن الِمسور بن َمخَرمة: كان كثير 
في األخبار حتى يروي عن الثقات ما ال ُيْشبه حديث األْثبات، فإذا الَوْهم 

، وقال الذهبّي: (1)سمعها َمِن الحديث صناعته شهد أنها مقلوبة، فاستحق التاْرك
وقد أسرف ابن ِحّبان وبالغ.. ثم قال: كيف ُيترك، وقد احتج مثل الجماعة به، 

: قال ابن ِحّبان كان كثير وقال ابن حجر ،(6)سوى البخاري، ووثقه مثل أحمد؟
، وقال محمد بن (7)الوهم فاستحق الترك. كذا قال وكأنه أراد غيره فالتبس عليه

، وابن  عبد الواحد المقدسي: تكلام فيه ابن ِحّبان الُبستّي، وقد وثقه ابن معين 
 .(3)وقال الذهبّي: صدوق، ليانه ابن ِحّبان ،(8)معين  أعلم بالرِّجال من ابن ِحّبان

وقال في ترجمة ُسويد بن عمرو الكلبي: كان يقلب األسانيد ويضع على 
، وقال (12)األسانيد الصِّحاح المتون الواهية، ال يجوز االحتجاج به بحال
، وقال (11)الذهبّي: وأما ابن ِحّبان فأسرف واجترأ فقال: كان يقلب األسانيد..

                                                 

: 12، وسير أعًلم النبًلء:382، 373: 16، ومثله في تاريخ اإلسًلم:8: 4( ميزان االعتدال:1)
267 ،268. 

 .133: 3حين:( المجرو 2)
 .483: 4( ميزان االعتدال:3)
 .614( تقريب التهذيب: 4)
 .27: 2( المجروحين:1)
 .323: 7( سير أعًلم النبًلء:6)
 .173: 1( تهذيب التهذيب:7)
 .144: 1( السنن واألحكام عن المصطفى عليه أفضل الصًلة والسًلم:8)
 .117: 4( ميزان االعتدال:3)
 .311: 1( المجروحين:12)
 .213: 2ميزان االعتدال:( 11)
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، وقال في ترجمة (1)ليلابن حجر: ثقٌة أفحش ابن ِحّبان القول فيه، ولم يأت بد
سالم بن َعْجًلن األفطس: كان ممن يرى اإلرجاء، ويقلب األخبار، وينفرد 

، قال ابن حجر: أفرط ابن (2)بالُمعضًلت عن الثقات، اتُّهم بأمر  فُقتل َصْبراا 
ِحّبان، أما األمر السُّوء الذي زعم ابن ِحّبان أنه اتُِّهم به فهو أنه كان مع بني 

لب بنو العباس على الشام قتلوه. قال ابن حجر: وأما ما وصفه به أمية، فلما غ
من قلب األخبار وغير ذلك فمردود بتوثيق األئمة له، ولم يستطع ابن ِحّبان أن 

، وسيأتي مزيداا لذلك من خًلل هذا البحث، فهو كّله (3)يورد له حديثاا واحداا 
التجريح، وأسأل اهلل تعالى دليل على أّن ابن ِحّبان رحمه اهلل تعالى متشدٌد في 

 أن يعفو عنا وعنه، واهلل تعالى أعلم.

                                                 

 .262( تقريب التهذيب: 1)
 .342: 1( المجروحين:2)
 .424( يراجع: هدي الساري: 3)
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 المبحث الثاني
  عدَّلونالم

 الذين جرَّحهم ابن حبان رواة الكتب الستةمن 
 في كتاب المجروحين مخالفًا بذلك أئمة الجرح والتعديل 
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ّي، مولى خ ت ق: أحمد بن َبشير، القرشّي المخزومّي، أبو بكر الكوف -1
عمرو بن ُحَريث. قال ابن ِحّبان: ينفرد بالمناكير عن المشاهير. ثم ذكر 

 .(1)عن ابن َمعين  أنه قال: متروك
 أقوال علماء الجرح والتعديل:

 قال أبو بكر بن أبي داود: كان ثقةا، كثير الحديث، ذهب حديثه فكان 
: ليس بحديثه بأٌس (2)ال ُيحدِّث ، (4)ال أبو ُزْرعة: صدوقٌ ، وق(3)، وقال ابن َمعين 

وقال ابن ُنمير: كان صدوقاا، حسن المعرفة بأياام الناس، َحَسن الَفهم، وكان 
، وقال (6)، أستاذاا يخاِصم فيها، فَوضَعه ذاك عند الناس(1)رأساا في الشُّعوبياة

: (8)، وقال الدارقطنّي: ال بأَس به(7)الناسائّي: ليس به بأٌس  ، وقال أبو حاتم 
، وذكر له ابن َعِديٍّ عدة أحاديث وقال: وأحمد بن بشير له (3)ه الصدقمحل

أحاديث صالحة، وهذه األحاديث التي ذكرتها أنكر ما رأيت له، وهو في القوم 
، وتعّقبه الخطيب (11)، وقال عثمان الدارمّي: متروكٌ (12)الذين يكتب حديثهم

نما له أحاد يث تفراد بروايتها، وقد كان البغدادّي قائًلا: ليست حاله التاْرك، وا 
، وقال (1)، وقال ابن الجارود: تغيار، وليس حديثه بشيء  (12)موصوفاا بالصدق

                                                 

، وكلمة متروك إنما قالها عثمان الدارميُّ وليس ابن معين، كما سيتضح 142: 1( المجروحين:1)
 في الترجمة.

 .271: 1( تهذيب الكمال:2)
 .42: 2، الجرح والتعديل:432: 3( تاريخ ابن معين رواية الدوري:3)
 42: 2( الجرح والتعديل:4)
ل العجم على العرب. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير:1)  .313: 1( الشُّعوبياة: فرقة تفضِّ
 .271: 1( تهذيب الكمال:6)
 .13: 1( تهذيب التهذيب:7)
 .33( سؤاالت السلمي للدارقطني: 8)
 42: 2( الجرح والتعديل:3)
 .273: 1كامل في ضعفاء الرجال:( ال12)
 .266: 4، تاريخ بغداد:263: 1، الكامل في ضعفاء الرجال:128: 1( الضعفاء الكبير:11)
 .266: 4( تاريخ بغداد:12)
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أبو الوليد الباجي: الصواب ما قال فيه أبو ُزْرعة الرازي إنه صدوٌق، إال أنه 
، وقال ابن حجر: صدوٌق (2)ليس بالحافظ فإذا خالف الحفاظ كان حديثُهم أوَلى

. قلت: فهو صدوٌق تفراد بأحاديث، (3)ت سنة سبع وتسعين ومائةله أوهام، ما
فقد صّوب أبو الوليد الباجي قول أبي ُزْرعة بأنه صدوٌق، أما عثمان الدارمّي 

 فقد ردا عليه الخطيب البغدادّي كما سبق. واهلل أعلم.
م: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم القرشّي، أبو عبيد اهلل  -2

َبْحَشل، ابن أخي عبد اهلل بن وهب. قال ابن ِحّبان: كان ُيحدِّث  الِمْصرّي،
باألشياء المستقيمة قديماا، حيث كتب عنه ابن خزيمة وذووه، ثم جعل 
يأتي عن َعمِّه بما ال أصل له، كأن األرض أخرجت له أفًلذ كبدها، روى 
، عن ابن عمر، عن النبّي صلى اهلل عل ، عن نافع  يه عن َعمِّه، عن مالك 

، فيما (4)«ِإنا اللاَه َزاَدُكْم َصًَلةا ِإَلى َصًَلِتُكْم، َوِهَي اْلِوْترُ »وسلم أنه قال: 
شبه هذا، مما ال خفاء على من َكَتب حديث ابن وهب من رواته الثقات يُ 

 .(1)عنه أنه موضوع
 أقوال علماء الجرح والتعديل:

حكم عنه فقال: قال ابن أبي حاتم: سألت محمد بن عبد اهلل بن عبد ال
ثقة، ما رأينا إال خيراا، قلت: سمع من عمِّه؟ قال أي واهلل، وقال عبد الملك بن 
: كتبنا عنه وأمره مستقيم، ثم خلط بعد، ثم  ُشَعْيب بن الليث: ثقٌة، وقال أبو حاتم 
جاءني خبره أنه رجع عن التخليط، وقال: كان صدوقاا، وقال أبو ُزْرعة: رجع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

 .13: 1( تهذيب التهذيب:1)
 .314: 1( التعديل والتجريح لمن خّرج له البخاري في الجامع الصحيح:2)
 .78( تقريب التهذيب: 3)
هبي: ال َيحتمل مالك، بل وال ابن وْهب  هذا، وهكذا ذكره ابن حّبان تعليقا. سير أعًلم ( قال الذ4)

، وقال ابن 114: 1، وقال: هذا موضوع على ابن وهب. ميزان االعتدال:322: 12النبًلء:
 .16: 1حجر: هو حديث موضوع على مالك. تهذيب التهذيب:

 .143: 1( المجروحين:1)
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ورجوعه مما يحسِّن حاله، وال يبلغ به المنزلة التي كان قبل عن تلك األحاديث، 
: رأيت شيوخ أهل مصر الذين لحقتهم مجمعين على (1)ذلك ، وقال ابن َعِديٍّ

ضعفه، ومن َكَتب عنه من الغرباء غير أهل بلده ال يمتنعون من الرواية عنه، 
، فمن دونهم ا، وسألت عبدان وحداثوا عنه، منهم: أبو ُزْرعة الرازي، وأبو حاتم 

عنه، فقال: كان مستقيم األمر في أيامنا، وكان أبو الطاهر ابن السارح يحسِّن 
ن لم يكن يرويه عن عمه غيره،  فيه القول، وكل ما أنكروه عليه فمحتمل، وا 

ه به ، وقال ابن يونس: ضعيٌف، (3)، وقال الدارقطنّي: تكلاموا فيه(2)ولعله خصا
ة ، وقال الذهبّي: له أحاديث مناكير، وقد احتجا به (4)ال تقوم بحديثه ُحجا

، وذكر (7)، وقال: الحافظ العالم المحدِّث(6)، وقال أيضاا: ُمختَلٌف فيه(1)مسلمٌ 
ابن خزيمة أنه لما أنكروا عليه أحاديث، وعرضوها عليه، رجع عنها عن آخرها 

ابن حجر:  ، وقال(8)إال حديث مالك عن الزُّْهرّي، عن أنس "إذا حضر العشاء"
. قلت فهو ُمختلٌف فيه، (3)صدوٌق تغيار بآخره، مات سنة أربع وستين ومائتين

وحديثه حسن، وقد أخرج له مسلٌم، أما األحاديث التي ُأنكرت عليه فقد رجع 
، وابن خزيمة، ولذلك قال ابن حجر: وقد  عنها، كما قال أبو ُزرعة، وأبو حاتم 

ي أنكرت عليه؛ وألجل ذلك اعتمده ابن صّح رجوع أحمد عن هذه األحاديث الت
 . واهلل أعلم.(12)خزيمة من المتقدِّمين، وابن القّطان من المتأخرين

                                                 

 .62: 2( الجرح والتعديل:1)
 .323: 1( الكامل في ضعفاء الرجال:2)
 .283( سؤاالت السلمي للدارقطني: 3)
 .11: 1( تاريخ ابن يونس المصري:4)
 .378: 1( العبر في خبر من غبر:1)
 .41: 1( المغني في الضعفاء:6)
 .317: 12( سير أعًلم النبًلء: 7)
 .313، 318: 12( المرجع السابق:8)
 .82( تقريب التهذيب: 3)
 .16: 1تهذيب التهذيب:( 12)
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: أَبان بن عبد اهلل بن أبي حازم الَبَجلّي، الكوفّي. قال ابن ِحّبان: كان 4 -3
ممن فُحش خطؤه، وانفرد بالمناكير. ثم ذكر عن عمرو بن عليٍّ أنه قال: 

سعيد القّطان ُيحدِّث عنه بشيء  قّط، يعني أبان  ما سمعت يحيى بن
 .(1)البجلي

 أقوال علماء الجرح والتعديل:
، وقال (4): ثقٌة، وقال أحمد: صالح الحديث(3)، والِعجليّ (2)قال ابن َمعين  

، وأخرج الترمذّي حديثاا من طريقه وقال: هذا (1)البخارّي: صدوق الحديث
: وأبان هذا عزيز الحديث، عزيز وقال ابن َعِديٍّ  ،(6)حديث حسن صحيح

، وذكره (7)الروايات، ولم أجد له حديثاا ُمنَكر المتن فأذكره، وأرجو أنه ال بأَس به
، وقال الذهبّي: حسن (3)، وقال الدارقطنّي: كان ضعيفاا (8)ابن خلفون في الثقات

، وقال ابن حجر: صدوٌق في حفظه لين، مات في خًلفة أبي (12)الحديث
قلت: فهو صدوٌق كما قال البخارّي، وحّسن حديثه الترمذّي، وقال ، (11)جعفر

 الذهبّي: حسن الحديث، ولم يذكر ابن ِحّبان حديثاا أخطأ فيه أبان. واهلل أعلم.

                                                 

 . 42: 1، وقول عمرو بن عليٍّ في الضعفاء الكبير للعقيلي:33: 1( المجروحين:1)
 .236: 2، الجرح والتعديل:67( تاريخ ابن معين رواية عثمان الدارمي: 2)
 .11( تاريخ الثقات: 3)
 .232: 2( العلل ومعرفة الرجال:4)
 .117، حديث رقم 31( العلل الكبير: 1)
، 138، رقم 413، 418: 2سنن الترمذي: أبواب العيدين: باب ال صًلة قبل العيدين وال بعدها:( 6)

قال الترمذي: َحداثََنا َأُبو َعماار  الُحَسْيُن ْبُن ُحَرْيث  َقاَل: َحداثََنا َوِكيٌع، َعْن َأَباَن ْبِن َعْبِد اللاِه 
، َوهُ  ، َعْن َأِبي َبْكِر ْبِن َحْفص  ، َعْن اْبِن ُعَمَر، َأناُه الَبَجِليِّ َو اْبُن ُعَمَر ْبِن َسْعِد ْبِن َأِبي َوقااص 

، َهَذا «َأنا الناِبيا َصلاى اللاُه َعَلْيِه َوَسلاَم َفَعَلهُ »، َوَذَكَر «َخَرَج َيْوَم ِعيد  َفَلْم ُيَصلِّ َقْبَلَها َواَل َبْعَدَها»
 َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

 .68: 2ضعفاء الرجال:( الكامل في 7)
 .162: 1( إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي:8)
 .276: 8( العلل الواردة في األحاديث النبوية:3)
 .3: 1( ميزان االعتدال:12)
 .87( تقريب التهذيب: 11)
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ت: إسماعيل بن محمد بن ُجَحادة اليامّي، الكوفّي، المكفوف. قال ابن  -4
ن ُيْخطُئ، خرج ِحّبان: كان يحيى بن معين  سّيَء الرأي فيه وقد رآه، كا

 .(1)عن حدِّ االحتجاج به إذا انفرد
 أقوال علماء الجرح والتعديل:

: لم يكن به بأس : صدوٌق صالح (2)قال ابن َمعين  ، وقال أبو حاتم 
، وفي (1)، وحّسن الترمذّي حديثه(4)، وذكره ابن ِحّبان في الثقات(3)الحديث

: ليس بذاك، وقد رَأيُته وقال أبو داود: ليس بذاك ، (6)رواية عن ابن َمعين 
، وقال الذهبّي: (8)، وقال عثمان بن أبي شيبة: ال َيْسوي شيئاا (7)القويّ 

، وقال الشيخ أحمد شاكر: صدوٌق (12)، وقال ابن حجر: صدوٌق َيِهمُ (3)صدوقٌ 
. قلت: فهو صدوٌق، ُيْخطُئ في (11)صالح الحديث، ُيْخطُئ في بعض حديثه

                                                 

 .128: 1( المجروحين:1)
 .28، تاريخ أسماء الثقات:34: 4( تاريخ ابن معين رواية الدوري:2)
 .131: 2( الجرح والتعديل:3)
 .36: 8( الثقات:4)
، قال 3432، رقم 432: 1( سنن الترمذي: أبواب الدعوات: باب ما يقول العبد إذا مِرض:1)

ُد الترمذي: َحداثََنا ُسْفَياُن ْبُن َوِكيع  َقاَل: َحداثََنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ُمَحماِد ْبِن ُجَحاَدَة َقاَل: َحداثََنا َعبْ 
، َوَأِبي الَجبااِر ْبُن َعبا  ، َقاَل: َأْشَهُد َعَلى َأِبي َسِعيد  ، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن اأَلَغرِّ َأِبي ُمْسِلم  اس 

َمْن َقاَل: اَل ِإَلَه ِإالا اللاُه َواللاُه »ُهَرْيَرَة، َأناُهَما َشِهَدا َعَلى الناِبيِّ َصلاى اللاُه َعَلْيِه َوَسلاَم َأناُه َقاَل: 
َذا َقاَل: اَل ِإَلَه ِإالا اللاُه َوْحَدُه َأْكبَ  َقاَل: َيُقوُل اللاُه: ُر، َصداَقُه َربُُّه، َفَقاَل: اَل ِإَلَه ِإالا َأَنا، َوَأَنا َأْكَبُر، َواِ 

َذا َقاَل: اَل ِإَلَه ِإالا اللاُه َوْحَدُه اَل َشِريَك َلُه، َقاَل  اللاُه: اَل ِإَلَه ِإالا َأَنا َوْحِدي اَل اَل ِإَلَه ِإالا َأَنا َوْحِدي، َواِ 
َذا َقاَل: اَل ِإَلَه ِإالا اللاُه َلُه الُمْلُك َوَلُه الَحْمُد، َقاَل اللاُه: اَل ِإَلَه ِإالا َأَنا،  ِلَي الُمْلُك َوِلَي َشِريَك ِلي، َواِ 

َذا َقاَل: اَل ِإَلَه ِإالا اللاُه َواَل َحْوَل وَ  اَل ُقواَة ِإالا ِباللاِه، َقاَل اللاُه: اَل ِإَلَه ِإالا َأَنا، َواَل َحْوَل َواَل الَحْمُد، َواِ 
 َهَذا َحِديٌث َحَسٌن.«. ُقواَة ِإالا ِبي، َوَكاَن َيُقوُل: َمْن َقاَلَها ِفي َمَرِضِه ثُما َماَت َلْم َتْطَعْمُه الناارُ 

 .371: 1( التاريخ الكبير:6)
 .323: 1ذيب:( تهذيب الته7)
 .12( تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين: 8)
 .243: 1( الكاشف:3)
 .123( تقريب التهذيب: 12)
 .327: 6( مسند اإلمام أحمد بتحقيق الشيخ أحمد شاكر:11)
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، بعض حديثه، وحديثه حسن إال ما  أخطأ فيه، ويكفي فيه تعديل ابن َمعين 
وأبي حاتم، والترمذّي، والذهبّي، ولم يذكر ابن ِحّبان دليًلا على ما زعم. واهلل 

 أعلم. 
. قال (1)م س: أْفلح بن سعيد األنصارّي، موالهم، أبو محمد المدنّي الُقَبائيّ  -1

 قات، ابن ِحّبان: يروي عن الثقات الموضوعات، وعن األْثبات الملزو 
ال يحّل االحتجاج به، وال الرواية عنه. روى عن عبد اهلل بن رافع، مولى 

ِإْن »أم سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
َطاَلْت ِبَك ُمداٌة فسَتَرى َقْوماا َيْغُدوَن ِفي َسَخِط اهلِل عز وجل، َوَيُروُحوَن ِفي 

، ثم قال: هذا خبر بهذا اللفظ (2)«ِمْثل َأْذَناِب اْلَبَقرِ  َلْعَنِتِه َيحِملون ِسياطاا 
باطٌل، وقد رواه ُسهيٌل، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبّي صلى اهلل عليه 

اثناِن من أماتي لم أَرهما: رجاٌل بأيديِهم ِسَياٌط مثل َأْذَناِب اْلَبَقِر، »وسلم: 
 .(4)«(3)َوِنَساٌء َكاِسَياٌت َعاِرَياتٌ 

 ال علماء الجرح والتعديل:أقو 
: ثقٌة، َيروي خمسة أحاديث : كان ثقةا (1)قال ابن َمعين  ، وقال ابن سعد 

: شيٌخ صالح الحديث، وفي رواية عن ابن (6)قليل الحديث ، وقال أبو حاتم 
، وذكره ابن (1): ليس به بأٌس، وقال أحمد: ما به بأٌس (8)، والناسائيّ (7)َمعين  

                                                 

( بضم القاف والباء المعجمة نسبة إلى ُقبا، وهو موضع بالمدينة، وبه المسجد المشهور. 1)
 .323: 12األنساب:

مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها ( أخرجه 2)
 ، من طريق أفلح، به.2817، رقم 2133: 4الضعفاء:

: 3( أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة: باب النساء الكاسيات العاريات المائًلت المميًلت:3)
ها: باب النار يدخلها الجباارون والجنة ، وفي كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهل2128، رقم 1682

 ، من طريق سهيل، به.2128، رقم 2132: 4يدخلها الضعفاء:
 176: 1( المجروحين:4)
 .324: 3( تهذيب الكمال في أسماء الرجال:1)
 .463: 1( الطبقات الكبرى:6)
 .324: 2( الجرح والتعديل:7)
 .324: 3( تهذيب الكمال:8)
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وقال ابن حجر: ثقٌة مشهوٌر، ثم ذكر أن الحديث المذكور  ،(2)ِحّبان في الثقات
، ثم قال ابن حجر: وهذا (3)ذكره ابن الجوزّي في الموضوعات تبعاا البن ِحّبان

الحديث أخرجه مسلم عن جماعة من مشايخه عن أبي عامر الَعَقدي بهذا، 
وأخرجه من وجه آخر، ولم أقف في كتاب الموضوعات البن الجوزّي على 

نها  شيء   َحَكم عليه بالوضع وهو في أحد الصحيحين غير هذا الحديث، وا 
، وقال أيضاا: فمستَند (4)لغفلٌة شديدٌة منه. ثم ذكر أقوال العلماء في توثيق أفلح

، وقال الذهبّي: صدوٌق، أفحش ابن ِحّبان القول (1)ابن ِحّبان في تضعيفه مردود
 ، حتى كأنه (7)قَصب الثقة ، وقال أيضاا: صدوٌق، وابن ِحّبان ربما(6)فيه

. قلت: فهو صدوٌق، (3)، وقال ابن حجر: صدوقٌ (8)ال يدري ما يخرج من رأسه
وحديثه حسن، والحديث الذي اعتمد ابن ِحّبان عليه في تضعيف أفلح حديٌث 

 صحيٌح أخرجه مسلم، فمستَند ابن ِحّبان في تضعيفه مردود. واهلل أعلم.
بشي، أبو عمران، وقيل: أبو عمرو المكي. خ ت س ق: أيمن بن ناِبل الح -6

قال ابن ِحّبان: كان ُيْخطُئ، وينفرد بما ال ُيتاَبع عليه، وكان يحيى بن 
معين حَسن الرأي فيه، والذي عندي تنكُُّب حديثه عند االحتجاج إال ما 
 وافق الثقات، أولى من االحتجاج به، روى أيمن، عن فاطمة، عن 

َعَلْيُكْم »لنبّي صلى اهلل عليه وسلم قال: أم كلثوم، عن عائشة، أن ا
ِباْلَبِغيِض النااِفِع، التاْلِبيَنِة، َوالاِذي َنْفسي ِبَيِدِه ِإناَها َلَتْغِسُل َبْطَن َأَحِدُكْم َكَما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

 .223ام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم: ( سؤاالت أبي داود لإلم1)
 . 134: 8( الثقات:2)
 .121: 3( الموضوعات:3)
 . 31( القول المسدد في الذب عن المسند لإلمام أحمد: 4)
 .368: 1( تهذيب التهذيب:1)
 .42( ديوان الضعفاء: 6)
 . 677: 1( أي جرحه، وقصب: أي شَتم وعاب. يراجع: لسان العرب:7)
 .31، ونقله عنه ابن حجر في القول المسدد:274: 1ان االعتدال:( ميز 8)
 . 114( تقريب التهذيب: 3)
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َيْغِسُل اْلَوَسخ َوْجهه ِباْلَماِء. َقاَلْت: َوَكاَن الناِبيُّ َصلاى اهلُل َعَلْيِه َوَسلاَم ِإَذا 
اْشَتَكى َأَحٌد ِمْن َأْهِلِه َلْم َتَزْل اْلُبْرَمُة َعَلى النااِر َحتاى يأتي َعَلى َأَحِد َطَرَفْيِه 

ماا َمْوتٌ  ، ثم ذكر سنده عن أيمن، وقال: ولست أدري (1)«ِإماا َحَياٌة َواِ 
نكٌر بمراة، وقد قال وكيع: عن أيمن بن فاطمة هذه َمْن هي، والخبر مُ 

أة من قريش، يقال لها أم َكْلَثم، عن عائشة، ولم يذكر نابل، عن امر 
، وقال يحيى بن ُسليم: عن أيمن بن نابل، عمن (2)فاطمة، وال قال أم كلثم

ذَكره عن عائشة، وهذا التخليط كله من سوء حفظه، وأيمن كان يخطىء 
 .(3)وُيحدِّث على التاوهُّم والحسبان

 أقوال علماء الجرح والتعديل:
: ثقٌة، وقال (6)، والِعجليّ (1)، وابن عمار الَمْوِصليّ (4)الثوريّ  قال سفيان

: ثقٌة، وكان ال يفصح، فيه ُلْكنة ، وقال الحاكم: ثقٌة قد احتجا به (7)ابن َمعين 
، وقال أحمد: صالح (3)الحديث ، وقال الترمذّي: ثقٌة عند أهل(8)البخاريّ 
، وقال الدارقطنّي: (11)بالقويّ  ، وقال ابن الَمِدينّي: كان ثقةا، وليس(12)الحديث

                                                 

، من طريق 7131، رقم 81: 7( أخرجه الناسائّي في الكبرى: كتاب الطب: باب الدواء بالتلبينة:1)
 أيمن، به.

وهذه األسانيد . 3446، رقم 1142: 2( هذا الطريق أخرجه ابن ماجه: كتاب الطب: باب التلبينة:2)
: 4ضعيفة فاطمة بنت أبي ليث، ويقال بنت أبي عقرب. قال الذهبي: مجهولة. ميزان االعتدال:

، وكلثم، أو أم كلثوم، قال ابن حجر: ال 711، وقال ابن حجر: مقبولة. تقريب التهذيب: 623
 .712ُيعرف حالها. تقريب التهذيب: 

 .183: 1( المجروحين:3)
 .443: 3، تهذيب الكمال:13: 12( تاريخ دمشق:4)
 .14: 12( تاريخ دمشق:1)
 .71( تاريخ الثقات: 6)
 .313: 2، الجرح والتعديل:83: 3، ورواية الدوري:71( تاريخ ابن معين رواية الدارمي: 7)
 .383، رقم 333: 1( المستدرك على الصحيحين:8)
 .322، رقم 238: 3( سنن الترمذي:3)
 .18جروحين البن حّبان: ( تعليقات الدارقطنّي على الم12)
 .141( سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني: 11)
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، وذكر له ابن (1)ليس بالقوّي، خالف الناس، ولو لم يكن إال حديث التشهد
َعِديٍّ عدة أحاديث وقال: وهو ال بأَس به فيما يرويه، وما ذكرته جملة أحاديثه، 
ولْم أَر أحداا ضعافه ممن تكلام في الرجال، وأرجو أن أحاديثه ال بأَس بها، 

لى الضاعف ما هو(2)صالحة  ، وقال (3)، وقال يعقوب بن شيبة: صدوٌق وا 
: شيخٌ  ، وقال الذهبّي: (1)، وقال الناسائّي: ال بأَس به، والحديث خطأ(4)أبو حاتم 
. قلت: فهو (7)، وقال ابن حجر: صدوٌق َيِهم، من الخامسة(6)تابعيٌّ صدوقٌ 

، أما األحاديث التي صدوٌق، َوِهم في حديث الّتشهد، وقد احتجا به البخاريّ 
 ذكرها ابن ِحّبان فالضاعف فيها من غيره كما سبق في التخريج. واهلل أعلم.

س: ُبكَير بن أبي الساِميط المكفوف البصرّي. قال ابن ِحّبان: كثير الَوْهم  -7
 .  (8)ال ُيحتّج بخبره إذا انفرد ولم يوافق الثقات

 أقوال علماء الجرح والتعديل:
: (3)ّي: بصريٌّ ثقةٌ قال الِعجل  : صالٌح، وقال أبو حاتم   ، وقال ابن َمعين 

، وقال الذهبّي، وابن حجر: (11)، وذكره ابن ِحّبان في الثقات(12)ال بأَس به

                                                 

 .187( سؤاالت الحاكم للدارقطني: 1)
 .143: 2( الكامل في ضعفاء الرجال:2)
 .11: 12( تاريخ دمشق:3)
 .313: 2( الجرح والتعديل:4)
. من طريق أيمن بن 1281، رقم 43: 3( سنن الناسائّي: كتاب السهو: باب نوع آخر من التشهد:1)

كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم »نابل، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد اهلل قال: 
يعلِّمنا التشهد كما يعلِّمنا السورة من القرآن، بسم اهلل وباهلل. الحديث. وهو خطٌأ كما قال الناسائّي، 

 اهلل وباهلل.ألن الروايات الصحيحة ليس فيها: بسم 
 .31: 1( المغني في الضعفاء:6)
 .117( تقريب التهذيب: 7)
 .131: 1( المجروحين:8)
 .86( تاريخ الثقات: 3)
 .426: 2( الجرح والتعديل:12)
 .121: 6( الثقات:11)
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. قلت فهو صدوٌق، وانفرد ابن ِحّبان بتضعيفه، ولم َيذكر دليًلا على (1)صدوقٌ 
 أعلم. ما زعم مما َوِهم فيه ُبكير، بل ذكره في الثقات. واهلل

: َبْهُز بن َحكيم بن معاوية بن َحْيدة الُقَشْيرّي، َأبو عبد الملك 4خت  -8
سحاق  البصرّي. قال ابن ِحّبان: كان ُيْخطُئ كثيراا. فأما أحمد بن حنبل، وا 
بن إبراهيم، رحمهما اهلل فهما يحتّجان به ويرويان عنه. وتركه جماعة من 

، (2)«َوَشْطَر ِإِبِلِه َعْزَمٌة ِمْن َعَزَماِت َربَِّناِإناا آِخُذوه، »أئمتنا، ولوال حديث: 
 .(3)ألدخلناه في الثقات، وهو ممن أستخير اهلل عز وجل فيه

 أقوال علماء الجرح والتعديل:
، وابن الَمِدينيّ   ، (7)، والحاكم(6)، والناسائيّ (1)، والترمذيّ (4)قال ابن َمعين 

: ثقٌة، وقال أبو داود: أحاديثه (3)رود، وابن القّطان، وابن الجا(8)وابن شاهين
، وقال أبو جعفر البستّي: إسناد بهز بن حكيم، عن أبيه، عن َجدِّه (12)ِصحاحٌ 

                                                 

 .127، تقريب التهذيب: 271: 1( الكاشف:1)
، وفي باب سقوط 2444، رقم 11: 1( أخرجه الناسائّي: كتاب الزكاة: باب عقوبة مانع الزكاة:2)

، واللفظ له، والحديث 2443، رقم 21: 1الزكاة عن اإلبل إذا كانت َرَسًلا ألهلها ولحمولتهم:
، اَل ُيَفراُق ِإِبٌل َعْن ِحَساِبَها، َمْن َأْعَطاَها »بتمامه:  ِفي ُكلِّ ِإِبل  َساِئَمة  ِفي ُكلِّ َأْرَبِعيَن اْبَنُة َلُبون 
 ُه َأْجُرَها، َوَمْن َأَبى َفِإناا آِخُذوَها، َوَشْطَر ِإِبِلِه َعْزَمٌة ِمْن َعَزَماِت َربَِّنا، اَل َيِحلُّ آِلِل ُمَحماد  ُمْؤَتِجراا َفلَ 

وأخرجه بلفظ: "وشطر ماله": أبو داود: كتاب الزكاة: باب في « َصلاى اهلُل َعَلْيِه َوَسلاَم ِمْنَها َشْيءٌ 
. من حديث معاوية بن َحيدة رضي اهلل عنه، والحديث 1171 ، رقم121: 2زكاة السائمة:
 إسناده حسن.

 .134: 1( المجروحين:3)
 .432: 2( الجرح والتعديل:4)
 .1837، بعد حديث رقم 323: 4( سنن الترمذي:1)
 262: 4( تهذيب الكمال:6)
 .42( المدخل إلى كتاب اإلكليل:7)
 .43( تاريخ أسماء الثقات: 8)
 .166: 1واإليهام:( بيان الوهم 3)
 .82: 3( تاريخ اإلسًلم:12)
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: هو (1)صحيح ، وقال أبو ُزْرعة: صالٌح، ولكنه ليس بالمشهور، وقال أبو حاتم 
: أرجو أنه ال بأَس به (2)شيٌخ ُيكَتب حديثه وال ُيحتجُّ به في ، وقال ابن َعِديٍّ

رواياته، ولم أَر أحداا تخلاف في الرواية من الثقات، ولم أَر له حديثاا ُمنَكراا، 
، وتعقاب الذهبّي ابن ِحّبان في (3)وأرجو أنه إذا حداث عنه ثقٌة فًل بأس بحديثه

نما  كًلمه فقال: في قوله هذا مؤاخذات: إحداها قوله: كان ُيْخطُئ كثيراا. وا 
رفاقه له، وهذا فانفرد بالنسخة المذكورة وما شاركه  ُيعرف خطأ الرجل بمخالفة

فيها، وال له في عاماتها رفيق، فمن أين لك أنه أخطأ؟ الثاني قولك: تركه 
جماعة. فما علمت أحداا تركه أبداا، بل قد يتركون االحتجاج بخبره، فهًلا 
ٌز أفصحت بالحق. الثالث: ولوال حديث: إنا آخذوها، فهو حديث انفرد به َبه

، وأما (4)أصًلا ورأساا، وقال به بعض المجتهدين... وحديثه قريب من الصحة
أبو حاتم  فتعقبه ابن القّطان قائًل: وقول أبي حاتم ال ُيحتجُّ به: ال ينبغي أن 

، وقال ابن حجر: هو موثاق (1)ُيقَبل منه إال بحجة، وبهٌز ثقٌة عند من َعِلمه
ن أن يقال عن بهز بن حكيم  أنه صدوٌق، . قلت: فأقّل ما يمك(6)عند الجمهور

، وقد ضرب العلماء حديث بهز بن حكيم، عن (7)كما وصفه بذلك ابن حجر
، وأما (8)أبيه، عن َجدِّه، مثاالا ألعلى درجات الحسن، وأدنى درجات الصحيح

 الحديث المذكور فهو حديث حسن. واهلل أعلم.

                                                 

 .166: 1( بيان الوهم واإليهام:1)
 .431: 2( الجرح والتعديل:2)
 .214: 2( الكامل في ضعفاء الرجال:3)
 .81، 82: 3( تاريخ اإلسًلم:4)
 .166: 1( بيان الوهم واإليهام:1)
 .311: 13( فتح الباري:6)
 .128( تقريب التهذيب: 7)
، 38، التقريب والتيسير: 311، مقدمة ابن الصًلح: 42المدخل إلى كتاب اإلكليل:( يراجع: 8)

 .174: 1، تدريب الراوي:142: 2، المقنع في علوم الحديث:32الموقظة: 
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و الُغْصن المدنّي. قال ابن ي د س: ثابت بن قيس الِغفارّي، موالهم، َأبُ  -3
ِحّبان: كان قليل الحديث، كثير الَوْهم، فيما يرويه، ال ُيحتجُّ بخبره. ثم نقل 

 .(1)عن ابن َمعين  أنه قال: ضعيف

                                                 

 .226: 1( المجروحين:1)
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 أقوال علماء الجرح والتعديل:
: ليس به بأٌس، وذكره (3)، والناسائيّ (2)، وقال ابن َمعين  (1)قال أحمد: ثقةٌ 

: ليس حديثه بذاك، وهو (4)قاتابن ِحّبان في الث ، وفي رواية عن ابن معين 
: هو ممن ُيكَتب حديثه(1)صالحٌ  ، وقال الحاكم: ليس بحافظ  (6)، وقال ابن َعِديٍّ

: كان شيخاا قليل الحديث(7)وال ضابط   ، (3)، وقال الذهبّي: ثقةٌ (8)، وقال ابن سعد 
م، مات سنة ثمان ، وقال ابن حجر: صدوٌق َيهِ (12)وقال: ُمختلٌف في ضعفه

. قلت: فهو ُمختلٌف فيه، وحديثه حسن. ولم (11)وستين ومائة، وهو ابن مائة
 يذكر ابن ِحّبان دليًلا على ما زعم. واهلل أعلم.

، والد وكيع  -12 ؤاسيُّ بخ م د ت ق: الجرااح بن َمِليح بن عِدّي بن فارس  الرُّ
عم يرفع المراسيل، زَ بن الجرااح. قال ابن ِحّبان: كان يقلب األسانيد، و 

اعاا للحديث  .(12)يحيى بن معين أنه كان وضا

                                                 

 .416: 2( الجرح والتعديل:1)
 .181: 3، ورواية الدوري:18: 1( تاريخ ابن معين رواية ابن محرز:2)
 .371: 4يب الكمال: ( تهذ3)
 .32: 4( الثقات:4)
 .232: 2، الكامل في ضعفاء الرجال:173: 1( الضعفاء الكبير:1)
 .233: 2( الكامل في ضعفاء الرجال:6)
 .122( سؤاالت السجزي للحاكم: 7)
 .464: 1( الطبقات الكبرى:8)
 .282: 1( الكاشف:3)
 .17( ديوان الضعفاء: 12)
 .133( تقريب التهذيب: 11)
 .213: 1( المجروحين:12)
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 أقوال علماء الجرح والتعديل:
: ثقٌة، وقال (3)، ويعقوب بن سفيان(2)، وأبو داود(1)قال ابن معين  

: ليس به بأٌس، ُيكَتب حديثه(4)البخارّي: صدوقٌ  ، (1)، وفي رواية عن ابن َمعين 
: (7)، وقال الِعجلّي: ال بأَس به(6)وقال الناسائّي: ليس به بأٌس  ، وقال ابن َعِديٍّ

وألبي وكيع  هذا أحاديث صالحة، وروايات مستقيمة، وحديثه ال بأَس به، وهو 
: ضعيف (8)صدوٌق، ولم أجد في حديثه ُمنَكراا فأذكره ، وفي رواية عن ابن َمعين 

: ُيكتب ح ديثه وال ُيحتّج الحديث، أمثل من أبي يحيى الحمااني، وقال أبو حاتم 
: كان َعِسراا في الحديث، (12)، وقال ابن عمار: ضعيف(3)به ، وقال ابن سعد 

وقال الَبْرقانّي عن الدارقطنّي: ليس بشيء ، هو كثير الَوْهم،  ،(11)ممتنعاا به
، وقال ِسْبط ابن العجمي: وثاقة ابن َمعين  مرة، (12)قلت: ُيعتبر به؟ قال: ال
أنه لم َيذكر فيه أنه وضع، وقد رأيت عن ابن دحية وضعافه أخرى، والحاصل 

قال يحيى: كان الجرااح واضعاا للحديث، وعلى تقدير ثبوت ذلك عن يحيى فيه 
، وقال: صدوٌق ُوثِّق، وليانه (14)، وقال الذهبّي: صدوقٌ (13)ذكرته في هؤالء

                                                 

 .267: 3( تاريخ ابن معين رواية الدوري:1)
 .116( سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود في الجرح والتعديل: 2)
 .131: 3( المعرفة والتاريخ:3)
 .334( العلل الكبير للترمذي:4)
 .412: 2( الكامل في ضعفاء الرجال:1)
 .113: 4( تهذيب الكمال:6)
 .31 ( تاريخ الثقات:7)
 .413: 2( الكامل في ضعفاء الرجال:8)
 .123: 2( الجرح والتعديل:3)
 .262: 7( تاريخ بغداد:12)
، عن ابن سعد: : كان ضعيفاا في 118: 4، وفي تهذيب الكمال:317: 6( الطبقات الكبرى:11)

 الحديث..
 .22( سؤاالت البرقاني للدارقطني: 12)
 .83( الكشف الحثيث عمن ُرِمَي بوضع الحديث: 13)
 .128: 1( المغني في الضعفاء:14)
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، وقال ابن حجر: صدوٌق َيِهم، مات سنة خمس ويقال ست وسبعين (1)بعضهم
. قلت: فهو ُمختلٌف فيه، وحديثه حسن، أما اتهام ابن َمعين  له (2)ئةوما

بالوضع، ففي ثبوت ذلك عنه نظر، وقد أحسن ابن ِحّبان بذكر ذلك بلفظ 
التمريض، فقال زعم يحيى، وقول سبط ابن العجمي: وعلى تقدير ثبوت ذلك. 

، وقد ثبت أنه وثّقه  كما سبق. واهلل فهذا يشكِّك في نسبة هذا القول البن َمعين 
 أعلم.
ل ت ص عس: َجعفر بن ِزياد األحمر، أبو عبد اهلل الكوفّي. قال ابن  -11

ذا روى عن الثقات تفراد عنهم  ِحّبان: كثير الرواية عن الضعفاء، وا 
بأشياء في القلب منها. ثم ذكر أن يحيى بن معين ُسئل عن جعفر 

 .(3)األحمر؟ فقال بيده، لم ُيثَبِّْته
 اء الجرح والتعديل:أقوال علم

: ثقٌة، وقال ابن أبي (6)، ويعقوب بن سفيان(1)، والِعجليّ (4)قال ابن َمعين  
، وقال أحمد: صالح الحديث، (8)، وقال الذهبّي: ثقٌة يتفراد(7)شيبة: ثقٌة صدوقٌ 

، وقال أبو داود: صدوٌق شيعّي، وقال الناسائّي: ليس (3)وقال أبو ُزْرعة: صدوقٌ 
: هو في جملة متشّيعة الكوفة، وهو صالٌح في ، و (12)به بأٌس  قال ابن عديٍّ

: مائل عن الطريق(11)رواية الكوفّيين ، قال الخطيب: (12)، وقال الُجوَزجاِنيُّ

                                                 

 .143( من ُتكلم فيه وهو موثاق: 1)
 .138( تقريب التهذيب: 2)
 .214، 213: 1( المجروحين:3)
 .482: 2( الجرح والتعديل:4)
 .37( تاريخ الثقات: 1)
 .133: 3( المعرفة والتاريخ:6)
 .11( تاريخ أسماء الثقات:7)
 .64( ديوان الضعفاء والمتروكين: 8)
 .482: 2( الجرح والتعديل:3)
 . 41: 1( تهذيب الكمال:12)
 .377: 2( الكامل في ضعفاء الرجال:11)
 .73( أحوال الرجال: 12)
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، (2)، وقال الدارقطنّي: ُيعتبر به(1)يعني في مذهبه، وما ُنِسب إليه من التشّيع
فقال بيده، لم  وقال عثمان الدارمّي: سئل يحيى بن معين عن جعفر األحمر؟

ُيثَبِّْته ولم ُيَضعِّفه، وقال ابن عمار الَمْوِصلّي: ليس عندهم بحجة، كان رجًلا 
. قلت: فهو (4)، وقال ابن حجر: صدوٌق يتشّيع(3)صالحاا كوفّياا، وكان يتشّيع

صدوٌق يتشّيع، وحديثه حسن، وال يضّر تفرُّده إال إذا خالف من هو أولى منه 
، وأما ابن َمعين  فلم ُيثَبِّْته ولم يضعِّفه، وقد وثّقه في رواية حفظاا، أو أكثر عدداا 

 عنه. واهلل أعلم.
م ت فق: حرب بن ميمون أبو الخطااب البصرّي. قال ابن ِحّبان: وقد  -12

، روى عنه يونس بن محمد المؤدِّب، ُيْخطُئ (1)قيل إنه صاحب األغمية
بن حرب  يقول: هو  كثيراا حتى فُحش الخطأ في حديثه، كان سليمان

 .(6)أكذب الخلق

                                                 

 .163: 7( تاريخ بغداد:1)
 .33: 2( تهذيب التهذيب:2)
 .42: 1( تهذيب الكمال:3)
 .142( تقريب التهذيب: 4)
حدهما: يكناي أبا الخطاب، وهو األنصارّي، ( قال الدارقطنّي: حرب بن ميمون اثنان بصريان، أ1)

يحّدث عن النضر بن أنس بنسخة ال ُيتاَبع عليها، روى عنه يونس المؤدِّب ونظراؤه، واآلخر: 
حرب بن ميمون أبو عبد الرحمن، يحّدث عن خالد الحذاء، وهشام بن حسان، روى عنه: ُحميد 

ني وغمز عليه، ولم ُيحدِّث عنه. تعليقات بن َمْسعدة، وأحمد بن عبدة، وسمع منه علّي بن المدي
، وكذلك فّرق بينهما الخطيب البغدادّي في المتفق 73الدارقطنّي على المجروحين البن حّبان: 

. وقال الِمزِّّي: فراق بينهما غير واحد 33: 1، وموضح أوهام الجمع والتفريق:826: 2والمفترق:
. واألغمية: هي السقوف. خًلصة تذهيب 136: 1وهو الصحيح إن شاء اهلل. تهذيب الكمال:

 .74تهذيب الكمال: 
 .261: 1( المجروحين:6)
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 أقوال علماء الجرح والتعديل:
: (4)، والذهبيّ (3)، وَعمرو بن عليٍّ (2)، واألزديّ (1)قال الخطيب البغداديّ 
، وقال الذهبّي (6)، وذكره ابن خلفون في الثقات(1)ثقٌة، وقال الساجّي: صدوقٌ 

ه َعنى آخر ال عن قول سليمان بن حرب: هذه َعَجلة وُمجازفة، أو لعلا 
، وقال ابن حجر: صدوٌق ُرِمَي بالَقَدر، مات في حدود الستين (7)أعرفه
. قلت: فهو ثقٌة بتوثيق هؤالء العلماء، وقد أخرج له مسلم في صحيحه، (8)ومائة

، فيه ولم يذكر ابن ِحّبان حديثاا أخطأ فيه الرجل، وأما قول سليمان بن حرب
 بأنها َعَجلة وُمجازفة. واهلل أعلم. وله:بق الذهبيّ  ردا عليه الحافظ فقد
: َحِريز بن عثمان بن َجْبر الراَحبّي، أبو عثمان الشامّي. قال ابن 4خ  -13

ِحّبان: كان َيْلعن علّي بن أبي طالب رضوان اهلل عليه بالغداة سبعين 
مرة، وبالعشيِّ سبعين مرة، فقيل له في ذلك، فقال: هو القاطُع رءوس 

القوس، وكان داعيةا إلى مذهبه وكان عليُّ بن عيااش   آبائي وأجدادي
 .(3)يحكي رجوعه عنه، وليس ذلك بمحفوظ  عنه

 أقوال علماء الجرح والتعديل: 
قال أحمد بن حنبل: ليس بالشام أثبت من حريز إال أن يكون َبحير، 
وقال: حريٌز ثقٌة ثقٌة، وقال معاذ بن معاذ: ال أعلم أّني رأيت أحداا من أهل 
 : : ثقٌة، وأثنى عليه ُدحْيم، وقال أبو حاتم  له عليه، وقال ابن َمعين  الشام ُأفضِّ

                                                 

 .122: 1، موضح أوهام الجمع والتفريق:826: 2( المتفق والمفترق:1)
 .131: 1( الضعفاء والمتروكون البن الجوزي:2)
 .133: 1، تهذيب الكمال:123: 1( موضح أوهام الجمع والتفريق:3)
 .317: 1( الكاشف:4)
 .226: 2( تهذيب التهذيب:1)
 .24: 8( إكمال تهذيب الكمال:6)
 .133: 7( سير أعًلم النبًلء:7)
 .111( تقريب التهذيب: 8)
 .268: 1( المجروحين:3)
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حريٌز حسن الحديث، ولم يصّح عندي ما يقال في رأيه، وال أعلم بالشام أثبت 
منه، هو أثبت من صفوان بن عمرو، وأبي بكر بن أبي مريم، وهو ثقٌة 

، وقال (2)ناه من أصحابنا يوثِّقونه، وقال ابن الَمِدينّي: لم يزل من أدرك(1)متقنٌ 
، وقال الخطيب البغدادّي: ولم (3)الِعجلّي: شاميٌّ ثقٌة، وكان َيحِمل عَلى عِليٍّ 

يكن لحريز  كتاٌب، وكان يحفظ حديثه، وكان ثقةا ثبتاا، وُحِكَي عنه من سوء 
 المذهب، وفساد االعتقاد ما لم يثُبت عليه، وقال ابن عمار: يتاهمونه أنه كان

، وقال أبو اليمان: (4)ينتقص علياا، ويروون عنه ويحتّجون بحديثه وما يتركونه
، ثم تَرك ذلك ، وقال (6)، يعني علياا رضي اهلل عنه(1)كان حريٌز يتناول ِمْن رُجل 

: كان ينتقص علياا وينال منه، وكان حافظاا لحديثه ، وقال (7)عمرو بن عليٍّ
لراحبي يقول لرجل: ويحك أما تتقي علّي بن عياش: سمعت حريز بن عثمان ا

: كان (8)اهلل، تزعم أنِّي شتمت علياا؟ ال واهلل ما شتمت علياا قطّ  ، وقال الذهبيُّ
، وقال ابن حجر: ثقٌة ثبٌت، ُرِمي بالّنْصب، مات سنة (3)متقنا ثبتاا، لكنه مبتدعٌ 

احتجا  ثقٌة ثبٌت، . قلت: َحِريزٌ (12)ثًلث وستين ومائة، وله ثًلث وثمانون سنة
، أما ما ُحِكَي عنه من  به العلماء، وما تركه أحد، وقد أخرج حديثه البخاريُّ
: لم يصّح ذلك، وقال الخطيب، لم يْثُبت عليه،  سوء المذهب، فقال أبو حاتم 

                                                 

 .283: 3( الجرح والتعديل:1)
 .263: 8( تاريخ بغداد:2)
 .112( تاريخ الثقات: 3)
 .262: 8( تاريخ بغداد:4)
 .123: 3( التاريخ الكبير:1)
 .172: 1( تهذيب الكمال:6)
 .174: 1، تهذيب الكمال:261: 8( تاريخ بغداد:7)
 .178: 1، تهذيب الكمال:471: 4( تاريخ ابن معين رواية الدوري:8)
 .471: 1( ميزان االعتدال:3)
 .116( تقريب التهذيب: 12)



 
 
 

 جمعاً ودراسة  المجروحين البن حبانكتاب من رواة الكتب الستة في  َعدَّلونالمُ

 

وعلى تقدير ثبوته فقد رجع عنه كما قال أبو اليمان، وقال ابن حجر: فهذا 
 . ، واهلل أعلم(1)أعدل األقوال فلعله تاب

د ت عس ق: الحسن بن الحكم الناَخعي، أبو الحسن الكوفّي. قال ابن  -14
ِحّبان: ُيْخطُئ كثيراا، وَيِهم شديداا، ال يعجبني االحتجاج بخبره إذا 

 .  (2)انفرد
 أقوال علماء الجرح والتعديل:
، (6)، والهيثميُّ (1)، وابن خلفون(4)، وابن شاهين(3)قال أحمد، وابن َمعين  

: صالح الحديث(7)ريُّ والبوصي  ، وقال البزاار: ليس(8): ثقٌة، وقال أبو حاتم 
. قلت: فهو صدوٌق، وحديثه (12)، وقال ابن حجر: صدوٌق ُيْخطئُ (3)بالحافظ

 حسن. واهلل أعلم.
. قال ابن ِحّبان: ُمنَكر الحديث  -11 ، البصريُّ ع: ِخًلٌس بن َعمرو الَهَجريُّ

ة أنه قال: قال لي أيوب: ال َتْرِو عن فيما يرويه، ثم ذكر بسنده عن شعب
 .(11)خًلس  شيئاا 

                                                 

 .336( هدي الساري: 1)
 .233: 1( المجروحين:2)
 .7: 3( الجرح والتعديل:3)
 .62( تاريخ أسماء الثقات: 4)
 .61( التراجم الساقطة من كتاب إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي: 1)
 .13212، رقم 124: 8، وفي:3216، رقم 246: 1( مجمع الزوائد:6)
 .316، رقم 242: 1( إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة:7)
 .7: 3( الجرح والتعديل:8)
 .144: 17( البحر الزخار:3)
 .162( تقريب التهذيب: 12)
 .281: 1( المجروحين:11)



 
 
 

 جمعاً ودراسة  المجروحين البن حبانكتاب من رواة الكتب الستة في  َعدَّلونالمُ

 

 أقوال علماء الجرح والتعديل:
: ثقٌة، (4)، والِعجليُّ (3): ثقٌة ثقٌة، وقال ابن َمعين  (2)، وأبو داود(1)قال أحمد

، قال أيوب: ال َتْرِو عن خًلس   وقال جريٌر: كان مغيرة ال َيعَبأ بحديث خًلس 
، وقال أ حمد: كان يحيى بن سعيد  يتوقاى أن ُيحدِّث عن خًلس  فإنه َصَحفيٌّ

عن عليٍّ خاصة، قال: وأظن قد حّدثنا عنه بحديث، وقال: يقال روايته عن 
، وليس هو بقويٍّ  : وقعت عنده ُصُحٌف عن عليٍّ ، (1)عليٍّ كتاب، وقال أبو حاتم 

: له أحاديث صالحة وبعض من يروي خًلٌس عنهم عندي  وقال ابن عديٍّ
: كان أيوب (6)له عنه، إال أنِّي لْم أَر بعاّمة حديثه بأساا يرس ، وقال الُجوَزجاِنيُّ

، وروايتُه  ، وسمعت أحمد بن حنبل يقول: كان من ُشَرط عليٍّ يقول: هو َصَحفيٌّ
، وقال البيهقّي: روايات خًلس عن عليٍّ رضي اهلل عنه (7)عن عليٍّ ُيقال كتاب

، وقال الذهبّي: ثقٌة (8)يقولون: هي صحيفة عند أهل العلم بالحديث غير قوية،
، وقال ابن حجر: ثقٌة، وكان يرسل، من (3)كبير، قيل: لم يسمع من عليٍّ 

، وقد صّح أنه سمع من عماار . قلت: فهو (12)الثانية، وكان على ُشْرطة عليٍّ
، وقد أخرج له (11)ثقٌة يرسل، وروايته عن عليٍّ وعثمان رضي اهلل عنهما مرسلة

الكتب الستة، ولعّل َمن توّقى الرواية عنه إنما هي بسبب اإلرسال. أصحاب 
 واهلل أعلم. 

                                                 

 .422: 3( الجرح والتعديل:1)
 .341( سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل: 2)
 .422: 3( الجرح والتعديل:3)
 .141( تاريخ الثقات: 4)
 .422: 3( الجرح والتعديل:1)
 .122: 3( الكامل في ضعفاء الرجال:6)
 .136( أحوال الرجال: 7)
 .11186، رقم 738: 7( السنن الكبرى:8)
 .131( من ُتُكلِّم فيه وهو موثاق: 3)
 .137( تقريب التهذيب: 12)
 .172( جامع التحصيل:11)



 
 
 

 جمعاً ودراسة  المجروحين البن حبانكتاب من رواة الكتب الستة في  َعدَّلونالمُ

 

ق: ُرَزْيق، أبو عبد اهلل األلهانّي الِحْمصّي. قال ابن ِحّبان: ينفرد باألشياء  -16
التي ال تشبه حديث األْثبات، ال يجوز االحتجاج به إال عند الِوفاق، روى 

داء قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عن عمرو بن األسود، عن أبي الدر 
، َوال َتتاِخَذنا ِمَن اْلَمْسِجِد  عليه وسلم: "اَل َتْأُكَلنا ُمتاِكئاا َوال َعَلى ِغْرَبال 
ُمَصلًّى اَل ُتَصلِّي ِإال ِفيِه، وال َتَتَخطاى ِرَقاَب النااِس َفَيْجَعلَك اللاُه َلُهْم ِجْسراا 

عنه أرطأة بن المنذر الّسكوني، أخبرناه بن حوصاء َيْوَم اْلِقَياَمِة"، روى 
 .(1)بدمشق

 أقوال علماء الجرح والتعديل:
، في (4)، وابن خلفون(3)، وذكره ابن ِحّبان(2)قال أبو ُزْرعة: ال بأَس به

، وقال: صدوٌق، قال ابن ِحّبان (6)، وقال: صدوقٌ (1)الثقات، وقال الذهبّي: ُوثِّق
. قلت: فهو (8)بن حجر: صدوٌق له أوهام، من الخامسة، وقال ا(7)ال ُيحتجُّ به

 صدوٌق، ولم أَر أحداا تكلام فيه سوى ابن ِحّبان. واهلل أعلم. 
خ م ت ق: ِزياد بن عبد اهلل بن الطُّفْيل البكاائّي، العامرّي، أبو زيد  -17

الكوفّي. قال ابن ِحّبان: كان فاحَش الخطأ، كثيَر الَوْهم، ال يجوز 
بخبره إذا انفرد، وأما فيما وافق الثقات في الروايات فإن اعتبر  االحتجاج

، (3)بها ُمعتِبر فًل ضْير. كان وكيع يقول: هو أشرف من أن يكذب

                                                 

سناده حسن 428: 41، والحديث أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق:321: 1( المجروحين:1) ، وا 
 من أجل رزيق.

 .121: 3:( الجرح والتعديل2)
 .233: 4( الثقات:3)
 .378: 4( إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال:4)
 .31: 8( تاريخ اإلسًلم:1)
 .336: 1( الكاشف:6)
 .231: 1( المغني في الضعفاء:7)
 .223( تقريب التهذيب: 8)
 .362: 3( قول وكيع في التاريخ الكبير:3)



 
 
 

 جمعاً ودراسة  المجروحين البن حبانكتاب من رواة الكتب الستة في  َعدَّلونالمُ

 

ء الرأي فيه. ثم ذكر عن ابن َمعين  أنه قال:  وكان يحيى بن َمعين  سيِّ
، عن َعْون  . ثم ذكر له حديثاا رواه عن إدريس األوديِّ ليس حديثه بشيء 

َأذاَن ِبًَلٌل ِلَرُسوِل اللاِه َصلاى اهلُل َعَلْيِه »بن أبي ُجحيفة، عن أبيه قال: 
، ثنا الحسن بن سفيان، قال: ثنا (1)«َوَسلاَم َمْثَنى َمْثَنى، َوَأَقاَم ِمْثَل َذِلكَ 

زكريا بن يحيى َزْحُمويه، عنه، وهذا خبر باطل، ما أذان بًلٌل لرسول اهلل 
سلم مثنى مثنى، وما أقام مثل ذلك قط، إنما كان أذانه صلى اهلل عليه و 

قامته فرادى. وهذا الخبر رواه الثورّي والناس، عن عون  مثنى مثنى، وا 
نما  بن أبي ُجَحيفة، بطوله ولم يذكروا فيه تثنية األذان وال اإلقامة، وا 

 .(2)قالوا: خَرج بًلٌل فأّذن، فقط
 أقوال علماء الجرح والتعديل:

: صدوٌق، وقال أحمد: ليس به بأٌس، (4)، وأبو ُزْرعة(3)يّ قال البخار 
، وقال ابن (6)، وقال مرة أخرى: كان صدوقاا (1)حديثه حديث أهل الصدق

: زياد البكائّي في ابن إسحاق ثقٌة، كأنه يضعِّفه في غير ابن إسحاق ، (7)َمعين 
 : وقال: ليس به بأٌس في المغازي، فقيل له: فما روى غير المغازي؟ قال

                                                 

، وقال: لم َيْرو هذا الحديث عن إدريس، إال 7822، رقم 17: 8( أخرجه الطبراني في األوسط:1)
، والدارقطنّي: كتاب الصًلة: باب ذكر 246، رقم 121: 22زياد بن عبد اهلل، وفي الكبير:
: 2، وابن الجوزّي في الموضوعات:333، 338، رقم 412: 1اإلقامة واختًلف الروايات فيها:

 ، ونقل كًلم ابن حّبان فيه.32
، والحديث أخرجه البخارّي في عدة مواضع منها: كتاب األذان: باب 327، 326: 1( المجروحين:2)

، ومسلم: كتاب 634، رقم 123: 1هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، وهل يلتفت في األذان:
 . 123، 313: 1الصًلة: باب مرور الحمار والكلب:

 .332( العلل الكبير للترمذي:3)
 .478: 8بغداد:، تاريخ 138: 3( الجرح والتعديل:4)
 ،138: 3، الجرح والتعديل:238: 3( العلل ومعرفة الرجال:1)
 .478: 8( تاريخ بغداد:6)
 .478: 8( تاريخ بغداد:7)



 
 
 

 جمعاً ودراسة  المجروحين البن حبانكتاب من رواة الكتب الستة في  َعدَّلونالمُ

 

: ولزياد  أحاديث صالحة، وقد َروى (1)ال يرغبون في حديثه ، وقال ابن عديٍّ
، وقال صالح جزرة: ليس (2)عنه الثقات من الناس، وما أرى برواياته بأساا 

كتاب المغازي عند أحد أصح منه عند زياد البكاائّي، وزياد في نفسه ضعيف، 
ج يدور مع ه باع داره وخرَ ولكنه هو من أثبت الناس في هذا الكتاب، وذلك أن

، وقال الدارقطنّي: ُمختلٌف فيه، وعندي (3)ابن إسحاق حتى سمع منه الكتاب
، وضعافه (4)ليس به بأٌس، وقال الذهبّي: صدوٌق مشهور، ثْبٌت في ابن إسحاق

: كان عندهم (6)، وقال الناسائّي: ليس بالقويّ (1)علّي بن الَمِدينيّ  ، وقال ابن سعد 
: ُيكتب حديثه وال ُيحتّج به(7)د حداثوا عنهضعيفاا، وق ، وقال (8)، وقال أبو حاتم 

ابن ِعَراق بعد أن ذكر قول ابن ِحّبان: ُتعقِّب بأن زياداا ثقٌة صدوٌق، روى له 
، وقال ابن حجر: أفرط ابن ِحّبان (3)الشيخان، لكن ُعدا هذا الحديث في مناكيره
، وقال: صدوٌق ثبٌت في المغازي، (12)دفقال ال يجوز االحتجاج بخبره إذا انفر 

وفي حديثه عن غير ابن إسحاق ِليٌن، ولم َيْثُبت أن وكيعاا َكذابه، وله في 
. قلت: فهو (11)البخارّي موضٌع واحٌد متابعٌة، مات سنة ثًلث وثمانين ومائة

صدوٌق ثْبٌت في المغازي، وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين، وقد أخرج له 
ّعفه ابن ِحّبان مطلقاا، فأفرط في ذلك. أما الحديث الذي ذكره فهو الشيخان، وض

 ضعيٌف؛ ألنه خالف فيه الثقات. واهلل أعلم.
                                                 

 .473: 8، ونحوه في تاريخ بغداد:484( سؤاالت ابن الجنيد ليحيى بن معين: 1)
 .142: 4( الكامل في ضعفاء الرجال:2)
 .473: 8( تاريخ بغداد:3)
 .211، 212لم فيه وهو موثق:( من تك4)
 .473: 8( تاريخ بغداد:1)
 .41( الضعفاء والمتروكون: 6)
 .366: 6( الطبقات الكبرى:7)
 .138: 3( الجرح والتعديل:8)
 .14: 2( تنزيه الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة:3)
 .424( هدي الساري: 12)
 .222( تقريب التهذيب: 11)
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خ د س ق: سالم بن َعْجًلن األفطس الجزرّي، األموّي، موالهم. قال ابن  -18
ِحّبان: كان ممن يرى اإلرجاء، ويقلب األخبار، وينفرد بالُمعِضًلت عن 

 .(1)بأمر  فُقتل َصْبراا الثقات، اتُِّهم 
 أقوال علماء الجرح والتعديل:  

، وفي رواية: جزرٌي ثقٌة، (2)قال أحمد: ثقٌة في الحديث، ولكنه ُمرجئٌ 
، وقال (4)، وقال الدارقطنّي: ثقٌة ُيجَمع حديثه(3)وهو أثبت حديثاا من َخصيف

: كان ثقةا كثير الحديث : جزريٌّ ثقٌة،(1)ابن سعد  كان مع بني  ، وقال الِعجليُّ
: صدوٌق، (6)ُأمّية، وكان رجًلا صالحاا  : صالٌح، وقال أبو حاتم  ، وقال ابن َمعين 
:  . وقال(8)، وقال الناسائّي: ليس به بأٌس (7)وكان ُمرِجئاا َنقيا الحديث الُجوَزجاِنيُّ

، وقال ابن حجر: أفرط ابن (3)كان ُيخاِصم في اإلرجاء داعية، وهو متماسك
كان ُمرِجئاا يقلب األخبار.. أما األمر السوء الذي زعم ابن ِحّبان ِحّبان فقال: 

أنه اتُِّهم به فهو أنه كان مع بني أمية، فلما غلب بنو العباس على الشام قتلوه 
... وأما ما وصفه به من قلب األخبار وغير ذلك فمردود بتوثيق األئمة له، 

، وقال أيضاا: ثقٌة ُرِمي (12)ولم يستطع ابن ِحّبان أن يورد له حديثاا واحداا 
. قلت: فهو ثقٌة، ولم ُيؤاَخذ (11)باإلرجاء، ُقِتل َصْبراا سنة اثنتين وثًلثين ومائة

                                                 

 .342: 1( المجروحين:1)
 .474: 2( العلل ومعرفة الرجال:2)
 .186: 4( الجرح والتعديل:3)
 .213( سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطني: 4)
 .334: 7( الطبقات الكبرى:1)
 .173( تاريخ الثقات: 6)
 .186: 4( الجرح والتعديل:7)
 .167: 12( تهذيب الكمال:8)
 .323( أحوال الرجال:3)
 .424 ( يراجع: هدي الساري:12)
 .227( تقريب التهذيب: 11)
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بشيء  سوى االرجاء، وهي ِعلٌة ال ُيرد الحديث بسببها، وقد أخرج له البخارّي، 
 وحسبك به. واهلل أعلم.

الحكم  ت س ق: سعد بن عبد الحميد بن جعفر بن َعبد اللاه بن -13
، أبو معاذ، المدنّي. قال ابن ِحّبان: كان ممن َيروي  ، الَحَكميُّ األنصاريُّ
المناكير عن المشاهير، ممن فُحش خطؤه، وكُثر َوْهُمه، حتى حُسن 

 . (1)التنكُّب عن االحتجاج به
 أقوال علماء الجرح والتعديل:

، (3)حٌ ، وفي رواية: شيٌخ ثقٌة صال(2)قال يعقوب بن شيبة: ثقٌة صدوقٌ 
: ليس به بأٌس، قد َكتبت عنه ، وقال (1)، وقال الذهبّي: ثقةٌ (4)وقال ابن َمعين 

، وحّسن (6)صالح جزرة: ال بأَس به، وقال في موضع آخر: سيِّئ الحفظ
، وقال الساجّي: (8)، وقال ابن عبد الهادي: ال بأَس به(7)البخارّي حديثه

وحديثه حسن، ولم يأت ابن ِحّبان  . قلت: فهو ال بأس به،(3)يتكلامون في حديثه
 بدليل على ما زعم. واهلل أعلم.

، أبو زيد األنصارّي، النْحوّي البصرّي. قال ابن  -22 د ت: سعيد بن أوس 
ِحّبان:  يروي عن ابن عون  ما ليس من حديثه، روى عنه البصرّيون، 

افق ال يجوز االحتجاج بما انفرد به من األخبار، وال االعتبار إال بما و 
الثقات في اآلثار، روى عن ابن َعون، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، 

                                                 

 .317: 1( المجروحين:1)
 .287: 12، تهذيب الكمال:128: 3( تاريخ بغداد:2)
 .312: 2( إكمال اإلكمال:3)
 .426( سؤاالت ابن الجنيد ليحيى بن معين: 4)
 .423: 1( الكاشف:1)
 .287: 12، تهذيب الكمال:128: 3( تاريخ بغداد:6)
 .21، رقم 34 ( العلل الكبير للترمذي:7)
 .122: 3( تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق:8)
 .127: 3( تاريخ بغداد:3)



 
 
 

 جمعاً ودراسة  المجروحين البن حبانكتاب من رواة الكتب الستة في  َعدَّلونالمُ

 

ْبِح َفِإناُه َأْعَظُم  عن النبّي صلى اهلل عليه وسلم قال: "َيا ِبًلُل َأْسِفْر ِبالصُّ
ِلأَلْجِر"، ثناه الحسين بن إسحاق األصبهاني بالَكَرج، ثنا القاسم بن 

يس هذا من حديث ابن ، ول(1)عيسى الحضرمي، ثنا سعيد بن أوس
نما هذا المتن من حديث رافع بن  َعون، وال ابن سيرين، وال أبي هريرة، وا 

 ، فيما يشبه هذا مما ال َيُشكُّ عواّم أصحابنا أنها مقلوبة (2)َخِديج فقط
 .(3)أو معمولة

 أقوال علماء الجرح والتعديل:
، وابن الجوزّي: كان ثقةا ثبتاا   وقال الحاكم:  ،(4)قال الخطيب البغداديُّ

كان عالماا بالنحو واللغة ثقةا ثبتاا، وقال أبو الطيِّب عبد الواحد اللغوّي: ثقٌة 
، وقال صالح جزرة: (1)عندهم، مأموٌن، وقال ابن خاَلويه: كان ثقةا مأموناا 

مٌة (7)، وقال األصمعي: كان ثقةا مقبول الرواية(6)ثقةٌ  ، وقال الذهبّي: ثقٌة عًلا
قال ابن كثير: أحد الثقات األْثبات، ويقال إنه كان يرى ليلة ، و (8)ذو تصانيف

: صدوقٌ (3)القْدر ، وأبو حاتم  . قلت: فهو ثقٌة، أما الحديث (12)، وقال ابن َمعين 
                                                 

، والطاعن فيه على الراوي عن أبي زيد. 1) ( قال الدارقطنّي: ال يصح هذا عن أبي زيد النْحويِّ
. والراوي عن أبي زيد هو القاسم بن عيسى بن زياد 112تعليقات الدارقطنّي على المجروحين:

، ولم 421: 23صرّي. تفّرد عنه محمد بن أحمد بن الهيثم التاميمّي كما في تهذيب الكمال:الب
 .411ُيذكر بجرح وال تعديل، وقال عنه ابن حجر: مقبول. تقريب التهذيب:

، الترمذي: 424، رقم 111: 1( أخرجه بنحوه: أبو داود: كتاب الصًلة: باب في وقت الصبح:2)
، وقال: حديث حسن 114، رقم 283: 1في اإلسفار بالفجر: أبواب الصًلة: باب ما جاء

 صحيح.
 .324: 1( المجروحين:3)
 .268: 12، والمنتظم:78: 3( تاريخ بغداد:4)
 .218: 1( إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال:1)
 .81: 3( تاريخ بغداد:6)
 .336: 12( تهذيب الكمال:7)
 .432: 1( الكاشف:8)
 .231: 12( البداية والنهاية:3)
 .1: 4( الجرح والتعديل:12)



 
 
 

 جمعاً ودراسة  المجروحين البن حبانكتاب من رواة الكتب الستة في  َعدَّلونالمُ

 

الذي استدّل به ابن ِحّبان على ضعفه فقد قال الدارقطنّي بأن الطعن فيه على 
 . واهلل أعلم.(1)الراوي عن أبي زيد

سعيد بن زيد بن ِدْرهم، أبو الحسن البصرّي، أخو حمااد خت م د ت ق:  -21
بن زيد. قال ابن ِحّبان: كان صدوقاا حافظاا، ممن كان ُيخطُئ في 
األخبار، وَيِهُم في اآلثار، حتى ال ُيحتّج به إذا انفرد. وهو الذي روى 
، عن ابن عمر  عن َعْمرو بن خالد، عن حبيب بن أبي ثابت، عن نافع 

َعَلْيَنا َرُسوُل اللاِه َصلاى اللاُه َعَلْيِه َوَسلاَم َوَعْيَناُه َمْمُلوَءَتاِن ِمَن  قال: "َخَرجَ 
َلْتُه ُأمُّ َسَلَمَة، َوَكاَن َيْنَهى َعنْ   اْلُكْحِل ِمَن اإِلْثِمدِ، َوَذِلَك ِفي َرَمَضاَن، َكحا

د بن ُكلِّ ُكْحل  َلُه َطْعٌم" حدثناه الحسن بن سفيان، ثنا علي بن سعي
جبير، ثنا أبو عتااب، سهل بن حماد، ثنا سعيد بن زيد، حدثني َعمرو 

 .(2)بن خالد، عن حبيب بن أبي ثابت
 أقوال علماء الجرح والتعديل:

: ثقٌة، (6)، وسليمان بن حرب  (1)، والعجليّ (4)، وابن سعد  (3)قال ابن َمعين  
: (8)، وقال أحمد: ليس به بأٌس (7)وقال البخاريُّ: صدوٌق حافظٌ  ، وقال ابن َعِديٍّ

نكٌر ال يأتي به غيره، وهو ولسعيد بن زيد  أحاديث حسان، وليس له متن مُ 

                                                 

 .112( تعليقات الدارقطنّي على المجروحين البن حّبان: 1)
. والحديث أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث في زوائد 322: 1( المجروحين:2)

، 71، رقم 111: 1، وأبو بكر الشافعي في الغيًلنيات:182، رقم 613: 2مسند الحارث:
: 3دين المقدسي في السنن واألحكام عن المصطفى عليه أفضل الصًلة والسًلم:وضياء ال

. والحديث إسناده ضعيٌف جداا، فيه عمرو بن خالد الواسطي. قال ابن حجر: 3663، رقم 463
 .421متروك، ورماه وكيٌع بالكذب. تقريب التهذيب: 

 .123: 1أبي خيثمة: ، التاريخ الكبير البن184: 4( تاريخ ابن معين رواية الدوري:3)
 .211: 7( الطبقات الكبرى:4)
 .184( تاريخ الثقات: 1)
 .22: 4( الجرح والتعديل:6)
 .472: 3( التاريخ الكبير:7)
 .21: 4، الجرح والتعديل:124: 2( العلل ومعرفة الرجال:8)



 
 
 

 جمعاً ودراسة  المجروحين البن حبانكتاب من رواة الكتب الستة في  َعدَّلونالمُ

 

، (2)، وذكره ابن خلفون في الثقات(1)عندي في جملة من ُينسب إلى الصِّدق
، ُيكتب حديثه : ليس بقويٍّ ، (3)وضّعفه يحيى القّطان، وفي رواية عن ابن َمعين 

، وقال الدارقطنّي: ضعيف، تكّلم فيه يحيى (4)لقويِّ وقال الناسائّي: ليس با
: سمعتهم ُيضعِّفون أحاديثه، فليس بحجة  بحال  (1)القّطان ، (6)، وقال الُجوَزجاِنيُّ

، وقال ابن حجر: صدوٌق له (7)وقال الذهبّي: وثّقه جماعة، وضّعفه القّطان
قٌة تكّلم فيه ، وقال الشيخ أحمد شاكر: ث(8)أوهام، مات سنة سبع وستين ومائة

. قلت: فهو ُمختلٌف فيه، وحديثه حسن. وأما الحديث الذي استند إليه (3)بعضهم
ابن ِحّبان في تضعيفه فالعلة فيه من عمرو بن خالد الواسطّي، وهو متروٌك. 

 واهلل أعلم.
 د س: سعيد بن سالم القدااح، أبو عثمان المكي، أصله من خراسان،  -22

َيرى اإلرجاء، وكان َيِهم في األخبار حتى  ان: كانأو الكوفة. قال ابن ِحبّ 
يجيء بها مقلوبة، حتى خرج بها عن َحدِّ االحتجاج به. َروى عن ابن 
، عن ابن أبي ُمليكة، عن ابن الزُّبير، عن النبّي صلى اهلل عليه  ُجَريج 

ي اْلَجناِة َلْو َأنا َمْن َقَرَأ اْلُقْرآَن َظاِهراا َأْو َنَظراا، ُأْعِطي َشَجَرةا فِ »وسلم قال: 
 ، «ُغَراباا أفرَخ َتْحَت َوَرَقة  ِمْنَها أَلْدَرَكُه اْلَهَرُم َقْبَل َأْن تُْقَطَع ِتْلَك الشجرة

 

                                                 

 .421: 4( الكامل في ضعفاء الرجال:1)
 .237: 1( إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال:2)
 .21: 4( الجرح والتعديل:3)
 .13( الضعفاء والمتروكون: 4)
 .213( سؤاالت الحاكم للدارقطني: 1)
 .132( أحوال الرجال: 6)
 .118( ديوان الضعفاء: 7)
 .236( تقريب التهذيب: 8)
 .2826، رقم 214: 3( مسند اإلمام أحمد بتحقيق الشيخ أحمد شاكر:3)



 
 
 

 جمعاً ودراسة  المجروحين البن حبانكتاب من رواة الكتب الستة في  َعدَّلونالمُ

 

، ثم ذكر عن ابن َمعين  أنه قال: (1)رواه عنه محمد بن َبْحر الُهَجْيِميُّ 
، عن عط ، ثم قال: وروى سعيد بن سالم، عن ابن ُجَريج  اء، ليس بشيء 

عن ابن عباس، عن النبّي صلى اهلل عليه وسلم قال: " ِإنا للاه َعزا َوَجلا 
ِفي ُكلِّ َيْوم  َوَلْيَلة  ِعْشِريَن َوِماَئَة َرْحَمة ، َيْنِزُل َعَلى َهَذا اْلَبْيِت ِستُّوَن 

اه المفضل بن ِللطااِئِفيَن، َوَأْرَبُعوَن ِلْلُمَصلِّيَن، َوِعْشُروَن ِللنااِظِريَن" حّدثن
محمد الَجَنِديُّ بمكة، ثنا عبد الوهااب بن ُفَلْيح  المكي، ثنا سعيد بن سالم 

، عن عطاء ، وَسِليم بن مسلم قد (2)القدااح، وسليم بن مسلم، عن ابن ُجَريج 
 .(3)تبراأنا أيضا من ُعْهدته

 أقوال علماء الجرح والتعديل:
: ثقةٌ  س به بأٌس، إنما كان يتكلام في ، وفي رواية: لي(4)قال ابن َمعين 

، وقال أبو داود: (6)، وفي رواية: ليس به بأٌس (1)رأي أبى حنيفة ولكنه صدوقٌ 

                                                 

ابة رضي اهلل عنهم: ذكر عبد اهلل بن الزبير بن العوام رضي ( أخرجه الحاكم: كتاب معرفة الصح1)
، وقال الذهبي: محمد بن بحر الُهَجْيِميُّ ُمنَكر الحديث، 6344، رقم 638: 3اهلل عنهما:

، إال سعيد بن سالم، 344: 3والطبراني في األوسط: ، وقال: لم َيْرو هذا الحديث عن ابن ُجَريج 
، وهذا إسناد ضعيٌف فيه محمد بن 274، رقم 112: 13كبير:تفراد به محمد بن بحر، وفي ال

. قال الُعقيليُّ: بصريٌّ ُمنَكر الحديث، كثير الَوْهم. الضعفاء الكبير: ، وقال 38: 4بحر الُهَجْيِميُّ
ابن حبان: يروي عن الضعفاء أشياء لم يحدِّث بها غيره عنهم، حتى يقع في القلب أنه كان 

البلياة في تلك األحاديث منه أو منهم، ومن أيِّهم كان فهو ساقط يقلبها عليهم، فلست أدري 
، والحديث ذكره 322: 2االحتجاج حتى تتبين عدالته باالعتبار بروايته عن الثقات. المجروحين:

 . 483: 3في ترجمة محمد بن بحر الُعقيليُّ في الموضع السابق، والذهبي في الميزان:
قيُّ في أخبار مكة: ما جاء في الرحمة التي تنزل على أهل ( أخرجه من هذا الطريق: األزر 2)

،  وهذا إسناد ضعيف فيه ابن ُجَريج  مدلٌِّس وقد عنعن. 8: 2الطواف وفضل النظر إلى البيت:
وللحديث عدة طرق ذكرها السخاوي في األجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من األحاديث 

وأقرب طرق هذا الحديث إلى الصِّحة طريق سعيد بن ، وضعافها، وقال: 31 -26: 1النبوية:
 سالم. 

 . 321، 322: 1( المجروحين:3)
 .117( تاريخ ابن معين رواية الدارمي: 4)
 .32: 1( تاريخ ابن معين رواية ابن محرز:1)
 .31: 4، الجرح والتعديل:82: 3( تاريخ ابن معين رواية الدوري:6)



 
 
 

 جمعاً ودراسة  المجروحين البن حبانكتاب من رواة الكتب الستة في  َعدَّلونالمُ

 

: (1)صدوٌق، يذهب إلى اإلرجاء، وقال الناسائّي: ليس به بأٌس  ، وقال أبو حاتم 
، وقال ابن (2)محله الصادق، وقال أبو ُزْرعة: هو عندي إلى الصِّدق ما هو

 : هو حسن الحديث وأحاديثه مستقيمة، ورأيت الشافعيا كثير الرواية عنه، َعِديٍّ
، وصحاح حديثه الحاكم، وأقّره (3)وهو عندي صدوٌق ال بأَس به مقبول الحديث

، وقال عثمان الدارمّي: ليس بذاك في (1)، وحسان حديثه البّزار(4)الذهبيّ 
، وكان داعيةا، مرغوباا ، وقال يعقوب بن سفيان: كان له رأَي ُسوء  (6)الحديث

 مرجىٌء، . قلت: فهو صدوقٌ (8)، وقال الساجّي: ضعيف(7)عن حديثه وروايته
وال ُيردُّ حديثه بسبب اإلرجاء. ولذلك قال الشيخ أحمد شاكر: عاماة كًلمهم من 
أجل أنه كان يرى اإلرجاء، ثم قال: ما هذا مما ُيضعِّف رواية الرواي إذا كان 

، وأما ما نقله ابن ِحّبان عن ابن معين  من تضعيفه، فقد (3)ثهصادقاا عارفاا بحدي
قال السخاوي: ال يصح هذا التضعيف عن ابن معين، ألن في الطريق إليه 

والمعروف  جعفر بن أَبان، وقد ذكره ابن ِحّبان في الضعفاء وقال: كان كذاباا،
 ووثاقه أيضاا  ،قةٌ ة: ثة: ليس به بأٌس، وقال مرا عن ابن َمعين  توثيقه، فقال مرا 

 ، واهلل أعلم.(12)جماعة
عخ م د س ق: سعيد بن عبد الرحمن الُجَمحّي، أبو عبد اهلل المدنّي.  -23

قال ابن ِحّبان: يروي عن عبيد اهلل بن عمر وغيره من الثقات أشياء 
موضوعة، يتخايل إلى من سمعها أنه كان المتعمِّد لها، وهو الذي يروى 

                                                 

 .416: 12( تهذيب الكمال:1)
 .31: 4ح والتعديل:( الجر 2)
 .414: 4( الكامل في ضعفاء الرجال:3)
 .7231، رقم 182: 4( المستدرك:4)
 .4142، رقم 77: 12( البحر الزخار:1)
 .118( تاريخ ابن معين رواية الدارمي: 6)
 .14: 3( المعرفة والتاريخ:7)
 .31: 4( تهذيب التهذيب:8)
 .4442، رقم 213: 4( مسند اإلمام أحمد بتحقيق الشيخ أحمد شاكر:3)
 .27: 1( األجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من األحاديث النبوية:12)



 
 
 

 جمعاً ودراسة  المجروحين البن حبانكتاب من رواة الكتب الستة في  َعدَّلونالمُ

 

، عن ابن عمر، عن النبّي صلى اهلل عن عبيد اهلل بن عمر ، عن نافع 
َماِم، َفْلُيِتما »عليه وسلم قال:  َمْن َنِسَي َصًَلةا َفَلْم َيْذُكْرَها ِإالا َمَع اإْلِ

َمامِ  َها َمَع اإْلِ ، ثناه عمران «َصًَلَتُه، ثُما يْقِضي َما َفاته ثُما ُيِعيد الاِتي َصًلا
، إسماعيل بن إبراهيم، بن موسى بن مجاشع، ثنا أبو إب راهيم التاْرُجَماِنيُّ

، وقد روى عن محمد بن ُعمر بن عليِّ بن (1)عن سعيد بن عبد الرحمن
، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ، عن أبيه، عن َجدِّه عليٍّ أبي طالب 

ًلُة ِإَذا َأَتْت، َواْلَجَنازَ  : الصا ْرُهنا ُة ِإَذا َحَضَرْت، قال: َثًلٌث َيا َعِليُّ اَل ُتَؤخِّ
َواأْلَيُِّم ِإَذا َوَجَدْت ُكُفؤاا" حدثناه ابن خزيمة، ثنا محمد بن يحيى الذهلي، 
قال: ثنا هارون بن معروف، ثنا ابن وهب، عن سعيد بن عبد الرحمن 

، وهو الذي (2)الجمحي، أن محمد بن عمر بن عليٍّ حداثه، عن أبيه
                                                 

، وقال: 1132، رقم 218: 1، والطبراني في األوسط:112، رقم 111أخرجه أبو يعَلى في المعجم:( 1)
، لم يرفع هذا الحديث عن عبيد اهلل بن عمر إال سعيد بن عبد الرحمن، تفرد به التاْرُجَما ِنيُّ

، وقال بأن 1162، رقم 231: 2والدارقطنّي: كتاب الصًلة: باب الرجل يذكر صًلة وهو في أخرى:
، رقم 313: 2التاْرُجَماِنّي َوِهم في رفعه، والبيهقي: كتاب الصًلة: باب من ذكر صًلة وهو في أخرى:

د أبو إبراهيم التاْرُجَماِنّي برواية هذا الحديث مرف3133 وعا، والصحيح أنه من قول ابن ، وقال: تفرا
عمر موقوفا، وهذا رواه غير أبي إبراهيم، عن سعيد، ثم ذكره من طريق يحيى بن أيوب، ثنا سعيد، 

، عن ابن عمر مثله، ولم يرفعه. وفي معرفة السنن واآلثار: ، رقم 142: 3عن عبيد اهلل، عن نافع 
وأخرجه موقوفاا على ابن عمر: اإلمام مالك  ، وقال: وهذا خطأ من جهته، يعني التاْرُجَماِنّي.4234

. وعلى 77، رقم 168: 1في الموطأ: كتاب قصر الصًلة في السفر: باب العمل في جامع الصًلة:
 هذا فالَوْهم في رفعه من التاْرُجَماِنيِّ ال من سعيد بن عبد الرحمن. واهلل أعلم.

نما هو ( َوِهم ابن حبان رحمه اهلل تعالى في نسبة هذا الحدي2) ث لسعيد بن عبد الرحمن الُجَمِحّي ، وا 
لسعيد بن عبد اهلل الُجَهِنّي، قال الدارقطنّي: ليس من حديث سعيد بن عبد الرحمن الُجَمِحّي، إنما رواه 
ابن وهب، عن شيخ مجهول، يقال له: سعيد بن عبد اهلل الجهني، والَوْهم فيه عندي من أبي حاتم، ال 

. 63: 3، ويراجع تاريخ بغداد:128الدارقطنّي على المجروحين البن حّبان: من ابن خزيمة. تعليقات 
والحديث أخرجه من طريق عبد اهلل بن وهب، عن سعيد بن عبد اهلل الُجهنّي، عن محمد بن عمر بن 

: الترمذي: أبواب الجنائز: باب ما جاء في تعجيل الجنازة: ، وقال: هذا 1271، رقم 3273: 3عليٍّ
، وهذا إسناد ضعيف فيه سعيد 828، رقم 121: 1ا أرى إسناده بمتصل، وأحمد:حديث غريب، وم

: مجهول، وقال ابن حجر: مقبول. الجرح والتعديل: ، تقريب 37: 4بن عبد اهلل الُجهني، قال أبو حاتم 
. أما قول الترمذي: وما أرى إسناده بمتصل. فيقال إن عمر بن علي لم يسمع من 237التهذيب: 

إال أن أبا حاتم قال: عمر بن علّي بن أبي طالب سمع أباه، سمع عنه ابنه محمد. أبيه لصغره، 
  .124: 6، الجرح والتعديل:126: 2يراجع: األحكام الوسطى:
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بن عمر قال: َجاَء َرُجٌل ِإَلى روى عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن ا
َتْعُبُد اللاَه َواَل ُتْشِرُك »الناِبيِّ َصلاى اهلُل َعَلْيِه َوَسلاَم، َفَقاَل: َأْوِصِني، َقاَل: 

َكاَة، َوَتُصوُم، َوَتُحجُّ َوَتْعَتِمُر، َوَتْسَمُع  ًَلَة، َوُتْؤِتي الزا ِبِه َشْيئاا، َوتُِقيُم الصا
يااَك َوالسِّرا َوُتِطيُع َوَعَليْ  وهذا خطأ فاحٌش، إنما روى عبيد « َك ِباْلَعًَلِنَيِة، َواِ 

اهلل بن عمر هذا الكًلم عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عمر 
قوله، ثنا ابن خزيمة، ثنا محمد بن رافع، ثنا محمد بن بشر، عن عبيد 

باح الدوالبّي عنه  . (1)اهلل بن عمر، واألول من حديث محمد بن الصا
 أقوال علماء الجرح والتعديل:
: ثقٌة، ووثاقه (4)، والِعجليُّ (3)، وقال ابن َمعين  (2)قال الحاكم: ثقٌة مأمون
، وقال أحمد: ليس به بأٌس، كان قاضي (1)ابن ُنمير، وموسى بن هارون

: صالحٌ  ، وقال (7)، وقال الناسائّي: ال بأَس به(6)عسكر المهدى، وقال أبو حاتم 
نما َيِهم عندي في ابن َعِديٍّ  : له أحاديث غرائب ِحسان، وأرجو أنها مستقيمة، وا 

                                                 

، 161، رقم 116: 1، والحديث أخرجه مرفوعا: الحاكم: كتاب اإليمان:323: 1( المجروحين:1)
عن آخرهم ثقات ولم يخرِّجاه توقِّياا لما.  وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فإن رواته

، والبيهقي في 1272، رقم 128: 2ثم ذكر الموقوف. وأقره الذهبي. وابن أبي عاصم في السنة:
، وقال: خالفه محمد بن بشر، فرواه عن عبيد اهلل، عن 3632، رقم 441: 1شعب اإليمان:

عن الدِّين. فذكره موقوفا.  يونس بن عبيد، عن الحسن، قال: جاء أعرابي إلى عمر فسأله
، ونقل عن محمد بن يحيى أن حديث 166وأخرجه موقوفاا: الحاكم في الموضع السابق رقم 

الحسن أشبه، وقال الذهبي: هذا أشبه، والبيهقي في شعب اإليمان في الموضع السابق رقم 
ر مرسًلا، ، ونقل عن البخارّي أنه قال: هذا بإرساله أصح، يعني حديث الحسن، عن عم3631

ألن الحسن لم يدرك عمر، وهذا أصّح من حديث سعيد بن عبد الرحمن الُجمحي. ويراجع 
 .414: 4، والكامل في ضعفاء الرجال:434: 3التاريخ الكبير للبخاري:

 .166، رقم 116: 1( المستدرك على الصحيحين:2)
 .124( تاريخ ابن معين رواية الدارمي: 3)
 ط مكتبة الدار بالمدينة.، 421: 1( تاريخ الثقات:4)
 .16: 4( تهذيب التهذيب:1)
 .42، 41: 4( الجرح والتعديل:6)
 .132: 12( تهذيب الكمال:7)
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، وقال يعقوب (1)الشيء بعد الشيء، يرفع موقوفاا ويوصل مرسًلا ال عن تعمُّد  
 ، وقال الساجّي: يروي عن هشام وسهيل أحاديث (2)بن سفيان: ليِّن الحديث

، وقال: وأما ابن ِحّبان (4)لعلماء، وقال الذهبّي: كان من ِجّلة ا(3)ال ُيتاَبع عليها
اٌب، فقال: روى عن الثقات أشياء موضوعة ، وقال ابن عبد (1)فإنه خسااٌف قصا

الهادي: روى له مسلٌم في صحيحه، ووثاقه من هو أعلم من ابن ِحّبان، ثم ذكر 
، ، وقال ابن حجر: صدوٌق له (6)وأحمد، والناسائّي، وابن َعِديٍّ  قول ابن َمعين 

ام، وأفرط ابن ِحّبان في تضعيفه، مات سنة ست وسبعين ومائة، وله اثنتان أوه
نما َيِهم في الشيء بعد الشيء، وأما (7)وسبعون سنة . قلت: فهو صدوٌق، وا 

األحاديث الثًلثة التي ذكرها ابن ِحّبان على أنه َوِهم فيها، فاألول وِهم فيه 
ي نسبته إليه ، وأما الثالث فحديث التارُجماني ال هو، والثاني وِهم ابن ِحّبان ف

 . واهلل أعلم.الحسن عن عمر موقوفاا أصحُّ 
خ م س: َسْلُم بن َزِرير، الُعَطاردّي، أبو ِبشر  البصرّي. قال ابن ِحّبان:  -24

لم يكن الحديث صناعته، وكان الغالب عليه الصًلح، ُيْخطُئ خطأا 
  .(8)قاتفاحشاا، ال يجوز االحتجاج به إال فيما يوافق الث

 أقوال علماء الجرح والتعديل:
: ثقٌة، ما به بأس ، وقال الِعجلّي: في عداد الشيوخ، (3)قال أبو حاتم 

، (3)، وقال الدارقطنّي: ليس به بأٌس (2)، وقال أبو ُزْرعة: َبصريٌّ صدوقٌ (1)ثقةٌ 

                                                 

 .416: 4( الكامل في ضعفاء الرجال:1)
 .138: 3( المعرفة والتاريخ:2)
 .132: 12( تهذيب الكمال:3)
 .263: 1، ونحوه في المغني في الضعفاء:133: 11( تاريخ االسًلم:4)
 .148: 2( ميزان االعتدال:1)
 .124: 3( تنقيح التحقيق:6)
 .238( تقريب التهذيب: 7)
 . 344: 1( المجروحين:8)
 .264: 4( الجرح والتعديل:3)
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، في الثقات، وقال أبو ُنعيم: هو (1)، وابن َخْلفون(4)، وذكره ابن ِحّبان(3)بأٌس 
، وقال أبو داود: ليس هو (6)أهل البصرة وُمقلِّيهم، ُيجمع حديثه من أثبات

: ضعيف(7)بذاك ، وقال ابن (3)، وقال الناسائّي: ليس بالقويّ (8)، وقال ابن َمعين 
: له أحاديث قليلة، وهو في عداد البصرّيين المقلِّين الذين َيِعّز حديثهم،  َعِديٍّ

، (12)بر حديثه ضعيٌف هو أو صدوقٌ وليس في مقدار ما له من الحديث أن ُيعتَ 
وقال الذهبّي: ثقٌة مشهور، خراج له البخارّي في األصول، ومسلم في الشواهد، 

ن ضعافه (11)وليس هو بالمكثر ، وقال ابن الُملقِّن: ثقٌة من رجال الصحيحين، وا 
. قلت: فهو صدوٌق، وقد خّرج له الشيخان، ولم يذكر ابن ِحّبان (12)ابن َمعين  

 على ما زعم. واهلل أعلم. دليًلا 
، أبو داود، أو أبو محمد. قال ابن  -21 ع: ُسليمان بن كثير العبديُّ البصريُّ

ِحّبان: كان ُيْخطُئ كثيراا، أما روايته عن الزُّْهرّي فقد اختلط عليه 
صحيفته، فًل ُيحتجُّ بشيء  ينفرد به عن الثقات، وُيعتَبر بما وافق 

 .(13)األْثبات في الروايات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

 .136( تاريخ الثقات: 1)
 .264: 4( الجرح والتعديل:2)
 .31( من ُتُكلِّم فيه وهو موثاق: 3)
 .421: 6( الثقات:4)
 .428: 1( إكمال تهذيب الكمال:1)
 . في ترجمة أبي رجاء العطاردي.328: 2( حلية األولياء:6)
 .323( سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل:7)
 .264: 4،  الجرح والتعديل:324( سؤاالت ابن الجنيد البن معين: 8)
 .46( الضعفاء والمتروكون: 3)
 .312: 4( الكامل في ضعفاء الرجال:12)
 .273: 1، ونحوه في المغني في الضعفاء:184: 2( ميزان االعتدال:11)
 .171: 1( البدر المنير:12)
 .334: 1( المجروحين:13)
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 أقوال علماء الجرح والتعديل: 
: لم يكن به بأٌس  ، وقال الناسائّي: ليس به بأٌس، إال في (1)قال ابن َمعين 

: له عن (3)، وقال الِعجلّي: جائز الحديث ال بأَس به(2)الزُّْهريّ  ، وقال ابن َعِديٍّ
الزُّْهرّي وعن غيره أحاديث صالحة، وقد َروى عنه أخوه محمد بن كثير العبدي 

، وأحاديثه عندي مقدار ما يرويه ال بأَس بهبأ ، وذكره ابن (4)حاديث ِعَداد 
: (1)خلفون في الثقات : ضعيف، وقال أبو حاتم  ، وفي رواية عن ابن َمعين 

: مضطرب الحديث، وقال محمد بن (6)بصريٌّ ُيكَتب حديثه ، وقال الُعقيليُّ
أشياء منها، وهو في يحيى الذهلي: ما روى عن الزُّْهرّي، فإنه قد اضطرب في 

، وقال الذهبّي: كان ثقةا، وقال بعد أن ذكر قول (7)غير حديث الزُّْهرّي أثبت
، وقال ابن حجر: ال بأَس به في غير (8)الُعقيلّي: تقّرر أنه صدوٌق ُيحتجُّ به

. قلت: فهو ال بأَس به، إال في (3)الزُّْهرّي، مات سنة ثًلث وثًلثين ومائة
ابن ِحّبان يخطىء كثيراا، فلم يوافقه عليه جمهور العلماء، وقد  الزُّْهرّي، أما قول

 أخرج له أصحاب الكتب الستة. واهلل أعلم. 
بخ د ت ق: َسْهل بن ُمعاذ بن أنس الُجَهنّي، نزيل مصر. قال ابن  -26

ِحّبان: يروي عن أبيه، روى عنه زباان بن فائد، ُمنَكر الحديث جداا، 
ي حديثه منه أو من زّبان بن فائد؟ فإن كان فلست أدري أوقع التخليط ف

نما اشتبه هذا ألن  من أحدهما فاألخبار التي رواها أحدهما ساقطة، وا 

                                                 

 .462( سؤاالت ابن الجنيد ليحيى بن معين: 1)
 .222: 2، ميزان االعتدال:243: 12( تاريخ اإلسًلم:2)
 ورة.، طبعة مكتبة الدار بالمدينة المن432: 1( تاريخ الثقات:3)
 . 232: 4( الكامل في ضعفاء الرجال:4)
 .83: 6( إكمال تهذيب الكمال:1)
 .138: 4( الجرح والتعديل:6)
 .137: 2( الضعفاء الكبير:7)
 .243، 248: 12( تاريخ االسًلم:8)
 .214( تقريب التهذيب: 3)
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راويها عن سهل بن معاذ زباان بن فائد، إال الشيَء بعد الشيِء. روى 
َمْن »سهل بن معاذ، عن أبيه، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

، وروى عن (1)«النااِس َيْوَم الُجُمَعِة اتاَخَذ ِجْسراا ِإَلى َجَهنامَ َيَتَخطاى ِرَقاَب 
أبيه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "اْلُمَتَكلُِّم ِفي الصاًلِة، 

اِحُك ِفيَها، َواْلُمَفْرِقُع أصابعه ِبَمْنِزَلة َواِحَدة"  .(2)َوالضا
 أقوال علماء الجرح والتعديل:

، ثقةٌ قال الِعجل ، تابعيٌّ ، وقال ابن ِحّبان: من خيار أهل (3)ّي: مصريٌّ
نما وقعت المناكير في أخباره من جهة زباان بن فائد ، (4)مصر، وكان ثبتاا، وا 

، وقال (1)وقال أيضاا: ال ُيعتبر حديثه ما كان من رواية زّبان بن فائد عنه
وابن الجارود،  مغلطاي: خراج ابن خزيمة حديثه في صحيحه، وكذلك الحاكم،

                                                 

، 383، 388: 2( أخرجه الترمذي: أبواب الجمعة: باب ما جاء في كراهية التخطِّي يوم الجمعة:1)
، من طريق ِرشِدين بن سعد، عن زباان بن فائد، عن سهل، وقال: حديث غريب ال 113رقم 

نعرفه إال من حديث ِرشِدين بن سعد، والعمل عليه عند أهل العلم، كرهوا أن يتخّطى الرجل يوم 
ّعفوه الجمعة رقاب الناس، وشّددوا في ذلك، وقد تكّلم بعض أهل العلم في ِرشدين بن سعد وض

من قبل حفظه، وابن ماجه: كتاب إقامة الصًلة والسنة فيها: باب ما جاء في النهي عن تخطي 
. وهذا الحديث ضعيف، قال عبد الحق اإلشبيلي: في 1116، رقم 314: 1الناس يوم الجمعة:

. قلت: وقال ابن حجر: 121: 2إسناده ِرشِدين بن سعد، وهو ضعيف. األحكام الوسطى:
و حاتم  عليه ابن لهيعة، وقال ابن يونس: كان صالحا في دينه فأدركته غفلة ضعيف رجاح أب

، وفيه كذلك زباان بن فائد، ضعيف أيضاا، 223الصالحين فخلط في الحديث. تقريب التهذيب: 
 .213قال ابن حجر:  ضعيف الحديث مع صًلحه وعبادته. تقريب التهذيب: 

، بلفظ: 413، رقم 183: 22براني في الكبير:، والحديث أخرجه الط347: 1( المجروحين:2)
، والدارقطنّي: كتاب الطهارة: «الضاحك في الصًلة، والملتفت، والمفرقع أصابعه بمنزلة واحدة»

. من طريق ابن لهيعة، عن َزباان 667، رقم 322: 1باب أحاديث القهقهة في الصًلة وعللها:
، رقم 132: 22، الطبراني في الكبير:بن فائد، عن سهل. وأخرجه من طريق رشدين عن زّبان

. وهذا حديث ضعيف أيضا، بسبب َزباان، وعنه ِرشدين، وهو ضعيف، وقد توبع بابن 422
لهيعة، وهو صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من 

 ن العبادلة.، ولم ُيحدِّث عنه أحد م313غيرهما كما قال ابن حجر في تقريب التهذيب: 
 .223( تاريخ الثقات: 3)
 .131( مشاهير علماء األمصار وأعًلم فقهاء األقطار: 4)
 .321: 4( الثقات:1)
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، وقال ابن عبد البر: لين الحديث، إال أن (1)وذكره ابن خلفون في الثقات
، وحّسن (3)، وصحاح حديثه الحاكم(2)أحاديثه ِحساٌن في الرغائب والفضائل

، وقال (1)، وكذلك حّسنه الهيثمي(4)الترمذّي حديثه في عدة مواضع من السنن
: ضعيف، وقال ابن (6)ابن الُملقِّن: صويلح ، (8)، وضعافه الزيلعي(7)َمعين 

، وقال ابن حجر: ال بأَس به إال في روايات زبان عنه، من (3)والنوويّ 
، قلت: فهو ال بأَس به، وحديثه حسن إال ما رواه عنه زباان، أو غيره (12)الرابعة

 من الضعفاء، وليس ُمنَكر الحديث كما وصفه ابن ِحّبان. واهلل أعلم.
بن سعيد بن سهل بن َشْهريار، أبو محمد، الَحَدثانّي  م ق: ُسويد -27

األنبارّي. قال ابن ِحّبان: يأتي عن الثقات بالُمعضًلت، روى عن َعِليِّ 
، َعِن  ، َعِن اْبِن َعبااس  ، َعْن َأِبي َيْحَيى اْلَقتااِت، َعْن ُمَجاِهد  ْبِن ُمْسِهر 

َفَعفا َفَكَتَم َفَماَت، َماَت  الناِبيِّ صلى اهلل عليه وسلم قاَل: "َمْن َعِشقَ 
ومن روى مثل هذا الخبر الواحد عن َعِليِّ ْبِن ُمْسِهر  يجب  ،(11)َشِهيداا"

                                                 
 .141: 1( إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال:1)
 .1422: 3( االستيعاب:2)
 ، وأقره الذهبي.1263، رقم 427: 1( في كتاب الجمعة:3)
 .3418، ورقم 2433، ورقم 2481، ورقم 2221، وكذلك رقم 114، رقم 332: 2( سنن الترمذي:4)
، رقم 442: 3، والحديث الذي حسانه في مسند اإلمام أحمد:16881، رقم31: 12( مجمع الزوائد:1)

11683. 
 .414: 1( تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج:6)
 .224: 4( الجرح والتعديل:7)
 .87: 2( نصب الراية:8)
 .2763، رقم 788: 2( خًلصة األحكام:3)
 .218( تقريب التهذيب: 12)
، والخطيب البغدادي في تاريخ 112، رقم 147: 1( أخرجه أبو طاهر الّسلفي في الطيوريات:11)

، وذكره العًلئي في 131: 43، وابن عساكر في تاريخ دمشق:364: 1، وفي:332: 2بغداد:
، 286، 281: 2ي العلل المتناهية:، وجعله من منكرات سويد، وذكره ابن الجوزي ف11المختلطين:

وقال: هذا حديث ال يصح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. وهذا الحديث ضعيف وهو أحد ما 
ُأنِكر على سويد بن سعيد، وفيه أيضاا: أبو يحيى القّتات الكوفي. قيل اسمه زاذان، وقيل دينار، وقيل 

حديثه َضعٌف، وقال أحمد: كان َشريٌك ُيضعِّف  يزيد، وقيل ال يعرف إال بكنيته. قال ابن معين: في
أبا يحيى القتات، وقال النسائي: ليس بالقوّي، وقال إبراهيم بن مهاجر: لم يكن بالقوّي، وقال ابن 

، ميزان 432: 3، الجرح والتعديل:116حجر: لّين الحديث. الضعفاء والمتروكون للنسائي: 
 . 684، تقريب التهذيب: 186: 4االعتدال:
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مجانبة رواياته، هذا إلى ما ُيْخطُئ  في اآلثار ويقلب األخبار. ثم ذكر 
عن ابن َمعين  أنه قال: لو كان لي فرٌس ورمٌح لكنت أغزو سويد بن 

  .(1)سعيد
 ء الجرح والتعديل:أقوال علما

، وقال الِعجلّي: (3)، وقال الخليلي: ثقةٌ (2)قال مسلمة بن قاسم: ثقٌة ثقةٌ 
،  وقال عبد اهلل بن محمد بن عبد (4)ثقٌة، من أروى الناس عن عليِّ بن ُمسِهر

العزيز البغوّي: كان من الحفاظ، وكان أبو عبد اهلل أحمد بن حنبل ينتقي عليه 
، وقال الدارقطنّي: ثقٌة، (1)، يختلفان إليه فيسمعان منهلولديه صالح وعبد اهلل

ولكنه كِبر، فرباما قرأ القوم عليه بعد أن َكِبر، ُقِرئ عليه حديث فيه بعض 
 النكارة فيجيزه، وأما حديث أبي يحيى القتات، فالبلياة ممن رواه عن سويد 

، وقال (6)ال منه، وهو شيٌخ يعرف بمحمد بن زكريا الخصيب، يضع الحديث
: كان صدوقاا وكان يدلِّس يكثر ذاك، يعني التدليس ، وقال إبراهيم (7)أبو حاتم 

بن أبي طالب: قيل لمسلم كيف استجزت الرواية عن سويد في الصحيح؟ فقال: 
، (8)ومن أين كنت آتى بنسخة حفص بن ميسرة ، وقال ابن الَمِدينّي: ليس بشيء 
ْيب شديد، وقال: هذا أحد رجلين، وقال: الضرير إذا كانت عنده كتب فهو عَ 

إما رجٌل يحدِّث من كتابه، أو من حفظه. ثم قال: هو عندي ال شيء. قيل له 
ر عليه، وسمعت أحمد ذكره فقال:  فإنه يحفظ ثًلثة آالف، قال: فهذا أشد، ُيكرا

                                                 

 . 312: 1( المجروحين:1)
 .271: 4( تهذيب التهذيب:2)
 .  247: 1( اإلرشاد في معرفة علماء الحديث:3)
 .211( تاريخ الثقات: 4)
 .232: 3( تاريخ بغداد:1)
، لكن قال ابن الجوزّي: قد رواه 122، 121( تعليقات الدارقطنّي على المجروحين البن حّبان: 6)

 .286: 2:عن سويد جماعة. العلل المتناهية
 .242: 4( الجرح والتعديل:7)
 .271: 4( تهذيب التهذيب:8)
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أرجو أن يكون صدوقاا، أو قال: ال بأَس به، وقال الخطيب البغدادّي: كان قد 
ي آخر عمره، فرباما ُلقِّن ما ليس من حديثه. ومن سمع منه وهو ُكفا بصره ف

: هو إلى الضاعف أقرب(1)فحديثه عنه حسن بصيرٌ  ، وقال (2)، وقال ابن َعِديٍّ
، وقال الناسائّي: ليس (3)حديثه البخارّي: فيه نظر كان َعِمي فُلقِّن ما ليس من

، وقال (1)ن  في الحطِّ عليه، وقال ابن عبد الهادي: وقد بالغ ابن َمعي(4)بثقة
الذهبّي: كان من أوعية العلم ثم شاخ وُأضّر ونقص حفظه فَأتى في حديثه 
أحاديث ُمنَكرة، فترى مسلماا يتجنب تلك المناكير وُيخرِّج له من أصوله 

ال، جواال، (6)المعتبرة ، وقال: اإلمام، المحّدث، الصدوق، شيُخ الُمحدِّثين، رحا
، وقال: هو صادق في نفسه، (7)بهذا الشأن، لِقَي الكبار صاحب حديث وعناية

، (12)، وقال البوصيريُّ (3)، وقال: كان مكثراا، حَسن الحديث(8)صحيح الكتاب
: ُمختلٌف فيه، وذكره ابن حجر في الطبقة الرابعة من طبقات (11)والّسنديُّ 

وكان  المدلسين وقال: تغيار في آخر عمره بسبب الَعَمى فُضعِّف بسبب ذلك،
ته ، وقال: صدوٌق في نفسه إال أنه عِمَي (12)سماع مسلم منه قبل ذلك في صحا

فصار يتلقان ما ليس من حديثه، فأفحش فيه ابن َمعين  القول، مات سنة أربعين 

                                                 

 .223، 228: 3( تاريخ بغداد:1)
 .438: 4( الكامل في ضعفاء الرجال:2)
 .373: 2( التاريخ األوسط:3)
 .12( الضعفاء والمتروكون: 4)
 .113: 2( طبقات علماء الحديث:1)
 .32: 2( تاريخ اإلسًلم:6)
 .411، 412: 11ء:( سير أعًلم النبًل7)
 .248: 2( ميزان االعتدال:8)
 .342: 1( العبر في خبر من غبر:3)
 .163: 4( مصباح الزجاجة:12)
 .413: 2( حاشية السندي على سنن ابن ماجه:11)
 .12( تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس: 12)
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 إال ما استُنكر عليه، . قلت: فهو مختلف  فيه وحديثه حسن،(1)وله مائة سنة
ما َسِلم  خرج له مسلم في صحيحهبشرط التصريح بالسماع ألنه مدلس، وقد أ

 . واهلل أعلم. من العلل
، أبو الوليد الكوفّي، العابد. قال ابن  -28 م ت س ق: ُسويد بن عمرو الَكْلبيُّ

 ِحّبان: كان يقلب األسانيد ويضع على األسانيد الصِّحاح المتون الواهية، 
 .(2)ال يجوز االحتجاج به بحال  

 أقوال علماء الجرح والتعديل: 
ا سعيداا ، ثقٌة ثْبٌت في الحديث، وكان رجًلا صالحا ، (3)قال الِعجلّي: كوفيٌّ

: ثقٌة، وقال أحمد: (7)، والذهبيّ (6)، والدارقطنيّ (1)، والناسائيّ (4)وقال ابن َمعين  
، وقال الذهبّي: وأما ابن ِحّبان فأسرف واجترأ فقال: كان (8)كان حسن الهيئة
حجر: ثقٌة، من كبار العاشرة، أفحش ابن ِحّبان  ، وقال ابن(3)يقلب األسانيد..

. قلت: فهو ثقٌة، ولم أجد أحداا تكلام فيه سوى ابن (12)القول فيه ولم يأت بدليل
 ِحّبان، ولم يأت بدليل على ما اّدعى، وقد أخرج له مسلم وغيره. واهلل أعلم.

م بن أبي ُمطيع، مولى عمر بن أبي وهب  -23 خ م ل ت س ق: َسًلا
َء األخِذ، كثيَر الخز  اعي، أبو سعيد البصرّي. قال ابن ِحّبان: كان سيِّ

 .(11)الَوْهم، ال يجوز االحتجاج به إذا انفرد
                                                 

 .262( تقريب التهذيب: 1)
 .311: 1( المجروحين:2)
 .212، 211قات: ( تاريخ الث3)
 .233: 4. الجرح والتعديل:118( تاريخ ابن معين رواية عثمان الدارمي: 4)
 .264: 12( تهذيب الكمال:1)
 .31( سؤاالت البرقاني للدارقطني رواية الكرجي عنه: 6)
 .187: 14( تاريخ اإلسًلم:7)
 .314: 2( العلل ومعرفة الرجال:8)
 .213: 2( ميزان االعتدال:3)
 .262التهذيب:  ( تقريب12)
 .341: 1( المجروحين:11)
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 أقوال علماء الجرح والتعديل: 
قال أحمد: ثقٌة صاحب سنة، وكان عبد الرحمن بن َمْهدّي يحدِّث 

:(2)، وقال أبو داود، والناسائّي: ثقةٌ (1)عنه ، (3)ليس به بأٌس  ، وقال ابن َمعين 
: صالح الحديث(4)وفي رواية عن الناسائّي: ليس به بأٌس  ، (1)، وقال أبو حاتم 

: ليس بمستقيم الحديث، عن قتادة خاصا  م (6)ةوقال ابن َعِديٍّ ، وقال: ولَسًلا
فرادات، وهو ُيَعد من خطباء أهل البصرة ومن  أحاديث حسان غرائب وا 

قدِّمين نسبه إلى الضاعف، وأكثر ما في حديثه عقًلئهم. ولم أَر أحداا من المت
أن روايته عن قتادة فيه أحاديث ليست بمحفوظة ال يرويها عن قتادة غيره، 

، وتعقاب الذهبّي ابن ِحّبان في (7)ومع هذا كله فهو عندي ال بأَس به وبرواياته
رجة قوله: كثير الَوْهم... فقال: قد احتّج به الشيخان، وال ينحط حديثه عن د

. (3)، وقال ابن حجر: ثقٌة صاحب سنة، في روايته عن قتادة ضعف(8)الحسن
قلت: فهو ثقٌة صاحب سنة، وفي حديثه عن قتادة َضعف، وأغرب ابن ِحّبان 

 حينما قال ال يجوز االحتجاج به إذا انفرد، وقد أخرج له الشيخان. واهلل أعلم.
، البصرّي. واسمه هًلل وشاذٌّ د س: شاذٌّ بن فياض، أبو ُعبيدة الَيْشُكريّ  -32

 لقبه. قال ابن ِحّبان: كان ممن يرفع الموقوفات، ويقلب األسانيد، 

                                                 

 .213: 1. ونحوه في:42: 2( العلل ومعرفة الرجال:1)
 .428: 7، سير أعًلم النبًلء:322: 12( تهذيب الكمال:2)
 .  27: 3( العلل ومعرفة الرجال:3)
 .428: 7، سير أعًلم النبًلء:322: 12( تهذيب الكمال:4)
 .213: 4( الجرح والتعديل:1)
 .317: 4امل في ضعفاء الرجال:( الك6)
 .322: 4( الكامل في ضعفاء الرجال:7)
 .142: 11. ونحوه في تاريخ اإلسًلم:423: 7( سير أعًلم النبًلء:8)
 .261( تقريب التهذيب: 3)
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ال ُيشَتغل بروايته، كان محمد بن إسماعيل البخارّي رحمة اهلل عليه شديَد 
 .(1)الَحْمل عليه

 أقوال علماء الجرح والتعديل:
: صدوٌق ثقةٌ  ح الحاكم حديثه(2)قال أبو حاتم  ، (3)في المستدرك ، وصحا

وقال مسلمة بن قاسم: صاحب رقائق، ال بأَس به، وقال الساجّي: صدوٌق عنده 
، وقال: (1)، وقال الذهبّي: ثقةٌ (4)مناكير يرويها عن عمر بن إبراهيم، عن قتادة

، وقال ابن حجر: صدوٌق (7)، وقال: صدوٌق، وقد وثاقه أبو حاتم  (6)الحافظ الثقة
قلت: فهو صدوٌق، أما قول الساجّي، فالمناكير من عمر بن . (8)له أوهام وأفراد

، ولم أقف على كًلم البخارّي فيه، ولم (3)إبراهيم في روايته عن قتادة، ال منه
 يذكر ابن ِحّبان دليًلا على ما ادعى فيه. واهلل أعلم.

ْلت الشيبانّي الَحْوشبّي  -31 د: شهاب بن ِخراش بن َحْوشب بن يزيد، أبو الصا
اسطي، نزيل الرملة. قال ابن ِحّبان: كان رجًلا صالحاا، وكان ممن الو 

ُيْخطُئ كثيراا حتى خرج عن حدِّ االحتجاج به إال عند االعتبار. روى عن 
محمد بن زياد، عن أبي هريرة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

ُشوَن عليه َما ابَتَعَث اللاُه َنِبيًّا قط، ِإالا َكاَن ِفي أمته ُمرْ » ِجَئٌة َوَقَدِرياٌة، ُيَشوِّ
نا اْلَقَدِرياَة واْلُمْرِجَئَة ملعونون َعَلى ِلَساِن َسْبِعيَن َنِبيًّا،  ِتِه َبْعد، َأاَل َواِ  َأْمَر ُأما

                                                 

، ولم أجد للبخاري فيه كًلماا في التاريخ الكبير، وال األوسط، وال 364، 363: 1( المجروحين:1)
 هلل أعلم. الضعفاء الصغير. وا

 .78: 3( الجرح والتعديل:2)
 ،2771، 2228( رقم 3)
 .233: 4( تهذيب التهذيب:4)
 .477: 1( الكاشف:1)
 .433: 12( سير أعًلم النبًلء:6)
 .262: 2( ميزان االعتدال:7)
 .263( تقريب التهذيب: 8)
تقريب التهذيب:  ( وعمر بن إبراهيم العبدي، قال ابن حجر: صدوٌق، في حديِثه عن قتادة ضعٌف.3)

412. 
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حدثناه الحسن بن سفيان، قال: ثنا سويد بن سعيد، ثنا شهاب « َأَنا آِخُرُهمْ 
 .(1)اشرَ بن خِ 

 التعديل:أقوال علماء الجرح و 
، ومحمد (1)، والِعجليّ (4)، وابن الَمِدينيّ (3)، وابن َمعين  (2)قال ابن المبارك

: ثقٌة،  وفي رواية عن ابن (6)بن عمار الَمْوِصلّي، وعلي بن محمد المدائنيّ 
: صالحٌ (8)، والناسائيّ (7)َمعين   ، (3): ليس به بأٌس، وفي رواية عن ابن َمعين 

: صدوٌق، ال بأَس به، وقال أبو (12)اا وقال أحمد: ما أرى به بأس ، وقال أبو حاتم 
: ولشهاب أحاديث ليست بكثيرة، وفي (11)ُزْرعة: ال بأَس به ، وقال ابن َعِديٍّ

، وقال (12)بعض رواياته ما ُينكر عليه، وال أعرف للمتقدمين فيه كًلماا فأذكره
، وقال الذهبّي: (13)عبد الرحمن بن َمْهدّي: لْم أَر أحداا أحسن وصفاا للسنة منه

، وقال ابن (11)، وقال: مشهور، ثقٌة ُيغرب(14)صدوٌق مشهور، له ما ُيستنَكر

                                                 

، رقم 813: 2، 328، رقم 632: 2، والحديث أخرجه اآلجري في الشريعة:362: 1( المجروحين:1)
، والبيهقي في القضاء والقدر: باب ما ورد من التشديد على من كذاب بقدر اهلل تعالى: 333
 .428، رقم 287

 .362: 4( الجرح والتعديل:2)
 .172: 12( تهذيب الكمال:3)
 .133( سؤاالت السلمي للدارقطني: 4)
 .223( تاريخ الثقات: 1)
 .172: 12( تهذيب الكمال:6)
 .362: 4، الجرح والتعديل:132( تاريخ ابن معين رواية الدارمي: 7)
 .172: 12( تهذيب الكمال:8)
 .114( تاريخ أسماء الثقات: 3)
 .213ديلهم: ( سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتع12)
 .362: 4( الجرح والتعديل:11)
 .14: 1( الكامل في ضعفاء الرجال:12)
 .281: 8( سير أعًلم النبًلء:13)
 .281: 2( ميزان االعتدال:14)
 .321: 1( المغني في الضعفاء:11)
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حجر: وثاقه يحيى بن معين والجمهور، وشذا ابن ِحّبان فذكره في الضعفاء 
، وقال الشيخ أحمد (2)، وقال: صدوٌق ُيْخطُئ، من السابعة(1)وبالغ في توهينه

و صدوٌق صاحب سنة، وله ما ُيستنكر، ، قلت فه(3)شاكر: ثقٌة صاحب سنة
قِّن به سويد بن سعيد، ولذلك ذكره وأما الحديث الذي ذكره ابن ِحّبان فلعله مما لُ 

 . واهلل أعلم.(4)الذهبّي في ترجمة سويد بن سعيد
. قال ابن ِحّبان: كان ممن يروي عن 4بخ م  -32 : َشْهر بن َحْوشب األشعريُّ

عبااد بن منصور  (1)بات المقلوبات، عاَدلَ الثقات الُمعضًلت، وعن األثْ 
ة  له فسرق عيبته ، فهو الذي يقول فيه القائل: لقد باع شهٌر (6)في َحجا

دينه بخريطة فمن يأَمُن القراء بعدك يا شهر؟ ثم ذكر عن ابن عون أنه 
قال: إن شهراا َنَزكوه، إن شهراا َنَزكوه، وعن عمرو بن عليٍّ أنه قال: كان 

 . (7)ان ال يحّدث عن شهر بن حوشبيحيى القطّ 
 أقوال علماء الجرح والتعديل:

: ثقٌة ليس به بأٌس  ، وفي رواية (3)، وفي رواية: ثْبتٌ (8)قال ابن َمعين 
: ثقٌة، وقال أحمد: ما أحسن (12)، والِعجليّ (11)، ويعقوب بن سفيان(12)هو

                                                 

 .323: 1( موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر:1)
 .263( تقريب التهذيب: 2)
 .12: 2حمد بتحقيق الشيخ أحمد شاكر:( مسند اإلمام أ3)
 .212: 2( ميزان االعتدال:4)
 .432: 11( َعَدَل الرجل في الَمْحِمل وعاَدله: ركب معه. لسان العرب:1)
 .633: 2( العيبة: وعاء من أَدم ونحوه، يكون فيه المتاع. المعجم الوسيط:6)
 .361: 1( المجروحين:7)
 .14في الرجال رواية ابن طهمان:  ( من كًلم أبي زكريا يحيى بن معين8)
 .434: 4( تاريخ ابن معين رواية الدوري:3)
 .383: 4، الجرح والتعديل:216: 4( المرجع السابق:12)
 .426: 2( المعرفة والتاريخ:11)
 .223( تاريخ الثقات: 12)
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بن  ، وقال الترمذّي: سألت محمد بن إسماعيل، عن شهر(1)حديثه، ووثاقه
، وقال يعقوب بن شيبة: ثقٌة، (2)حوشب فوثاقه وقال: إنما يتكلام فيه ابن عون

، وقال الترمذّي: قال أحمد بن حنبل: ال بأس بحديث عبد (3)طعن فيه بعضهم
الحميد بن َبهرام عن شهر بن حوشب، وقال محمد بن إسماعيل: شهٌر حَسن 

، وقال أبو ُزْرعة: ال بأَس (4)بن عونالحديث، وقواى أمَره، وقال: إنما تكلام فيه ا
: ليس بدون أبي الزبير، ال ُيحتجُّ بحديثه ، قال ابن دقيق (1)به، وقال أبو حاتم 

َبير، فقد احتّج مسلم في الصحيح بأبي  العيد: إذا لم يكن بدون أبي الزُّ
َبير : كان ضعيفاا في الحديث(6)الزُّ : (7)، وقال ابن سعد  ، وقال الُجوَزجاِنيُّ

، وقال ابن (3)، وقال الناسائّي: ليس بالقويّ (8)حاديثه ال تشبه حديث الناسأ
، قال عبد الحقِّ اإلشبيلّي: (12)عون: قد نزكوه، يعني بذلك رموه بشيء  ضعافوه

نما طعنوا فيه ألنه كان وِلَي أمر السلطان، وأحسن حديثه ما كان عن عبد  وا 
: ليس بال(11)الحميد عنه قوّي في الحديث، َوهو ممن ال ُيحتجُّ ، وقال ابن َعِديٍّ

، وذكر ابن (13)، وقال موسى بن هارون: ضعيف(12)بحديثه، واَل ُيتدين به
ن ذكره  ، ثم قال: والقلب إلى هذا أْمَيل، وا  الصًلح توثيقه عن أحمد، وابن َمعين 

                                                 

 .383: 4( الجرح والتعديل:1)
 .2121، رقم 434: 4( سنن الترمذي:2)
 .284: 2( ميزان االعتدال:3)
 .2637، رقم 18: 1( سنن الترمذي:4)
 .383: 4( الجرح والتعديل:1)
 .238: 4( شرح اإللمام بأحاديث األحكام:6)
 .312: 7( الطبقات الكبرى:7)
 .116( أحوال الرجال: 8)
 .16( الضعفاء والمتروكون: 3)
 .681مشقي: ، تاريخ أبي زرعة الد131: 2، الضعفاء الكبير:134: 3( العلل ومعرفة الرجال:12)
 .213: 4( األحكام الوسطى من حديث النبي صلى اهلل عليه وسلم:11)
 .64: 1( الكامل في ضعفاء الرجال:12)
 .183: 12( تهذيب الكمال:13)
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جماعة في كتبهم في الضعفاء، وقد ذكره أبو ُنعيم الحافظ فيمن ذكرهم في حلية 
ء، وما ُذِكر في جرحه من أخذه خريطة من بيت المال على جهة الخيانة األوليا

له َمْحَمل َيدرأ عنه الَقْدح الُمْسقط، وقول ابن ِحّبان إنه سرق عْيبة من َعديله 
، وقال صالح جزرة: قِدم على الحّجاج فحداث بالعراق، (1)في الحجِّ غير مقبول

، وكان رجًل يتنسا  ، وقال ابن القّطان: لم أسمع (2)كولم يوَقف منه على كِذب 
لمضعِّفيه حجة، وما ذكروه من تزيِّيه بزّي األجناد، وسماعه الغناء باآلالت، 
ما خارج على  وقذفه بأخذ خريطة مما اسُتحِفظ من المغنم؛ كله إماا ال يصّح، وا 

، وقال الذهبّي عن سرقة الخريطة: (3)َمخرج  ال يضّره، وقال: ُمختلٌف فيه
منقطع، ولعّلها وقعت وتاب منها، أو أخذها متأوِّال أن له في بيت مال  إسنادها

، واالحتجاج به  المسلمين حقاا، وقال: الرجل غير مدفوع عن ِصدق  وعلم 
ح ، وقال الهيثمي: اختلف في االحتجاج (1)، وقال الِعراقّي: ُمختلٌف فيه(4)مترجِّ

م، مات سنة اثنتي عشرة ، وقال ابن حجر: صدوٌق كثير اإلرسال واألوها(6)به
ن كان فيه بعض الضاعف(7)ومائة ، قلت: (8)، وقال: شهٌر حسن الحديث، وا 

فهو ُمختلٌف فيه، وحديثه حسن، وال حجة لمن ضعافه، كما قال ابن القّطان. 
 واهلل أعلم.

د ت ق: صالح بن َنْبهان مولى التوأمة. قال ابن ِحّبان: تغيار في سنة  -33
ة وجعل يأتي باألشياء التي ُتشبه الموضوعات عن خمس وعشرين ومائ

األئمة الثقات، فاختلط حديثه األخير بحديثه القديم ولم يتمّيز فاستحّق 

                                                 

 .121، 124( صيانة صحيح مسلم من اإلخًلل والغلط وحمايته من اإلسقاط والسقط: 1)
 .281: 2( ميزان االعتدال:2)
 .131: 3، 321: 3:( بيان الوهم واإليهام3)
 .378: 4، :371: 4( سير أعًلم النبًلء:4)
 .146: 2( طرح التثريب في شرح التقريب:1)
 .27: 1( مجمع الزوائد:6)
 .263( تقريب التهذيب: 7)
 .61: 3( فتح الباري:8)
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التاْرك. ثم ذكر عن مالك أنه قال: لم يكن بثقة، وعن ابن َمعين  قال: قد 
كان َخِرف قبل أن يموت، فمن سمع منه قبل أن يختلط فهو ثْبٌت. ثم 

ان: هذا الذي قاله أبو زكريا رحمة اهلل عليه هو كذلك لو قال ابن ِحبّ 
مييز لذلك تمّيز حديثه القديم من حديثه األخير، فأما عند عدم التّ 

واختًلط البعض بالبعض يرتفع به عدالة اإلنسان حتى يصير غير 
 .(1)ُمحتّج به، وال ُمعتَبر بما يرويه

 أقوال علماء الجرح والتعديل:
: ث ، وفي رواية: ثقٌة، وكان َخِرف قبل أن (2)قٌة حجةٌ قال ابن معين 

. وقال ابن الَمِدينّي: ثقٌة إال (3)يموت، فمن سمع منه قبل أن يختلط فهو ثْبتٌ 
أنه َخِرف وَكِبر فسمع منه قوٌم وهو َخِرٌف كبير فكان سماعهم ليس بصحيح، 

قبل أن  سفيان الثورّي سمع منه بعد ما َخِرف، وكان ابن أبي ذئب قد سمع منه
، وقال أحمد: صالح الحديث، ما أرى به (1)، وقال الِعجلّي: مدنيٌّ ثقةٌ (4)َيْخِرف

، وقيل ألحمد: إن (7)وذكره ابن خلفون في الثقات (6)بأساا من سمع منه قديماا 
مالكا قال ليس بثقة ، فقال: مالٌك كان قد أدرك صالحاا وقد اختلط، أو هو 

، (8)قديماا، وقد روى عنه أكابر أهل المدينة كبيٌر، ما أعلم به بأساا من سمع
: هو في نفسه ورواياته ال بأَس به (3)وقد حسان البخارّي حديثه ، وقال ابن َعِديٍّ

 ، إذا سمعوا منه قديماا والسماع القديم منه: سمع منه ابن أبي ذئب، وابن ُجَريج 

                                                 

 .366، 361: 1( المجروحين:1)
 .81: 1( الكامل في ضعفاء الرجال:2)
 .81: 1، الكامل في ضعفاء الرجال:224: 2عفاء الكبير:، الض418: 4( الجرح والتعديل:3)
 .82، 73( سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعليِّ بن الَمدينّي: 4)
 .227( تاريخ الثقات: 1)
 .111: 3، 432: 2( العلل ومعرفة الرجال:6)
 .346: 6( إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال لمغلطاي:7)
 .224: 2، الضعفاء الكبير:417: 4، الجرح والتعديل:311: 2ل:( العلل ومعرفة الرجا8)
 .21، رقم 24( علل الترمذي الكبير:3)
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خره فإنه وزياد بن سعد، وغيرهم ممن سمع منه قديماا، فأما من سمع منه بآ
سمع وهو مختلط، وَلِحقه مالٌك والثورّي وغيرهم بعد االختًلط، وحديث صالح  
نما  الذي حداث به قبل االختًلط، وال أعرف له حديثاا ُمنَكراا إذا روى عنه ثقٌة، وا 
البًلء ممن دون ابن أبي ذئب ويكون ضعيفاا فيروي عنه، وال يكون البًلء من 

، وقال الذهبّي: تابعيٌّ (1)ال بأس برواياته وحديثه ِقَبله، وصالح مولى التوأمة
، وقال إبراهيم األبناسّي: مختلف في االحتجاج (2)صدوٌق، لكنه عمار واختلط

: ليس بقويٍّ في الحديث (3)به ، (1)، وقال الناسائيّ (4)وفي رواية عن ابن َمعين 
: ليس بقويٍّ  : تغيار ، وقال الجُ (6)وأبو ُزْرعة: ضعيف، وقال أبو حاتم  وَزجاِنيُّ

أخيراا فحديث ابن أبي ذئب عنه مقبول لِسنِّه وسماعه القديم، وأما الثوريُّ 
، وقال يحيى القّطان: لم يكن بثقة. وقال ابن عيينة: لقيت (7)فجالسه بعد التغيُّر

صالحاا مولى التوأمة سنة خمس أو ست وعشرين ومائة أو نحوها، وقد تغيار، 
: (8)ولقيه الثوريُّ بعدي ، وقال ابن حجر: صدوٌق اختلط بآخره، قال ابن َعِديٍّ

، مات سنة خمس   ال بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ِذئب وابن ُجَريج 
. قلت: فهو صدوٌق اختلط بآخره، أما من ضعافه (3)أو ست وعشرين ومائة

ماء فه بسبب االختًلط، أو بسبب رواية الضعفاء عنه، وقد مياز العلفكأنه ضعا 
من سمع منه قبل اختًلطه، فقد سمع منه قديماا: محمد بن عبد الرحمن بن 
، وزياد بن سعد، وَأِسيد بن أبي َأِسيد، وسعيد بن   أبي ذئب، وابن ُجَريج 

                                                 

 .83، 88: 1( الكامل في ضعفاء الرجال:1)
 .321: 1( المغني في الضعفاء:2)
 .674: 2( الشذا الفياح:3)
 .417: 4( الجرح والتعديل:4)
 .17( الضعفاء والمتروكون: 1)
 .418: 4ل:( الجرح والتعدي6)
 .84: 1، الكامل في ضعفاء الرجال:248( أحوال الرجال: 7)
 .323: 2( ميزان االعتدال:8)
 .274( تقريب التهذيب: 3)
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أبي أيوب، وعبد اهلل بن علي األفريقي، وعمارة بن َغِزية، وموسى بن عقبة. 
، وأما َزْعم ابن ِحّبان (1)نانوممن سمع منه بعد االختًلط مالك بن أنس، والسفيا

 . واهلل أعلم. بأنه لم يتمّيز حديثه قبل االختًلط وبعده، فليس بصحيح  
: عاصم بن َضمرة الساُلولي، الكوفّي. قال ابن ِحّبان: كان رديء 4 -34

الحفظ، فاحَش الخطأ، رفع عن عليٍّ قوَله كثيراا، فلما فُحش ذلك في 
 .(2)أنه أحسن حاالا من الحارثروايته استحّق التاْرك، على 

 أقوال علماء الجرح والتعديل:
: ثقٌة، وقال (6)، والِعجليّ (1)، وابن سعد  (4)، وابن الَمِدينيّ (3)قال ابن َمعين  

: ثقٌة (7)الترمذّي: هو ثقٌة عند بعض أهل الحديث ، وفي رواية عن ابن َمعين 
، وقال الناسائّي: (3)ة، وقال أحمد: هو عندي حج(8)شيعيٌّ روى عنه أبو إسحاق

: لم أذكر له حديثاا لكثرة ما يروي عن علي (12)ليس به بأٌس  ، وقال ابن َعِديٍّ
مما تفّرد به ومما ال يتابعه الثقات عليه، والذي يرويه عن عاصم  قوم ثقاٌت، 

، (1)، وقال الذهبّي: هو َحَسن الحديث(11)الَبلياة من عاصم  ليس ممن يروي عنه

                                                 

. الكامل في ضعفاء 417: 4، الجرح والتعديل:21، رقم 24( يراجع: علل الترمذي الكبير:1)
قييد واإليضاح شرح مقدمة ، الت763: 2، الشذا الفياح:323: 2، ميزان االعتدال:88: 1الرجال:

 ، وما بعدها.261، الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات:416ابن الصًلح: 
 .126، 121: 2( المجروحين:2)
 .143( تاريخ ابن معين رواية الدارمي: 3)
 .341: 6( الجرح والتعديل:4)
 .241: 6( الطبقات الكبرى:1)
 .241( تاريخ الثقات: 6)
 .133، حديث رقم: 434: 2نن الترمذي:( س7)
، تاريخ أسماء الثقات: 61( من كًلم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال، رواية ابن طهمان: 8)

112. 
 .312: 2( ميزان االعتدال:3)
 .427: 1، تاريخ اإلسًلم: 438: 13( تهذيب الكمال:12)
 .387: 6( الكامل في ضعفاء الرجال:11)



 
 
 

 جمعاً ودراسة  المجروحين البن حبانكتاب من رواة الكتب الستة في  َعدَّلونالمُ

 

. قلت: (2)صدوٌق، مات سنة أربع وسبعين ومائة ، وقال ابن حجر:(1)الحديث
 فهو صدوٌق، وقد بالغ ابن ِحّبان حينما قال استحّق التاْرك. واهلل أعلم.

خ د س ق: عبااد بن راشد التميمّي. قال ابن ِحّبان: كان ممن يأتي  -31
بالمناكير عن أقوام مشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمِّد لها، 

حتجاج به، وروى عن الحسن قال: حدثنا سبعة من أصحاب فبطل اال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم منهم عبد اهلل بن عمر، وعبد اهلل بن 
عمرو بن العاص، وأبو هريرة، وعمران بن ُحصين، وَمعِقل بن يسار، 
وَسُمرة بن ُجندب، وجابر بن عبد اهلل، "أن رسول اهلل صلى اهلل عليه 

ْلِحَجاَمِة َيْوَم الّسْبِت َوَيْوَم اأَلْرِبَعاِء، َوَقاَل: َمْن َفَعَل َذِلَك وسلم َنَهى َعِن ا
َفَأَصاَبُه َبَياٌض َفًَل َيُلومن ِإالا َنفسه". أخبرناه بن قتيبة قال حدثنا صفوان 
بن صالح الدمشقّي، قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة، عن عباد بن راشد، 

يثاا طويًلا أكثرها موضوعة، ، وروى بهذا اإلسناد حد(3)عن الحسن
والحسن رحمه اهلل لم يَشاِفه ابن عمر، وال أبا هريرة، وال َسُمرة بن 
ُجندب، وال جابر بن عبد اهلل، وقد سمع من َمعِقل بن يسار، وعمران بن 
ُحصين، والحسن ما رأى بدرياا قط، خًل عثمان بن عفان، وعثمان ُيعّد 

 .(4)من البدريِّين ولم يشاهد بدراا 

                                                 

 .427: 1( تاريخ اإلسًلم: 1)
 .281( تقريب التهذيب: 2)
( قال الدارقطنّي: قول أبي حاتم أن ضمرة روى هذا الحديث، عن عبااد بن راشد، عن الحسن، 3)

َوْهٌم، إنما رواه ضمرة، عن عبااد بن كثير الفلسطيني، عن عثمان األعرج، عن الحسن. تعليقات 
حجر: وليس هو من رواية عبااد بن  . وقال ابن137الدارقطنّي على المجروحين البن حّبان: 

: 1راشد، إنما هو من رواية عبااد بن كثير، فهذا عندي من أوهام ابن حّبان. تهذيب التهذيب:
 .232. وعبااد بن كثير الفلسطينّي ضعيٌف، كما قال ابن حجر في تقريب التهذيب: 33

 . 163: 2( المجروحين:4)



 
 
 

 جمعاً ودراسة  المجروحين البن حبانكتاب من رواة الكتب الستة في  َعدَّلونالمُ

 

 أقوال علماء الجرح والتعديل:
، وفي رواية: شيٌخ ثقٌة صدوٌق صالٌح، وقال: عباد (1)قال أحمد: ثقٌة ثقةٌ 

، (3)، وقال البزاار(2)بن راشد أثبت حديثاا من عبااد بن ميسرة الِمنقريّ 
: صالح الحديث، (4)والِعجليّ  : صالٌح، وقال أبو حاتم  : ثقٌة، وقال ابن َمعين 

خارّي إدخال اسمه في كتاب الضعفاء، وقال: ُيحوال من وأنكر على الب
: عبااد بن راشد هذا ليس حديثه بالكثير وحديثه مقدار (1)هناك ، وقال ابن َعِديٍّ

، وقال الساجّي: صدوٌق، وقال (6)ما له مما ذكرته وما لْم أذكره على االستقامة
رّي: َيِهم شيئاا، وتركه ، وقال البخا(7)األزدّي: تركه يحيى القّطان، وكان صدوقاا 

، وقال أبو داود ضعيف، وقال ابن الَمِدينّي: ال أعرف حاله، (8)يحيى القّطان
، (3)وقال األزدّي: تركه يحيى القّطان، وكان صدوقاا، وقال ابن البرقي

، (11): ليس بالقوّي، وقال يعقوب بن سفيان: في حديثه َضْعف(12)والناسائيّ 
، وقال ابن حجر: صدوٌق له (13)قال: صدوٌق إمام، و (12)وقال الذهبّي: صدوقٌ 

. قلت: فهو صدوٌق كما قال الذهبّي، وقد أخرج له البخارّي، أما (14)أوهام

                                                 

 .368: 2( العلل ومعرفة الرجال:1)
 .73: 6لجرح والتعديل:( ا2)
 .72: 1( كشف االستار:3)
 .246( تاريخ الثقات: 4)
 .73: 6( الجرح والتعديل:1)
 .112: 1( الكامل في ضعفاء الرجال:6)
 .32: 1( تهذيب التهذيب:7)
 .71( الضعفاء الصغير:8)
 .32: 1( تهذيب التهذيب:3)
 .74( الضعفاء والمتروكون: 12)
 .126: 2( المعرفة والتاريخ:11)
 .361: 2، ميزان االعتدال:283( من ُتكلم فيه وهو موثق: 12)
 .181: 7( سير أعًلم النبًلء:13)
 .232( تقريب التهذيب: 14)



 
 
 

 جمعاً ودراسة  المجروحين البن حبانكتاب من رواة الكتب الستة في  َعدَّلونالمُ

 

نما هو من حديث عبااد بن  الحديث الذي ذكره ابن ِحّبان فليس من حديثه، وا 
كثير الفلسطيني، وهو ضعيف، وقد َوِهم ابن ِحّبان في نسبته إلى عّباد بن 

.  واهلل أعلم. راشد 
م د ت ق: عبااد بن أبي صالح الساماان، واسمه عبد اهلل بن أبي صالح،  -36

وعبااٌد لقب. قال ابن ِحّبان: يتفرد عن أبيه بما ال أصل له من حديث 
 أبيه، ال يجوز االحتجاج به إذا انفرد، وهو الذي روى عن أبيه، عن 

َيِميُنَك َعَلى َما ُيَصدُِّقَك »ل: أبي هريرة، عن النبّي صلى اهلل عليه وسلم قا
أخبرناه ابن خزيمة، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم،  (1)«َعَلْيِه َصاِحُبكَ 

قال: حدثنا ُهَشيم، قال: حدثنا عبد اهلل بن أبي صالح، عن أبيه. وهذا 
عن َجدِّه، عن  (2)خبر مشهور لعبد اهلل بن سعيد بن أبي سعيد الَمقُبريّ 

 .(3)اهلل بن سعيد المقُبرّي يقال له عبااد أيضاا  أبي هريرة، وعبد
 أقوال علماء الجرح والتعديل:
: ثقٌة، وقال (6)، والِعجليّ (1)، وقال ابن َمعين  (4)قال ابن الَمِدينّي: ثقٌة ثْبتٌ 

، وقال ابن (7)الساجّي واألزدّي: ثقٌة إال أنه روى عن أبيه ما لم ُيتاَبع عليه

                                                 

. 1613، رقم 1274: 3( أخرجه مسلم: كتاب األيمان: باب يمين الحالف على نية المستحلف:1)
ن أبي هريرة رضي اهلل من طريق ُهشيم بن َبشير، أخبرنا عبد اهلل بن أبي صالح، عن أبيه، ع

 عنه.
( عبد اهلل بن سعيد بن أبي سعيد المقُبرّي، ويقال أبا عباد. قال يحيى القطان: استبان لي كذبه في 2)

، وقال ابن حّبان: كان ممن يقلب األخبار وَيِهم في اآلثار حتى 61مجلس. الضعفاء الصغير: 
، وقال ابن حجر: متروك. 3: 2وحين:يسبق إلى قلب من يسمعها أنه كان المتعمِّد لها. المجر 

 .326تقريب التهذيب: 
 .164: 2( المجروحين:3)
 .111( سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني: 4)
 .73: 6، الجرح والتعديل:182: 3( تاريخ ابن معين رواية الدوري:1)
 .246( تاريخ الثقات: 6)
 .264: 1( تهذيب التهذيب:7)



 
 
 

 جمعاً ودراسة  المجروحين البن حبانكتاب من رواة الكتب الستة في  َعدَّلونالمُ

 

: كان قليل الحديث مُ  ، وقال البخارّي في تاريخه الصغير: ُمنَكر (1)ستضَعفاا سعد 
، وقال: (3)، وقال الذهبّي: صدوٌق، قال ابن الَمِدينّي ليس بشيء  (2)الحديث

، وقال: صالح الحديث، قال علي بن (4)ُوثِّق، وقال ابن الَمِدينّي: ليس بالقويّ 
وقال ابن  ،(6)نحس ، وقال: مختلف في توثيقه وحديثه(1)الَمِدينّي: ليس بشيء  

. قلت: فهو ُمختلٌف في توثيقه، وحديثه (7)حجر: لين الحديث، من السادسة
حسن، أما الحديث الذي ذكره ابن ِحّبان فقد أخرجه مسلم في الصحيح. واهلل 

 أعلم.
، أبو ُعتبة الخوااص، اأُلْرُسوفي. قال ابن ِحّبان:  -37 د: َعبااد بن َعبااد  الرامليُّ

ب عليه التقشُّف والعبادة حتى َغَفل عن الحفظ واإلتقان، كان ممن َغلَ 
فكان يأتي بالشيء على َحَسب التاوهُّم حتى كُثر المناكير في روايته على 

 .(8)ِقلاتها، فاستحّق التاْرك

                                                 

 .426: 1الكبرى:( الطبقات 1)
 .264: 1( تهذيب التهذيب:2)
، وفي نسبة هذا القول البن الَمدينّي نظر، فقد قال البخاري في 321: 1( المغني في الضعفاء:3)

ترجمة عبااد: روى عنه حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن عبااد بن ذكوان، عن ابن 
عبة وابن عيينة: عن عمرو، عن عطاء، عن عباس رضي اهلل عنهما، في نفقة المتوفاى، وقال ش

: عبااد ليس بشيء  في هذا. التاريخ الكبير: . قلت: 38: 6ابن عبااس رضى اهلل عنهما، قال علىٌّ
فهو ليس بشيء  في هذا الحديث، والصواب رواية عطاء عن ابن عباس. وليس الضعف في 

زِّّي، وابن حجر في نقلهم عن البخارّي أن حاله مطلقاا، وأنا أتعّجب من الُعقيلّي، وابن عدّي، والمِ 
ابن الَمدينّي قال فيه: ليس بشيء ، ألن هذا القول يوِهم َضْعفه مطلقاا، ولم ينقلوا النص كامًلا كما 
ورد في تاريخ البخاري، وبه يتضح أن المراد ليس بشيء  في الرواية المذكورة فقط. واهلل أعلم. 

: 11، وتهذيب الكمال:114: 1لكامل في ضعفاء الرجال:، ا133: 3يراجع: الضعفاء الكبير:
 .263: 1، وتهذيب التهذيب:117

 .281( من ُتكلم فيه وهو موثق: 4)
 .366: 2( ميزان االعتدال:1)
 .162: 1( الكاشف:6)
 .328( تقريب التهذيب: 7)
 .172: 2( المجروحين:8)



 
 
 

 جمعاً ودراسة  المجروحين البن حبانكتاب من رواة الكتب الستة في  َعدَّلونالمُ

 

 أقوال علماء الجرح والتعديل:
: ثقٌة، وقال يعقوب بن سفيان: كان من (2)، والِعجليّ (1)قال ابن َمعين  

: من الُعبااد(3)ّهاد والُعبااد، ثقةالزُّ  ، وذكره ابن ِحّبان في (4)، وقال أبو حاتم 
، وقال الذهبّي: (6). وقال الِمزِّّي: كان من فضًلء أهل الشام وُعباادهم(1)الثقات
، وقال ابن حجر: صدوٌق َيِهُم، أفحش ابن ِحّبان فقال يستحق التاْرك، (7)وثّقوه

م ُيجرِّحه سوى ابن ِحّبان، وقد أثنى عليه العلماء ووثاقوه، . قلت: ل(8)من التاسعة
 فهو ثقٌة عابٌد، ولم يذكر ابن ِحّبان دليًلا على ما زعم. واهلل أعلم.

واِجني، أبو سعيد الكوفّي. قال ابن ِحّبان:  -38 خ ت ق: َعّباد بن يعقوب الرا
أقوام   كان رافضياا داعيةا إلى الرْفض، ومع ذلك يروي المناكيَر عن

، عن  مشاهير، فاستحّق التاْرك. وهو الذي روى عن َشريك، عن عاصم 
، عن عبد اهلل، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "إذا رأيتم  ِزرٍّ
معاوية على ِمنبري فاقتلوه" أخبرناه الطبرّي، قال: حدثنا محمد بن 

 . (3)صالح، قال: حّدثنا عبااد بن يعقوب، عن َشريك
                                                 

 .83: 6، الجرح والتعديل:141( تاريخ ابن معين، رواية الدارمي: 1)
 .247( تاريخ الثقات: 2)
 .437: 2( المعرفة والتاريخ:3)
 .83: 6( الجرح والتعديل:4)
 .431: 8( الثقات:1)
 .134: 14( تهذيب الكمال:6)
 .132: 1( الكاشف:7)
 .232( تقريب التهذيب: 8)
هير، . والحديث أخرجه من طريق عبااد بن يعقوب الرواجني، عن الحكم بن ظُ 172: 2( المجروحين:3)

. قال الدارقطنّي: بعد أن 24: 2عن عاصم، عن ِزر، عن عبد اهلل: ابن الجوزي في الموضوعات:
ذكر كًلم ابن حّبان: قول أبي حاتم: عباد بن يعقوب ضعيف، خطأ منه. وقوله: إن عبااداا حداث عن 

ك، وال رواه عّباد َشِريك، عن عاصم، عن ِزر، حديث معاوية، فغلٌط بيِّن. لم يحّدث بهذا الحديث َشري
، عن عبد اهلل، عن  نما حداث عبااٌد بهذا الحديث، عن الحكم بن ُظَهْير، عن عاصم، عن ِزر  عنه. وا 
النبي صلى اهلل عليه وسلم. وقد رواه أيضاا مع عبااد عن الحكم بن ُظَهْير: محمد بن عبيد المحاربي. 

والحكم بن ُظَهْير الَفزاري. قال فيه ابن . 222تعليقات الدارقطنّي على المجروحين البن حّبان: 
 . 171حجر: متروك، ُرمي بالرفض، اتهمه ابن معين. تقريب التهذيب: 



 
 
 

 جمعاً ودراسة  المجروحين البن حبانكتاب من رواة الكتب الستة في  َعدَّلونالمُ

 

 ل علماء الجرح والتعديل:أقوا
: كوفٌي شيخٌ  ، وقال (2)، وقال الدارقطنّي: شيعيٌّ صدوقٌ (1)قال أبو حاتم 

: فيه ُغلٌو فيما فيه من التشّيع، وروى أحاديث ُأنكرت عليه في  ابن َعِديٍّ
، وقال أبو عبد اهلل الحاكم: كان أبو (3)فضائل أهل البيت وفي مثالب غيرهم

ثنا الثقة في روايته، المّتهم في دينه، عبااد بن بكر ابن خزيمة يقول: حدّ 
ة(4)يعقوب ، وقال: هو رافضيٌّ ضاٌل لكنه صادٌق، (1)، وقال الذهبّي: حافظ حجا

، حديثه في البخارّي مقرون، (6)وهذا نادر ، وقال ابن حجر: صدوٌق رافضيٌّ
لت: فهو . ق(7)بالغ ابن ِحّبان فقال يستحقُّ التاْرك، مات سنة خمسين ومائتين

صدوٌق مبتدع لكنه صادٌق في الرواية كما قال ابن خزيمة، والذهبّي، ولذلك 
أخرج له البخارّي، أما الحديث المذكور فالعلة من الحكم بن ُظَهْير، وليست 
نما هو عن الحكم  منه، وقد َوِهم ابن حبان في نسبته إلى شريك عن عاصم، وا 

 بن ُظهير عن عاصم. واهلل أعلم.
، ويقال: الكوفيُّ  :4بخ  -33 ، أبو يحيى البصريُّ . (8)ُعَباَدة بن مسلم الَفزاريُّ

قال ابن ِحّبان: ُمنَكر الحديث على ِقلاته، ساقط االحتجاج بما يرويه، 
                                                 

، نقًل 373: 2، وميزان االعتدال:177: 14. والذي في تهذيب الكمال:88: 6( الجرح والتعديل:1)
 عن أبي حاتم: شيخ ثقة.

 .213( سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطني: 2)
 .113: 1( الكامل في ضعفاء الرجال:3)
 .177: 14( تهذيب الكمال:4)
 .318: 1( العبر في خبر من غبر:1)
 .373: 2، ونحوه في ميزان االعتدال:126: 8( تاريخ اإلسًلم:6)
 .231( تقريب التهذيب: 7)
وابه: ، َعّباد بن مسلم. وهو َوْهٌم، وص162: 7، والثقات البن حّبان:173: 2( في المجروحين:8)

ُعبادة. وقد نّبه على ذلك الدارقطنّي فقال: هذا ُعبادة بن مسلم الفزاريُّ، وقد َوِهم في تسميته 
َعباداا، وأبو داود الذي حداث عنه ُعبادة هو: ُنفيع األعمى، كان كذاابا، يروى عن: أبي برزة، 

هم غيره، كذابه قتادة وأنس، وعمران بن أبي أوفى، والبراء، وزيد بن أرقم بأحاديث لم يروها عن
. وقد نّبه على ذلك أيضاا: 223ومن بعده. تعليقات الدارقطنّي على المجروحين البن حّبان: 

: 7، وُمغلطاي في إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال:132: 14الِمزِّّي في تهذيب الكمال:
 .382: 2، والذهبيُّ في ميزان االعتدال:132
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لتنكُّبه عن َمْسلك المتقنين في األخبار، وأحَسبه الذي يروي عن الحسن، 
مولى بني ِحصن، الذي يروي عنه الثورّي وأبو ُنعيم، فإن كان كذلك فهو 

 . (1)كوفيٌّ ُيخطئُ 
 أقوال علماء الجرح والتعديل:

: ال بأَس (4)، والناسائيّ (3)، وابن َمعين  (2)قال وكيعٌ  : ثقٌة، وقال أبو حاتم 
، وابن (7)، وذكره ابن ِحّبان(6)، وقال يعقوب بن سفيان: صالح الحديث(1)به

اء أهل الشام وسادتهم ، في الثقات، وقال ابن خلفون: كان من علم(8)شاهين
، وابن عبد الرحيم التباان، وغيُرهما ، وقال ابن حجر: (3)وخيارهم، وثاقه ابن ُنمير 

. قلت: فهو ثقٌة، وقد َوِهم (12)ثقٌة، اضطرب فيه قول ابن ِحّبان، من السادسة
 اداا، وفي تضعيفه. واهلل أعلم.ابن ِحّبان في تسميته عبا 

بن الناْبهان الراقِّّي، مولى بني َيْربوع، قاضي س ق: عبد اهلل بن ِبْشر  -42
الراقة، أصله من الكوفة. قال ابن ِحّبان: كان ممن َيروي عن الثقات 
ماال ُيشِبه حديث األْثبات، وينفرد بأشياء يشهد المستمع لها إذا كان 

 .(11)الحديُث صناعُته أنها مقلوبةٌ 

                                                 

 .173: 2( المجروحين:1)
 .  31: 6( التاريخ الكبير:2)
 .36: 6، الجرح والتعديل:371: 3، ورواية الدوري:142( تاريخ ابن معين رواية عثمان الدارمي: 3)
 .131: 14( تهذيب الكمال:4)
 .36: 6( الجرح والتعديل:1)
 .187: 3( المعرفة والتاريخ:6)
 ، وسماه َعبااد بن مسلم.162: 7( الثقات:7)
 . 171ثقات: ( تاريخ أسماء ال8)
 .134: 7( إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال:3)
 .232( تقريب التهذيب: 12)
 .32: 2( المجروحين:11)
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 أقوال علماء الجرح والتعديل:
، وفي رواية: ثقٌة، ليس به (1): ثقٌة، من ِخيار المسلمينقال ابن َمعين  

، (1)، وقال الذهبّي: ثقةٌ (4)، وفي رواية: ثقةٌ (3)، وفي رواية: ثقٌة صدوقٌ (2)بأٌس 
 ، وقال (7)، وقال الناسائّي: ليس به بأٌس (6)وقال أحمد: ما أرى به بأساا 

: أحاديثه ع(8)أبو ُزْرعة: ال بأَس به ، وذكره (3)ندي مستقيمة، وقال ابن َعِديٍّ
، وقال ابن خلفون في الثقات: كان عابداا زاهداا، إال أنه (12)ابن ِحّبان في الثقات

، وقال عثمان (11)ليس بالقوّي في الزُّْهرّي، وقال الدارقطنّي: ليس بالحافظ
، ثم (13)، وقال الحاكم: ُيحدِّث عن األعمش بمناكير(12)الدارمّي: ليس بذاك
، وليس كما (14)له في المستدرك، وزعم أن مسلماا أخرج له غفل الحاكم فأخرج

. قلت: فهو ُمختلٌف فيه وحديثه حسن. ولذلك قال ابن الُملقِّن: اخُتلف (11)قال
 ، ولم يأِت ابن ِحّبان بدليل على ما اّدعاه. واهلل أعلم.(16)في االحتجاج به

                                                 

 .14: 1( الجرح والتعديل:1)
 .31( من كًلم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال رواية ابن طهمان: 2)
 .111: 1( معرفة الرجال عن يحيى بن معين رواية ابن محرز:3)
 .412: 3، ورواية الدوري: 162تاريخ ابن معين رواية الدارمي: ( 4)
 .142: 1( الكاشف:1)
 .227( سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد في جرح الرواة وتعديلهم: 6)
 .338: 14( تهذيب الكمال:7)
 .14: 1( الجرح والتعديل:8)
 .424: 1( الكامل في ضعفاء الرجال:3)
 .16: 7( الثقات:12)
 .162: 1هذيب:( تهذيب الت11)
 .162( تاريخ ابن معين رواية الدارمي: 12)
 ..123( سؤاالت مسعود السِّجزي للحاكم النيسابورّي: 13)
 .144، رقم 123: 1( المستدرك على الصحيحين:14)
 .162: 1( تهذيب التهذيب:11)
 .211: 1( البدر المنير:16)



 
 
 

 جمعاً ودراسة  المجروحين البن حبانكتاب من رواة الكتب الستة في  َعدَّلونالمُ

 

َمخَرمة : عبد اهلل بن جعفر بن عبد الرحمن بن الِمْسور بن 4خت م  -41
الَمْخرمّي، من أهل المدينة. قال ابن ِحّبان: كان كثيَر الَوْهم في األخبار، 
حتى َيروي عن الثقات ما ال ُيْشبه حديث األْثبات، فإذا سمعها َمِن 

 .(1)الحديث صناعته شهد أنها مقلوبة، فاستحقا التاْرك
 أقوال علماء الجرح والتعديل:

، وقال الحاكم: ثقٌة (3)البخارّي: صدوٌق ثقةٌ قال ، و (2)قال أحمد: ثقٌة ثقةٌ 
، وابن الَمِدينّي، وبكاار بن ُقتيبة: ثقٌة، (6)، والِعجليّ (1)، وقال أحمد(4)مأمون

: ليس به بأٌس، صدوٌق وليس بثْبت  (7)وقال البرقّي: ثْبتٌ  ، (8)، وقال ابن َمعين 
ن أحمد: ليس ، وفي رواية ع(3)وقال الترمذّي: مدنيٌّ ثقٌة عند أهل الحديث

: (11)، والناسائيّ (12)بحديثه بأٌس، وقال أبو حاتم   : ليس به بأٌس، وقال ابن ِخَراش 
: كان عالماا بالمغازي والفتوى.. ،(12)صدوقٌ  وكان كثير . وقال ابن سعد 
، وتعقاب الذهبيُّ ابن ِحّبان فقال: وقد أسرف ابن ِحّبان وبالغ، فذكر (13)الحديث

وقد احتّج مثل الجماعة به سوى البخارّي، ووثاقه مثل  قوله ثم قال: كيف ُيتركُ 
، وقال ابن حجر: قال ابن ِحّبان كان كثير الَوْهم فاستحّق التاْرك، كذا (14)أحمد؟

                                                 

 .27: 2( المجروحين:1)
 .172: 1( تهذيب التهذيب:2)
 .273، رقم 161الكبير للترمذي: ( العلل 3)
 .173: 1( تهذيب التهذيب:4)
 .22: 1، الجرح والتعديل:212( سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد: 1)
 .212( تاريخ الثقات: 6)
 .173: 1( تهذيب التهذيب:7)
 .22: 1، الجرح والتعديل:343: 2( تاريخ ابن أبي خيثمة:8)
 .2113، رقم 663: 4( سنن الترمذي:3)
 .22: 1الجرح والتعديل: (12)
 .374: 14( تهذيب الكمال:11)
 .173: 1( تهذيب التهذيب:12)
 .474: 1( الطبقات الكبرى:13)
 .323: 7( سير أعًلم النبًلء:14)
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. قلت: فهو ثقٌة بتوثيق العلماء السابقين (1)قال، وكأنه أراد غيره فالَتبس عليه
عّقبه الذهبّي، وابن حجر. له، ولم يذكر ابن ِحّبان دليًلا على ما زعم، لذلك ت

 واهلل أعلم. 
: عبد اهلل بن َشِريك العامري. قال ابن ِحّبان: كان غالياا في (2)ص -42

التاشيُّع، يروي عن األْثبات ما ال ُيشبه حديث الثقات، فالتنّكب عن حديثه 
 .(3)أولى من االحتجاج به، وقد كان مع ذلك ُمْختارياا 

  أقوال علماء الجرح والتعديل:
، وقال يعقوب بن سفيان: (4)قال أحمد، وابن َمعين  ، وأبو ُزْرعة: ثقةٌ 

، وفي رواية عن أحمد قال: ما (1)ثقٌة، من كبراء أهل الكوفة، يميل إلى التشّيع
، وقال الدارقطنّي: ال بأَس (7)، وقال الناسائّي: ليس به بأٌس (6)أعلم به بأساا 

، وفي رواية عن الناسائّي (3)ي الثقات، وذكره ابن ِحّبان، وابن شاهين ف(8)به
: ليس بقويٍّ (12)قال: ليس بالقوّي، ُمختاريٌّ  ، وقال (11)، وقال أبو حاتم 

                                                 

 .173: 1( تهذيب التهذيب:1)
نما أخرج له في 2) ( في تقريب التهذيب رمز له س وهو خطأ، فلم ُيخرِّج له الناسائّي في السنن، وا 

 ، ومن أجل ذلك ذكرته في البحث.77، 61، 62، 41، 42عليٍّ رقم خصائص 
، ومختاريٌّ أي من أتباع مختار بن أبي عبيد الثققى. وكان المختار ممن 26: 2( المجروحين:3)

ه الكوفة، فغلب  خرج على الحسن بن علي بن أبي طالب، ثم صار مع ابن الزبير بمكة فوالا
لى الطلب بدم الحسين، فالتفات عليه الشيعة، وكان ُيظهر لهم عليها ثم خلع ابن الزبير، ودعا إ

األعاجيب، ثم جهاز عسكراا مع إبراهيم بن األشتر إلي عبيد اهلل بن زياد وقتله سنة خمس 
وستين، ثم توجاه بعد ذلك مصعب بن الزبير إلى الكوفة فقاتله، فُقتل المختار وأصحابه وذلك 

 . 7: 6، لسان الميزان:147: 1النحل:سنة سبع وستين. يراجع: الملل و 
 .81: 1( الجرح والتعديل:4)
 .213: 1، تهذيب التهذيب:38: 3( المعرفة والتاريخ:1)
 .484: 2( العلل ومعرفة الرجال:6)
 .88: 11( تهذيب الكمال:7)
 .33( سؤاالت البرقاني للدارقطني: 8)
 .131، تاريخ أسماء الثقات: 41: 7( الثقات البن حبان:3)
 .61( الضعفاء والمتروكون:12)
 .81: 1( الجرح والتعديل:11)
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: مختاريٌّ كذااب : ليس له من الحديث إال الشيء (1)الُجوَزجاِنيُّ ، وقال ابن َعِديٍّ
، (3)، وقال أبو الفتح األزدّي: من أصحاب المختار، ال ُيكَتب حديثه(2)اليسير

، وقال (4)وقال الذهبّي: كان في أوائل أمره من أصحاب المختار، ولكنه تاب
. قلت: فهو (1)ابن حجر: صدوٌق يتشّيع، أفرط الُجوَزجاِنيُّ فكذابه، من الثالثة

صدوٌق يتشّيع، وحديثه حسن، أماا أنه كان مع المختار فقد رجع عن رأيه كما 
ا التشّيع، فًل ُيترك حديثه من أجله، طالما قال الذهبّي، ولذلك وثاقه األئمة، وأم

 أنه صادٌق، ولم َيْرِو ما يؤيد ِبْدعته. واهلل أعلم. 
خت د ت ق: عبد اهلل بن صالح بن محمد بن مسلم، أبو صالح  -43

المصري، كاتب الّليث بن سعد. قال ابن ِحّبان: ُمنَكر الحديث جداا، 
وعنده المناكير الكثيرة عن يروي عن األْثبات ماال ُيشبه حديث الثقات، 

أقوام  مشاهير أئمة، وكان في نفسه صدوقاا َيكُتب للايث بن سعد 
نما وقع المناكير في حديثة من  الحساب، وكان كاتبه على الَغًّلت، وا 
ِقَبل جار  له رجل سوء . سمعت ابن خزيمة يقول: كان له جاٌر بينه وبينه 

، وَيكتب في عداوة، فكان يضع الحديث على شيِخ عبد ا هلل بن صالح 
ِقرطاس  بخط ُيشبه خطا عبد اهلل بن صالح، وَيطرح في داره في وسط 
كتبه، فيجده عبد اهلل فيحدِّث به، فيتوّهم أنه خّطه وسماعه، فمن ناحيته 

ثم ذكر له ستة أحاديث، وقال: فيما يشبه هذه  وقع المناكير في أخباره.
اعة الحديث، وَعِلم مسالك أمعن في صن األحاديث التي ينكرها من

 . (6)األخبار، وانتقاد الرجال

                                                 

 .12( أحوال الرجال:1)
 .286: 1( الكامل في ضعفاء الرجال:2)
 .213: 1( تهذيب التهذيب:3)
 .433: 2( ميزان االعتدال:4)
 .327( تقريب التهذيب: 1)
 . 42: 2( المجروحين:6)
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  أقوال علماء الجرح والتعديل:
قال عبد الملك بن ُشَعْيب بن الليث: ثقٌة مأمون، قد سمع من َجدِّي 
 : حديثه، وكان يحداث بحضرة أبي، وأبي يحّضه على التاحديث، وقال أبو حاتم 

وسعيد بن ُعَفْير ُيثنيان على كاتب سمعت أبا األسود النضر بن عبد الجبار 
الليث، وقال أيضاا: صدوٌق أمين ما علمته، وقال: األحاديث التي أخرجها أبو 
صالح  في آخر عمره التي أنكروا عليه نرى أن هذه مما افتعل خالد بن 

، وكان أبو صالح يصحبه، وكان سليم الناحية، وكان خالد بن نجيح (1)َنِجيح  
ه في كتب الناس، ولم يكن وزن أبي صالح وزن الكذب، يفتعل الحديث ويضع

: أقّل أحوال أبي صالح كاتب الليث أنه قرأ  كان رجًلا صالحاا، وقال ابن َمعين 
هذه الكتب على اللايث وأجازها له، ويمكن أن يكون ابن أبي ذئب كتب إليه 

، وكان حسن ،  وقال أبو ُزْرعة: لم يكن عندي ممن يتعماد الكذب(2)بهذا الداْرج
الحديث، وسئل عنه محمد بن عبد اهلل بن عبد الحكم فقال: تسألني عن أقرب 
رجل إلي الليث؟ رجل معه في ليله ونهاره، وفي سفره وحضره، ويخرج معه إلي 
لي السفر، ويخلو معه في أوقات ال يخلو معه أحد غيره، وكان  الرِّيف وا 

سمع منه كثرة ما أخرج عن صاحب الرجل، ال ُينَكر لمثل هذا أن يكون قد 
، وقال محمد بن يحيى الذهلي: شغلني حسن حديثه عن االستكثار من (3)الليث

، وقال ابن قانع: (1)، وقال مسلمة بن قاسم: ال بأَس به(4)سعيد بن ُعَفير
: هو عندي (7)، وقال يعقوب بن سفيان: رجل صالحٌ (6)صالحٌ  ، وقال ابن َعِديٍّ

                                                 

: هو كذاب كان يفتعل األحاديث ويض1) عها في كتب ابن أبي مريم، وأبي صالح، ( قال أبو حاتم 
 .311: 3وهذه األحاديث التي ُأنكرت على أبي صالح، ُيتوهام أنه من ِفعله. الجرح والتعديل:

 .263: 2( الداْرج: الذي ُيكتب ِفيه، وكذلك الداَرج، بالّتحريك. لسان العرب:2)
 .87، 86: 1( الجرح والتعديل:3)
 .133: 23( تاريخ دمشق:4)
 .261: 1تهذيب  التهذيب: (1)
 .421: 7( إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال لمغلطاي:6)
 .441: 2( المعرفة والتاريخ:7)
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ع في حديثه في أسانيده ومتونه غلط، وال يتعماد مستقيم الحديث إال أنه يق
، وقال أحمد: كان أول أمره متماسكاا ثم فسد بآخره، وليس هو (1)الكذب
، وقال ابن عبد الهادي: هو من المكثرين، وله مناكير في َسعة ما (2)بشيء  
، وقال الذهبّي: مكثٌر صالح الحديث له مناكير، والصحيح أن البخارّي (3)روى

، وقال ابن (1)، وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهُب الحديث(4)نه في الصحيحروى ع
حجر بعد أن ذكر كًلم العلماء فيه: ظاهر كًلم هؤالء األئمة أن حديثه في 
األول كان مستقيما ثم طرأ عليه فيه تخليط، فمقتضى ذلك أن ما يجيء من 

بي حاتم فهو روايته عن أهل الحذق كيحيى بن معين والبخاري وأبي ُزْرعة وأ
، وقال: (6)من صحيح حديثه وما يجيء من رواية الشيوخ عنه فُيتوقاف فيه

صدوٌق كثير الغلط، ثْبٌت في كتابه، وكانت فيه غفلة، مات سنة اثنتين 
. قلت: فهو صدوٌق ثْبٌت في (7)وعشرين ومائتين، وله خمس وثمانون سنة

 ل ابن ِحّبان. واهلل أعلم.كتابه، له مناكير، وليس ُمنَكر الحديث جداا كما قا
َبِذّي. قال ابن ِحّبان: يروي عن عقبة بن عامر،  -44 خ: عبد اهلل بن ُعبيدة الرا

روى عنه أخوه موسى بن ُعبيدة، ُمنَكر الحديث جداا، فلست أدري السبب 
الواقع في أخباره من عبد اهلل أو من أخيه؛ ألن أخاه موسى ليس بشيء  

غيره، فمن هنا اشَتبه أمُره ووجب ترُكه، ثم  في الحديث، وليس له راو  
 .(8)يدةبَ ذكر عن ابن َمعين  أنه ضّعفه هو وأخوه موسى بن عُ 

                                                 

 .347: 1( الكامل في ضعفاء الرجال:1)
 .87: 1، الجرح والتعديل:212: 3( العلل ومعرفة الرجال:2)
 .23: 2( طبقات علماء الحديث:3)
 .123ونحوه في من ُتُكلِّم فيه وهو موثاق:  ،342: 1( المغني في الضعفاء:4)
 .421: 7( إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال لمغلطاي:1)
 .414( هدي الساري: 6)
 .328( تقريب التهذيب: 7)
 .4: 2( المجروحين:8)
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 أقوال علماء الجرح والتعديل:
، وقال (1)قال يعقوب بن شيبة: ثقٌة، وقد أدرك غيَر واحد  من الصحابة

ن عبد الّرحيم ، وذكره ابن خلفون في الثقات وقال: وثاقه اب(2)الدارقطنّي: ثقةٌ 
، وقال (1)، وذكره ابن ِحّبان في الثقات(4)، وقال الناسائّي: ليس به بأٌس (3)وغيره

: هو وأخوه  أحمد: موسى بن عبيدة وأخوه ال ُيشَتَغل بهما، وقال ابن َمعين 
: ال أعلم يروي عنه إال أخوه موسى بن (6)حديثُهما ضعيفٌ  ، وقال ابن َعِديٍّ

، وقال الذهبّي: صدوٌق فيه (7)لى حديثهما الضاعفعبيدة، وجميعاا يتبين ع
، وقال أيضاا: (3)، وقال ابن حجر: ُتكلِّم فيه، والعهدة على أخيه موسى(8)شيءٌ 

قلت: فهو ُمختلٌف فيه، وحديثه  .(12)ثقٌة، قتلته الخوارج بُقدْيد سنة ثًلثين ومائة
من الرواة حسن، وقد أخرج له البخارّي، وما كان في رواياته من ضعف فهو 

عنه، وأما دعوى ابن ِحّبان وابن َعِديٍّ بأنه لم يرِو عنه إال أخوه فمردودة، فقد 
روى عنه: صالح بن كيسان، وعمرو بن عبد اهلل بن أبي األبيض، وأخواه: 

 . واهلل أعلم.(11)محمد، وموسى
، ويقال: ُعصْمة، أبو ُعْلوان الحَنفّي. قال ابن -41  د ت ق: عبد اهلل بن ُعْصم 

ِحّبان: يروي عن ابن عباس، وابن عمر، روى عنه َشريٌك، وأهُل الكوفة. 
ُمنَكر الحديث جداا على ِقلاة روايته، يروي عن األْثبات ما ال ُيشبه 

                                                 

 .261: 11( تهذيب الكمال:1)
 .232( سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطني: 2)
 .312: 1( تهذيب التهذيب: 3)
 .261: 11( تهذيب الكمال:4)
 .41: 1( الثقات:1)
 .121: 1( الجرح والتعديل:6)
 .213: 1( الكامل في ضعفاء الرجال:7)
 .172: 1( الكاشف:8)
 .462( إرشاد الساري: الفصل التاسع:3)
 .313( تقريب التهذيب: 12)
 .264: 11( تهذيب الكمال:11)
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أحاديثهم، حتى يسبق إلى القلب أنها َموهومة أو موضوعة. روى عن ابن 
ًَلُة َخْمِسيَن، َواْلُغْسُل ِمَن ا»عمر قال:  ، َكاَنِت الصا لَجَناَبِة َسْبَع َمَرات 

، َفَلْم َيَزْل َرُسوُل اللاِه َصلاى اهلُل َعَلْيِه  َوَغْسُل اْلَبْوِل ِمَن الثاْوِب َسْبَع َمَرات 
ًَلُة َخْمساا، َوَغْسُل ما ُذكر َمراةا  ، أخبرناه «َوَسلاَم َيْسَأُله َحتاى ُجِعَلِت الصا

سحاق السمرقندّي، قال: حّدثنا الحسن بن سفيان، قال: حّدثنا علي بن إ
، على أن (1)أيوب بن جابر، قال حّدثنا عبد اهلل بن ُعصم، عن ابن عمر

 .(2)أيوب بن جابر  أيضاا ِشْبه ال شيء  
 أقوال علماء الجرح والتعديل:

: ثقٌة، وذكره ابن خلفون (1)، وابن شاهين(4)، والِعجليّ (3)قال ابن َمعين  
: شيٌخ، (7)ّي: هو ُمقاِرب الحديث، وقال البخار (6)في الثقات ، وقال أبو حاتم 

، وذكره ابن (3)، وحّسن الترمذّي حديثه(8)وقال أبو ُزْرعة: كوفيٌّ ليس به بأٌس 
، وقال ابن حجر: صدوٌق  يخطىء، (12)ِحّبان في الثقات وقال: ُيْخطُئ كثيراا 

                                                 

: 2، وأحمد:247، رقم 64: 1الغسل من الجنابة: ( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة: باب في1)
، وقال: لم يروه عن ابن عمر 182، رقم 123: 1، والطبراني في الصغير:1884، رقم 123

: 1إال عبد اهلل بن عصم، تفرد به أيوب بن جابر، والبيهقي: كتاب الطهارة: باب فرض الغسل:
بن سياار السُّحْيمي. قال ابن ، والحديث إسناده ضعيف، فيه أيوب بن جابر 848، رقم 276

، وقال الناسائّي، وابن حجر: ضعيف. 87: 4معين: ليس بشيء. تاريخ ابن معين رواية الدوري:
 .118، تقريب التهذيب: 11الضعفاء والمتروكون: 

 .1: 2( المجروحين:2)
 .326: 11( تهذيب الكمال:3)
 .46: 2( تاريخ الثقات:4)
 .126( تاريخ أسماء الثقات: 1)
 .63: 8( إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي:6)
 .133( العلل الكبير للترمذي: 7)
 .126: 1( الجرح والتعديل:8)
 .2222، رقم 433: 4( سنن الترمذي:3)
 . 17: 1( الثقات:12)
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قلت: لم  ،(2)، وحّسن البوصيري إسنادا هو فيه(1)أفرط ابن ِحّبان فيه وتناقض
يذكر أحد أنه ُيخطىء سوى ابن ِحّبان، وعلى هذا فهو صدوٌق حسن الحديث. 

 وأما الحديث الذي ذكره ابن ِحّبان فالعلة من أّيوب بن جابر. واهلل أعلم. 
 : عبد اهلل بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، 4م  -46

، أخو عبيد اهلل  بن عمر، قال ابن ِحّبان: أبو عبد الرحمن الُعَمريُّ المدنيُّ
كان ممن غلب عليه الصًلح والعبادة حتى غفل عن َضْبط األخبار، 
وجودة الحفظ لآلثار، فرفع المناكير في روايته، فلما فُحش خطؤه استحقا 

 .(3)التاْرك
 أقوال علماء الجرح والتعديل:

لك في قال الخليلي: ثقٌة غير أن الحفاظ لم يرَضْوا حفظه، ولم ُيَخراج لذ
، وقال (1)، وقال أحمد بن يونس: لو رأيت هيئته لعرفت أنه ثقةٌ (4)الصحيحين

: ليس به بأٌس، ُيكَتب حديثه ، (7)، وفي رواية: صالٌح، ليس به بأٌس (6)ابن َمعين 
(، 8وقال أحمد: صالٌح ال بأَس به، قد ُروي عنه، ولكن ليس مثل عبيد اهلل)

: ولعبد اهلل بن عمر حديث ، وقال (3)وقال الِعجلّي: ال بأَس به ابن َعِديٍّ
نما قالوا به ال َيلحق أخاه عبيد اهلل،   صالح، وهو ال بأَس به في رواياته، وا 

ال فهو في نفسه صدوٌق ال بأَس به ، وأورد له يعقوب بن شيبة في مسنده (12)وا 

                                                 

 .314( تقريب التهذيب: 1)
 .438، رقم 12: 2( مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه:2)
 .6: 2( المجروحين:3)
 .133: 1د في معرفة علماء الحديث:( اإلرشا4)
 .373: 3( المعرفة والتاريخ:1)
 .21: 12( تاريخ بغداد:6)
 .16( من كًلم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال رواية ابن طهمان: 7)
 .123: 1( الجرح والتعديل:8)
 .263( تاريخ الثقات: 3)
 .237: 1( الكامل في ضعفاء الرجال:12)
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، وقال في موضع آخر: هو رجٌل  حديثا فقال: هذا حديث حسن اإلسناد مدنيٌّ
وٌر بالعلم والصًلح، وفي حديثه بعض الضاعف واالضطراب، ويزيد صالٌح مذك

، وقال ابن القّطان: هو رجٌل صالٌح، قد وثاقه قوم وأثَنوا (1)في األسانيد كثيراا 
، وقال: (2)عليه، وضعافه آخرون من أجل حفظه، ال من أجل صدقه وأمانته

، (3)ه، ومنهم من يضعِّفهفإنه رجل ُمختلٌف فيه، فمن الناس من يوثِّقه وُيثني علي
: صويلح(3)يضعِّفه ، وقال أحمد: كان يزيد في (4)، وفي رواية عن ابن َمعين 

، وقال البخارّي: كان يحيى بن سعيد (1)األسانيد، ويخالف وكان رجًلا صالحاا 
: ضعيف(6)ُيضعِّفه ، وقال الناسائّي: ليس (7)، وفي رواية عن ابن َمعين 
 ، وقال (8)بالقويّ 

: كان كثير الحديث يستضعف(3)عيفابن الَمِدينّي: ض ، (12)، وقال ابن سعد 
: ُيكَتب حديثه وال ُيحتّج به ، وقال ُمْغلطاي: ضعافه بعض (11)وقال أبو حاتم 

 ، وقال ابن عمار الَمْوِصلّي: لم يتركه أحد (12)أهل الحديث من ِقَبل حفظه
لذهبّي: ، وقال ا(13)إال يحيى بن سعيد وزعموا أنه أخذ كتب عبيد اهلل فرواها

                                                 

 .328 :1( تهذيب التهذيب:1)
 .34: 3( بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام:2)
 .133: 4( المرجه السابق:3)
 .112: 1( الجرح والتعديل:4)
 .21: 12( تاريخ بغداد:1)
 ،61، الضعفاء الصغير:141: 1( التاريخ الكبير:6)
 .233: 1( الكامل في ضعفاء الرجال:7)
 .61( الضعفاء والمتروكون: 8)
 .21: 12( تاريخ بغداد:3)
 .436: 1( الطبقات الكبرى:12)
 .112: 1( الجرح والتعديل:11)
 .1236( اإلعًلم بسنته عليه السًلم: 12)
 .328: 1( تهذيب التهذيب:13)
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، وقال: المحدث اإلمام، الصدوق... كان عالماا، (1)صدوٌق حسن الحديث
، وقال: وحديثه يترّدد فيه الناقد، أماا إن تابعه (2)عامًلا، خيِّراا، َحَسن الحديث

، وقال: صدوٌق، في حفظه (3)شيٌخ في روايته، فذلك َحسٌن قويٌّ إن شاء اهلل
مات سنة إحدى وسبعين وقيل ، وقال ابن حجر: ضعيف عابد، (4)شيء
. قلت: فهو ُمختلٌف (6)، وقال الشيخ أحمد شاكر: ثقٌة في حفظه شيء(1)بعدها

فيه، وهو َعدٌل، ولكنه خفيف الضبط، وحديثه في أدنى درجات الحسن، مع 
تًلفي ما خالف فيه من هو أولى منه، وقد بالغ ابن ِحّبان حينما قال استحّق 

 التاْرك. واهلل أعلم.
د: عبد اهلل بن عمر بن غانم، قاضي إفريقية. قال ابن ِحّبان: يروي عن  -47

مالك  ما لم ُيحدِّث به مالٌك قّط، ال يحّل ذكر حديثه وال الرواية عنه في 
الكتب إال على سبيل االعتبار. ثم ذكر حديثين من طريقه وقال: أخبرنا 

ل: حّدثنا عثمان بالحديثين جميعا: علي بن ُمحّمد بن حاتم الَقْومسّي، قا
، قال: حّدثنا عبد اهلل بن عمر بن غانم (7)بن محمد ُخَشيش القيروانيّ 

في نسخة كتبناها عنه بهذا اإلسناد، أنا أُصون البياض عن ذكرها، 
 .(8)فكيف االشتغال بوصفها؟

 أقوال علماء الجرح والتعديل:

                                                 

 .348: 1( المغني في الضعفاء:1)
 342، 333: 7( سير أعًلم النبًلء:2)
 .341: 7( المرجع السابق:3)
 .416: 2( ميزان االعتدال:4)
 .314يب: ( تقريب التهذ1)
 .226، رقم 266: 1( مسند اإلمام أحمد بتحقيق الشيخ أحمد شاكر:6)
 .428: 2( قال الذهبي: أظنه كان كذاباا. المغني في الضعفاء:7)
 .134: 1( المجروحين:8)
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ان ثبتاا ، وقال أبو العرب: ك(1)قال ابن يونس: كان أحد الثقات األْثبات
، وقال في طبقات علماء القيروان: كان (2)ثقة نبيًلا، وكان عدالا في قضائه

، وقال أبو (3)فضُله وعُلمه وورُعه أشهر من أن ُيذكر، وهو أحد الثقات األْثبات
، وقال أسد بن الفرات: كان فقيهاا له َعقٌل وِصيانٌة، (4)داود: أحاديثه مستقيمة

، (6)، وقال ابن الجوزّي: هو أحد الثقات األْثبات(1)وذكره ابن خلفون في الثقات
: مجهول(7)وقال الذهبّي: مستقيم الحديث ، قال ابن حجر: (8)، وقال أبو حاتم 

ولعل ابن ِحّبان ما عرف هذا الرجل، ألنه جليل القدر ثقة ال ريب فيه، ولعل 
ضا: وثّقه ، وقال أي(3)البًلء في األحاديث التي أنكرها ابن ِحّبان ممن هو دونه

، وأفرط ابن ِحّبان في تضعيفه، مات سنة  ابن يونس وغيره، ولم يعرفه أبو حاتم 
. قلت: فهو ثقٌة، وأماا ما ذكره ابن ِحّبان من حديثه دليًلا على (12)تسعين ومائة

، وعثمان (11)ما زعم، فقال الذهبّي: لعل اآلفة في الخبرين من عثمان صاحبه
 واهلل أعلم. كّذاٌب كما سبق.

بخ قد ت: عبد الجّبار بن العباس الشَِّبامّي الَهْمدانّي، من أهل الكوفة.  -48
قال ابن ِحّبان: كان ممن ينفرد بالمقلوبات عن الثقات، وكان غالياا في 

                                                 

 .112: 2( تاريخ ابن يونس المصري:1)
 .43( طبقات علماء إفريقية: 2)
 .84: 8لطاي:( إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال لمغ3)
 .344: 11( تهذيب الكمال:4)
 .332: 1( تهذيب التهذيب: 1)
 .186: 3( المنتظم في تاريخ األمم والملوك :6)
 .177: 1( الكاشف:7)
 112: 1( الجرح والتعديل: 8)
 .332: 1( تهذيب التهذيب: 3)
 311( تقريب التهذيب: 12)
 .222: 12، ونحوه في تاريخ اإلسًلم:464: 2( ميزان االعتدال:11)
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التشّيع، وكان أبو ُنعيم يقول: لم يكن بالكوفة أكذب من عبد الجّبار بن 
 .(1)العّباس، وأبي إسرائيل الُمًَلِئيّ 

                                                 

 .113: 2( المجروحين:1)
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 علماء الجرح والتعديل: أقوال 
: ليس به بأٌس (2)، والهيثمي(1)قال أبو حاتم   ، (3): ثقٌة، وقال ابن َمعين 

، وقال أبو داود: كوفيٌّ (4)وقال أحمد: أرجو أال يكون به بأس، وكان يتشياع
، وروى (6)، وقال الِعجلّي: ال بأَس به، وكان يتشّيع(1)ليس به بأٌس، وهو يتشّيع

، وقال البزاار: أحاديثه (7)ل: هذا حديث حسن صحيح غريبله الترمذّي وقا
، وقال (3)، وقال الحاكم: إنه ممن ُيجَمع حديثه(8)مستقيمة إن شاء اهلل تعالى

: ال ُيتاَبع على حديثه، وكان يتشّيع : عامة ما (12)العقيليُّ ، وقال ابن َعِديٍّ
، وقال ابن حجر: (12)، وقال الذهبّي: شيعيٌّ صدوقٌ (11)يرويه مما ال ُيَتابع عليه

. قلت: فهو صدوٌق َيتشياع، ولم يذكر ابن ِحّبان حديثاا واحداا (13)صدوٌق يتشّيع
ر، ولذلك وثّقه األئمة. واهلل عيم فهو جرح غير مفسا يؤيد زعمه، أما كًلم أبي نُ 

 أعلم.
. قال ابن (14)سس ق: عبد الرحمن بن ُبَديل بن مْيسرة العقيليُّ البصريّ  -43

ُمنَكر الحديث، يروي عن الثقات ما ال ُيشبه حديث األْثبات،  ِحّبان:
                                                 

 .31: 6( الجرح والتعديل:1)
 . 323: 12( مجمع الزوائد:2)
 .31: 6، الجرح والتعديل:431: 3، ورواية الدوري:88: 1( تاريخ ابن معين، رواية ابن محرز:3)
 .31: 6،  الجرح والتعديل:341: 2( العلل ومعرفة الرجال:4)
 .88: 3( الضعفاء الكبير:1)
 .281ريخ الثقات: ( تا6)
 .3112، رقم 212: 1( سنن الترمذي:7)
 .123: 6( تهذيب التهذيب:8)
 .226، رقم 138: 1( المستدرك على الصحيحين:3)
 .88: 3( الضعفاء الكبير:12)
 .17: 7( الكامل في ضعفاء الرجال:11)
 .612: 1( الكاشف:12)
 332( تقريب التهذيب: 13)
. عبد الرحمن بن ُبَديل بن ورقاء، وهو وْهٌم. قال 12: 2( سّماه ابن حّبان في المجروحين:14)

الدارقطنّي هذا قبيح، إنما هو ُبَديل ميسرة، وقال الذهبي وِهَم ابن حّبان في ذلك. الضعفاء 
، بينما ذكره ابن حبان في 143: 2، ميزان االعتدال:32: 2والمتروكون البن الجوزي:

 ، على الصواب.371: 8الثقات:
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وينفرد عن أبيه بأشياء كأّنها مقلوبات، يجب التنكُّب عن أخباره. ثم ذكر 
 .(1)عن ابن َمعين  أنه قال: ضعيف

 أقوال علماء الجرح والتعديل:
ال ، وق(3)، وقال الذهبّي: ثقةٌ (2)قال أبو داود الطيالسّي: كان ثقةا صدوقاا 

: ليس به بأٌس، وذكره ابن ِحّبان في (6)، والناسائيّ (1)، وأبو داود(4)ابن َمعين  
: ضعيف(7)الثقات ، وقال أبو الفتح األزدّي: فيه (8)، وفي رواية عن ابن َمعين 
. قلت: فهو ال بأَس به، وحديثه حسن، (12)، وقال ابن حجر: ال بأَس به(3)ِلينٌ 

 ى ما زعم. واهلل أعلم.ولم يذكر ابن ِحّبان دليًلا عل
ّناد، واسمه: عبد اهلل بن ذكوان، 4خت مق  -12 : عبد الرحمن بن أبي الزِّ

الُقَرشّي موالهم، أبو محمد المَدنّي. قال ابن ِحّبان: كان ممن ينفرد 
 بالمقلوبات عن األْثبات، وكان ذلك من سوء حفظه وكثرة خطئه، 

يما وافق الثقات فهو صادٌق فًل يجوز االحتجاج بخبره إذا انفرد، فأما ف
في الروايات ُيحتجُّ به، ثم ذكر عن َعمرِو بن عليٍّ أنه قال: كان ابن 

ناد ، وعن الدارمّي أّن (11)َمْهدّي ال يحدِّث عن عبد الرحمن بن أبي الزِّ
 .(12)ابن َمعين  قال: ضعيف

                                                 

 .12: 2( المجروحين:1)
 .144: 16، تهذيب الكمال:216: 1( الجرح والتعديل: 2)
 .622: 1( الكاشف:3)
 .146، تاريخ أسماء الثقات: 217: 1، الجرح والتعديل:184( تاريخ ابن معين رواية عثمان الدارمي: 4)
 .143: 6. تهذيب التهذيب:322( سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود في الجرح والتعديل: 1)
 .144: 16هذيب الكمال:( ت6)
 .371: 8( الثقات:7)
 .146( تاريخ أسماء الثقات: 8)
 .144: 6( تهذيب التهذيب:3)
 .337( تقريب التهذيب: 12)
 .212: 1( قول ابن مهدي في الجرح والتعديل:11)
 .111، وقول ابن معين في تاريخ ابن معين، رواية الدارمي: 16: 2( المجروحين:12)
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 أقوال علماء الجرح والتعديل:
أنس  يوثِّقه ويأمر بالكتابة قال الترمذّي: هو ثقٌة حافٌظ، كان مالك بن 

ح البخاريُّ (3)، والخطيب البغداديّ (2)، وقال الِعجليّ (1)عنه : ثقٌة، وصحا
، وقال ابن (1)، وقال يعقوب بن شيبة: ثقٌة صدوٌق، وفي حديثه َضْعف(4)حديثه

، ضعيف الحديث، وقال أيضاا: ليس ممن َيحتّج به  : لم يكن بِثْبت  َمعين 
 ، وقال أحمد: مضطرب الحديث، وقال (6)شيء  أصحاب الحديث، ليس ب

: ُيكتب حديثه وال ُيحتّج به : بعض ما يرويه، (7)أبو حاتم   ، وقال ابن َعِديٍّ
، وقال علي بن الَمِدينّي: حديثه (8)ال ُيتاَبع عليه، وهو ممن ُيكَتب حديثه

بالمدينة حديٌث مقاِرٌب، وما حداث به بالعراق فهو مضطرب، وقد نظرت فيما 
: فيه روى عن سليمان بن داود الهاشميِّ فرأيتها مُ  قاِربة، وقال عمرو بن عليٍّ

ضعٌف، وما حداث بالمدينة أصّح مما حداث ببغداد، وكان عبد الرحمن يعني 
، وقال الذهبّي: هو (12)، وقال الناسائّي: ضعيف(3)ابن َمْهدّي يُخّط على حديثه

، (11)في هشام بن عروة ، مع أنه حجةٌ من أوعية العلم لكنه ليس بالثاْبِت جداا 
، وقال: هو إن شاء اهلل َحَسُن (12)وقال: هو حسن الحديث، وبعضهم َيراه حّجة

                                                 

 .1711، رقم 233: 4( سنن الترمذي:1)
 .232( تاريخ الثقات:2)
 .438: 1( تلخيص المتشابه في الرسم:3)
 .218( العلل الكبير للترمذي : 4)
 .33: 17( تهذيب الكمال:1)
 .73: 1( تاريخ ابن معين، رواية ابن محرز:6)
 .212: 1( الجرح والتعديل:7)
 .413: 1( الكامل في ضعفاء الرجال:8)
 .223، 228: 12( تاريخ بغداد:3)
 .68( الضعفاء والمتروكون: 12)
 .182: 1( تذكرة الحفاظ:11)
 .172: 8( سير أعًلم النبًلء:12)
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، وقال ابن رجب: وثاقه قوٌم وضّعفه آخرون، منهم يحيى بن (1)الحال في الرواية
، (4)، وفي تغليق التعليق(3)، وحسان ابن حجر حديثه في فتح الباري(2)معين

عن فيه لم يذكر ما يدّل على َتْركه فضًلا عن ُمختلٌف فيه، ومن طَ وقال: 
بطًلن روايته، وقد جزم يحيى بن معين بأنه أثبت الناس في هشام بن 

، وقال أيضاا: صدوٌق تغيار حفظه لما َقِدم بغداد، وكان فقيهاا، وِلَي (1)عروة
. (6)وسبعون سنة َخَراج المدينة فُحِمد، مات سنة أربع وسبعين ومائة وله أربع

قلت: فهو صدوٌق َحَسُن الحديث، وما حداث بالمدينة أحسن مما حداث ببغداد، 
ولعّل من تكلام فيه إنما هو بسبب تغيُّر حفظه ببغداد، ولم يذكر ابن ِحّبان 

 حديثاا مما أخطأ فيه كدليل  على ما زَعم. واهلل أعلم.
 اهلل بن حْنظلة بن  خ م د تم ق: عبد الرحمن بن سليمان بن عبد -11

أبي عامر الَغِسيل. قال ابن ِحّبان: كان ممن ُيخطُئ وَيِهُم كثيراا على 
ِصدق  فيه، والذي أميل إليه فيه تْرك ما خالف الثقات من األخبار، 
واالحتجاج بما وافق الثقات من اآلثار. وقد مراض الشيخان القول فيه، 

قال: هو صويلٌح، وعن اإلمام  أحمُد ويحيى. ثم نقل عن ابن َمعين   أنه
 .(7)أحمد أنه قال: صالحٌ 

                                                 

 .176: 2( ميزان االعتدال:1)
 .763: 2( شرح علل الترمذي:2)
 .7131، حديث رقم 187: 13( فتح الباري:3)
 .43: 2( تغليق التعليق:4)
 .227: 12معين في تاريخ بغداد: ، وكًلم ابن1321، حديث رقم 482: 3( فتح الباري:1)
 .342( تقريب التهذيب: 6)
 .17: 2( المجروحين:7)
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 أقوال علماء الجرح والتعديل:
: ثقٌة، ليس به بأٌس  ، (2)، وفي رواية عن ابن َمعين  (1)قال ابن َمعين 

: ثقٌة، وذكره ابن (6)، وابن الجوزيّ (1)، والدارقطنيّ (4)، وأبي ُزْرعة(3)والناسائيّ 
، وفي رواية عن (8)اية عن الناسائّي: ليس به بأٌس ، وفي رو (7)ِحّبان في الثقات

: صويلح : هو ممن (12)، وقال الذهبّي: صدوقٌ (3)ابن َمعين  ، وقال ابن َعِديٍّ
، وقال (12)، وفي رواية عن الناسائّي: ليس بالقويّ (11)ُيعتبر حديثه وُيكتب

، وقال ابن حجر: صدوٌق فيه لين، مات سنة (13)األزدّي ليس بالقوّي عندهم
. قلت: فهو صدوٌق كما قال الذهبّي، وأما قول ابن (14)اثنتين وسبعين ومائة

حبان بأن أحمد وابن معين  قد مراضا القول فيه، فقد ثََبت توثيقه عن ابن َمعين  
كما سبق، وذكر ابن حبان عن اإلمام أحمد أنه قال: صالٌح، وقد أخرج له 

 البخارّي ومسلٌم وغيرهما. واهلل أعلم.
: عبد الرحمن بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود الُهَذلّي، 4خت  -12

المسعودّي. قال ابن ِحّبان: كان صدوقاا إال أنه اختلط في آخر عمره 

                                                 

 .224: 12، تاريخ بغداد:183: 3( تاريخ ابن معين رواية الدوري:1)
 ( المرجعين السابقين.2)
 .132: 6، تهذيب التهذيب:168: 2( ميزان االعتدال:3)
 .233: 1( الجرح والتعديل:4)
 .224: 12، تاريخ بغداد:1734: 3( المؤتلف والمختلف:1)
 .334: 8( المنتظم:6)
 .81: 1( الثقات:7)
 .132: 6( تهذيب التهذيب:8)
 .224: 12، تاريخ بغداد:137( تاريخ ابن معين، رواية الدارمي: 3)
 .632: 1( الكاشف:12)
 .464: 1( الكامل في ضعفاء الرجال:11)
 .224: 12( المرجع السابق، وتاريخ بغداد:12)
 .132: 6ذيب التهذيب:( ته13)
 .342( تقريب التهذيب:14)
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اختًلطاا شديداا حتى ذهب عقله، وكان يحدِّث بما يجيئه فَحَمل، فاختلط 
حديثه القديم بحديثه األخير ولم يتمياز، فاستحّق التاْرك. ثم ذكر عن 

ى القّطان أنه قال: رأيت المسعوديا سنة رآه عبد الرحمن فلم أكلِّمه. يحي
وذكر عن أبي ُقتيبة أنه قال: رأيت المسعوديا سنة ثًلث وخمسين، 
وكتبت عنه وهو صحيح، ثم رأيته سنة سبع وخمسين والّذرُّ يدخل في 

؟  .(1)أذنه، وأبو داود يكتب عنه، فقلت: أتطمع أن ُتحدِّث عنه وأنا حيٌّ
  أقوال علماء الجرح والتعديل:

: كان ثقةا كثير الحديث (3)، وابن َمعين  (2)قال أحمد : ثقٌة، وقال ابن سعد 
، وقال (4)الحديث إال أنه اختلط في آخر عمره، ورواية المتقدِّمين عنه صحيحة

، وقال (6)، وقال الِعجلّي: ثقٌة، إال أنه تغيار بآخره(1)ابن ُنَمْير: ثقٌة اختلط بآخره
ب بن شيبة: ثقٌة صدوٌق، وقد كان تغيار بآخره، وقال ابن عمار: يعقو 

المسعوديُّ من قبل أن يختلط كان ثْبتاا، ومن سمع منه ببغداد فسماعه 
، وقال ِمْسعر: ما أعلم أحداا أعلم بعلم ابن مسعود رضي اهلل عنه (7)ضعيف

، (12)بأٌس ، وقال الناسائّي: ليس به (3)، وقال شعبة: صدوقٌ (8)من المسعوديّ 
نما ذكروا أنه اختلط في آخر  وقال ابن الجوزّي: اتفقوا على أنه ثقٌة، وا 

، وقال أحمد: كلُّ من سمع المسعودّي بالكوفة فهو جّيد مثل: وكيع (11)عمره
                                                 

 .48: 2( المجروحين:1)
 .218: 1، تاريخ بغداد:163: 2، المعرفة والتاريخ:211: 1( الجرح والتعديل:2)
 .222: 12، تاريخ بغداد:181( تاريخ ابن معين رواية عثمان الدارمي: 3)
 .222: 12، تاريخ بغداد:346: 6( الطبقات الكبرى:4)
 .482: 3ريخ اإلسًلم:( تا1)
 .234( تاريخ الثقات: 6)
 .222: 12( تاريخ بغداد:7)
 .314: 1( التاريخ الكبير:8)
 .211: 1( الجرح والتعديل:3)
 .482: 3( تاريخ اإلسًلم:12)
 .246: 8( المنتظم:11)
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اج، ومن سمع منه ببغداد وهو في  وأبي ُنعيم، وأما يزيد بن هارون وحجا
ضاا: المسعودي صالح الحديث، ، وقال أي(1)االختًلط، إال من سمع منه بالكوفة

: ثقٌة ُيكَتب حديثه، (2)ومن أخذ عنه أوال فهو صالح األخذ ، وقال ابن َمعين 
ومن سمع من المسعودّي في زمان أبي جعفر فهو صحيح السماع، ومن سمع 

، وقال: ثقٌة ولكنه كان يغلط إذا (3)منه في زمان الَمْهدّي فليس سماعه بشيء  
ن ُكهيل، وكان حديثه صحيح عن القاسم، ومْعن حّدث عن عاصم، وسلمة ب

: تغيار بآخره قبل (1)، وبمثله قال ابن الَمِدينيّ (4)بن عبد الرحمن ، وقال أبو حاتم 
، وقال (6)موته بسنة أو سنتين، وكان أعلم بحديث ابن مسعود من أهل زمانه

غلط، الدارقطنّي: إذا حداث عن أبي إسحاق وعمرو بن ُمّرة  واألعمش فإنه ي
ذا حّدث  عن مْعن  والقاسم  وعون، فهو صحيح؛ وهؤالء هم أهل بيته ، (7)وا 

وقال ابن القّطان: هو مختلٌط، اشتّد ما أصابه من ذلك حتى كان ال َيعِقل، 
فُضعِّف حديثه، ولم يتمّيز في األغلب ما ُرِوي عنه بعد اختًلطه مما روي عنه 

حة العلماء حدادوا من سِمع منه قبل ، ومن خًلل ما سبق يتبين أن (8)في الصِّ
االختًلط. قال الحافظ الِعراقّي: وعلى قول اإلمام أحمد أن من سمع منه 
بالبصرة والكوفة فسماعه جيد. فتُقبل رواية كّل من سمع منه بالكوفة والبصرة 
قبل أن َيْقُدم بغداد وهم: أمية بن خالد، وِبشر بن الُمَفّضل، وجعفر بن عون، 

حارث، وسفيان بن حبيب، وسفيان الثورّي، وأبو قتيبة َسْلم بن وخالد بن ال
قتيبة، وطلق بن غناام، وعبد اهلل بن رجاء الُغَداني، وعثمان بن عمر بن فارس، 

                                                 

 .321: 1، ونحوه في:12: 3( العلل ومعرفة الرجال:1)
 .11: 31، تاريخ دمشق:218: 12( تاريخ بغداد:2)
 .213: 12( تاريخ بغداد:3)
 .213: 12، تاريخ بغداد:333: 3( تاريخ ابن معين رواية الدوري:4)
 .213: 12( تاريخ بغداد:1)
 .211: 1( الجرح والتعديل:6)
 .211( سؤاالت السلمي للدارقطني: 7)
 .176: 4( بيان الوهم واإليهام:8)
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وعمرو بن مرزوق، وعمرو بن الهيثم، والقاسم بن َمْعن، ومعاذ بن معاذ 
ّي على ابن ِحّبان، العنبري، والنضر بن ُشَميل، ويزيد بن زريع. وقد ردا الِعراق

وابن القّطان اللذين قاال: لم يتمّيز حديثه القديم من األخير، وصّحح أنا من 
سمع منه بالكوفة والبصرة قبل أن يقدم بغداد فسماعه صحيح، كما قال أحمد 

. وخًلصة القول أن المسعوديا ثقٌة، وقد تمّيز من حّدث عنه قبل (1)وابن عمار
ال كما قال ابن ِحّبان وابن القّطان  -عد االختًلط ب عنه ن حدثماالختًلط م

 وأن من سمع منه بالكوفة والبصرة فسماعه صحيٌح. واهلل أعلم. -
: عبد العزيز بن أبي َروااد واسم أبي َروااد: ميمون، وقيل أيمن. 4خت  -13

قال ابن ِحّبان: مات سنة تسع وخمسين ومائة بمكة، ولم ُيصلِّ عليه 
كان َيرى اإلرجاء، وكان ممن غَلب عليه التقشُّف حتى كان الثورّي ألنه 

ال َيدري ما ُيحدِّث به، فروى عن نافع أشياء ال يشكُّ َمِن الحديث 
صناعته إذا سمعها أنها موضوعة، كان ُيحدِّث بها توهُّماا ال تعمُّداا، ومن 
حداث على الحْسبان وروى على التاوهُّم حتى كُثر ذلك منه سقط 

ن كان فاضًلا في نفسه. وكيف يكون التاِقيُّ في نفسه من االحتج اج به وا 
كان شديد الصًلبة في اإلرجاء، كثير البغض لمن انتحل السنن؟ ثم 
اّل؟ ثم  ذكر عن عكرمة بن عماار أنه دقا عليه الباب وقال: أين الضا
، عن ابن عمر، نسخة موضوعة ال يحّل ذكرها  ذكر أنه روى عن نافع 

 .(2)سبيل االعتبار. ثم ذكر منها حديثينإال على 

                                                 

 .214 -212: ( يراجع: التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصًلح1)
. قال الذهبي: أسند ابن حّبان له حديثين ُمنَكرين: أحدهما لعبد 138 -136: 2( المجروحين:2)

. 623: 2الرحيم بن هارون أحد التاْلفى عنه، واآلخر لزافر بن سليمان عنه. ميزان االعتدال:
ْهم في اآلثار، قلت: وزافر بن سليمان قال عنه ابن حّبان: كثير الغلط في األخبار، واسع الوَ 

على صدق فيه، والذي عندي في أمره االعتبار بروايته التي يوافق فيها الثقات وتنكب ما انفرد 
. وقال ابن حجر: صدوق كثير األوهام. تقريب 316، 311: 2به من الروايات المجروحين:

 .213التهذيب: 



 
 
 

 جمعاً ودراسة  المجروحين البن حبانكتاب من رواة الكتب الستة في  َعدَّلونالمُ

 

  أقوال علماء الجرح والتعديل:
: ثقٌة، كان ُيعلن اإلرجاء : (3)، والِعجليّ (2)، وقال هو(1)قال ابن َمعين 

: صدوٌق ثقٌة في الحديث ُمتعبِّد، وقال يحيى القّطان: ثقٌة  ثقٌة، وقال أبو حاتم 
، وقال الحاكم: ثقٌة (4)أخطأ فيه في الحديث، ليس ينبغي أن ُيترك حديثه لرأي  

، وقال أحمد: رجٌل صالٌح (6)، وقال الهيثمي: ثقٌة ُينسب إلى اإلرجاء(1)عابدٌ 
، وقال الناسائّي: ليس به (7)وكان ُمرِجئاا، وليس هو في التثبُّت مثل غيره

: كان عابداا غالياا في اإلرجاء(8)بأٌس  : ل(3)، وقال الُجوَزجاِنيُّ ه ، وقال ابن سعد 
، وقال ابن (12)أحاديث، وكان ُمرِجئاا، وكان معروفاا بالصًلح والورع والعبادة

: في بعض رواياته ما ال ُيَتابع عليه ، وقال الذهبّي: ثقٌة ُمرِجٌئ (11)َعِديٍّ
، وقال: وأما ابن ِحّبان فبالغ في تنقُّص عبد العزيز، ثم قال: والعجب (12)عابد

من الخائفين الوجلين مع كثرة حجِّه  من عبد العزيز كيف يرى االرجاء وهو
، وقال ابن الُملقِّن: ُرِمي باإلرجاء، ووثاقه الناس، وأخرج له البخارّي (13)وتعبُّده؟
. قلت: (11)، وقال ابن حجر: صدوٌق عابد رباما َوِهم، وُرِمي باإلرجاء(14)تعليقاا 

سابقين، أما ، ويكفي فيه توثيق من وثّقه من األئمة الُرِمي باإلرجاء فهو ثقةٌ 
                                                 

 .128: 6( الكامل في ضعفاء الرجال:1)
 334: 1، الجرح والتعديل:421عين: ( سؤاالت ابن الجنيد البن م2)
 .324( تاريخ الثقات: 3)
 .334: 1( الجرح والتعديل:4)
 .1438، رقم 168: 1( المستدرك على الصحيحين:1)
 .214: 1( مجمع الزوائد:6)
 .334: 1، الجرح والتعديل:484( العلل ومعرفة الرجال: 7)
 .133: 18( تهذيب الكمال:8)
 .261( أحوال الرجال: 3)
 .33: 6الطبقات الكبرى: (12)
 .112: 6( الكامل في ضعفاء الرجال:11)
 .611: 1( الكاشف:12)
 .623: 2( ميزان االعتدال:13)
 .172: 2( تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج:14)
 .317( تقريب التهذيب: 11)
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اإلرجاء فًل يؤثِّر على حديثه كما قال يحيى القّطان، وما ذكره ابن ِحبان من 
. واهلل (1)حديثه مستدال به على َضعفه فالضعف من غيره كما قال الذهبيّ 

  أعلم.
 ع: عبد الكريم بن مالك، أبو سعيد الجزري، مولى بني ُأمياة. قال  -14

 ه كان ينفرد عن الثقات باألشياء المناكير، ابن ِحّبان: كان صدوقاا، ولكنا 
ن اعتبر ُمعتِبٌر بما وافق  فًل ُيعجبني االحتجاج بما انفرد من األخبار، وا 

 .(2)الثقات من حديثه فًل َضْير، وهو ممن أستخير اهلل فيه
 أقوال علماء الجرح والتعديل:

 قال أحمد: ثقٌة ثْبٌت، وهو أثبت من َخصيف  في الحديث، وقال ابن
، وأبو ُزْرعة الرازيّ (4)، والناسائيّ (3)َمعين   ، وأبو ُزْرعة (1)، وأبو حاتم 
، ومحمد بن عبد اهلل بن عمار: ثقٌة، وقال ابن عيينة: كان حافظاا، (6)الدمشقيّ 

وكان من الثقات، ال يقول إال سمعت وحّدثنا ورأيت، وقال يعقوب بن شيبة: 
ْعف ما هو، وهو صدوٌق ثقٌة، و  قد روى مالك عنه، وكان ممن َينتقي إلى الضا

: ولعبد الكريم أحاديث صالحة مستقيمة يرويها عن (7)الرجال ، وقال ابن َعِديٍّ
ذا روى عنه الثقات فحديثه مستقيم ، وقال الذهبّي: حافظ (8)قوم ثقات، وا 

، وقال ابن حجر: ثقٌة (12)، وقال: ثقٌة مشهور توّقف فيه ابن ِحّبان(3)مكثر
. قلت: فهو ثقٌة متقن، وقد تواتر توثيقه (11)سبع وعشرين ومائة متقن، مات سنة

                                                 

 .623: 2( ميزان االعتدال:1)
 .141: 2( المجروحين:2)
 .13، 18: 6( الجرح والتعديل:3)
 .211: 18، تهذيب الكمال:223: 1نن الكبرى:( الس4)
 .13: 6( الجرح والتعديل:1)
 .111( تاريخ أبي زرعة الدمشقي: 6)
 .216، 211: 18( تهذيب الكمال:7)
 .43: 7( الكامل في ضعفاء الرجال:8)
 .661: 1( الكاشف:3)
 .641: 2، ميزان االعتدال:422: 2( المغني في الضعفاء:12)
 .361( تقريب التهذيب: 11)
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عن أئمة الجرح والتعديل، وما كان البن ِحّبان أن يتوّقف فيه، وقد أخرج له 
 أصحاب الكتب الستة. واهلل أعلم.

: عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روااد، أبو عبد الحميد المكّي. 4م  -11
الحديث جداا، يقلب األخبار، وَيروي المناكير عن قال ابن ِحّبان: ُمنَكر 

المشاهير، فاستحّق التاْرك. وقد قيل إنه هو الذي أدخل أباه في اإلرجاء، 
، عن عطاء،  مات قبل المائتين بقليل، وهو الذي روى عن ابن ُجَريج 

ُة ِبْدَعٌة، َوَما عن ابن عباس، قال: "الَقَدِرياُة ُكْفٌر، َوالشِّيَعُة َهَلَكٌة، َواْلَحُروِريا 
َنْعَلُم اْلَحقا ِإال ِفي اْلُمْرِجَئِة" روى عنه هذه الحكاية عصام بن يوسف 
، وال عطاٌء رواه،  ، وهذا شيء موضوع، ما قاله ابن عباس   الَبْلِخيُّ

 .(1)وال ابن ُجَريج  حداث به
 أقوال علماء الجرح والتعديل:

: ثقٌة ليس به بأٌس  ال أيضاا: هو ثقٌة في نفسه، إال ، وق(2)قال ابن َمعين 
أنه كان يرى رأي اإلرجاء، كان يروي عن قوم ضعفاء، وأما في نفسه فهو 

، ولكنه لم يكن يبُذل (3)ثقةٌ  ، وقال أيضاا: كان أعلم الناس بحديث ابن ُجَريج 
: ثقٌة، وقال (6)، والناسائّي، وأبو داود(1)، وقال ابن َمعين   أيضاا (4)نفسه للحديث

وقال أحمد: كان عالماا بابن ُجَريج  ولم  (7)لي: ثقٌة، لكنه أخطأ في أحاديثالخلي
، وقال أيضاا: ال بأَس به، (8)يكن يبالي عمان حداث، وله عند أهل مكة َقْدرٌ 

                                                 

، وقال الذهبي عن الحديث: لم يوصله ابن حّبان بنفسه، فأحسبه 161، 162: 2( المجروحين:1)
. وعلى هذا فعبد المجيد 648: 2موضوعاا على عصام بن يوسف البلخي. ميزان االعتدال:

 بريء من عهدة هذا الحديث. واهلل أعلم.
 .64: 6( الجرح والتعديل:2)
 .421ين: ( سؤاالت ابن الجنيد البن مع3)
 .86: 3( تاريخ ابن معين رواية الدوري:4)
 .64: 6، الجرح والتعديل:181، ورواية الدارمي: 62: 3( تاريخ ابن معين، رواية الدوري:1)
 .274: 18( تهذيب الكمال:6)
 .233: 1( اإلرشاد في معرفة علماء الحديث:7)
 .236( سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل: 8)
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، وقال الناسائّي: ليس به (1)وكان فيه غلٌو في اإلرجاء ويقول: هؤالء الشُّّكاك
، (4)،  وقال الحاكم: ممن سكتوا عنه(3)، وذكره ابن خلفون في الثقات(2)بأٌس 

، وقال يعقوب بن سفيان: كان (1)وقال الدارقطنّي: ال ُيحتجُّ به، وُيعتبر به
: كان كثير (6)مبتدعاا عنيداا داعية، وقال يحيى القّطان: كذااب ، وقال ابن سعد 

: ليس بالقوى ُيكتب حديثه، كان (7)الحديث ضعيفاا ُمرِجئاا  ، وقال أبو حاتم 
، وذكر له ابن َعِديٍّ عدة أحاديث وقال: وكل هذه (8)الُحَميدّي يتكّلم فيه

، وله عن ابن  األحاديث غير محفوظة ، على أنه يتثبات في حديث ابن ُجَريج 
، وقال أبو أحمد (3)ُجَريج  أحاديث غير محفوظة، وعاماة ما ُأنكر عليه اإلرجاء

ّي: ثقٌة ُمرجٌئ داعيٌة، غَمزه ابن ، وقال الذهب(12)الحاكم: ليس بالمتين عندهم
، وذكره ابن حجر في الطبقة الثالثة (12)وقال: صدوٌق ُمرِجٌئ كأبيه (11)ِحّبان

من طبقات المدلسين، وقال: صدوٌق ُنِسب إلى االرجاء، وفي حفظه شيٌء، 
، وقال: صدوٌق ُيْخطُئ، وكان (13)وُنسب إلى التدليس، وممن ذكره فيهم الَعًلئيّ 

. قلت: فهو (14)فرط ابن ِحّبان فقال متروك، مات سنة ست ومئتينُمرِجئاا، أ

                                                 

 .47: 7في ضعفاء الرجال:( الكامل 1)
 .274: 18( تهذيب الكمال:2)
 .238: 8( إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي:3)
 .183( سؤاالت مسعود السجزي للحاكم النيسابوري: 4)
 .47( سؤاالت البرقاني للدارقطني: 1)
 .12: 3( المعرفة والتاريخ:6)
 .43: 6( الطبقات الكبرى:7)
 .61: 6( الجرح والتعديل:8)
 .43: 7لكامل في ضعفاء الرجال:( ا3)
 .382: 6( تهذيب التهذيب:12)
 .124( من ُتُكلِّم فيه وهو موثاق: 11)
 .648: 2( ميزان االعتدال:12)
 .41( تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس: 13)
 .361( تقريب التهذيب: 14)
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: عاماة ما ُأنِكر عليه اإلرجاء. وليس  صدوٌق مرجىٌء مدلٌِّس، قال ابن َعِديٍّ
 . واهلل أعلم.(1)اإلرجاء بسبب ُيترك حديثه من أجله، وقد أخرج له مسلمٌ 

كر المكّي، د س ق: عبد الوهاب بن ُبْخت، أبو ُعبيدة، ويقال أبو ب -16
الَجَزرّي. قال ابن ِحّبان: كان صدوقاا في الرواية إال أنه كان ُيْخطُئ 
كثيراا، وَيِهُم شديداا حتى كُثر في روايته األشياء المقلوبة، فبطل 

 .(2)االحتجاج به. كان يحيى بن معين  حسن الرأي فيه
 أقوال علماء الجرح والتعديل:

، (6)، ويعقوب بن سفيان(1)، وأبو ُزْرعة(4)، والناسائيّ (3)قال ابن َمعين  
: ثقٌة، وقال الحاكم: من ثقات البصرّيين وأثباتهم، ممن ُيجمع (7)والهيثمي
: ال بأَس به(3)، وذكره ابن خلفون في الثقات(8)حديثه ، وقال (12)، وقال أبو حاتم 

 ، وقال ابن حجر: ثقٌة، مات سنة ثًلث(11)ابن الُملقِّن: هو من ثقات البصرّيين

                                                 

: 2وقت تحلل الحاج المفرد: ( صحيح مسلم: كتاب الحج: باب بيان أن القارن ال يتحلل إال في1)
، قال اإلمام مسلم: وَحداثََنا اْبُن َأِبي ُعَمَر، َحداثََنا ِهَشاُم ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَمْخُزوِميُّ، 1223، رقم 322

، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َحداثَْتِني َحْفَصُة َرِضَي اهللُ  ، َعْن َناِفع   َعْنَها، َوَعْبُد اْلَمِجيِد، َعِن اْبِن ُجَرْيج 
ِة اْلَوَداِع، َقاَلْت َحْفَصةُ  : َفُقْلُت: َما َأنا الناِبيا َصلاى اهلُل َعَلْيِه َوَسلاَم َأَمَر َأْزَواَجُه َأْن َيْحِلْلَن َعاَم َحجا

؟ َقاَل:   «َأْنَحَر َهْدِييِإنِّي َلباْدُت َرْأِسي، َوَقلاْدُت َهْدِيي، َفًَل َأِحلُّ َحتاى »َيْمَنُعَك َأْن َتِحلا
 .147، 146: 2( المجروحين:2)
 .63: 6، الجرح والتعديل:222، 178: 3( تاريخ ابن معين رواية الدوري:3)
 .483: 18( تهذيب الكمال:4)
 .63: 6( الجرح والتعديل:1)
 .462: 2( المعرفة والتاريخ:6)
 3332، رقم 263: 1( مجمع الزوائد:7)
 .342، رقم 182: 1( المستدرك على الصحيحين:8)
 .372: 8( إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال لمغلطاي:3)
 .63: 6( الجرح والتعديل:12)
 .11: 3( البدر المنير:11)



 
 
 

 جمعاً ودراسة  المجروحين البن حبانكتاب من رواة الكتب الستة في  َعدَّلونالمُ

 

. قلت: فهو ثقٌة بتوثيق األئمة السابقين (1)عشرة، وقيل سنة إحدى عشرة ومائة
 له. واهلل أعلم.

، عطاء بن أبي مسلم الخراسانّي، أبو أيوب، وقيل أبو مسعود (2)ع -17
البلخّي، نزيل الشام، واسم أبيه عبد اهلل وقيل ميسرة. قال ابن ِحّبان: كان 

 الحفظ، كثير الَوْهم، ُيْخطىء  من خيار عباد اهلل، غير أنه رديء
 .(3)وال َيعلم، فُحِمل عنه، فلما كُثر ذلك في روايته بطل االحتجاج به

  أقوال علماء الجرح والتعديل:
: ثقٌة، وقال الترمذّي: ثقٌة، (6)، وابن سعد  (1)، والِعجليّ (4)قال ابن َمعين  

م أسمع أن أحداا روى عنه الثقات من األئمة، مثل مالك، ومعمر، وغيرهما، ول
، وقال يعقوب بن شيبة: ثقٌة، معروٌف بالفتوى (7)من المتقدمين تكلام فيه بشيء  

، وقال (3)، وقال الدارقطنّي: ثقٌة في نفسه إال أنه لم َيْلق ابن عباس(8)والجهاد
: ال بأَس به صدوٌق، ُيحتّج بحديثه ، وقال الناسائّي: ليس به (12)أبو حاتم 

                                                 

 .368( تقريب التهذيب: 1)
، أنه لم ُيخرِّج له إال مسلم 332، تقريب التهذيب: 212: 7( ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب:2)

: 22الدكتور بشار عواد حاشية مطولة في تهذيب الكمال: وأصحاب السنن فقط. وقد كتب
، خًلصتها أن البخارّي أخرج لعطاء الخراساني. قلت: وحديثه في البخارّي رقم 116، 111
، وقال عطاء، عن  4322 قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام، عن ابن ُجَريج 

تي كانت في قوم نوح في العرب بعد.." ورقم صارت األوثان ال»ابن عباس رضي اهلل عنهما، 
، وقال عطاء، عن ابن  1286 قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام، عن ابن ُجَريج 

 عباس:" كان المشركون على منزلتين من النبّي صلى اهلل عليه وسلم والمؤمنين.."
 .131، 132: 2( المجروحين:3)
 . 146: 3، ورواية الدوري:146( تاريخ ابن معين رواية الدارمي: 4)
 .334( تاريخ الثقات: 1)
 .261: 7( الطبقات الكبرى:6)
 .122، رقم 271( العلل الكبير: 7)
 .141: 6( سير أعًلم النبًلء:8)
 .112: 22( تهذيب الكمال:3)
: ثقة 213: 7، وتهذيب التهذيب:123: 22، وفي تهذيب الكمال:331: 6( الجرح والتعديل:12)

 صدوق.
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: أرجو ، وقال ابن(1)بأٌس  ، وقال البخارّي: عامة أحاديثه (2)أنه ال بأَس به َعِديٍّ
ياا ، وقال شعبة:(3)مقلوبة ، وقال النووّي: هو من التابعين الُعبااد متفٌق (4)كان َنس 

، وقال ابن (6)، وقال الذهبّي: صدوٌق ُضعِّف، وأكثرهم وثاقه(1)على توثيقه
أنه لم يسمع من ابن عمر، وابن  ، وذكر العًلئي(7)حجر: مشهور ُمختلٌف فيه

عباس، وأنس وعثمان وأبي الدرداء والمغيرة بن شعبة ومعاذ بن جبل وأبي 
: ال أعلمه لِقَي أحداا من أصحاب  مسلم الخوالني وأبي هريرة، وقال ابن َمعين 

، وتعّقبه أبو ُزرعة العراقّي بأن روايته عن ابن (8)النبّي صلى اهلل عليه وسلم
، قلت: فهو مختَلٌف فيه، وروايته عن بعض (3)ح البخاريّ عباس  في صحي

 الصحابة مرسلة، ولعّل من ضّعفه إنما ضّعفه بسبب اإلرسال. واهلل أعلم.
 بخ قد ت س: عطااف بن خالد بن عبد اهلل الُقرشّي، المخزومّي،  -18

قال ابن ِحّبان: َيروي عن نافع  وغيره من الثقات ماال  أبو صفوان المدنّي.
شِبه حديَثهم، وأحَسُبه كان يؤَتى ذلك من سوء حفظه، فًل يجوز عندي يُ 

االحتجاج بروايته إال فيما وافق الثقات. كان مالك بن أنس ال يرضاه. 
، عن ابن عمر  ، عن نافع  َأنا الناِبيا َصلاى اهلُل »روى العطااف بن خالد 

ه أبو َعروبة بحّران، قال: حّدثنا أخبرنا« (11)ِمْن َخْدش   (12)َعَلْيِه َوَسلاَم َأَقادَ 

                                                 

 .112: 22هذيب الكمال:( ت1)
 .72: 7( الكامل في ضعفاء الرجال:2)
 .431، رقم 271( العلل الكبير للترمذي: 3)
 .331: 6( الجرح والتعديل:4)
 .334: 1( تهذيب األسماء واللغات:1)
 .378، 377( من ُتكلِّم فيه وهو موثاق: 6)
 .421( هدي الساري: 7)
 .238( جامع التحصيل: 8)
 .223ل في ذكر رواة المراسيل: ( تحفة التحصي3)
 .113: 4(الَقَود: القصاص. النهاية:12)
 .14: 2( الخْدش: قشر الجلد بعود أو نحوه. النهاية:11)



 
 
 

 جمعاً ودراسة  المجروحين البن حبانكتاب من رواة الكتب الستة في  َعدَّلونالمُ

 

، وليس هذا من حديث ابن  ، قال: حّدثنا العّطاف بن خالد  مخلد بن مالك 
 .(1)عمر، وال نافع

  أقوال علماء الجرح والتعديل:
: ثقةٌ   (3)، وفي رواية: ليس به بأٌس، ثقٌة صالح الحديث(2)قال ابن َمعين 
وفي رواية:  (1)صحيح الحديث ، وقال أحمد: ثقةٌ (4)وفي رواية: صالح الحديث

، وقال ابن الَمِدينّي: كان عندنا (6)ليس به بأٌس، وفي رواية: صالح الحديث
: ثقٌة، وروى له الترمذّي (3)، وأبو داود(8)، وقال الِعجليّ (7)وعند أصحابنا: ثقةٌ 

: صالٌح ليس بذاك(12)وقال: هذا حديث حسن صحيح ، (11)، وقال أبو حاتم 
: ليس به بأٌس، وقال ابن (13)، وأبو ُزْرعة(12)ضاا، والناسائيّ وقال أبو داود أي

: لْم أَر بحديثه بأساا إذا حداث عنه ثقة ، وقال البخارّي: لم َيْحَمده مالك (14)َعِديٍّ
، (2)، وقال الدارقطنّي: مدنيٌّ ضعيف(1)، وقال الناسائّي: ليس بالقويّ (11)بن أنس

                                                 

، عن سعيد بن عثمان 31: 7، والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل:133: 2( المجروحين:1)
، به، وقال: وهذا لم قاال: حدثنا مْخلد ب -أبي عروبة -الحرااني، والحسين بن أبي معشر ن مالك 

أسمعه بهذا اإلسناد إال منهما جميعا، وهو ُمنَكر. وأخرجه من طريق أبي عروبة، به: تمام في 
 . 1، رقم 12، 3: 1، وأبو طاهر السِّلفي في الطيوريات:1786، رقم 234: 2فوائده:

 .313: 2:، التاريخ الكبير البن أبي خيثمة172( تاريخ ابن معين رواية الدارمي: 2)
 .33: 7( الجرح والتعديل:3)
 .118: 3، ورواية الدوري:118: 3( تاريخ ابن معين رواية الدارمي: 4)
 .32: 7( الجرح والتعديل:1)
 .33: 7، الجرح والتعديل:477: 2( العلل ومعرفة الرجال:6)
 .136( سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني: 7)
 .331( تاريخ الثقات: 8)
 .141: 22( تهذيب الكمال:3)
 .1648، 182: 4( سنن الترمذي: 12)
 .33: 7( الجرح والتعديل:11)
 .141: 22( تهذيب الكمال:12)
 .33: 7( الجرح والتعديل:13)
 .37: 7( الكامل في ضعفاء الرجال:14)
 .31: 7( المرجع السابق:11)



 
 
 

 جمعاً ودراسة  المجروحين البن حبانكتاب من رواة الكتب الستة في  َعدَّلونالمُ

 

، وقال الساجّي: روى (3)دهم، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عن(2)ضعيف
، وقال الذهبّي: هذا ُمنَكر، لكن (4)عن نافع، عن ابن عمر حديثاا لم ُيتابع عليه

. قلت: فهو صدوٌق، وحديثه حسن، وله حديث (1)تفراد به عنه َمْخلد بن مالك
 ُمنَكر، وهو الذي ذكره ابن ِحّبان. واهلل أعلم.

اعة، أبو إسماعيل الرفاعّي. قال ابن : علّي بن علّي بن ِنَجاد بن رف4بخ  -13
ِحّبان:  كان ممن ُيْخطُئ كثيراا على ِقلاة روايته، وينفرد عن األْثبات بما 
 ال يشبه حديث الثقات، ال يعجبني االحتجاج به إذا انفرد، روى َعْن 

، َقاَل:  ، َعْن َأِبي َسِعيد  اْلُخْدِريِّ نبيُّ َصلاى َكاَن ال»َأِبي اْلُمَتَوكِِّل النااِجيِّ
اهلُل َعَلْيِه َوَسلاَم ِإَذا َقاَم إلى الصًلِة ِمَن اللاْيِل َكباَر، ثُما َيُقوُل: ُسْبَحاَنَك 
اللاُهما َوِبَحْمِدَك َوَتَباَرَك اْسُمَك، َوَتَعاَلى َجدَُّك، َواَل ِإَلَه َغْيَرَك، ثُما َيُقوُل: اَل 

، ثُ  ، ثم يقول: ِإَلَه ِإالا اللاُه ثًلَث مرات  ما َيُقوُل: اللاُه َأْكَبُر َكِبيراا ثًلَث مرات 
َأُعوُذ ِباللاِه الساِميِع اْلَعِليِم ِمَن الشاْيَطاِن الراِجيِم ِمْن َهْمِزِه، َوَنْفِثِه، َوَنْفِخِه، 

َبعيُّ « ثُما َيْقَرأُ   .(6)رواه عنه جعفر بن سليمان الضُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

 .141: 22( تهذيب الكمال:1)
 .167: 2( الضعفاء والمتروكون:2)
 .63: 3( ميزان االعتدال:3)
 .222: 7( تهذيب التهذيب:4)
 .273: 8( سير أعًلم النبًلء:1)
، والحديث أخرجه من طريق جعفر بن سليمان، عن علّي بن علّي: أبو 112: 2( المجروحين:6)

، 771، رقم 226: 1داود: كتاب الصًلة: باب من رأى االستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك:
يث، يقولون هو عن علّي بن علّي، عن الحسن ُمرسًلا، الَوْهم من جعفر. وقال: وهذا الحد

، وقال: وحديث أبي 242، رقم 3: 2والترمذي: أبواب الصًلة: باب ما يقول عند افتتاح الصًلة:
سعيد أشهُر حديث  في هذا الباب، وقد أخذ قوٌم من أهل العلم بهذا الحديث وأما أكثر أهل العلم 

َوى عن النبّي صلى اهلل عليه وسلم أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك فقالوا: إنما ُير 
اسمك، وتعالى َجّدك، وال إله غيرك. وقد ُتُكلَِّم في إسناد حديث أبي سعيد، كان يحيى بن سعيد 
يتكلام في علّي بن علّي الرفاعّي، وقال أحمد: ال يصح هذا الحديث. وأخرجه أيضاا ابن خزيمة: 

الصًلة: باب إباحة الدعاء بعد التكبير وقبل القراءة بغير ما ذكرنا في خبر علي بن أبي  كتاب
، وقال: وهذا الخبر لم ُيسَمع في الدعاء ال في قديم الدهر وال في 467، رقم 238: 1طالب..:

ر حديثه اسُتعمل هذا الخبر على وجهه، وال ُحِكي لنا عن من لم نشاهده من العلماء أنه كان ُيكبِّ 
= 
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 أقوال علماء الجرح والتعديل:
، ووكيع، وأبو ُزْرعةقا :  (2)، وابن عمار(1)ل ابن َمعين  ثقٌة. وقال أبو حاتم 

ليس بحديثه بأس، قيل ُيحتجُّ بحديثه؟ قال ال، وكان حسن الصوت بالقرآن 
، (4)، وقال الناسائّي: ال بأَس به(3)فاضًلا في نفسه، وقال أحمد: لم يكن به بأس
، وقال يحيى بن سعيد: كان يرى (1)وقال أبو بكر البزاار: بصري ليس به بأٌس 

، وقال الفضل بن (6)الَقَدر، وكان مالك بن دينار  إذا رآه قال: هذا راِهُب العَرب
، وقال ابن (7)ُدكين، وعفان بن مسلم: كان ُيشباه بالنبيِّ صلى اهلل عليه وسلم

صلى اهلل حجر: ال بأَس به، ُرِمَي بالقَدر وكان عابداا، ويقال: كان ُيْشِبه النبيا 
. قلت: فهو ال بأَس به، وحديثه حسن، والحديث الذي ذكره ابن (8)عليه وسلم

 ِحّبان رّجح أبو داود إرساله عن الحسن، وأنا الَوْهم من جعفر بن سليمان 
. واهلل أعلم.  ال من عليٍّ

. قال ابن ِحّبان: كان  -62 ، الكوفيُّ س ق: عليٌّ بن ُغَراب، أبو الحسن الَفزاريُّ
اا في التشيُّع، كثير الخطأ فيما َيروي، حتى ُوجد األسانيد المقلوبة في غالي

روايته كثيراا، واألشياء الموضوعة التي يرويها عن الثقات، فبطل 
ن وافق الثقات  .(3)االحتجاج به وا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
الفتتاح الصًلة ثًلث تكبيرات، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك إلى قوله: وال إله غيرك، ثم 

، ثم يكبر ثًلثاا.  يهلِّل ثًلث مرات 
 . 136: 6، الجرح والتعديل:146( تاريخ ابن معين رواية عثمان الدارمي:1)
 .366: 7( تهذيب التهذيب:2)
 . 136: 6( الجرح والتعديل:3)
 . 74: 21لكمال:( تهذيب ا4)
 .366: 7( تهذيب التهذيب:1)
 . 74: 21( تهذيب الكمال:6)
 .223: 7( الطبقات الكبرى:7)
 .424( تقريب التهذيب: 8)
 .121: 2( المجروحين:3)
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 أقوال علماء الجرح والتعديل:
: ثقةٌ  ، وفي رواية: صدوٌق، وقال: ظلمه الناس حين (1)قال ابن َمعين 

: ليس به بأٌس، وقال أحمد: كان ُيدلِّس، (3)، والناسائيّ (2)كلاموا فيه، وقال هوت
، (1)، وقال أيضاا: كان حديثه حديث أهل الصِّدق(4)وما أراه إال كان صدوقاا 

: ال بأَس به، وقال أبو ُزْرعة: هو صدوٌق عندي، وأحّب إلّي من  وقال أبو حاتم 
: كان (7)كوفيٌّ ُيعتبر به ، وقال الدارقطنّي:(6)علّي بن عاصم ، وقال ابن سعد 

، وقال أبو داود: (8)صدوقاا وفيه َضْعف، وصحب يعقوب بن داود فتركه الناس
: ساقط(3)ضعيٌف، ترك الناُس حديثه ، قال (12)، وقال إبراهيم الُجوَزجاِنيُّ

الخطيب البغدادّي: أحسب إبراهيم طعن عليه ألجل مذهبه، فإنه كان يتشّيع، 
فرادات، وهو (11)ايته فقد وصفوه بالصدقوأما رو  : له غرائب وا  ، وقال ابن َعِديٍّ

. وقال ابن حجر: صدوٌق، وكان يدلِّس ويتشّيع، وأفرط (12)ممن ُيكَتب حديثه
، وذكره في الطبقة (13)ابن ِحّبان في تضعيفه، مات سنة أربع وثمانين ومائة

ع، ويدلِّس، وأفرط ابن . قلت: فهو صدوٌق يتشيا (14)الثالثة من طبقات المدلسين

                                                 

 .46: 12، تاريخ بغداد:263: 3( تاريخ ابن معين رواية الدوري:1)
 .222: 6( الجرح والتعديل:2)
 .34: 21الكمال: ، تهذيب46: 12( تاريخ بغداد:3)
 .222: 6، الجرح والتعديل:237: 3( العلل ومعرفة الرجال:4)
 .41: 12تاريخ بغداد:  (1)
 .222: 6( الجرح والتعديل:6)
 .12( سؤاالت البرقاني للدارقطني: 7)
 .363: 6( الطبقات الكبرى:8)
 .34: 21، تهذيب الكمال:46: 12( تاريخ بغداد:3)
 .84( أحوال الرجال: 12)
 .46: 12تاريخ بغداد:( 11)
 .313: 6( الكامل في ضعفاء الرجال:12)
 .424( تقريب التهذيب: 13)
 .42( تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس: 14)
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ِحّبان في تضعيفه ولم يذكر دليًلا على ما زعم من كثرة خطئه وروايته 
 الموضوعات عن الثقات. واهلل أعلم.

ق: علّي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، المعروف  -61
ْلت  (1)بالرِّضا. قال ابن ِحّبان: يروي عن أبيه العجائب، روى عنه أبو الصا

يُره، كأنه كان َيِهُم وُيخطُئ. ثم ذكر له سبعة أحاديث مما َوِهَم وأخطأ وغ
. وهذا الَوْهم من وجهة نظر ابن ِحّبان من علّي بن موسى رحمه (2)فيها

 اهلل تعالى.
 أقوال علماء الجرح والتعديل: 

ذكره ابن ِحّبان في الثقات وقال: من سادات أهل البيت وعقًلئهم، وِجلاة 
ونبًلئهم، يجب أن ُيعتَبر حديثه إذا روى عنه غير أوالده وشيعته، الهاشميين 

ْلت خاصة، فإن األخبار التي ُرويت عنه وتبيان بواطيل، إنما الذنب  وأبى الصا
ْلت وألوالده وشيعته؛ ألنه في نفسه كان أجّل من أن يكذب ، (3)فيها ألبى الصا

ف النسب، والَخَلل في وقال السامعانّي: كان من أهل العلم والفضل مع شر 
رواياته من ُرواته، فإنه ما روى عنه إال متروٌك، والمشهور من رواياته 

وقال ابن طاهر: يأتي عن أبيه بعجائب.  ،(4)الصحيفة، وراويها عنه مطعونٌ 
ال فالرجل قد ُكذب عليه وُوضع  قال الذهبّي: إنما الشأن في ثبوت السند إليه، وا 

ل أيضاا: وقد كان علّي الرضا كبير الشأن، أهًلا ، وقا(1)عليه نسخٌة سائرةٌ 
                                                 

: لم يكن عندي بصدوق وهو ضعيف، 1) ْلت الَهَروي. قال أبو حاتم  ( عبد السًلم بن صالح أبو الصا
: رافضيٌّ خبيٌث. وضرب أبو زرعة على حديثه، وقال ال أُ  حدِّث عنه وال أرضاه. وقال الُعقيليُّ

وقال ابن َعدّي: ُمتاهٌم، وقال الناسائّي: ليس بثقة ، وقال الدارقطنّي: رافضٌي خبيٌث ُمتاهم بوضع 
حديث: االيمان إقرار بالقلب. وقال ابن عدّي: ولعبد السًلم هذا عن عبد الرزااق أحاديث مناكير 

فاطمة، والحسن والحسين، وهو متاهٌم في هذه األحاديث ويروي عن علّي بن في فضائل عليٍّ و 
موسى الرِّضا حديث: اإليمان معرفة بالقلب، وهو متاهم في هذه األحاديث. يراجع: الجرح 

 .616: 2، ميزان االعتدال:21: 7، الكامل البن عدّي:48: 6والتعديل:
 .126: 2( المجروحين:2)
 .416: 8( الثقات:3)
 .383: 7، ونقله عنه ابن حجر في تهذيب التهذيب:142، 133: 6( األنساب:4)
 .416: 2، ونحوه في المغني في الضعفاء:118: 3( ميزان االعتدال:1)
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للخًلفة، ولكن َكذبت عليه وفيه الرافضة، وأْطُروه بما ال يجوز، واّدَعوا فيه 
العصمة، وغلت فيه، وقد جعل اهلل لكل شيء قْدراا، وهو بريٌء من عهدة تلك 
 النسخ الموضوعة عليه، ثم ذكر عدة أحاديث وقال: فهذه أحاديث وأباطيل من

، وذكره ابن حجر ضمن جماعة وقال فيهم: هم فضًلٌء (1)وضع الضًُّلال
، قال أيضاا: صدوٌق، والخلل ممن روى عنه، مات سنة ثًلث (2)ثقاتٌ 

، قلت: فعلّي بن موسى صدوٌق، وحديثه حسن، وقد ُرويت عنه (3)ومائتين
نما الُعهدة ع لى من أخبار تصل إلى درجة الوضع أحياناا، وال دخل له فيها، وا 

َرَوى عنه، وقد قال ذلك األئمة ومنهم ابن ِحّبان نفسه في كتاب الثقات، فلعلا 
 ابن ِحّبان َوِهم هنا فقال في حقِّ علّي بن موسى ما قال. واهلل أعلم. 

: عليٌّ بن هاشم بن الَبريد. قال ابن ِحّبان:  كان غالياا في 4بخ م  -62
ر، حتى كُثر ذلك في رواياته، التشيُّع، ممن يروي المناكير عن المشاهي

مع ما َيْقلب من األسانيد، ثم ذكر عن ابن ُنَمير  أنه قال: كان ُمفِرطاا في 
التشيُّع، ُمنَكر الحديث. قال أبو حاتم  هو الذي روى عن إسماعيل بن 
، عن أبي هريرة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه  مسلم، عن عطاء 

َأ َفْليُ »وسلم:  ، أخبرناه «َمْضِمْض َوْلَيْسَتْنِشْق، َواأْلُُذَناِن ِمَن الراْأسِ َمْن َتَوضا
الحسن بن سفيان، قال: حّدثنا زكريا بن يحيى الواسطي، قال: حّدثنا 

 .(4)علّي بن هاشم، عن إسماعيل بن مسلم
                                                 

 .333، 332: 3( سير أعًلم النبًلء:1)
 .317: 1( موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر:2)
 .421( تقريب التهذيب: 3)
، بزيادة: "وليستنثر"، 6372، رقم 213: 11، والحديث أخرجه أبو يْعَلى:112: 2( المجروحين:4)

، وقال: لم َيْرِو هذا الحديث عن عطاء إال إسماعيل، 138، رقم 172: 1والطبراني في األوسط:
َد به عليُّ بن هاشم، والدارقطنّي: كتاب الطهارة: باب ما ُرِوي من قول النبي صلى اهلل عليه  َتَفرا

، والبيهقي في الخًلفيات بين اإلمامين الشافعي 347، رقم 178: 1: األذنان من الرأس:وسلم
، وقال: إسماعيل بن مسلم المكّي هذا ال ُيحتّج 184، رقم 113: 1وأبي حنيفة وأصحابه:

بحديثه. قلت: وهو كما قال، فقد قال أحمد وغيره: ُمنَكر الحديث، وقال الناسائّي وغيره: متروك. 
، وقال ابن حجر: 122: 1، وقال ابن حّبان: ضعيف. المجروحين:248: 1العتدال:ميزان ا

 .112ضعيف الحديث. تقريب التهذيب: 
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 أقوال علماء الجرح والتعديل:
بة، ، ويعقوب بن شي(3)، وابن شاهين(2)، والِعجليّ (1)قال ابن َمعين  

، وقال ابن الجوزّي: (1): ثقٌة، وقال أبو داود: ثَْبٌت يتشّيع(4)وعلي بن الَمِدينيّ 
، (7)، وقال أحمد: ما أرى به بأساا (6)اتفقوا على أنه كان ثقةا، ولكن كان يتشّيع

، وسئل عنه عيسى بن يونس فقال: أهل بيِت (8)وقال الناسائّي: ليس به بأٌس 
: صالح الحديث صدوقٌ (3)م كذااب، وليس ثَ تشيُّع    ، وقال (12)، وقال ابن سعد 

: كان يتشّيع، ُيكَتب حديثه، وقال أبو ُزْرعة: صدوقٌ   ، وذكره (11)أبو حاتم 
: هو من الشيعة (12)ابن ِحّبان في الثقات، وقال: كان يتشّيع ، وقال ابن َعِديٍّ

انيد المعروفين بالكوفة، وَيروي في فضائل عليٍّ أشياء ال يرويها غيره بأس
مختلفة، وقد حداث عنه جماعة من األئمة، وهو إن شاء اهلل صدوٌق في 

، وقال ابن حجر: صدوٌق (14)، وقال الذهبّي: اإلمام، الحافظ الصدوق(13)روايته
. قلت: فهو صدوٌق (11)يتشياُع، مات سنة ثمانين ومائة، وقيل في التي بعدها

                                                 

 .116: 12، تاريخ بغداد:228: 6( الجرح والتعديل:1)
 .311( تاريخ الثقات: 2)
 .141( تاريخ أسماء الثقات: 3)
 .343: 8( سير أعًلم النبًلء:4)
 .312: 12( تاريخ اإلسًلم:1)
 .64: 3( المنتظم في تاريخ األمم والملوك:6)
 228: 6( الجرح والتعديل:7)
 .161: 21، تهذيب الكمال:117: 12( تاريخ بغداد:8)
 .211: 3( الضعفاء الكبير:3)
 .363: 6( الطبقات الكبرى:12)
 . 228: 6( الجرح والتعديل:11)
 .214، 213: 7( الثقات:12)
 .312: 6( الكامل في ضعفاء الرجال:13)
 .342: 8( سير أعًلم النبًلء:14)
 .426( تقريب التهذيب: 11)
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ابن ِحّبان مستدالا به على  يتشياع، وأخرج له مسلٌم، وأما الحديث الذي ذكره
 َضعفه فالعلة من إسماعيل بن مسلم، وهو ضعيف كما سبق. واهلل أعلم.

، أبو اليْقظان، الكوفّي. وهو ابن أخت  -63 م ت ق: عماار بن محمد الثوريُّ
سفيان الثورّي. قال ابن ِحّبان: يروي عن األعمش والثورّي، روى عنه 

ن ممن فُحش خطؤه، وكُثر َوْهمه، حتى الحسن بن عَرفة والِعراقّيون، كا
 .(1)استحقا التاْرك من أجله
 أقوال علماء الجرح والتعديل:

قال ابن عرفة: كان ال يضحك وكناا ال نشكُّ أنه من األبدال، وقال علّي 
: كان ثبتاا ثقةا، وقال ابن معين  ، (3)، أبو معمر الَقِطيعيّ (2)بن ُحجر 

: : ثقٌة، وفي روا(4)وابن سعد   : لم يكن به بأٌس، وقال أبو حاتم  ية عن ابن َمعين 
ليس به بأٌس ُيكتب حديثه، وقال أبو ُزْرعة: ليس بقويٍّ وهو أحسن حاالا من 

، وقال عمرو بن محمد: كان أوثق من سيف بن أخت سفيان (1)عماار بن سيف
: سيٌف وعماٌر ابنا أخت سفيان(6)الثوريّ  الثورّي  ، وقال أبو إسحاق الُجوَزجاِنيُّ

، وتعّقبه الخطيب قائًلا: أما سيٌف فقد ذكره (7)ليسا بالقوياْين في الحديث وال قريباا 
 ، وقال الذهبّي: لم ُينصف (8)غير واحد بالضاعف، وأما عمااٌر فوثّقوه

. (12)، وقال أيضاا: ثقةٌ (3)أبو إسحاق، فإن سيفاا ليس بثقة، وعماٌر فصدوقٌ 

                                                 

 .131: 2( المجروحين:1)
 .226: 21( تهذيب الكمال:2)
 .247: 12( تاريخ بغداد:3)
 .361: 6( الطبقات الكبرى:4)
 .333: 6( الجرح والتعديل:1)
 .23: 7( التاريخ الكبير:6)
 .142، 141( أحوال الرجال: 7)
 .247: 12( تاريخ بغداد:8)
 .168: 3( ميزان االعتدال:3)
 .168: 3، ميزان االعتدال:11: 2( الكاشف:12)
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، ولم (1)حة السابقين له، وأخرج له مسلم في الصحيقلت: فهو ثقٌة بتوثيق األئم
 يذكر ابن ِحّبان دليًلا على ما زعم. واهلل أعلم.

 : َعْمرو بن ُشَعْيب بن محمد بن عبد اهلل بن عمرو بن العاص، 4ر  -64
أبو إبراهيم السهمّي. قال ابن ِحّبان: كان أحمد بن حنبل، وعليٌّ بن 

سحاق بن إبراهيم،  يحتّجون بحديثه، وتركه ابن القّطان، وأما الَمِدينّي، وا 
: إذا روى عمرو بن  يحيى بن معين  فمراض القول فيه. قال أبو حاتم 

عيب  عن طاووس، وابن المسيِّب عن الثقات غير أبيه فهو ثقٌة، يجوز شُ 
ذا روى عن أبيه عن َجدِّه ففيه مناكير  االحتجاج بما يروي عن هؤالء، وا 

اج عندي بشيء  رواه عن أبيه عن َجدِّه؛ ألن هذا كثيرة، ال يجوز االحتج
اإلسناد ال يخلو من أن يكون مرسًلا أو منقطعاا؛ ألنه إذا َروى عن أبيه، 
، فإن  ذا روى عن َجدِّه وأراد عبد اهلل بن عمرو َجدا ُشعْيب  فأبوه ُشعيٌب، وا 

ن أراد ُشَعْيباا لم يلق عبد اهلل بن عمرو، والخبر بنقله هذا يكون منقطعاا،  وا 
بقوله عن َجدِّه: جدُّه األدنى فهو محمد بن عبد اهلل بن عمرو، ومحمد بن 
عبد اهلل ال صحبة له، فالخبر بهذا النقل يكون مرسًلا، والُمرَسل والمنقطع 
من األخبار ال يقوم بها حجة. ثم قال: فليس الحكم عندي في عمرو بن 

                                                 

مكرر، قال  1112، رقم 1183: 3( صحيح مسلم: كتاب المساقاة: باب فضل الغرس والزرع:1)
داثََنا َزَكِرياا ْبُن ِإْسَحاَق، اإلمام مسلم: َحداثََنا َأْحَمُد ْبُن َسِعيِد ْبِن ِإْبَراِهيَم، َحداثََنا َرْوُح ْبُن ُعَباَدَة، حَ 

، َأناُه َسِمَع َجاِبَر ْبَن َعْبِد اهلِل، َيُقوُل: َدَخَل الناِبيُّ َصلاى اهلُل َعَلْيهِ  َوَسلاَم  َأْخَبَرِني َعْمُرو ْبُن ِديَنار 
، َمْن َغَرَس َهَذا النا »َعَلى ُأمِّ َمْعَبد  َحاِئطاا، َفَقاَل:  ْخَل؟ َأُمْسِلٌم َأْم َكاِفٌر؟ َفَقاَلْت: َبْل َيا ُأما َمْعَبد 

َلُه َصَدَقةا ُمْسِلٌم، َقاَل: َفًَل َيْغِرُس اْلُمْسِلُم َغْرساا، َفَيْأُكَل ِمْنُه ِإْنَساٌن، َواَل َداباٌة، َواَل َطْيٌر، ِإالا َكاَن 
، ، وَحداثََنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيبَ «ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمةِ  ، ح وَحداثََنا َأُبو ُكَرْيب  َة، َحداثََنا َحْفُص ْبُن ِغَياث 

ْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم، َجِميعاا َعْن َأِبي ُمَعاِوَيَة، ح وَحداثََنا َعْمٌرو النااِقُد، َحداثََنا َعمااُر ْبُن مُ  ، ح َواِ  َحماد 
، ُكلُّ َهؤاَُلِء َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأِبي ُسْفَياَن، َعْن وَحداثََنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة، َحداثَنَ  ا اْبُن ُفَضْيل 

، ح َوَأُبو ُكَرْيب  ِفي ِرَواَيِتِه: َعْن َأِبي ُمَعاِوَيَة، َفَقااَل:  ، َزاَد َعْمٌرو ِفي ِرَواَيِتِه، َعْن َعماار  َعْن َجاِبر 
، َوِفي ِرَواَيِة اْبِن ُفَضْيل   : َعِن اْمَرَأِة َزْيِد ْبِن َحاِرَثَة، َوِفي ِرَواَيِة ِإْسَحاَق: َعْن َأِبي ُمَعاِوَيَة، ُأمِّ ُمَبشِّر 

، َعِن الناِبيِّ َصلاى اهلُل َعَلْيِه َوَسلاَم، َوُرباَما َلْم َيُقْل، َوُكلُّ  ُهْم َقاُلوا: َعِن َقاَل: ُرباَما َقاَل: َعْن ُأمِّ ُمَبشِّر 
.الناِبيِّ َصلاى اهللُ  َبْيِر، َوَعْمِرو ْبِن ِديَنار  ، َوَأِبي الزُّ   َعَلْيِه َوَسلاَم ِبَنْحِو َحِديِث َعَطاء 
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واالحتجاج بما روى عن ُشَعْيب إال مجانبة ما روى عن أبيه عن َجدِّه 
. وقال في نهاية الترجمة: والصواب في أمر عمرو بن (1)الثقات غير أبيه

ل إلى تاريخ الثقات، ألنا عدالته قد تقدامت، فأما المناكير  ُشَعْيب أن ُيحوا
في حديثه إذا كان في رواية أبيه عن َجدِّه، وحكمه حكم الثقات إذا روى 

تَرك من حديثهم الُمرَسل والمقطوع، وُيحتجُّ المقاطيع والمراسيل، بأن يُ 
 .(2)بالخبر الصحيح

 أقوال علماء الجرح والتعديل:
: ثقٌة، وقال (6)، والحاكم(1)، والِعجليّ (4)، والناسائيّ (3)قال ابن َمعين  

، وقال إسحاق بن راُهوية: إذا كان (7)الناسائّي في موضع آخر: ليس به بأٌس 
، عن ابن عمرالراوي عن عمرو بن ُشَعيْ  ، قال (8)ب ثقة، فهو كأيوب، عن نافع 

، وسئل أحمد (3)النووّي: وهذا التشبيه نهاية الجًللة من مثل إسحاق رحمه اهلل
، (12)عنه فقال: أنا أْكُتب حديثه، وربما احتججنا به، وربما وَجس في القلب منه
وى عنه وسئل ابن َمعين   عنه فقال: ما شأنه؟ وغضب وقال: ما أقول فيه؟ ر 

، وأما روايته عن (11)األئمة، وفي رواية: ليس بذاك، وقال أيضاا: ُيكَتب حديثه

                                                 

 ، وما بعدها.71: 2( المجروحين:1)
( هذه الجزئية سقطت من نسخة دار الوعي بحلب، وهي مثبتة في النسخة التي حققها الشيخ 2)

، 167نّي في تعليقاته على المجروحين:، ونقلها عن المجروحين: الدارقط42: 2حمدي السلفي:
 .268: 3، وفي ميزان االعتدال:171: 1والذهبي في سير أعًلم النبًلء:

 .132: 3( تاريخ ابن معين رواية الدوري:3)
 .72: 22( تهذيب الكمال:4)
 .361( تاريخ الثقات: 1)
 .42( المدخل إلى كتاب اإلكليل:6)
 .72: 22( تهذيب الكمال:7)
، 1843، رقم 673: 1، وفي 728، رقم 311: 1. وفي:317. حديث رقم 186: 1:( المستدرك8)

 8111، رقم 423: 4وقاله الحاكم من كًلمه هو في 
 .61: 1( المجموع شرح المهذب:3)
 .238: 6، الجرح والتعديل:33( من سؤاالت أبي بكر األثرم أبا عبد اهلل أحمد بن حنبل:12)
 .233: 6( الجرح والتعديل:11)
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أبيه عن َجدِّه فقال البخارّي: رأيت أحمد بن حنبل، وعليا بن عبد اهلل، 
سحاق بن إبراهيم، يحتّجون بحديث عمرو بن ُشَعْيب عن أبيه ، وا  ، (1)والُحميديا

، وقال الترمذّي: (2)عبد اهلل بن عمرو وقال: وقد سمع ُشَعْيب بن محمد، من
قد سمع من َجدِّه عبد اهلل بن عمرو، وقد تكلام يحيى بن سعيد في  وُشَعْيبٌ 

حديث عمرو بن ُشَعْيب، وقال: هو عندنا واه ، ومن َضّعفه، فإنما ضّعفه من 
ِقَبل أنه يحدِّث من صحيفة َجدِّه عبد اهلل بن عمرو، وأما أكثر أهل الحديث 

سحاق، فيحتجّ  ون بحديث عمرو بن ُشَعْيب، وُيْثِبتونه منهم: أحمد، وا 
: عمرو بن ُشَعْيب، عن أبيه، عن َجدِّه، أحبُّ إلي (3)وغيرهما ، وقال أبو حاتم 

، وقال أحمد بن صالح: عمرو بن (4)من َبْهز بن حكيم، عن أبيه، عن َجدِّه
َعْيب ثْبٌت، وأحاديثه ُشَعْيب سمع من أبيه، عن َجدِّه، وكّله سماع، وعمرو بن شُ 

نما أنكروا (1)تقوم مقام الثاْبت ، وسئل أبو ُزْرعة عنه فقال: روى عنه الثقات وا 
عليه كثرة روايته عن أبيه عن َجدِّه، وقال: إنما سمع أحاديث يسيرة، وأخذ 
صحيفة كانت عنده فرواها، وقال أبو ُزْرعة: ما أقّل ما نصيب عنه مما روى 

دِّه من الُمنَكر، وعاّمة المناكير التي ُترَوى عنه إنما هي عن غير أبيه عن جَ 
باح، وابن َلِهيعة، والضعفاء، وقال: مكيٌّ كأنه ثقٌة في  عن المثناى بن الصا

، وقد جاء ما يدلُّ على سماع ُشَعْيب (6)نفسه، إنما ُتُكلِّم فيه بسبب كَتاب  عنده
د روى الدارقطنّي بسنده عن من َجدِّه عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما. فق

، َعْن َأِبيِه،  َأنا َرُجًلا َأَتى َعْبَد اللاِه »ُعَبْيد اللاِه ْبن ُعَمَر، َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيب 
و َيْسَأُلُه َعْن ُمْحرم  َوَقَع ِباْمَرَأة ، َفَأَشاَر ِإَلى َعْبِد اللاِه ْبِن ُعَمَر، َفَقاَل:  ْبَن َعْمر 

َذِلَك َفاْسَأْلُه، َقاَل ُشَعْيٌب: َفَلْم َيْعِرْفُه الراُجُل، َفَذَهْبُت َمَعُه، َفَسَأَل اْبَن اْذَهْب ِإَلى 
َك، َقاَل: َفَقاَل الراُجُل: َأَفَأْقُعُد؟ َقاَل: َبْل َتْخُرُج َمَع النااِس  ُعَمَر، َفَقاَل: َبُطَل َحجُّ

                                                 

 .343، 342: 6تاريخ الكبير:( ال1)
 .322، رقم 133: 2( سنن الترمذي:2)
 .238: 6، وقول يحيى بن سعيد في الجرح والتعديل:641، رقم 23: 3( سنن الترمذي:3)
 .233: 6( الجرح والتعديل:4)
 .111( تاريخ أسماء الثقات: 1)
 .261: 3، ميزان االعتدال:233: 6( الجرح والتعديل:6)
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اِبًلا َفحجا َوأْهِد، َفَرَجَع ِإَلى َعْبِد اللاِه ْبِن َوَتْصَنُع َما َيْصَنُعوَن، َفِإَذا َأْدَرْكَت قَ 
و َفَأْخَبَرُه، ثُما َقاَل َلُه: اْذَهْب ِإَلى اْبِن َعبااس  َفاْسَأْلُه، َقاَل ُشَعْيٌب: َفَذَهْبُت  َعْمر 

ِإَلى َعْبِد اللاِه ْبِن  َمَعُه َفَسَأَلُه َفَقاَل َلُه ِمْثَل َما َقاَل َلُه َعْبُد اللاِه ْبُن ُعَمَر، َفَرَجعَ 
، ثُما َقاَل: َما َتُقوُل َأْنَت؟ َقاَل: َأُقوُل ِمْثَل َما  و َفَأْخَبَرُه ِبَما َقاَل اْبُن َعبااس  َعْمر 

، قال الحاكم: وهو كاآلخذ باليد في صحة سماع ُشَعْيب بن محمد، عن (1)«َقااَل 
ة سماع ُشَعْيب ، وقال البيهقّي: وفيه (2)َجدِّه عبد اهلل بن عمرو دليل على صحا

، وقال أيضاا: وفي هذا (3)بن محمد بن عبد اهلل من َجدِّه عبد اهلل بن عمرو
الحديث داللة على صحة سماع ُشَعْيب من َجدِّه عبد اهلل بن عمرو، ومن ابن 

، وتعّقب الدارقطنّي ابن ِحّبان فقال: قول أبي حاتم: لم (4)عمر، وابن عباس
والد عمرو، من َجدِّه عبد اهلل بن عمرو، خطأ، ثم ذكر  يصح سماع ُشَعْيب
، وقال النووّي: وعمرو، وُشَعْيب، ومحمد: ثقات، وثَبت (1)معنى الرواية السابقة

سماع ُشَعْيب من محمد، ومن عبد اهلل، هذا هو الصواب الذي قاله المحققون 
هم أهل هذا والجماهير، وأن هذا قول المحقِّقين من أهل الحديث واألكثرين، و 

، وقال (7)، وقال ابن كثير: هذا هو الصواب، ال ما عداه(6)الفن وعنهم يؤخذ
أحمد بن سعيد الدارمّي: عمرو بن ُشَعْيب ثقٌة، روى عنه الذين نظروا في 
الرجال مثل: أيوب، والزُّْهرّي، والحكم، واحتّج أصحابنا بحديثه، وسمع أبوه من 

 . (8)مر، وعبد اهلل بن عباسعبد اهلل بن عمرو، وعبد اهلل بن ع

                                                 

: 2، وأخرجه أيضاا: الحاكم: كتاب البيوع:3222. رقم 471: 3قطنّي: كتاب البيوع:( أخرجه الدار 1)
، وقال: هذا حديث ثقات رواته حفاظ، وقال الذهبي: صحيح، والبيهقي: كتاب 2371، رقم 74

 ، وقال: هذا إسناد صحيح.3783، رقم 274: 1الحج: باب ما يفسد الحج:
 .2371، رقم 74: 2( المستدرك:2)
 .3783، رقم 274: 1الكبرى: ( السنن3)
 .12343، رقم 362: 7( معرفة السنن واآلثار:4)
 .168( يراجع تعليقات الدارقطنّي على المجروحين البن حّبان: 1)
 .61: 1( يراجع: المجموع شرح المهذب:6)
 .222( الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث: 7)
 .73، 72: 22( تهذيب الكمال:8)
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وقال ابن الصاًلح: عمرو بن ُشَعْيب، عن أبيه، عن َجدِّه، وله بهذا 
اإلسناد نسخة كبيرة، أكثرها فقهيات ِجياٌد، وُشَعْيب هو ابن محمد بن عبد اهلل 
بن عمرو بن العاص، وقد احتّج أكثر أهل الحديث بحديثه، َحمًلا لُمطلق الَجدِّ 

عبد اهلل بن عمرو دون ابنه محمد والد ُشَعْيب، ِلما ظهر  فيه على الصحابي
، وقد ألاف ِسراج الدين الُبلقيني تصنيفاا لطيفاا سماه: بذل (1)لهم من إطًلقه ذلك

. قلت: (2)الناقد بعض جهده، في االحتجاج بعمرو بن ُشَعْيب عن أبيه عن َجدِّه
سماع أبيه من َجدِّه ، وثبت (3)فعمرو بن ُشَعْيب صدوٌق، كما قال ابن حجر

عبد اهلل بن عمرو وغيره من الصحابة، وقد ضَرب المحدِّثون حديث عمرو بن 
لى درجات الحسن، وأدنى درجات ُشَعْيب عن أبيه عن َجدِّه مثاالا ألع

 . واهلل أعلم. (4)الصحيح
خ م د ت س: ِعمران بن مسلم الَقِصير، أبو بكر الِمنقرّي البصرّي. قال  -61

ن: فأما رواية أهل بلده عنه فمستقيمة ُتشبه حديث األْثبات، وأما ابن ِحّبا
ويحيى بن ُسليم  ما رواه عنه الغرباء مثل: سويد بن عبد العزيز،

 وذويهما، ففيه مناكير كثيرة، فلست أدري أكان ُيدَخل عليه فيجيب؟ 
وسويد  ،أم تغيار حتى ُحمل عنه هذه المناكير؟ على أن يحيى بن ُسليم

العزيز جميعا يكثران الَوْهم والخطأ عليه، وال يجوز أن ُيحَكم  بن عبد
على مسلم بالجرح وأنه ليس بَعدل  إال بعد الساْبر، بل اإلنصاف عندي 
في أمره مجانبة ما ُرِوي عنه ممن ليس بمتقن في الرواية، واالحتجاج بما 

ن، وهو رواه عنه الثقات، على أنه له مدخًلا في العدالة في جملة المتقني
 .(1)ممن أستخير اهلل فيه

                                                 

: 2، المقنع في علوم الحديث:38. ويراجع: التقريب والتيسير للنووي: 311الصًلح: ( مقدمة ابن 1)
142. 

 .142( ذكره البلقيني في محاسن االصطًلح: 2)
 .423( تقريب التهذيب: 3)
، 38، التقريب والتيسير: 311، مقدمة ابن الصًلح: 42( يراجع: المدخل إلى كتاب اإلكليل:4)

 .174: 1، تدريب الراوي:142: 2م الحديث:، المقنع في علو 32الموقظة: 
 .123: 2( المجروحين:1)
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 أقوال علماء الجرح والتعديل:
، (4)، ويعقوب بن سفيان(3)، وأبو داود(2)، وأحمد(1)قال ابن َمعين  

، وقال عبد الرحمن بن َمْهدّي: (6): ثقٌة، وقال الناسائّي: ليس به بأٌس (1)والذهبيّ 
: ال بأَس به ره ابن ِحّبان في ، وذك(7)كان مستقيم الحديث، وقال أبو حاتم 

الثقات وقال: إال أّن في رواية يحيى بن ُسليم عنه بعض المناكير، وكذلك في 
، وقال أيضاا: من المتقنين ليس في أحاديثه (8)رواية سويد بن عبد العزيز عنه

التي رواها بالبصرة إال ما في أحاديث الناس، ما حداث بمكة فيها مناكير كثيرة 
فظه فكان َيِهُم في الشيء بعد الشيء، سماع يحيى بن كأنه يحّدثهم بها من ح

: هو حَسن (3)ُسليم، وسويد بن عبد العزيز عنه كان بمكة ، وقال ابن َعِديٍّ
نما ذكرته ألجل أنه يروي أشياء ال يرويها غيره ويتفراد عنه قوم بتلك  الحديث وا 

وثيق من ، قلت: فهو ثقٌة، ويكفي فيه ت(12)األحاديث، وهو ممن ُيكَتب حديثه
وثّقه من األئمة، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة إال ابن ماجه، وقد تناقض 
ابن ِحّبان فذكره في الثقات وفي المجروحين، أما الضعيف من حديثه فبسبب 

 من روى عنه من الرواة الضعفاء ال بسببه. واهلل أعلم.

                                                 

، تاريخ ابن معين رواية 82( من كًلم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال رواية ابن طهمان: 1)
 .121: 4الدوري:

: 6، الجرح والتعديل:331، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد: 237: 2( العلل ومعرفة الرجال:2)
324. 

 .414: 2غاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار:( م3)
 .126: 2( المعرفة والتاريخ:4)
 .243: 3، ميزان االعتدال:31: 2( الكاشف:1)
 .312: 22( تهذيب الكمال:6)
 .321: 6( الجرح والتعديل:7)
 .242: 7( الثقات:8)
 .243( مشاهير علماء األمصار: 3)
 .172: 6( الكامل في ضعفاء الرجال:12)
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الكوفّي. قال ابن س: العًلء بن ُزَهْير بن عبد اهلل األزدّي، أبو ُزَهْير  -66
ِحّبان: كان ممن َيروي عن الثقات ما ال ُيشبه حديث األْثبات، فَبطل 

 .(1)االحتجاج به فيما لم يوافق الثقات
 أقوال علماء الجرح والتعديل:

: ثقةٌ  ، وذكر الذهبّي قول (3)، وذكره ابن ِحّبان في الثقات(2)قال ابن َمعين 
، ورّد ذلك (1)، وقال ابن حزم: مجهول(4)ابن ِحّبان وقال: العبرة بتوثيق يحيى

، وقال ابن (7)، وقال الذهبّي: ُوثِّق(6)قال: بل هو ثقٌة مشهورف ،عليه عبد الحق
. قلت: فهو ثقٌة، ولم يذكر ابن ِحّبان دليًلا على (8)حجر: ثقٌة، من السادسة

 دعواه. واهلل أعلم.
كوفة. قال ابن خ تم س: عيسى بن َطْهمان، أبو بكر البصرّي، سكن ال -67

ِحّبان: ينفرد بالمناكير عن أنس، ويأتي عنه بما ال ُيشبه حديثه، كأنه 
كان ُيدلِّس عن أَبان بن أبي عيااش، ويزيد الراقاشّي عنه، ال يجوز 
ن اعتُبر بما وافق الثقات من حديثه فًل ضير، وهو  االحتجاج بخبره، وا 

لى اهلل عليه وسلم: الذي روى عن أنس بن مالك قال: قال رسول اهلل ص
، َوَغِنيا َقْوم  اْفَتَقَر، َوَعاِلماا َبْيَن  "اْرَحُموا ِمَن النااِس َثًلَثةا: َعِزيَز َقْوم  َذلا

يوسف بن هاشم، أبو الميمون،  ُجهااِل". أخبرناه ابن قتيبة، قال: حّدثنا

                                                 

 .183: 2( المجروحين:1)
 .311: 6( الجرح والتعديل:2)
 .261: 7( الثقات:3)
 .121: 3( ميزان االعتدال:4)
 .132: 3( المحلى:1)
 .181: 8( تهذيب  التهذيب:6)
 .123: 2( الكاشف:7)
 .434( تقريب التهذيب:8)
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قال: حّدثنا يزيد بن أبي الزرقاء الَمْوِصلّي، قال: حّدثنا عيسى بن 
 . (1)همان، عن أنسطَ 

 أقوال علماء الجرح والتعديل:
 ، ويعقوب (4)، وأبو داود(3)، وقال ابن َمعين  (2)قال أحمد: شيٌخ ثقةٌ 

: ليس (8)، والناسائيّ (7): ثقٌة، وفي رواية عن ابن َمعين  (6)والذهبيّ  ،(1)بن سفيان
 ، وقال (3)به بأٌس، وفي رواية عن أبي داود: ال بأَس به، أحاديثه مستقيمة

ْدق، وما بحديثه بأس : ال بأَس به، يشبه حديثه حديث أهل الصِّ ، (12)أبو حاتم 
: ال ُيتابع على حديثه، ولعله ُأِتي (11)وقال الدارقطنّي: صدوقٌ  ، وقال الُعقيليُّ

ألن أبا نعيم  وخًلداا يحّدثان عنه  -ابن عبد الرحمن الخراساني -من قبل خالد
، وأما ابن ِحّبان  ، قال ابن(12)أحاديث مقاربة حجر: وهو كما ظنا الُعقيليُّ

                                                 
: 1ي في الموضوعات:. والحديث أخرجه من طريق ابن حّبان: ابن الجوز 118، 117: 2( المجروحين:1)

، وقال: هذا حديث موضوع على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. وتابع ابن حّبان بأن علاته 237
نما يعرف هذا من كًلم الفضيل بن عياض، وقال ابن حجر بعد أن ذكر  عيسى بن طهمان وقال: وا 

العلة في الحديث من  ، وجعل ابن حجر434فيه قول ابن حّبان: واآلفة فيه ممن دونه. هدي الساري:
شيخ شيخ ابن حّبان لكنه سماه: يوسف بن قاسم فقال: يوسف بن قاسم أبو الميمون أخرج له ابن 
حّبان في ترجمة عيسى بن طهمان في الضعفاء حديثاا واستنكره لعيسى، وعيسى من رجال البخاري 

لصاقه بيوسف أولى، فإنني ال أعرفه، ولْم أَر له في تاريخ البخاري،  وال كتاب ابن أبي حاتم، وال وا 
 .328، 327: 6ثقات ابن حّبان ِذْكراا. لسان الميزان:

 .282: 6، الجرح والتعديل:416: 3( العلل ومعرفة الرجال:2)
 .24: 4( تاريخ  ابن معين رواية الدوري:3)
 .141: 11( تاريخ بغداد:4)
 .144: 11، تاريخ بغداد:232: 3( المعرفة والتاريخ:1)
 .311، ديوان الضعفاء والمتروكين: 438: 2، المغني في الضعفاء:112: 2ف:( الكاش6)
 .282: 6، الجرح والتعديل:221: 4( تاريخ  ابن معين رواية الدوري:7)
 .613: 22( تهذيب الكمال:8)
 .144: 11( تاريخ بغداد:3)
 .282: 6( الجرح والتعديل:12)
، نقًل عن الدارقطني: 216: 8ي تهذيب التهذيب:، وف217( سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطني: 11)

 ثقة.
 .381: 3( الضعفاء الكبير:12)
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وقال: صدوٌق  ،(1)فأفحش القول فيه في كتاب الضعفاء، واآلفة فيه ممن دونه
. قلت: فهو ثقٌة، (2)أفرط فيه ابن ِحّبان، والذنب فيما استنكره من حديثه لغيره

كره ابن ويكفي فيه توثيق من وثّقه كما سبق، وقد أخرج له البخارّي، وأما ما ذ
 حبان دليًلا على َضعفه، فالعلة من غيره كما سبق. واهلل أعلم.

ؤاسّي، أبو عبد 4ي م  -68 : ُفَضْيل بن مرزوق، األَغّر الراقاشّي، وُيقال: الرُّ
الّرحمن الكوفّي. قال ابن ِحّبان: ُمنَكر الحديث جداا، كان ممن ُيْخطُئ 

لثقات األشياء على الثقات، وَيروي عن عطية الموضوعات، وعن ا
المستقيمة، فاشتبه أمُره، والذي عندي أّن كل ما روى عن عطية من 
المناكير ُيلزق ذلك كله بعطية، ويبرأ ُفضيل منها، وفيما وافق الثقات من 
الروايات عن األْثبات يكون ُمحتّجاا به، وفيما انفرد عن الثقات ما لم 

َوى اْلُفَضْيُل ْبُن َمْرُزوق ، َعْن ُيتابع عليه ُيتنكاب عنها في االحتجاج بها. رَ 
، َعْن الناِبي َصلاى  َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َزْيِد ْبِن ُيثَْيع  َعْن َعِليِّ ْبِن َأِبي َطاِلب 

ِإْن ُتَؤمُِّروا َأَبا َبْكر  َتِجُدوُه َأِميناا، َزاِهداا ِفي الدُّْنَيا، " :َقالَ  اللاُه َعَلْيِه َوَسلامَ 
ْن ُتَؤمُِّروا ُعَمَر َتِجُدوُه َقِويًّا َأِميناا، اَل َتْأُخُذُه ِفي اللاِه  َراِغباا ِفي اآلِخَرِة، َواِ 

ْن ُتَؤمُِّروا َعِليًّا، وال َأُظنُُّكْم َفاِعِليَن، َتِجُدوُه َهاِدياا َمْهِديًّا، َيْسُلُك  ، َواِ  َلْوَمَة الِئم 
 .(3)ْلحبابِبُكُم الطاِريَق" َرَواُه َعْنُه َزْيُد ْبُن ا

                                                 
 .434( هدي الساري: 1)
 .433( تقريب التهذيب: 2)
، والحديث أخرجه الحاكم: كتاب معرفة الصحابة رضي اهلل عنهم: أبو بكر بن أبي 223: 2( المجروحين:3)

هذا حديث صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه، وقال  ، وقال:4434، رقم 73: 3قحافة رضي اهلل عنهما:
، وقال: وهذا الحديث ال نعلمه ُيروى عن علي بن 783، رقم 32: 2الذهبي: ضعيف، والبزاار في مسنده:

، 2166، رقم 341: 2أبي طالب، رضي اهلل عنه، إال من هذا الوجه بهذا اإلسناد، والطبراني في األوسط:
يل إال زيد بن الحباب. وهذا إسناد ضعيف فقد سئل الدارقطني عن هذا وقال: لم َيرو هذا الحديث عن فض

الحديث فقال: فقال: هو حديث يرويه زيد بن يثيع، واختلف عنه؛ فرواه أبو إسحاق، واختلف عن أبي 
سرائيل من رواية عبد الحميد بن أبي جعفر الفراء عنه،  إسحاق أيضا، فقال يونس بن أبي إسحاق، وا 

وجميل الخياط، عن أبي إسحاق، عن زيد بن يثيع، عن علي، وقال الحسن بن قتيبة،  وفضيل بن مرزوق،
عن يونس بن إسحاق، عن أبي إسحاق، عن زيد بن يثيع، عن سلمان الفارسي، وقال الثورّي عن أبي 
إسحاق، عن زيد بن يثيع، عن حذيفة، وقال شريك، عن أبي إسحاق، وعثمان أبي اليقظان، عن أبي وائل، 

يفة، وقال إسرائيل عن أبي إسحاق، عن زيد بن يثيع مرسًل، لم يذكر عليا، وال حذيفة، والمرسل عن حذ
 .211، 214: 3أشبه بالصواب. العلل الواردة في األحاديث النبوية:
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 أقوال علماء الجرح والتعديل:
، (4)، ويعقوب بن سفيان(3)، وابن عيينة(2)، والثوريّ (1)قال ابن َمعين  

، وقال الِعجلّي: جائز الحديث، ثقٌة، وكان فيه تشيٌُّع، وهو (1)والذهبّي: ثقةٌ 
: صالح الحديث،  (7)، وقال أحمد: ال أعلم إال خيراا (6)كوفيٌّ  وقال ابن َمعين 

: ال بأَس به ، وقال ُحميد (8)ولكنه شديد التشيُّع، وفي رواية عن ابن َمعين 
: لفضيل (3)الرؤاسي: كان من أصدق من رأينا من الناس ، وقال ابن َعِديٍّ

، وقال الهيثم بن جميل: كان من أئمة (12)أحاديث حسان، وأرجو أن ال بأَس به
: هو صدوقٌ (11)الُهدى زهداا وفضًلا  صالح الحديث، َيِهُم كثيراا،  ، وقال أبو حاتم 

وذكره ابن ِحّبان في الثقات، وقال: كان ممن  (12)ُيكَتب حديثه، وال ُيحتجُّ به
، (11)، وقال الناسائّي: ضعيف(14)، وقال البخارّي: مقارب الحديث(13)ُيْخطئُ 

ة ، وقال ابن شاهين: وثقه يحيى مرا (16)وقال عثمان الدارمّي: يقال ضعيف
يب علي مسلم ، وقال الحاكم: ليس من شرط الصحيح فعِ (17)وضعافه أخرى

                                                 
 .71: 7، الجرح والتعديل:272: 3( تاريخ ابن معين رواية الدوري:1)
 .71: 7والتعديل: ، الجرح64: 1( التاريخ الكبير البن أبي خيثمة:2)
 .327: 23( تهذيب الكمال:3)
 .133: 3( المعرفة والتاريخ:4)
 .121: 2( الكاشف:1)
 .384( تاريخ الثقات: 6)
 .71: 7( الجرح والتعديل:7)
 .327: 23( تهذيب الكمال:8)
 .233: 2( تاريخ ابن معين رواية ابن محرز:3)
 .123: 7( الكامل في ضعفاء الرجال:12)
 .342: 7النبًلء: ( سير أعًلم11)
 .71: 7( الجرح والتعديل:12)
 .316: 7( الثقات:13)
 .331( العلل الكبير للترمذي: 14)
 .328: 23( تهذيب الكمال:11)
 .131( تاريخ ابن معين رواية الدارمي: 16)
 .181( تاريخ أسماء الثقات: 17)
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، وتعّقبه الذهبّي بأن مسلماا روى له في المتابعات، ولم (1)بإخراجه في الصحيح
، وال أبو بشر  يذكره البخارّي في كتاب الضعفاء، وال الناسائّي، وال الُعقيليُّ

ال نحو ما ، وق(2)وهو شيعيٌّ غير رافضيّ  الدوالبّي، وهو صالح الحديث...
، وقال أيضاا: (3)سبق وزاد: وحديثه في عداد الحسن إن شاء اهلل وهو شيعيٌّ 

. قلت: فهو صالح الحديث يتشيع، وحديثه (4)كان معروفا بالتشّيع من غير سبٍّ 
 في ِعداد الحسن. واهلل أعلم. 

ت: القاسم بن ُأَمية الحذااء. قال ابن ِحّبان: شيٌخ َيروي عن حفص بن  -63
ث  المناكير الكثيرة، ال يجوز االحتجاج به إذا انفرد، وهو الذي َروى ِغَيا

، عن واثلة بن  ، عن ُبرد أبي العًلء، عن مكحول  عن حفص بن ِغَياث 
األسقع، عن النبّي صلى اهلل عليه وسلم قال: "اَل ُتْظِهِر الشاَماَتَة ِبَأِخيَك 

ن بن عبد اهلل القّطان بالرِّقة قال: َفُيِريَحُه َربَُّك َوَيْبَتِلَيَك" أخبرناه الحسي
حّدثنا العباس بن إسماعيل، قال: حّدثنا قاسم بن أمية الحّذاء عنه، وهذا 

 .(1)ال أصل له من كًلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
  أقوال علماء الجرح والتعديل:

: ليس به بأٌس، صدوٌق، وقال أبو ُزْرعة: كان صدوقاا  ، (6)قال أبو حاتم 
: ضّعفه ابن ِحّبان بًل مستَند  وهو صدوقٌ  وقال وقال الذهبّي:  ،(7)الخزرجيُّ

                                                 
 .123، 128( سؤاالت مسعود السجزي للحاكم: 1)
 .337: 12( تاريخ اإلسًلم:2)
 .342: 7( سير أعًلم النبًلء:3)
 .362: 3( ميزان االعتدال:4)
، والحديث أخرجهمن طريق قاسم بن أمية به: الترمذي: أبواب صفة القيامة 213: 2( المجروحين:1)

، وقال: 2126، رقم 662: 4والرقائق والورع عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: باب بدون ترجمة:
عند الترمذي: أمية بن القاسم وهو خطأ من الترمذي، أو من بعض هذا حديث حسن غريب. ووقع 
، تقريب 323: 8، تهذيب التهذيب:127: 2، الكاشف:73: 3شيوخه. يراجع: تحفة األشراف:

، وقال: لم َيْرِو هذا 3733، رقم 112: 4، وأخرجه أيضاا: الطبراني في األوسط:443التهذيب: 
إال حفص، وال ُيروى عن رسول اهلل إال بهذا اإلسناد، وفي الحديث عن مكحول إال برد، وال عن برد 

 . 127، رقم 13: 22الكبير:
 .127: 7( الجرح والتعديل:6)
 .311( خًلصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال: 7)
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، وقال ابن حجر: وشهادة أبي ُزْرعة وأبي حاتم له أنه صدوٌق أولى (1)صدوقٌ 
، وقال أيضاا: بصريٌّ صدوٌق، من كبار العاشرة، (2)من تضعيف ابن ِحّبان له

 ، وضّعفه ابن ِحّبان . قلت: فهو صدوقٌ (3)ضّعفه ابن ِحّبان بًل مستَند  
بًل مستَند  كما قال ابن حجر والخزرجّي، وأما الحديث المذكور فقد حّسنه 

. واهلل أعلم.  الترمذيُّ
 : القاسم بن عبد الرحمن الدمشقّي، أبو عبد الرحمن، صاحب 4بخ  -72

أبي أمامة. قال ابن ِحّبان: كان يزُعم أنه َلِقَي أربعين بدرياا، روى عنه 
، كان ممن يروي عن أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه أهل الشام

وسلم الُمعِضًلت، ويأتي عن الثقات باألشياء المقلوبات، حتى َيسبق 
إلى القلب أنه كان المتعمِّد لها. ثم ذكر عن اإلمام أحمد أنه قال: ُمنَكر 

 .(4)الحديث، ما أرى البًلء إال من ِقَبل القاسم
  أقوال علماء الجرح والتعديل:

، (7)، ويعقوب بن سفيان(6)، والبخارّي، والترمذيّ (1)قال ابن َمعين  
: حديث الثقات عنه مستقيٌم ال بأَس (8)ويعقوب بن شيبة : ثقٌة، وقال أبو حاتم 

نما ُينَكر عنه الضعفاء ، وقال الِعجلّي: ثقٌة، ُيكَتب حديثه، وليس (3)به، وا 
: ثقٌة، و  ، وفي رواية عن(12)بالقويّ  الثقات يروون عنه هذه األحاديث ابن َمعين 

                                                 

 .127: 2( الكاشف:1)
 .323: 8( تهذيب التهذيب:2)
 .443( تقريب التهذيب: 3)
 .161: 1مام أحمد في العلل ومعرفة الرجال:، وقول اإل183: 2( المجروحين:4)
 .428: 4( تاريخ ابن معين رواية الدوري:1)
 .3131، رقم 341: 1( سنن الترمذي:6)
 .371: 3( المعرفة والتاريخ:7)
 .332، 383: 23( تهذيب الكمال: 8)
 .383: 23، تهذيب الكمال: 128: 43( تاريخ دمشق:3)
 .388( تاريخ الثقات: 12)



 
 
 

 جمعاً ودراسة  المجروحين البن حبانكتاب من رواة الكتب الستة في  َعدَّلونالمُ

 

، أي (1)وال يرفعونها، ويجيء من المشائخ الضعفاء ما يدل حديثُهم على َضْعفه
وفي رواية عن يعقوب بن شيبة: اختلف الناس فيه، فمنهم  يرفعون الموقوفات،

: كان خياراا فاضًلا (2)من يضعِّف روايته، ومنهم من يوثِّقه ، وقال الُجوَزجاِنيُّ
، وقال المفضل بن غساان (3)ك أربعين رجًلا من المهاجرين واألنصارممن أدر 

، وقال ابن حجر: صدوٌق (1)، وقال الذهبّي: صدوقٌ (4)الِغًلبّي: ُمنَكر الحديث
. قلت: بل هو ثقٌة، ويكفي فيه (6)ُيغِرب كثيراا، مات سنة اثنتي عشرة ومائة

ذا كان في رواياته من ضعف   ، فإنما هو من شيوخه توثيق األئمة السابقين، وا 
. واهلل أعلم.  أو تًلميذه ال منه كما قال ابن َمعين  ، وأبو حاتم 

س: ُقدامة بن محمد بن ُقدامة بن َخْشرم الَخْشرمّي، المدنّي. قال ابن  -71
 ِحّبان: يروي عن أبيه ومخرمة بن ُبَكْير، عن ُبَكْير بن عبد اهلل بن األشجّ 

ها، روى عنه عبد اهلل بن هارون الَفَروّي، المقلوبات التي ال ُيشاَرك في
وأهُل المدينة، ال يجوز االحتجاج به إذا انفرد. ثم ذكر من طريقه 

 .(7)حديثين
                                                 

 .324: 8، تهذيب التهذيب:423، 336سؤاالت ابن الجنيد ليحيى بن معين:( يراجع: 1)
 .332، 383: 23( تهذيب الكمال: 2)
 .286( أحوال الرجال: 3)
 .383: 23( تهذيب الكمال: 4)
 .123: 2( الكاشف:1)
 .412( تقريب التهذيب: 6)
ن حّبان وأن الحديث . وذكر الدارقطنّي علة الحديثين اللذين ذكرهما اب213: 2( المجروحين:7)

األول: بليته من عبد اهلل بن هارون بن موسى، ال من قدامة، والحديث الثاني: بليته من 
. 222الشهرزوري، ال من قدامة. يراجع: تعليقات الدارقطنّي على المجروحين البن حّبان: 
وقال: ولم والحديث األول ذكره ابن عدّي في ترجمة عبد اهلل بن هارون مع غيره من األحاديث 

أَر لعبد اهلل بن هارون الفروي أنكر من هذه األحاديث التي ذكرتها. الكامل في ضعفاء 
. وعبد اهلل بن هارون بن موسى قال عنه الذهبي: له عن القعنبي وغيره 428: 1الرجال:

، والشهرزورّي هو محمد 116: 2مناكير، ولم ُيترك، ذكره ابن عديٍّ وطعن فيه. ميزان االعتدال:
ن جبريل الشهرزورّي شيخ ابن حبان، ولم أقف له على ترجمة فيما اطلعت عليه من مصادر، ب

 سوى أن الدارقطني ضعاف الحديث بسببه كما سبق. واهلل أعلم.



 
 
 

 جمعاً ودراسة  المجروحين البن حبانكتاب من رواة الكتب الستة في  َعدَّلونالمُ

 

 أقوال علماء الجرح والتعديل:
: ليس به بأٌس، وقال أبو ُزْرعة: ال بأَس (2)، والبّزار(1)قال أبو حاتم  

: ولقدامة عن إسماعيل،(3)به عن ابن ُجَريج  غير ما ذكرت  ، وقال ابن َعِديٍّ
، وقال ابن (4)الحديث، وكل هذه األحاديث ِفي هذا اإلسناد غير محفوظة من

: ال أعرفه . (6)، قال ابن أبي حاتم: يعنى ال َيْخُبره، وأما قدامة فمشهور(1)َمعين 
قلت: فهو ال بأَس به وحديثه حسن، وأما األحاديث التي ذكرها ابن َعِديٍّ فكلها 

. من طري ق قدامة، عن إسماعيل بن إبراهيم بن شيبة الطائفي، عن ابن ُجَريج 
: فيه نظر، وقال أيضاا: أحاديثه عن ابن ُجَريج   سماعيل قال عنه ابن َعِديٍّ وا 
: أحاديثه مناكير، ليس  فيها نظر، وقال الناسائّي: ُمنَكر الحديث، وقال الُعقيليُّ

 ، فالعلة من إسماعيل ال قدامة. (7)منها شيء محفوظ، وقال الذهبّي: ُيجهال
 واهلل أعلم.

. قال ابن ِحّبان: َيروي عن سلمان،  -72 بيُّ الكوفيُّ د تم س ق: َقْرثع الضا
روى عنه علقمة بن قيس، روى أحاديث يسيرة خالف فيها األْثبات، لم 
تظهر عدالته فُيسلك به مسلك العدول حتى ُيحتجُّ بما انفرد، ولكنه عندي 

 . (8)نبه ما انفرد من الروايات؛ لمخالفته األْثباتيستحق مجا

                                                 

 .123: 7( الجرح والتعديل:1)
 .1182، رقم 317: 11( البحر الزخار:2)
 .123: 7( الجرح والتعديل:3)
 .182، 173 :7( الكامل في ضعفاء الرجال:4)
 .133( تاريخ ابن معين رواية الدارمي: 1)
 .123: 7( الجرح والتعديل:6)
، 123، 128: 1، والكامل في ضعفاء الرجال:17( يراجع: الضعفاء والمتروكون للنسائي:7)

 .214: 1، وميزان االعتدال:33: 1والضعفاء الكبير:
 .211: 2( المجروحين:8)



 
 
 

 جمعاً ودراسة  المجروحين البن حبانكتاب من رواة الكتب الستة في  َعدَّلونالمُ

 

  أقوال علماء الجرح والتعديل:
: كان من قّراء األولين ، وقال الِعجلّي: كوفّي، (1)قال البخارّي، وأبو حاتم 

، وقال الحاكم: سمعت أبا علّي القارئ، يقول: أردت أن أجمع (2)تابعّي، ثقةٌ 
بّي؛ فإنه من زهّ   ، وقال (3)اد التابعين، فلم ُيسند تمام العشرةمسانيد قرثع الضا

، وقال الشيخ (4)تل في زمن عثمان، قُ ابن حجر: صدوٌق، من الثانية، مخضرمٌ 
، وكأنه اعتمد توثيق الِعجلّي. قلت: فهو صدوٌق، (1)أحمد شاكر: تابعّي ثقةٌ 

قارىٌء، حسن الحديث، ولم يذكر ابن حبان دليًلا على ما زعم من ضعف 
 هلل أعلم.قرثع. وا

 ، وقيل: اأُلموّي، موالهم، خ م د ت س: ُقريٌش بن أنس األنصاريُّ  -73
أبو أنس البصرّي. قال ابن ِحّبان: كان سخياا صدوقاا، إال أنه اختلط في 
آخر عمره، حتى كان ال يدري ما ُيحدِّث به، َبِقَي ست سنين في 

قديم، فلماا اختًلطه فظهر في روايته أشياء مناكير ال ُتشبه حديثه ال
ظهر ذلك من غير أن يتمياز مستقيم حديثه من غيره، لْم يُجز االحتجاج 
به فيما انفرد، فأما فيما وافق الثقات فهو المعتَبر بأخباره تلك. روى عن 

َأنا النبّي َصلاى اهلُل َعَلْيِه َوَسلاَم َنَهى َأْن »أشعث، عن الحسن، عن سمرة، 
، أي ال يقطع بين إصبعين مخافة أن يقطع (6)«ِإْصَبَعْينِ ُيَقدا الساْيُر َبْيَن 

                                                 

 .147: 7ح والتعديل:، الجر 133: 7( التاريخ الكبير:1)
 .332( تاريخ الثقات: 2)
 .1228، رقم 412: 1( المستدرك على الصحيحين:3)
 .414( تقريب التهذيب: 4)
 .261، رقم 278: 1( مسند اإلمام أحمد بتحقيق الشيخ أحمد شاكر:1)
 ( الحديث أخرجه من طريق محمد بن بشار عن قريش: أبو داود: كتاب الجهاد: باب في النهي أن6)

وياني في مسنده:2183، رقم 31: 3ُيَقدا السير بين إصبعين  ، وتوبع 813، رقم 13: 2، والرُّ
، وقال:  هذا حديث صحيح 7711، رقم 313: 4محمد بن بشار بأبي قًلبة: أخرجه الحاكم: 

: 7اإلسناد ولم ُيخرِّجاه، وأقره الذهبي، وتوبع بعلّي بن المديني أخرجه الطبراني في الكبير:
، وعليٌّ سمع من قريش قبل االختًلط. لكن قال الذهبي: هذا حديث ُمنَكر. 6331رقم  ،224

 .383: 3ميزان االعتدال:



 
 
 

 جمعاً ودراسة  المجروحين البن حبانكتاب من رواة الكتب الستة في  َعدَّلونالمُ

 

قال:  -ابن بشار -األصابع"، أخبرناه ابن قحطبة، قال: حدثنا ُبندار
 .(1)حدثنا ُقريش بن أنس، عن أشعث

 أقوال علماء الجرح والتعديل:
: ليس به بأٌس (3)، والناسائيّ (2)قال ابن الَمِدينيّ  ، (4): ثقٌة، وقال ابن َمعين 

: يقال إنه تغيار عقله، وكان سنة ثنتين ومائتين صحيح العقل، و  قال أبو حاتم 
، وقال البخارّي: مات سنة تسع (1)ومات سنة ثمان ومائتين، وقال: ال بأَس به

، (7)، وقال الذهبّي: ثقٌة تغيار ُقبيل موته(6)ومائتين، وكان اختلط ست سنين
المتأخرين عنه بعد اختًلطه  ، وقال ابن حجر: سماع(8)وقال: صدوٌق مشهور

مثل: ابن أبي العوام، ويزيد بن سنان البصرّي، وَبكِّار القاضي، وأبي ِقًلبة، 
، وسماع (12)، وقال: عبد اهلل بن أبي األسود سمع منه قبل اختًلطه(3)والُكَديمي

، وقال أيضاا: صدوٌق (11)علّي بن الَمِدينّي وأقرانه من قريش  كان قبل اختًلطه
 . (12)بآِخره َقْدَر ِستِّ سنين، مات سنة ثمان ومئتينتغيار 

قلت فهو صدوٌق، تغيار قبل موته بست سنين، وقد تمّيز حديثه قبل 
االختًلط وبعده، فسماع عبد اهلل بن أبي األسود، وعلّي بن الَمِدينّي وأقرانه، 

                                                 

 .222: 2( المجروحين:1)
 .143، 142: 7، الجرح والتعديل:131: 7( التاريخ الكبير:2)
 .187: 23( تهذيب الكمال:3)
 .443( سؤاالت ابن الجنيد البن معين: 4)
 .143، 142: 7ديل:( الجرح والتع1)
 .314: 2( التاريخ األوسط:6)
 .136: 2( الكاشف:7)
 .383: 3( ميزان االعتدال:8)
 .371: 8( تهذيب التهذيب:3)
، وحديثه في البخاري: كتاب العقيقة: باب إماطة األذى عن الصبي في 436( هدي الساري: 12)

 1472، رقم 81: 7العقيقة:
 .133: 3( فتح الباري:11)
 .411لتهذيب: ( تقريب ا12)



 
 
 

 جمعاً ودراسة  المجروحين البن حبانكتاب من رواة الكتب الستة في  َعدَّلونالمُ

 

، (1)هؤالء قبل االختًلط، ورواية أحمد بن عثمان النوفلّي عنه في صحيح مسلم
 ومن سمع منه بعد االختًلط فليس بشيء . واهلل أعلم.  

د ت ق: كامُل بن العًلء، أبو العًلء، التاميمّي الساعدّي. قال ابن ِحّبان:  -74
كان ممن يقلب األسانيد، ويرفع المراسيل من حيث ال َيدِري، فلما فُحش 

 .(2)ذلك من أفعاله بطل االحتجاج بأخباره
  لتعديل:أقوال علماء الجرح وا
: ثقٌة. وفي رواية (1)، والِعجليّ (4)، ويعقوب بن سفيان(3)قال ابن َمعين  

: لْم أَر (7)، والناسائيّ (6)عن ابن َمعين   : ليس به بأٌس، وقال ابن َعِديٍّ
للمتقدِّمين فيه كًلماا فأذكره، إال أني رأيت في بعض رواياته أشياء أنكرتها 

: كان (8)و أن ال بأَس بهفذكرته من أجل ذلك، ومع هذا أرج ، وقال ابن سعد 
، وقال (12)، وفي رواية عن الناسائّي: ليس بالقويّ (3)قليل الحديث، وليس بذاك
، وقال ابن حجر: صدوٌق يخطىء من (11)ع حديثهالحاكم: هو ممن ُيجمَ 

 .(12)السابعة

                                                 

( كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات: باب الصائل على نفس اإلنسان أو عضوه، إذا 1)
 .1673، رقم 1321: 3دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه، ال ضمان عليه:

 .227: 2( المجروحين:2)
 .348:، سؤاالت ابن الجنيد البن معين273: 3( تاريخ ابن معين رواية الدوري:3)
 .132: 3( المعرفة والتاريخ:4)
 .336( تاريخ الثقات:1)
 .341: 3( تاريخ ابن معين رواية الدوري:6)
 .121: 24( تهذيب الكمال:7)
 .228: 7( الكامل في ضعفاء الرجال:8)
 .316: 6( الطبقات الكبرى:3)
 .121: 24( تهذيب الكمال:12)
 .364، رقم 333: 1( المستدرك على الصحيحين:11)
 .413( تقريب التهذيب: 12)



 
 
 

 جمعاً ودراسة  المجروحين البن حبانكتاب من رواة الكتب الستة في  َعدَّلونالمُ

 

قلت: فهو ُمختلٌف فيه، وحديثه حسن، وقد بالغ ابن ِحّبان حينما أبطل  
 جاج بأخباره. واهلل أعلم.االحت
أبو سهل الُبْرساِنّي، األزدّي، الَعَتكّي، البصرّي،   ،د ت ق: كثير بن زياد -71

سكن َبْلخ. قال ابن ِحّبان: َيروي عن الحسن وأهل العراق األشياء 
المقلوبة، َأْستحّب مجانبة ما انفرد من الروايات، روى عنه أهل َبْلخ 

عن أبي سهل، عن ُمساة، عن أم سلمة قالت:  قند، ثم روى بإسنادهرْ مَ وسَ 
د بعد نفاسها ساء على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تقعُ كانت النُّفَ 

 .(2)من الَكَلف" (1)أربعين يوما، وكنا َنْطِلي َعَلى وجوهنا الوْرس
  أقوال علماء الجرح والتعديل:

 : ثقٌة، وقال (6)ناسائيّ ، وال(1)، والترمذيّ (4)، والبخاريّ (3)قال ابن َمعين  
: ثقٌة من أكابر أصحاب الحسن، ال بأَس به، بصريٌّ وقع إلى  أبو حاتم 

، وقال ابن (8)، وذكره ابن ِحّبان في الثقات وقال: كان ممن ُيخطئُ (7)خراسان

                                                 

 .173: 1( اْلَوْرُس: َنْبت أصفر ُيْصبغ به. النهاية في غريب الحديث واألثر:1)
، والحديث أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة:  باب ما جاء في وقت 224: 2( المجروحين:2)

: 1، والترمذي: أبواب الطهارة: باب ما جاء في كم تمكث النفساء:311، رقم 83: 1النفساء:
، كًلهما من طريق أبي سهل، عن ُمّسة، وقال الترمذي: هذا حديث ال نعرفه 133، رقم 216

إال من حديث أبي سهل، عن ُمساة األزدية، عن أم سلمة. والحديث ضعيف بسبب ُمساة، وليس 
، وقال 13بسبب كثير، قال البخاري: ال أعرف لُمساة غير هذا الحديث. العلل الكبير للترمذي: 

، 442: 1حجر: ُمّسة مجهولة الحال، قال الدارقطنّي: ال تقوم بها حجة. التلخيص الحبير:ابن 
وقال ابن القطان: ال تعرف حالها وال عينها، وال ُتعَرف في غير هذا الحديث. بيان الوهم 

 .612: 4، وقال الذهبي: ال ُيعَرف لها إال هذا الحديث. ميزان االعتدال:323: 3واإليهام:
 .111: 7والتعديل: ( الجرح3)
، رقم 123: 1، السنن الكبرى للبيهقي:13، العلل الكبير:133، رقم 216: 1( سنن الترمذي:4)

1627. 
 .13( العلل الكبير:1)
 .424: 3، ميزان االعتدال:113: 24( تهذيب الكمال:6)
 .111: 7( الجرح والتعديل:7)
 .313: 7( الثقات:8)
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. قلت: فهو ثقٌة، ولم ُيضعِّفه أحد إال ابن ِحّبان ولعله (1)حجر: ثقٌة من السادسة
هذا قال ابن حجر بعد أن ذكر الحديث المذكور: وأغرب ابن َوِهم في ذلك، ول

 . واهلل أعلم.(2)ِحّبان فضّعفه بكثير بن زياد  فلم ُيِصب
ر د ت ق: كثير بن زيد  األسلمّي، السهمّي موالهم، أبو ُمحمد المدنّي،  -76

، روى (3)ابن ماَفّنه. قال ابن ِحّبان: وهو الذي يقال له كثير أبو النضر
 اهلل بن عبد المجيد، كان كثيَر الخطأ على ِقلاة روايته،  عنه عبيد

ال يعجبني االحتجاج به إذا انفرد. ثم ذكر عن ابن َمعين   أنه قال: ليس 
 . (4)بذاك القوّي، وكان قال: ال شيء، ثم ضَرب عليه

  أقوال علماء الجرح والتعديل:
قال أحمد: ما أرى و : ثقٌة،(6)، وابن عمار الَمْوِصليّ (1)قال ابن َمعين  

: لْم أَر بحديثه بأساا، (8)، وذكره ابن ِحّبان في الثقات(7)به بأساا  ، وقال ابن َعِديٍّ
: صالٌح، ليس بالقوّي، ُيكَتب حديثه، (3)وأرجو أنه ال بأَس به ، وقال أبو حاتم 

، وقال ابن الَمِدينّي: صالٌح، وليس (12)وقال أبو ُزْرعة: صدوٌق فيه لين

                                                 

 .413( تقريب التهذيب: 1)
 .442: 1يص الحبير:( التلخ2)
( قال الدارقطنّي: َوِهم أبو حاتم  في قوله: إن كثير بن زيد هو الذي يقال له أبو الناْضر. كثير بن 3)

زيد من أهل المدينة أْسلميٌّ، وكثير أبو الناْضر، شيٌخ من أهل العراق، يقال له: كثير بن أبي 
والكوفيين. وكثير بن زيد األسلمي، يروى عن  كثير. يحدِّث عن ِرْبِعيِّ ْبِن ِحَراش، عن أبي بردة

أهل الحجاز: سعيد الَمْقُبرّي، والوليد بن رباح، والمطلب بن َحْنطب، ومسلم بن أبي مريم، 
 .223ونظرائهم من أهل المدينة. تعليقات الدارقطنّي على المجروحين البن حّبان: 

 .111: 7، وقول ابن معين في الجرح والتعديل:222: 2( المجروحين:4)
 .424: 3، ميزان االعتدال:24: 12، تاريخ دمشق:224: 7( الكامل في ضعفاء الرجال:1)
 .111: 24( تهذيب الكمال:6)
 .317: 2( العلل ومعرفة الرجال:7)
 .314: 7( الثقات:8)
 .227: 7( الكامل في ضعفاء الرجال:3)
 .111: 7( الجرح والتعديل:12)
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، وقال يعقوب بن شيبة: ليس بذاك الساقط، (2)ل الناسائّي: ضعيف، وقا(1)بقوي
لى الضاعف ما هو ، وقال (4)، وحسان إسناد حديثه ُمغلطاي، وابن حجر(3)وا 

. قلت: فهو ُمختلٌف فيه، وحديثه حسن، وقد ثَبت (1)البوصيرّي: ُمختلٌف فيه
. واهلل أعلم.   توثيقه عن ابن معين 

، أبو ُقّرة البصرّي. قال ابن  خ م د ت ق: كثيُر بن -77 ِشْنظير المازنيُّ
ِحّبان: كان كثيَر الخطأ على ِقّلة روايته، ممن يروي عن المشاهير 
أشياء مناكير، حتى خرج بها عن حدِّ االحتجاج إال فيما وافق الثقات. 

 .(6)ثم ذكر عن يحيى بن سعيد أنه كان ال يحّدث عنه
 أقوال علماء الجرح والتعديل:

: ثقةٌ قال ا : كان ثقةا إن شاء اهلل(7)بن َمعين  ، وقال (8)، وقال ابن سعد 
: (3)أحمد: صالٌح، قد َرَوى عنه الناس واحتملوه ، وفي رواية عن ابن َمعين 

: ليس في حديثه شيٌء من الُمنَكر، وأحاديثه أرجو ، و (12)صالحٌ  قال ابن َعِديٍّ
، وذكره ابن شاهين في (12)، وقال البزاار: ليس به بأٌس (11)أن تكون مستقيمة

، وقال الساجّي: صدوٌق، وفيه بعض الضاعف، ليس بذاك، وُيحَتمل (13)الثقات

                                                 

 .424: 3( ميزان االعتدال:1)
 .83لضعفاء والمتروكون: ( ا2)
 .111: 24( تهذيب الكمال:3)
 .1131، رقم 117، بلوغ المرام من أدلة األحكام: 1671( اإلعًلم بسنته عليه السًلم:4)
 .42، 23: 2، 13: 1( مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه:1)
 .222: 2( المجروحين:6)
 .136( تاريخ ابن معين رواية عثمان الدارمي: 7)
 .182: 7طبقات الكبرى:( ال8)
 .113: 7، الجرح والتعديل:378: 2، 416: 1( العلل ومعرفة الرجال:3)
 .113: 7( الجرح والتعديل:12)
 .212: 7( الكامل في ضعفاء الرجال:11)
 .3167، رقم 46: 3( البحر الزخار:12)
 .134( تاريخ أسماء الثقات: 13)
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، قال الحاكم: يعني لم ُيسند (2)، وفي رواية عن ابن َمعين  (1)ِصْدقه : ليس بشيء 
، (4)، أي أن أحاديثه قليلة، وقال الناسائّي: ضعيف(3)من الحديث ما ُيشَتغل به

، وقال ابن حجر: (6)، وقال الذهبّي: صدوقٌ (1)ة: بصرٌي ليِّنٌ وقال أبو ُزْرع
. (8)، وقال: صدوٌق يخطىء، من السادسة(7)احتّج به الجماعة سوى الناسائيّ 

قلت: فهو صدوٌق حسن الحديث، وقد أخرج له الشيخان، ولم يذكر له ابن 
 ِحّبان حديثاا ُمنَكراا يؤيد دعواه. واهلل أعلم.

بن زياد الناَخعّي، وهو ُكميل بن عبد اهلل. من أصحاب  : ُكَميل(3)سي -78
علّي بن أبي طالب رضي اهلل عنه. قال ابن ِحّبان: كان ُكميل من 
المْفِرطين في عليٍّ ممن يروي عنه الُمعضًلت، وفيه المعجزات، ُمنَكر 

 .(12)الحديث جداا، تُتاقى روايته وال ُيحتجُّ به
 أقوال علماء الجرح والتعديل:

: كان (13)، والهيثميُّ (12)، والِعجليّ (11)ل ابن َمعين  قا : ثقٌة، وقال ابن سعد 
، وهو ثقٌة من أصحاب عليٍّ  ، (14)ثقةا قليل الحديث وقال ابن عماار: رافضيٌّ

                                                 

 .413: 8( تهذيب التهذيب:1)
 .212: 4اية الدوري:( تاريخ ابن معين رو 2)
 .413: 8( تهذيب التهذيب:3)
 .83( الضعفاء والمتروكون:4)
 .113: 7( الجرح والتعديل:1)
 .116( من ُتُكلِّم فيه وهو موثاق: 6)
 .436( هدي الساري: 7)
 .413( تقريب التهذيب: 8)
ج له ، رمز له س وهو خطأ، فلم يخرِّ 462، تقريب التهذيب: 447: 8( في تهذيب التهذيب:3)

نما أخرج له في عمل اليوم والليلة، رقم   .318النسائي في السنن، وا 
 .221: 2( المجروحين:12)
 .171: 7( الجرح والتعديل:11)
 .338( تاريخ الثقات: 12)
 .16327، رقم 33: 12( مجمع الزوائد:13)
 .، ولم أقف على قول ابن سعد في الطبقات الكبرى.213: 24( تهذيب الكمال: 14)
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. وقال الذهبّي: كان شريفاا مطاعاا شيعياا (1)وذكره ابن ِحّبان في الثقات
، وقال ابن حجر: ثقٌة، ُرِمي (3)لذهبيّ ، وصحاح حديثه الحاكم، وأقراه ا(2)متعبِّداا 
. قلت: فهو ثقٌة ُرِمي بالتشّيع، ولم يجرِّحه سوى ابن ِحّبان، ولم يذكر (4)بالتشّيع
 يؤيد ما زعم. واهلل أعلم. ُمنَكراا  له حديثاا 

خ ل ت ق: محمد بن الحسن بن ِعمران الُمزنّي، الواسطّي. قال ابن  -73
مراسيل. روى عن محمد بن إسحاق، عن ِحّبان: يرفع الموقوف، ويسند ال

َذَكاُة اْلَجِنيِن »، عن ابن عمر، عن النبّي صلى اهلل عليه وسلم قال: نافع  
أخبرناه « َذَكاُة ُأمِِّه ِإَذا ُأْشِعَر، َوَلِكناُه ُيْذَبَح َحتاى َيْنَصبا َما ِفيِه ِمَن الدامِ 

محمد بن الحسن ابن قحطبة، قال: حّدثنا وهب بن بقية، قال: حّدثنا 
 .(1)الُمَزنّي. إنما هو موقوٌف من قول ابن عمر

                                                 

 .341: 1ات:( الثق1)
 .72: 1( العبر في خبر من غبر:2)
 .1386، رقم 318: 3( المستدرك على الصحيحين:3)
 .462( تقريب التهذيب: 4)
: 4. والحديث أخرجه من طريق محمد بن الحسن: الحاكم: كتاب األطعمة:271: 2( المجروحين:1)

، وقال: لم 7816، رقم 26: 8، وسكت عنه الذهبي، والطبراني في األوسط:7111، رقم 128
َيْرِو هذا الحديث عن محمد بن إسحاق، إال محمد بن الحسن، تفّرد به وهب بن بقية. وهذا إسناد 
ضعيف فيه ابن إسحاق مدلس ولم يصرِّح بالسماع. وأخرجه موقوفاا: اإلمام مالك: كتاب الذبائح: 

، رقم 334معجمه: ، وأبو بكر ابن المقرىء في 8، رقم 432: 2باب ذكاة ما في بطن الذبيحة:
، 13433، رقم 163: 3، والبيهقي: كتاب الضحايا: باب ذكاة ما في بطن الذبيحة:1286

: وُرِوي من أوجه عن ابن عمر رضي 13431وقال: هذا هو الصحيح موقوف. وقال في رقم 
 اهلل عنهما مرفوعا، ورْفعه عنه ضعيف، والصحيح موقوف.
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 أقوال علماء الجرح والتعديل:
: ثقٌة، وقال أحمد: ليس (3)وابن شاهين (2)، وأبو داود(1)قال ابن َمعين  
: ال بأَس به، وذكره ابن (6)والدارقطنيّ  (1)وقال أبو حاتم   (4)به بأٌس، شيٌخ ضخمٌ 

، وقال الذهبّي: وهذا (7)ل: كان أحمد حسن الراْأي فيهِحّبان في الثقات، وقا
، يعني ِمن ِذكره في المجروحين، وقال أيضاا: ثقٌة جليٌل ليانه ابن (8)أصوب
. قلت: فهو ثقٌة، وأما الحديث الذي ذكره ابن (12)، وقال ابن حجر: ثقةٌ (3)ِحّبان

. (12)والذهبيّ  ،(11)ِحّبان فالصواب أنه موقوف، كما قال ابن حبان، والبيهقيّ 
 واهلل أعلم.

ع: محمد بن راشد الشاامّي، أبو يحيى الُخَزاعّي. قال ابن ِحّبان: كان من  -82
، فكان يأتي (13)أهل الوَرع والنُُّسك، ولم تكن صناعة الحديث من بزِّه

بالشايء على الُحسبان، وُيحدِّث على التاَوهُّم، فكُثر المناكير في روايته، 
 .(14)االحتجاِج به فاستحقا َتْرك

                                                 

 .226: 7، الجرح والتعديل:371: 4( تاريخ ابن معين رواية الدوري:1)
 .111: 3( ميزان االعتدال:2)
 .221( تاريخ أسماء الثقات: 3)
 .226: 7، الجرح والتعديل:67: 1( التاريخ الكبير:4)
 .226: 7( الجرح والتعديل:1)
 .273( سؤاالت السلمي للدارقطني: 6)
 .411: 7( الثقات:7)
 .111: 3( ميزان االعتدال:8)
 .163: 2، ونحوه في المغني في الضعفاء:162ه وهو موثاق: ( من ُتُكلِّم في3)
 .474( تقريب التهذيب: 12)
 .13433، رقم 163: 3( السنن الكبرى:11)
 .113: 3( تهذيب التهذيب:12)
 .312: 1( يعني هيئته. لسان العرب:13)
 .213: 2( المجروحين:14)
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 أقوال علماء الجرح والتعديل:
، وفي (2)، وفي رواية عن أحمد: ثقٌة ليس به بأٌس (1)قال أحمد: ثقٌة ثقةٌ 

: ثقٌة، وفي رواية (1)، والناسائيّ (4)، وابن الَمِدينيّ (3)رواية عن أحمد، وابن َمعين  
: ثقٌة وكان َقَدِرياا  : كان مشتمًلا على غير ، وقال الُجوَزجاِنيُّ (6)عن ابن َمعين 

، وقال عبد الرّزاق: ما (7)بدعة ، وكان فيما سمعت ُمتحرياا الصِّدق في حديثه
، وقال  رأيت رجًلا في الحديث أورع منه، وقال ُدحْيم: ثقٌة، وكان يميل إلى هوىا

وقال شعبة: أما إناه  (8)يحيى بن سعيد: كان شيعّياا َقَدِرّياا، وليس بحديثه بأٌس 
: كان صدوقاا حسن (3)ولكنه شيعيٌّ أو قدريٌّ صدوٌق،  ، وقال أبو حاتم 
، وقال ابن المبارك: (11)، وفي رواية عن الناسائّي: ليس به بأٌس (12)الحديث

: ليس برواياته بأٌس، إذا حداث (12)صدوق اللسان، اتُِّهم بالَقَدر ، وقال ابن َعِديٍّ
إنما تكلاموا فيه لموضع  ، وقال الساجّي: صدوٌق،(13)عنه ثقٌة فحديثه مستقيم

، وقال الدارقطنّي: (11)وفي رواية عن الناسائّي: ليس بالقويّ  ،(14)الَقَدر ال غير
أما ما اتُّهم  ،، قلت: فهو ثقٌة، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة(16)ُيعَتبر به

                                                 

 .144: 3، ميزان االعتدال:413: 7( الكامل في ضعفاء الرجال:1)
 .124: 2( العلل ومعرفة الرجال:2)
 .213: 7( الجرح والتعديل:3)
 .161( سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلّي بن المديني: 4)
 . 132: 21( تهذيب الكمال:1)
 .36( من كًلم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال رواية ابن طهمان: 6)
 .278( أحوال الرجال: 7)
 .413: 7رجال:( الكامل في ضعفاء ال8)
 .213: 7، الجرح والتعديل:61: 4، الضعفاء الكبير:124: 2( العلل ومعرفة الرجال:3)
 .213: 7( الجرح والتعديل:12)
 . 132: 21( تهذيب الكمال:11)
 .338: 2( تاريخ بغداد:12)
 .421: 7( الكامل في ضعفاء الرجال:13)
 .162: 3( تهذيب التهذيب:14)
 .31( الضعفاء والمتروكون: 11)
 .13( سؤاالت البرقاني للدارقطني رواية الكرجي: 16)
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به من التشّيع، أو الَقَدر فًل يؤثِّر على حديثه، كما قال الُجوَزجاِنيُّ أنه كان 
 متحرياا الصدق في حديثه، وقال الساجّي: إنما تكلاموا فيه لموضع القَدر 

 ال غير. واهلل أعلم.
ع: محمد بن عبد اهلل بن مسلم بن ِشهاب الزُّْهرّي، ابن أخي ابن شهاب.  -81

خطىء عن عمِّه في قال ابن ِحّبان: كان رديَء الحفظ، كثيَر الَوْهم، يُ 
ن األْثبات، فًل يجوز االحتجاج به إذا الروايات، ويخالف فيما يروي ع

 .(1)انفرد
 أقوال علماء الجرح والتعديل:

قال  أبو داود: ثقٌة، سمعت أحمد ُيثني عليه، وأخبرني عباٌس عن يحيى 
، وفي رواية: صالح الحديث إن شاء (3)، وقال أحمد: ال بأَس به(2)بالثناء عليه

: هو أحبا إليا في(4)اهلل ، (1)الزُّْهرّي من محمد بن إسحاق ، وقال ابن َمعين 
ا(6)وفي رواية: صالحٌ  : كان كثير الحديث صالحا ، وقال ابن (7)، وقال ابن سعد 

: لْم أَر بحديثه بأساا إذا روى عنه ثقة، وال رأيت له حديثاا ُمنَكراا فأذكره إذا  َعِديٍّ
َتابع ، وقال الساجّي: صدوٌق تفراد عن عمِّه بأحاديث لم يُ (8)روى عنه ثقة

: ليس بذاك القوّي، وفي رواية: ضعيف(3)عليها ، (12)، وفي رواية عن ابن َمعين 
، ُيكَتب حديثه : ليس بقويٍّ ، وذكر له الُعقيليُّ ثًلثة أحاديث (11)وقال أبو حاتم 

                                                 

 .243: 2( المجروحين:1)
 .118: 21( تهذيب الكمال:2)
 .324: 7( الجرح والتعديل:3)
 .488: 2( العلل ومعرفة الرجال:4)
 .324: 7( الجرح والتعديل:1)
 .324: 7، الجرح والتعديل:48( تاريخ ابن معين رواية الدارمي:6)
 .473: 1لكبرى:( الطبقات ا7)
 .361: 7( الكامل في ضعفاء الرجال:8)
 .282: 3( تهذيب التهذيب:3)
 .324: 7، الجرح والتعديل:48( تاريخ ابن معين رواية الدارمي:12)
 .324: 7( الجرح والتعديل:11)



 
 
 

 جمعاً ودراسة  المجروحين البن حبانكتاب من رواة الكتب الستة في  َعدَّلونالمُ

 

، وقال (1)وقال: وهذه الثًلثة أحاديث لم يتاِبع ابن أخي الزُّْهرّي عليها أحدٌ 
، وقال (2)لثقة... تفراد عن عمِّه بثًلثة أحاديث ُتستغَربالذهبّي: اإلمام، العالم، ا

، وقال ابن حجر: (3)ابن الُملقِّن: احتج به أصحاب الكتب الستة، ووثاقه األئمة
. قلت: فهو (4)صدوٌق له أوهام، مات سنة اثنتين وخمسين ومائة، وقيل بعدها

، وكأن ابن َعِديٍّ (1)يُّ صدوٌق، له عن الزُّْهرّي ثًلثة أحاديث غرائب ذكرها الُعقيل
وقد أخرج له  أشار إلى أن الضاعف في بعض رواياته ممن روى عنه ال منه،

 . واهلل أعلم.أصحاب الكتب الستة
ع: محمد بن الفضل السادوسّي، أبو النعمان البْصرّي، ولقبه عاِرٌم. قال  -82

حدِّث ابن ِحّبان: اختلط في آخر عمره وتغيار، حتى كان ال َيدري ما ي
به، فوقع المناكير الكثيرة في روايته، فما روى عنه القدماء قبل اختًلطه 
إذا ُعلم أن سماعهم عنه كان قبل تغيُّره، فإن احتّج به ُمحتجٌّ بعد العلم 
بما ذكرُت أرجو أن ال ُيجَرح في فعله ذلك، وأما رواية المتأخرين عنه 

ذا لم ُيعلَ  م التمييز بين سماع فيجب التنكُّب عنها على األحوال، وا 
 .(6)المتقدِّمين والمتأخرين منه ُيترك الكّل، وال ُيحتجُّ بشيء  منه

                                                 

 .83: 4( الضعفاء الكبير:1)
 .137: 7( سير أعًلم النبًلء:2)
 .318: 2( البدر المنير:3)
 .432هذيب: ( تقريب الت4)
 .83: 4( الضعفاء الكبير:1)
 .231، 234: 2( المجروحين:6)



 
 
 

 جمعاً ودراسة  المجروحين البن حبانكتاب من رواة الكتب الستة في  َعدَّلونالمُ

 

 أقوال علماء الجرح والتعديل:
، وقال ابن وارة: (1)قال الناسائّي: كان أحد الثقات قبل أن يختلط 

: إذا حداثك عارٌم فاختم عليه، وعارٌم ال يتأّخر  الصدوق المأمون، وقال أبو حاتم 
عن عّفان، وكان سليمان بن حرب  يقدم عارماا على نفسه، إذا خالفه عارٌم في 
شيء  رجع إلى ما يقول عارٌم، وهو أثبت أصحاب حّماد بن زيد بعد عبد 
الرحمن بن َمهدي، وقال أبو حاتم  أيضاا: ثقٌة اختلط في آخر عمره وزال عقله، 

قبل االختًلط سنة فمن سمع عنه قبل االختًلط فسماعه صحيح وكتبت عنه 
أربع عشرة، ولم أسمع منه بعد ما اختلط، فمن كتب عنه قبل سنة عشرين 

، وقال الِعجلّي: (2)ومائتين فسماعه جيد، وأبو ُزْرعة لقيه سنة اثنتين وعشرين
، وقال (3)بصريٌّ ثقٌة، رجٌل صالٌح، خولط قبل أن يموت بسنة أو سنتين

: اختلط في آخر عمره، وقال أبو داود: وقال الُعقي ،(4)البخارّي: كان تغيار ليُّ
بلغنا أن عارماا ُأنكر سنة ثًلث عشرة، ثم راجعه عقله واستحكم االختًلط سنة 

، (1)ست عشرة ومائتين، وعليُّ بن عبد العزيز سمع سنة تسع عشرة ومائتين
وقال الدارقطنّي: ثقٌة، وتغيار بآخره، وما ظهر عنه بعد اختًلطه حديث 

قال الذهبّي: فهذا قول حافظ العصر، الذي لم يأِت بعد الناسائّي مثله،  ،(6)ُمنَكر
فأين هذا القول من قول ابن ِحّبان الخسااف المتهوِّر في عارم؟.. ولم َيقدر ابن 

، وقال العًلئي: هذا غلو، (7)، فأين ما َزعم؟ِحّبان أن يسوق له حديثاا ُمنَكراا 
سراف من ابن ِحّبان، فقد روى عنه  البخارّي الكثير في الصحيح، وأحمد بن وا 

حنبل، وعبُد بن حميد، والناس، واحتّج به مسلم، وذكر قول الدارقطنّي السابق 
                                                 

 .3122، رقم 421: 8( السنن الكبرى:1)
 .13، 18: 8( الجرح والتعديل:2)
 .233( تاريخ الثقات: 3)
 .228: 1(  التاريخ الكبير:4)
 .121: 4( الضعفاء الكبير:1)
 .312( سؤاالت السلمي للدارقطني: 6)
 .382، 373: 16، ومثله في تاريخ اإلسًلم:8: 4تدال:(  ميزان االع7)



 
 
 

 جمعاً ودراسة  المجروحين البن حبانكتاب من رواة الكتب الستة في  َعدَّلونالمُ

 

، وقال الذهبّي: تغيار قبل موته فما (1)ثم قال: فهذا معارٌض لقول ابن ِحّبان
، وقال ابن (3). وقال ابن رجب: أحد الثقات المتافق على تخريج حديثهم(2)حداث

. قلت: فعارٌم ثقٌة، وتغيار في آخر عمره (4)حجر: ثقٌة ثْبٌت، تغيار في آخر عمره
ولم ُيحدِّث حال تغّيره، ولم يذكر أحد من المتقدِّمين حديثاا خلط فيه، فًل يؤثر 

وليس كما قال وقد أخرج له اصحاب الكتب الستة، تغيُّره على صحة رواياته، 
 ابن حبان. واهلل أعلم. 

مد بن ميمون، أبو النْضر الزْعفرانّي. قال ابن ِحّبان: ُمنَكر د: مح -83
الحديث جداا، ال يجوز االحتجاج به إذا وافق الثقات باألشياء المستقيمة، 

 . (1)فكيف إذا انفرد بأوابد؟
 أقوال علماء الجرح والتعديل:

: ال بأَس به(7)، وأبو داود(6)قال ابن َمعين   قال ، و (8): ثقٌة، وقال أبو حاتم 
، وقال أبو أحمد (12)، وقال أبو ُزْرعة: كوفيٌّ ليِّن(3)الدارقطنّي: ليس به بأٌس 
: ُمنَكر الحديث، (13)، والناسائيّ (12)، وقال البخاريّ (11)الحاكم: حديثه ليس بالقائم

                                                 

 .117( المختلطين للعًلئي: 1)
 .212: 2( الكاشف:2)
 .712: 2( شرح علل الترمذي:3)
 .122( تقريب التهذيب: 4)
 . 281: 2( المجروحين:1)
 .33: 4( تاريخ ابن معين رواية الدوري:6)
 .113لتعديل:( سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود في الجرح وا7)
 . 82: 8( الجرح والتعديل:8)
 . 31: 4، تاريخ بغداد:17: 4( العلل الواردة في األحاديث النبوية:3)
 . 81: 8( الجرح والتعديل:12)
 .142: 26( تهذيب الكمال:11)
 .234: 1( التاريخ الكبير:12)
 .13: 4( ميزان االعتدال:13)



 
 
 

 جمعاً ودراسة  المجروحين البن حبانكتاب من رواة الكتب الستة في  َعدَّلونالمُ

 

، وقال الشيخ أحمد (1)الحديث، وقال ابن حجر: صدوٌق له أوهام، من التاسعة
ي داود، ألن أحمد روى عنه، وهو شاكر: ونحن نرجِّح قول ابن َمعين  وأب

. قلت: فهو ُمختلٌف فيه، وحديثه حسن، (2)يتحراى شيوخه، ويتوثاق من حديثهم
 ولم يذكر ابن ِحّبان دليًلا على ما زعم. واهلل أعلم.

بخ ق: ُمحِرز بن عبد اهلل، أبو َرجاء الَجزرّي. قال ابن ِحّبان: شيٌخ يروي  -84
جزيرة المناكير الكثيرة التي ال ُيتاَبع عليها، ال عن ُفرات بن السائب وأهِل ال

يجوز االحتجاج بخبره إذا انفرد؛ لغلبة المناكير على أخباره، روى عنه حفص 
بن ِغياث  والكوفّيون، وهو الذي روى عن فرات بن السائب، عن ميمون بن 

ْيت  َما َصَبَر َأْهُل بَ »عمران، عن ابن عمر، قال النبّي صلى اهلل عليه وسلم: 
 أخبرنا محمد بن المسيب، قال: حّدثنا  «َعَلى ُضر  َثًَلثاا ِإالا َأَتاُهُم اللاُه ِبِرْزق  

ات بن أبو سعيد األشّج، قال: حّدثنا َعبدة بن سليمان، عن أبي رجاء، عن ُفرَ 
 .(3)ائبالسا 

                                                 

 .112( تقريب التهذيب: 1)
 .2812، رقم 248: 3تحقيق الشيخ أحمد شاكر:( مسند اإلمام أحمد ب2)
، في تذكرة الحفاظ البن القيسراني: فرات بن سلمان وهو كذلك في غير 118: 3( المجروحين:3)

المجروحين فقد أخرجه من طريق فرات بن سلمان، عن ميمون بن عمران، عن ابن عمر: أبو 
، 134، رقم 114األعمال:  ، وابن شاهين في الترغيب في فضائل1728، رقم 72: 12يعِلى:

والبيهقي في شعب اإليمان: فصل في ذكر ما في األوجاع واألمراض والمصيبات من 
ن كان 3182، رقم 373: 12الكفارات: . وقال إسناده ضعيف. وهو كما قال، فأبو رجاء وا 

فهناك صدوقاا إال أنه مدلٌِّس، وقد عنعن. أما رواية ابن حّبان فإن لم يكن فيها خطأ في االسم 
علة أقوى من عنعنة أبي رجاء، وهي أن فرات بن السائب ضعيف جداا، قال ابن معين: ليس 
: ضعيف  بشيء، وقال البخارّي: ُمنَكر الحديث، وقال الدارقطنّي وغيره: متروك، وقال أبو حاتم 
الحديث، ُمنَكر الحديث، وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. يراجع: تاريخ ابن معين رواية 

. أما فرات بن سلمان 341: 3، وميزان االعتدال:82: 7، والجرح والتعديل:421: 4ي:الدور 
، الكامل البن 234الموجود في كتب التخريج السابقة فهو ثقة. مشاهير علماء األمصار: 

 . فالحديث ضعيٌف من أجل عنعنة أبي رجاء. واهلل أعلم.137: 7عدّي:



 
 
 

 جمعاً ودراسة  المجروحين البن حبانكتاب من رواة الكتب الستة في  َعدَّلونالمُ

 

  أقوال علماء الجرح والتعديل:
عن أبي داود: ليس به  : ثقٌة، وفي رواية(2)، والذهبيّ (1)قال أبو داود

: شيخٌ (3)بأٌس  ، وذكره ابن ِحّبان في الثقات وقال: كان يدلِّس (4)، وقال أبو حاتم 
، وذكره ابن (1)عن مكحول، ُيعتبر بحديثه ما بياَن السماع فيه عن مكحول  وغيره

، وقال أيضاا: صدوٌق يدلِّس، (6)حجر ضمن من ُوصف بالتادليس مع الصِّدق
. قلت فهو (8)وذكره في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين ،(7)من السابعة

 صدوٌق يدلِّس، وحديثه حسن، إذا صراح بالتحديث. واهلل أعلم.
خت: ُمَرّجى بن رجاء اليشُكرّي، أبو رجاء البصرّي، خاُل أبي ُعمر  -81

رير، ويقال: خال أبي ُعمر الحْوِضّي. قال ابن ِحّبان: كان ممن  الضا
علم، على مشاهير بالمناكير، ويرفع المراسيل من حيث ال يَ ينفرد عن ال

ِقّلة روايته، فلما كُثر مخالفته لألثبات فيما روى عن الثقات خرج عن حدِّ 
العدالة إلى الَجرح، وسقط االحتجاج به فيما انفرد، فأما ما وافق الثقات، 

ن الحْوِضّي فإن اعتبر به ُمعتِبٌر دون أن َيحتّج به لم أَر بذلك بأساا، وكا
يكذِّبه وَتَرك حديثه. ثم ذكر عن ابن َمعين  أنه قال: ليس حديثه 

 . (3)بشيء  

                                                 

 .17: 12( تهذيب التهذيب:1)
 .244: 2( الكاشف:2)
 .17: 12( تهذيب التهذيب:3)
 .341: 8( الجرح والتعديل:4)
: شيخ 278: 27. والذي في تهذيب الكمال:82: 17، تاريخ دمشق:341: 8( الجرح والتعديل:1)

 ثقة.
 .646: 2( النكت على كتاب ابن الصًلح:6)
 .121( تقريب التهذيب:7)
 .41( طبقات المدلسين: 8)
 .28، 27: 3( المجروحين:3)



 
 
 

 جمعاً ودراسة  المجروحين البن حبانكتاب من رواة الكتب الستة في  َعدَّلونالمُ

 

 أقوال علماء الجرح والتعديل:
: ليس به بأٌس (2)، والدارقطنيّ (1)قال أبو ُزْرعة ، (3): ثقٌة، وقال ابن َمعين 

عن ، وفي رواية (1)، وقال أبو داود: صالحٌ (4)وقال مراة أخرى: صالح الحديث
: ضعيف ، وفي رواية عن (7)، وقال مراة أخرى: ليس حديثه بشيء  (6)ابن َمعين 
: في بعض حديثه ما ال ُيتاَبع عليه(8)أبي داود: ضعيف ، (3)، وقال ابن َعِديٍّ

سناده جيد ، وقال ابن (12)وذكر الهيثميُّ حديثاا من طريقه وقال: رواه أحمد وا 
، وقال أيضاا: (12)ُمختلٌف في حاله، وقال الذهبّي: (11)رجب: مختلف في أمره

، وقال (14)ُمختلٌف فيه ، وقال ابن حجر:(13)جائز الحديث، قد ضّعفه ابن َمعين  
 ، وقال بدر الدين العيني: وثاقه (11)أيضاا: صدوٌق ربما َوِهم، من الثامنة

أبو ُزْرعة، وقال أبو داود: صالٌح، واستشهد له البخارّي وبهذا َتثُبت الَجودة 

                                                 

 .412: 8( الجرح والتعديل:1)
 .278( سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطني: 2)
 .412: 8، الجرح والتعديل:81: 4( تاريخ ابن معين رواية الدوري:3)
 .221: 4( تاريخ ابن معين رواية الدوري:4)
 .363: 27( تهذيب الكمال:1)
 .221: 4( تاريخ ابن معين رواية الدوري:6)
 .232ثقات: ( تاريخ أسماء ال7)
 .271( سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود في الجرح والتعديل: 8)
 .223: 8( يراجع: الكامل في ضعفاء الرجال:3)
 .136: 8( مجمع الزوائد:12)
 .442: 8( فتح الباري البن رجب:11)
 .211: 2( الكاشف:12)
  .481، 482( من ُتُكلِّم فيه وهو موثاق: 13)
لتاسع في سياق أسماء من طعن فيه من رجال هذا الكتاب مرتِّبا لهم ( هدي الساري: الفصل ا14)

 .418على حروف المعجم: 
 .124( تقريب التهذيب: 11)



 
 
 

 جمعاً ودراسة  المجروحين البن حبانكتاب من رواة الكتب الستة في  َعدَّلونالمُ

 

. قلت: فهو ُمختلٌف فيه، وحديثه حسن، ولم ُيصب ابن ِحبان (1)ن لحديثهوالُحس
 في تضعيفه. واهلل أعلم.

خ د ت ق: َمْروان بن ُشجاع الَجَزرّي الحراانّي، أبو عبد اهلل القرشّي  -86
األموّي، مولى محمد بن مروان بن الحكم. قال ابن ِحّبان: ُمنَكر 

قات، ال يعجبني االحتجاج بخبره الحديث، يروي المقلوبات عن أقوام ث
 .(2)إذا انفرد

 أقوال علماء الجرح والتعديل:
: ثقٌة، وقال ابن (1)، والدارقطنيّ (4)، ويعقوب بن سفيان(3)قال ابن َمعين  

: كان ثقةا صدوقاا، راِويةا لَخِصيف ، وفي (7)، وقال أحمد: شيٌخ صدوقٌ (6)سعد 
: صالٌح ليس بذاك : ال بأَس ب(3)، وأبي داود(8)رواية عن أحمد ه، وقال أبو حاتم 

، وذكره ابن ِحّبان في (12)القوّي، في بعض ما َيروي مناكير، ُيكَتب حديثه
، وقال (13)، وقال: حديثه في درجة الحسن(12)، وقال الذهبّي: صدوقٌ (11)الثقات

                                                 

 .317: 6( نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار:1)
 .14، 13: 3( المجروحين:2)
 . 238: 3بن أبي خيثمة:، التاريخ الكبير ال411: 4( تاريخ ابن معين رواية الدوري:3)
 .412: 2( المعرفة والتاريخ:4)
 .68، سؤاالت البرقاني للدارقطني: 277( سؤاالت الحاكم للدارقطني: 1)
 .336: 7( الطبقات الكبرى:6)
 .216، 173( العلل ومعرفة الرجال رواية الميموني: 7)
 .273: 8( الجرح والتعديل:8)
 .143: 13( تاريخ بغداد:3)
 .274: 8والتعديل:( الجرح 12)
 .173: 3( الثقات:11)
 .482، 481، من ُتكلِّم فيه وهو موثاق: 213: 2( الكاشف:12)
 .34: 3( سير أعًلم النبًلء:13)
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. قلت: فهو صدوٌق، وفي بعض رواياته مناكير، (1)ابن حجر: صدوٌق له أوهام
 خاري. واهلل أعلم. خرج له البأوقد 
بّي الكوفّي، سكن واسط. قال ابن ِحّبان: روى  -87 د: ِمْسحاج بن موسى الضا

حديثاا واحداا ُمنَكراا في تقديم صًلة الظهر قبل الوقت للمسافر، ال يجوز 
االحتجاج به. سمعت أحمد بن محمد بن الحسين، يقول: سمعت الحسن 

ا أبو نعيم  بحديث  حسن، قال بن عيسى يقول: قلت البن المبارك: حّدثن
، عن أنس بن مالك قال: "  ما هو؟ قلت: حّدثنا أبو نعيم، عن ِمْسحاج 
ُكناا ِإَذا ُكناا َمَع َرُسوِل اللاِه َصلاى اهلُل َعَلْيِه َوَسلاَم ِفي سَفِر ونَزلنا منزالا، 

ثُما اْرَتَحَل" فقال ابن  َفُقْلَنا: َزاَلِت الشاْمُس، َأْو َلْم َتُزْل، َصلاى الظُّْهَر،
: المبارك وما ُحْسن هذا الحديث؟ ومن ِمْسحاٌج حتى أْقبل منه؟ أنا أقولُ 

 .(2)كان النبّي صلى اهلل عليه وسلم يصلِّي قبل الزوال، وقبَل الوقت
 أقوال علماء الجرح والتعديل:

، (1): ثقٌة، وقال أبو ُزْرعة: ال بأَس به(4)، وأبو داود(3)قال ابن َمعين  
وقال ابن حجر: مقبول، من  (6)وقال ابن المبارك: َمن ِمسحاٌج حتى أقبل منه؟

. قلت: بل هو ثقٌة، ويكفي فيه توثيق األئمة له، وقد روى عنه جمع (7)الخامسة
، وضّعفه ابن ِحّبان، وابن المبارك بغير وجه حق . وأما معنى (8)من الرواة

ومعنى الحديث: أنه عليه السًلم  الحديث فقد قال اإلمام بدر الدين العيني:

                                                 

 .126( تقريب التهذيب: 1)
، والحديث أخرجه أبو داود: كتاب الصًلة: باب المسافر يصلي وهو يشك 32: 3( المجروحين:2)

، كًلهما من طريق أبي معاوية، 12132، رقم 113: 3مد:. وأح1224، رقم 4: 2في الوقت:
 عن مسحاج، به.

 .432: 8( الجرح والتعديل:3)
 .442: 27( تهذيب الكمال:4)
 .432: 8( الجرح والتعديل:1)
 .127: 12( تهذيب التهذيب:6)
 .127( تقريب التهذيب:7)
 .442: 27( تهذيب الكمال:8)
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كان ُيصلي الظهر في السفر في أول الوقت جداا من غير تأخير، حتى كانوا 
نما كان ُيبادر عليه السًلم ألجل الَمِسير ، وقال (1)َيشكُّون في زوال الشمس، وا 

الشيخ شعيب األرنؤوط: قد فهم ابن المبارك من هذا الحديث أنا النبّي صلى 
لم صّلى الظهر قبل الزوال وقبل الوقت، وتابعه على ذلك ابن اهلل عليه وس

ِحّبان، وبناءا عليه َجَرح راويه ِمسحاجاا، والصواب أن هذا الحديث محمول على 
التعجيل بالصًلة ال على أدائها قبل وقتها، أو أدائها وهو شاٌك بدخول وقتها، 

يظهر لهم زوال فالمراد أنه صلاى في أول الوقت بحيث إّن بعض الناس لم 
الشمس بنظرهم، فعلى ذلك فًل وجه الستنكار الحديث وتضعيف الراوي 

 .(2)بسببه
، الفلسطيني. قال ابن ِحّبان: كان ممن ينفرد د: َمَسراة بن َمعبد  اللْخميّ  -88

عن الثقات بما ليس من أحاديث األْثبات على ِقلاة روايته، ال يجوز 
 .(3)االحتجاج به إذا انفرد

 ل علماء الجرح والتعديل: أقوا
: شيٌخ ما به بأس ، وقال أبو ُزْرعة الدمشقّي: شيٌخ لنا (4)قال أبو حاتم 

، وذكره ابن ِحّبان في الثقات وقال: كان ممن (1)قديٌم، من أهل فلسطين
، وقال الذهبّي: (7)، وقال أيضاا: من ثقات أهل فلسطين، وكان ُيغِرب(6)ُيْخطئُ 
. قلت: فهو صدوٌق، (1)ر: صدوٌق له أوهام، من الثامنة، وقال ابن حج(8)ُوثِّق

 وحديثه حسٌن، ولم يذكر ابن ِحّبان دليًل على ما زعم. واهلل أعلم.

                                                 

راجع: المنهل العذب المورود شرح سنن اإلمام أبي ، وي66: 1( شرح سنن أبي داود للعيني:1)
 .18: 7داود:

 .164: 13( مسند اإلمام أحمد بتحقيق الشيخ شعيب األرنؤوط وغيره:2)
 .42: 3( المجروحين:3)
 .423: 8( الجرح والتعديل:4)
 .721( تاريخ أبي زرعة الدمشقي: 1)
 .124: 7( الثقات:6)
 .287( مشاهير علماء األمصار: 7)
 .216: 2الكاشف:( 8)
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عخ د ت ق: ِمْشَرح بن هاعان، أبو ُمصعب الَمَعافرّي. قال ابن ِحّبان:  -83
يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير ال ُيتاَبع عليها، روى عنه ابن 

والليث، وأهل مصر، والصواب في أمره َتْرك ما انفرد من لهيعة، 
 . (2)الروايات، واالعتبار بما وافق الثقات

 أقوال علماء الجرح والتعديل:
، (6)، وابن القّطان(1)، ويعقوب بن سفيان(4)، والِعجليّ (3)قال ابن َمعين  

: أرجو أ(8). وقال أحمد: معروفٌ (7)والذهبّي: ثقةٌ  نه ال بأَس ، وقال ابن َعِديٍّ
، وذكره ابن ِحّبان في (12)، وقال عثمان الدارمّي: ليس بذاك، وهو صدوقٌ (3)به

، وقال محمد بن عبد الواحد المقدسّي: تكّلم (11)الثقات وقال: ُيْخطُئ ويخالف
، وابن َمعين  أعلم بالرجال من ابن  فيه ابن ِحّبان الُبستّي، وقد وثاقه ابن َمعين 

، وقال الذهبّي: (13)الحق األشبيلّي إسناداا فيه ِمشرحٌ ، وحّسن عبد (12)ِحّبان
. قلت: فهو صدوٌق، وال ُيلتفت إلى كًلم ابن ِحّبان (14)صدوٌق، ليانه ابن ِحّبان

  لمخالفته علماء الجرح والتعديل. واهلل أعلم.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

 .128( تقريب التهذيب: 1)
 .28: 3( المجروحين:2)
 .432: 8. الجرح والتعديل:224( تاريخ ابن معين رواية الدارمي: 3)
 .423( تاريخ الثقات: 4)
 .122: 2( المعرفة والتاريخ:1)
 .124: 3( بيان الوهم واإليهام:6)
 .261: 2( الكاشف:7)
 .432، 431: 8( الجرح والتعديل:8)
 .232: 8( الكامل في ضعفاء الرجال:3)
 .432: 8. الجرح والتعديل:224( تاريخ ابن معين رواية الدارمي: 12)
 .412: 1( الثقات:11)
 .144: 1( السنن واألحكام عن المصطفى عليه أفضل الصًلة والسًلم:12)
 .117: 3( األحكام الوسطى:13)
 .117: 4( ميزان االعتدال:14)
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س ق: معاوية بن يحيى الشامّي أبو ُمطيع األْطرابلسّي الدمشقّي. قال  -32
يه أبو ُمطيع، مولده بأطرابلس من سواحل دمشق، يروي ابن ِحّبان: كنت

عن الزُّْهرّي، كان على بيت المال بالرّي، انتقل إليها، وكان كنيته أبو 
سحاق بن سليمان. ُمنَكر الحديث وْ رَ  ح، روى عنه عيسى بن يونس، وا 

جداا كان َيشتري الكتب وُيحدِّث بها، ثم تغيار حفظه فكان يحدِّث بالَوْهم 
سمع من الزُّْهرّي وغيِره، فجاء رواية الرااوين عنه، إسحاق بن فيما 

سليمان وذووه كأنها مقلوبة، وفي رواية الشامّيين عند الِهْقل بن زياد 
وغيره أشياء مستقيمة تشبه حديث الثقات. ثم ذكر أربعة أحاديث، ثم 

 .(1)ذكر عن ابن َمعين  أنه قال: ليس بشيء  
 ل:أقوال علماء الجرح والتعدي

قال الدارقطنّي: قد خلط أبو حاتم  في هذا الباب تخلطياا قبيحاا، هما 
َدفّي يكنى أبا رَ  ح، وهو وْ رجًلن، يقال لكل واحد منهما: معاوية بن يحيى: الصا

الذي روى عن الزُّْهرّي، ما ذكره عنه هاهنا وغير ذلك، وهو الذي كان على 
بن زياد، وعيسى بن يونس،  بيت المال بالراْي، وهو الذي روى عنه: الهقل

سحاق بن سليمان الرازّي، وغيرهم. واآلخر: يكني أبا مطيع، وهو  وا 
األطرابلسي، وهو الذي روى حديث عكااف بن َوداعة المذكور هاهنا، وهو 
نما  َدفّي. وا  الذي روى حديث خالد الحذااء هاهنا، وهو أكثر مناكير من الصا

كتبه، فحداث من حفظه، وسماع الهقل  فسدت رواية الصدفي، ألنه غابت عنه
 . (2)بن زياد منه من كتابه، فلست ترى فيها خطأا، وال مقلوباا، واهلل أعلم

قلت: أما معاوية أبو روح فهو ضعيف. قال عنه ابن حجر: ضعيف، وما 
، وأما معاوية بن يحيى أبو مطيع، فقال (3)حداث بالشام أحسن مما حّدث بالرايّ 

                                                 

 .1 -3: 3( المجروحين:1)
، وبنحوه قال ابن الجوزي في 217، 216( تعليقات الدارقطنّي على المجروحين البن حّبان: 2)

، وتاريخ 667: 2، والذهبي في المغني في الضعفاء:128: 3الضعفاء والمتروكين:
 .133: 4، وميزان االعتدال:364: 11اإلسًلم:

 .138( تقريب التهذيب: 3)



 
 
 

 جمعاً ودراسة  المجروحين البن حبانكتاب من رواة الكتب الستة في  َعدَّلونالمُ

 

: ثقٌة، وقال صالح (3)، وهشام بن عماار  (2)وأبو علّي النايسابوريّ  ،(1)أبو ُزْرعة
: صدوٌق (4)جزرة: حمصيٌّ من أهل الساحل صحيح الحديث ، وقال أبو حاتم 

: ليس به بأٌس، وقال ُدحْيم، وأبو داود، (1)مستقيم الحديث ، وقال ابن َمعين 
، وقال ابن َمعين  (7)يثه، وقال الِعجلّي: ال بأس بحد(6)والناسائّي: ال بأَس به

، وقال (3)، وفي رواية: ضعيف ليس بشيء  (8)أيضاا: صالٌح، ليس بذاك القويّ 
: في بعض رواياته ما ال ُيتاَبع عليه ، وقال أبو القاسم البغوّي، (12)ابن َعِديٍّ

، وقال الذهبّي: وثقه أبو ُزْرعة وضعافه الدارقطنّي، (11)والدارقطنّي: ضعيف
، وقال ابن حجر: صدوٌق له أوهام، من (12)بأَس بهوقال جماعة: ال 

. قلت: فهو ُمختلٌف فيه، وحديثه حسن، وفي بعض رواياته ما لم (13)السابعة
 ُيتاَبع عليه، ولعلا هذا السبب هو ما جعل بعض العلماء ُيضعِّفه. واهلل أعلم.

ان: كان : الُمغيرة بن ِزياد البجلّي، أبو هشام الَمْوِصلَي. قال ابن ِحبّ 4 -31
ممن ينفرد عن الثقات بما ال يشبه حديث األْثبات، فوجب مجانبة ما 
انفرد من الروايات، وتْرك االحتجاج بما خالف األْثبات، واالعتبار بما 

 . (14)وافق الثقات في الروايات

                                                 

 .384: 8( الجرح والتعديل:1)
 .233: 13خ دمشق:( تاري2)
 .221: 12( تهذيب التهذيب:3)
 .226: 28( تهذيب الكمال:4)
 .384: 8( الجرح والتعديل:1)
 .221: 28( تهذيب الكمال:6)
 .273: 11( إكمال تهذيب الكمال:7)
 .424( سؤاالت ابن الجنيد ليحيى بن معين: 8)
 .112: ( من كًلم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال رواية ابن طهمان3)
 .143: 8( الكامل في ضعفاء الرجال:12)
 .226: 28( تهذيب الكمال:11)
 .277: 2( الكاشف:12)
 .133( تقريب التهذيب: 13)
 .7، 6: 3( المجروحين:14)
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 أقوال علماء الجرح والتعديل:
، (4)ْوِصليّ ، وابن َعّمار  المَ (3)، والِعجليّ (2)، وابن َمعين  (1)قال وكيعٌ 
: ثقٌة، وقال يحيى بن سعيد: يقولون إنه ثقٌة، ولكن هذا، (1)ويعقوب بن سفيان

: ليس به بأٌس، له حديث (6)يعني حديثه التيمم ُمنَكر ، وفي رواية عن ابن َمعين 
، وقال الناسائّي: ليس به (8)، وقال أبو داود: صالح الحديث(7)واحد ُمنَكر

:(3)بأٌس  عامة ما يرويه مستقيم، إال أنه يقع في حديثه كما  ، وقال ابن َعِديٍّ
، (12)يقع هذا في حديث من ليس به بأٌس من الغلط، وهو ال بأَس به عندي

، وقال الناسائّي: ليس (11)وقال الذهبّي: صالح الحديث مشهوٌر، وهااه ابن ِحّبان
، وأبو ُزْرعة: شيٌخ ال ُيحتجُّ به، وقال (12)بالقويّ  : هو ، وقال أبو حاتم  أبو حاتم 

صالٌح صدوٌق، ليس بذاك القوّي، َبابة ُمجالد، وأدخله البخارّي في كتاب 
ل اسمه من كتاب الضعفاء : في حديثه (13)الضعفاء، ُيحوا ، وقال عمرو بن عليٍّ

، وقال الدارقطنّي: ليس بالقوّي، ُيعتبر به، وقال يحيى بن سعيد (14)اضطراب
، وقال أحمد بن حنبل: ضعيف الحديث، له (11)القّطان: حديثه في التيمم ُمنَكر

                                                 

 .222: 8، الجرح والتعديل:326: 7( التاريخ الكبير:1)
 .411: 4( تاريخ ابن معين رواية الدوري:2)
 .436( تاريخ الثقات: 3)
 .361: 28الكمال: ( تهذيب4)
 .412: 2( المعرفة والتاريخ:1)
 313: 11( إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال لمغلطاي:6)
 .222: 8( الجرح والتعديل:7)
 .637: 3( تاريخ اإلسًلم:8)
 .213: 12( تهذيب الكمال:3)
 .76: 8( الكامل في ضعفاء الرجال:12)
 .672: 2( المغني في الضعفاء:11)
 .36والمتروكون: ( الضعفاء 12)
 .222: 8( الجرح والتعديل:13)
 .127. الضعفاء الصغير: 326: 7( التاريخ الكبير:14)
 .262: 12( تهذيب التهذيب:11)
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، وقال أبو عبد اهلل الحاكم: صاحب مناكير، لم يختلفوا في (1)أحاديث ُمنَكرة
ر بجملة من بيْ اح وأبي الزُّ بَ تركه، ويقال إنه حداث عن عطاء بن أبي رَ 

إن ، وتعّقبه الِمزِّّي قائًلا: في هذا القول نظر؛ ف(2)المناكير، لم يختلفوا في تركه
جماعة من أهل العلم قد وثاقوه، وال نعلم أحداا منهم قال إنه متروك الحديث، 

، وقال ابن حجر: (4)، وقال الذهبّي: بل لم يتركه أحد(3)ولعله اشتبه عليه بغيره
. قلت: فهو صدوٌق، وله (1)صدوٌق له أوهام، مات سنة اثنتين وخمسين ومائة

 بعض األوهام. واهلل أعلم.
موسى بن َخَلف الَعمِّّي، أبو خلف البصرّي. قال ابن ِحّبان: خت د س:  -32

 كان رديء الحفظ، يروي عن قتادة أشياء مناكير، وعن يحيى بن 
أبي كثير ما ال ُيْشبه حديثه، فلما كُثر َضْرُب هذا في روايته استحّق َتْرك 
ه االحتجاج به فيما خالف األْثبات وانفرد جميعا. ثم نقل عن ابن َمعين  أن

 .(6)قال: ضعيف
  أقوال علماء الجرح والتعديل:
: ليس به بأٌس، (8)والِعجليّ ، (7)قال يعقوب بن شيبة : ثقٌة وقال ابن َمعين 

: هو صالح الحديث ، (12)، وقال عّفان: كان ُيَعد من البدالء(3)وقال أبو حاتم 
: ال أرى بروايته بأساا  ، ليس ، وقال أبو داود: ليس به بأٌس (11)وقال ابن َعِديٍّ

                                                 

 .44: 2( العلل ومعرفة الرجال:1)
 .141( سؤاالت مسعود السجزي للحاكم النيسابوري: 2)
 .363: 28( تهذيب الكمال:3)
 .638: 3( تاريخ اإلسًلم:4)
 .143يب التهذيب: ( تقر 1)
 .242: 2( المجروحين:6)
 .16: 23( تهذيب الكمال:7)
 .144( تاريخ الثقات: 8)
 .142: 8( الجرح والتعديل:3)
 .443: 3( العلل ومعرفة الرجال:12)
 .61: 8( الكامل في ضعفاء الرجال:11)
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: ضعيف(1)بذاك القويّ  ، وقال الدارقطنّي: بصريٌّ (2)، وفي رواية عن ابن َمعين 
، وقال المنذرّي: استشهد به البخارّي، وأثنى عليه غير (3)ليس بالقوّي، ُيعتَبر به

وصّحح حديثه الحاكم،  ،(4)واحد من المتقدِّمين، وَتكّلم فيه ابن ِحّبان الُبْستي
ال الذهبّي: أخرج له الناسائّي، واستشهد به البخارّي، وهو ، وق(1)وأقره الذهبيّ 

. (7)، وقال ابن حجر: صدوٌق عابٌد له أوهاٌم، من السابعة(6)ممن ُيجَمع حديثه
 قلت: فهو صدوٌق، وحديثه حسن، وليس كما قال ابن ِحّبان. واهلل أعلم.

ارون من س: موسى بن ُعمير العنبري التاميمي. قال ابن ِحّبان: أبو ه -33
أهل الكوفة، َيروي عن الحكم وعلقمة بن وائل، وكان َيزُعم أنه سمع أنس 
بن مالك، روى عنه وكيٌع والكوفّيون، كان ممن يروي عن الثقات ماال 
ُيشبه حديث األْثبات، حتى رّبما سبق إلى قلب المستمع لها أنه كان 

مير ليس المتعمُِّد لها، ثم نقل عن ابن َمعين  أنه قال: موسى بن ع
. ثم ذكر حديثين من ُمنَكراته  .(8)بشيء 

 أقوال علماء الجرح والتعديل:
يوجد ثًلثة من الرواة كل واحد منهم اسمه موسى بن عمير، وقد خلط 

 .(3)بينهم ابن ِحّبان رحمه اهلل تعالى

                                                 

 .221( سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود في الجرح والتعديل: 1)
 .482لجنيد البن معين: ( سؤاالت ابن ا2)
 .67( سؤاالت البرقاني للدارقطني:3)
 .138: 2( مختصر سنن أبي داود:4)
 .7613، رقم 284: 4( المستدرك على الصحيحين:1)
 .471: 12( تاريخ اإلسًلم:6)
 .112( تقريب التهذيب: 7)
 .238: 1( المجروحين:8)
، وكذلك فراق بينهم الخطيب 232، 223( تعليقات الدارقطنّي على المجروحين البن حّبان: 3)

في ترجمة: موسى بن عمير، أبو هارون القرشي  24، 23: 13البغدادي في تاريخ بغداد:
 المكفوف الكوفي.
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األول: موسى بن عمير العنبري التميمي. روى عن: الحكم بن عتيبة، 
وغيرهما، وروى عنه: وكيع بن الجراح، وابن وعلقمة بن وائل بن حجر، 

، وابن (4)، والدارقطنيّ (3)، وأبو حاتم  (2)، قال ابن َمعين  (1)المبارك، وغيرهما
، (8)، والخطيب البغداديّ (7)، ويعقوب بن سفيان(6)، والِعجلّي، والدوالبيّ (1)نمير

قلت: فهذا  .(11): ثقٌة. وقال أبو ُزْرعة: ال بأَس به(12)، وابن حجر(3)والذهبيّ 
 ثقٌة. 

موسى بن ُعمير، الذي ُيحدِّث عن أنس  بالحديث الذي ذكره  :والثاني
ابن ِحّبان. قال الدارقطنّي: هو شيٌخ ضعيٌف مجهوٌل، ال أعلم ُرِوي عنه غير 

 . قلت: فهذا مجهول.(12)هذا الحديث
والثالث: موسى بن ُعمير القرشّي، أبو هارون الكوفّي األعمى، مولى  

آل جعدة بن ُهبيرة المخزومّي. روى عن: جعفر بن محمد الصادق، والحكم بن 
ُعتيبة، وعامر الشعبي، وغيرهم. وَيروي عنه: ُجَبارة بن الُمغلِّس، وعبااد بن 

واِجني، وغيُرهما : ل(13)يعقوب الرا : ، قال ابن َمعين  ، وقال الُعقيليُّ يس بشيء 

                                                 

 .127، 126: 23( تهذيب الكمال:1)
 .111: 8، الجرح والتعديل:12: 4( تاريخ ابن معين رواية الدوري:2)
 .111: 8( الجرح والتعديل:3)
 .133والمتروكون:( الضعفاء 4)
 .127: 23( تهذيب الكمال:1)
 .364: 12( تهذيب التهذيب:6)
 .121: 3( المعرفة والتاريخ:7)
 .23: 13( تاريخ بغداد:8)
 .327: 2( الكاشف:3)
 .113( تقريب التهذيب: 12)
 .111: 8( الجرح والتعديل:11)
مذكور هو: "إن في الجنة ، والحديث ال232( تعليقات الدارقطنّي على المجروحين البن حّبان: 12)

نهراا يقال له رجب، أشّد بياضاا من اللبن، وأحلى من العسل، من صام من رجب يوماا سقاه اهلل 
 من ذلك النهر"

 .123، 128: 23( تهذيب الكمال:13)
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، (2)، وقال محمد بن عبد اهلل بن ُنَمير، وأبو ُزْرعة(1)ُمنَكر الحديث
: ذاهب (4): ضعيف، وقال الناسائّي: ليس بثقة(3)والدارقطنيّ  ، وقال أبو حاتم 

، وقال الدارقطنّي: وهو الذي يروي عن أبي جعفر، محمد بن (1)الحديث، كذااب
، وقال ابن حجر: (6)الزُّْهرّي وغيرهم، أحاديث مناكير علي بن الحسين، وعن

 ، قلت: فهذا متروٌك. واهلل أعلم.(7)متروٌك، وقد كذابه أبو حاتم  
بااح األنصارّي موالهم. قال ابن  -34 بخ س: موسى بن أبي كثير، أبو الصا

ِحّبان: كان َقَدرياا، يروي عن المشاهير األشياء المناكير، فلما كُثر ذلك 
 .(8)ي روايته بطل االحتجاج به إال فيما وافق الثقات، كالمستأَنس بهف

 أقوال علماء الجرح والتعديل: 
: كان ثقةا (12)، ويعقوب بن سفيان(3)قال ابن َمعين   : ثقٌة مرجٌئ، وقال ابن سعد 
: محّله الصدق(11)في الحديث ، وقال البخارّي: كان يرى (12)، وقال أبو حاتم 

، وقال الساجّي: ُقذف بالقَدر (14)بن ِحّبان في الثقات، وذكره ا(13)القَدر
، وقال: صدوٌق، َتكّلم (16)، وقال الذهبّي: ثقٌة قَدرٌي، وقيل ُمرجئٌ (11)واإلرجاء

                                                 

 .113: 4( الضعفاء الكبير:1)
 .111: 8( الجرح والتعديل:2)
 .123: 23( تهذيب الكمال:3)
 .31ن: ( الضعفاء والمتروكو 4)
 .111: 8( الجرح والتعديل:1)
 .232( تعليقات الدارقطنّي على المجروحين البن حّبان: 6)
 .113( تقريب التهذيب: 7)
 .242: 2( المجروحين:8)
 .164: 3( تاريخ ابن معين رواية الدوري:3)
 .122: 3( المعرفة والتاريخ:12)
 .323: 6( الطبقات الكبرى:11)
 .147: 8( الجرح والتعديل:12)
 .233: 7، التاريخ الكبير:127( الضعفاء الصغير: 13)
 .417: 7( الثقات:14)
 .368: 12( تهذيب التهذيب:11)
 .328: 2( الكاشف:16)
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، وقال ابن حجر: صدوٌق، ُرِمي باإلرجاء، لم ُيصب من (1)فيه ابن ِحّبان
ب ابن . قلت: فأقل أحواله أن يكون صدوقاا، حَسن الحديث، ولم يص(2)ضّعفه

 ِحّبان في تضعيفه. واهلل أعلم. 
: موسى بن َوْردان القرشّي، العامرّي، أبو ُعَمر (3)بخ د ت سي ق -31

الِمصرّي القاّص. قال ابن ِحّبان: كان ممن فُحش خطؤه، حتى كان 
 ردان، عن َيروي عن المشاهير األشياء المناكير. روى موسى بن وَ 

وسلم قال: َيْنِعُق الشاْيَطاُن ِبالشااِم  أبي هريرة، عن النبّي صلى اهلل عليه
، ثم ذكر عن ابن َمعين  أنه قال: (4)«َنْعَقةا؛ ُيَكذُِّب ثُُلثَا فقهائهم ِباْلَقَدرِ 
 .(1)ليس بالقوّي، وفي رواية: ضعيف

 أقوال علماء الجرح والتعديل:
، وقال (8): ثقٌة، وقال أحمد: ال أعلم إال خيراا (7)، والِعجليّ (6)قال أبو داود
: كان يقصُّ بمصر، وهو صالحٌ  ،(3)أيضاا: شيٌخ قديمٌ  ، وقال (12)وقال ابن َمعين 

                                                 

 .218: 4( ميزان االعتدال:1)
 .113( تقريب التهذيب: 2)
نما أخ4رمز له: بخ  114( في تقريب التهذيب:3) رج ، وهو خطأ فلم ُيخرِّج له الناسائّي في السنن، وا 

 .128له في عمل اليوم والليلة في الحديث رقم 
( في المطبوع من المجروحين الذي حققه األستاذ محمود زايد، تصحيف وتحريف، وهو على 4)

، وهو كذلك في تذكرة الحفاظ 247: 2الصواب في النسخة التي حققها  األستاذ حمدي السلفي:
وهو كذلك في الكتب المخّرج منها.  ، لذا اعتمدت عليهما في النقل،411البن القيسراني: 

والحديث أخرجه من طريق ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة: البيهقي في دالئل 
النبوة: باب ما روي من إخباره بحال وهب بن منبه وغيًلن القَدرّي إن صحا هذا الحديث وال أراه 

، وقال: ابن لهيعة غير 311، 312: 1، وابن عساكر في تاريخ دمشق:437، 436: 6يصح:
محتج به. والحديث ضعيف فيه ابن َلهيعة صدوق، خلط بعد احتراق كتبه ورواية العبادلة عنه 

 مقبولة ولم يحدِّث عنه أحد منهم في هذا اإلسناد. وضعافه البيهقي وابن عساكر.
 .233: 2( المجروحين:1)
 .484: 7، تاريخ اإلسًلم:161: 23( تهذيب الكمال:6)
 .441تاريخ الثقات: ( 7)
 .166: 8، الجرح والتعديل:243( سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد: 8)
 .481: 2( العلل ومعرفة الرجال:3)
 .223، تاريخ أسماء الثقات: 442: 4( تاريخ ابن معين رواية الدوري:12)
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: ليس به بأٌس (1)البّزار: هو صالح الحديث ، وقال (2)، وقال أبو حاتم 
، (4)، وقال يعقوب بن سفيان: كان فاضًلا، ال بأَس به(3)الدارقطنّي: ال بأَس به

: ليس بالقويّ  ، (6)، وفي رواية: ضعيف الحديث(1)وفي رواية عن ابن َمعين 
، وقال ابن حجر: صدوٌق رّبما أخطأ، مات سنة سبع (7)وقال الذهبّي: صدوقٌ 

. فهو صدوٌق، وليس كما اداعى ابن ِحّبان، (8)عشرة ومائة، وله أربع وسبعون
 يعة ال منه. واهلل أعلم.هِ أما الحديث المذكور فالعلة من ابن لَ 

اه ، أبو َبْحر  البصرّي. قال ابن ِحّبان: كان ممن خ س: ميموُن بن ِسيَ  -36
ينفرد بالمناكير عن المشاهير، ال يعجبني االحتجاج بخبره إذا انفرد، 
فأما فيما وافق الثقات فإن اعتبر به ُمعتِبٌر من غير احتجاج به لْم أَر 

ء الرأي فيه  . (3)بذلك بأساا، كان يحيى بن معين  سيِّ
 عديل:أقوال علماء الجرح والت

: ثقٌة، وقال أبو نعيم: هو ممن ُيجمع حديثه في (11)، وأبو حاتم  (12)قال البخاريّ 
م بن (13)، وقال الدارقطنّي: ُمحتاج به في الصحيح(12)البصرّيين، ثقةٌ  ، وقال سًلا

: هو أحد من كان ُيعّد في زهاد  (14)مسكين: ميمون سّيد القراء وقال ابن َعِديٍّ

                                                 

 .172: 2( كشف األستار عن زوائد البزاار:1)
 .166: 8( الجرح والتعديل:2)
 .66البرقاني للدارقطني رواية الكرجي:  ( سؤاالت3)
 .413: 2( المعرفة والتاريخ:4)
 .212( تاريخ ابن معين رواية عثمان الدارمي: 1)
 .166: 8( الجرح والتعديل:6)
 .323: 2( الكاشف:7)
 .114( تقريب التهذيب: 8)
 .6: 3( المجروحين:3)
 .233: 1( التكميل في الجرح والتعديل:12)
 .233: 8يل:( الجرح والتعد11)
 .243: 1( معرفة الصحابة:12)
 .271( سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطني: 13)
 .118: 8، الكامل في ضعفاء الرجال:126: 3( حلية األولياء:14)
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، (1)ن األحاديث كما يجب، وأرجو أنه ال بأَس بهالبصرة، والزهاد ال يضبطو 
، وقال (2)وذكره ابن ِحّبان في الثقات وقال: ُيْخطُئ، وقال مرة: ُيْخطُئ ويخالف

: ضعيف ، وقال يعقوب بن سفيان: (4)، وقال أبو داود: ليس بذاك(3)ابن َمعين 
. (6)ابن َمعين  ، وقال الذهبّي: وِرٌع تقيٌّ صدوٌق، وقد ضعافه (1)هو ليُِّن الحديث

أخرج له قد . قلت: فهو صدوٌق، و (7)وقال ابن حجر: صدوٌق عابٌد، يخطىء
، وأبو نُ  ،قه هوووثا  ،(8)البخاريّ   م فيه غيرهم. واهلل أعلم.يم، وتكلا عَ وأبو حاتم 

ت ق: ميمون بن موسى الَمَرئّي، البصرّي، من امرئ القيس بن ُمَضر.  -37
ث، يروي عن الثقات ماال ُيشبه حديث قال ابن ِحّبان: ُمنَكر الحدي

 . (3)األْثبات، ال يجوز االحتجاج به إذا انفرد

                                                 

 .113: 8( الكامل في ضعفاء الرجال:1)
 .472: 7، :413، 418: 1( الثقات:2)
 .233: 8تعديل:، الجرح وال121: 4( تاريخ ابن معين رواية الدوري:3)
 .221: 23( تهذيب الكمال: 4)
 . 127: 2( المعرفة والتاريخ:1)
 .311: 2( الكاشف:6)
 . 116( تقريب التهذيب:7)
، قال اإلمام 331، رقم 87: 1( صحيح البخاري: كتاب الصًلة: باب فضل استقبال القبلة:8)

، َقاَل: َحداثََنا  ، َعْن البخاري: َحداثََنا َعْمُرو ْبُن َعبااس  ، َقاَل: َحداثََنا َمْنُصوُر ْبُن َسْعد  اْبُن الَمْهِديِّ
، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللاِه َصلاى اهلُل َعَلْيِه َوَسلاَم:  َمْن َصلاى »َمْيُموِن ْبِن ِسَياه ، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلك 

َك الُمْسِلُم الاِذي َلُه ِذماُة اللاِه َوِذماُة َرُسوِلِه، َفًَل ُتْخِفُروا اللاَه َصًَلَتَنا َواْسَتْقَبَل ِقْبَلَتَنا، َوَأَكَل َذِبيَحَتَنا َفَذلِ 
، قال البخاري: َقاَل اْبُن َأِبي َمْرَيَم: َأْخَبَرَنا َيْحَيى ْبُن َأيُّوَب، َحداثََنا ُحَمْيٌد، 333، ورقم «ِفي ِذماِتهِ 

 َعَلْيِه َوَسلاَم، َوَقاَل َعِليُّ ْبُن َعْبِد اللاِه، َحداثََنا َخاِلُد ْبُن الَحاِرِث، َحداثََنا َأَنٌس، َعِن الناِبيِّ َصلاى اهللُ 
، َقاَل: َيا َأَبا َحْمَزَة، َما ُيَحرِّ  ُم َدَم َقاَل: َحداثََنا ُحَمْيٌد، َقاَل: َسَأَل َمْيُموُن ْبُن ِسَياه ، َأَنَس ْبَن َماِلك 

َمْن َشِهَد َأْن اَل ِإَلَه ِإالا اللاُه، َواْسَتْقَبَل ِقْبَلَتَنا، َوَصلاى َصًَلَتَنا، َوَأَكَل َذِبيَحَتَنا، : »الَعْبِد َوَماَلُه؟ َفَقالَ 
 «.َفُهَو الُمْسِلُم، َلُه َما ِلْلُمْسِلِم، َوَعَلْيِه َما َعَلى الُمْسِلمِ 

 .6: 3( المجروحين:3)



 
 
 

 جمعاً ودراسة  المجروحين البن حبانكتاب من رواة الكتب الستة في  َعدَّلونالمُ

 

 أقوال علماء الجرح والتعديل:
، (1)قال أحمد: ما أرى به بأساا، وكان ُيَدلِّس، وكان ال يقول حّدثنا الحسن

: صدوقٌ (2)وقال أبو داود: ليس به بأٌس  : (3)، وقال أبو حاتم  ، وقال ابن َعِديٍّ
ذا قال حّدثنا فهو صدوٌق؛ ألنه كان ُمتاهماا في و  ميمون هذا عزيز الحديث، وا 

: صدوٌق، (1)، وذكره ابن ِحّبان في الثقات(4)التدليس ، وقال عمرو بن عليٍّ
، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس (6)ولكنه ضعيف، وقال الناسائّي: ليس بالقويّ 

، وذكره في (8)س، من السابعة، وقال ابن حجر: صدوٌق ُمدلِّ (7)بالقويِّ عندهم
الطبقة الثالثة من طبقات الُمَدلِّسين، وأهل هذه الطبقة ال َيحتّج األئمة من 
أحاديثهم إال بما صراحوا فيه بالسماع، ومنهم من ردا حديثهم مطلقاا، ومنهم من 

. قلت: فهو صدوٌق مدّلٌس، وحديثه حسٌن إذا صّرح بالتحديث، (3)َقِبلهم مطلقاا 
 كما قال ابن ِحّبان. واهلل أعلم. وليس
د ت س: ناِجية بن كعب  األسدّي، الكوفّي. قال ابن ِحّبان: كان شيخاا  -38

صالحاا، إال أن في حديثه تْخليطاا، ال ُيشبه حديث أقرانه الثقات عن 
، فًل يعجبني االحتجاج إذا انفرد، وفيما وافق الثقات فإن احتجا به  عليٍّ

 . (12)عله ذلكم ُيجَرح في فِ ُمحتجٌّ أرجو أنه ل

                                                 

 .327: 8عديل:، الجرح والت123: 2( العلل ومعرفة الرجال:1)
 .316( سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود في الجرح والتعديل: 2)
 .327: 8( الجرح والتعديل:3)
 .162: 8( الكامل في ضعفاء الرجال:4)
 .173: 3( الثقات:1)
 .223، 228: 23( تهذيب الكمال:6)
 .333: 12( تهذيب التهذيب:7)
 .116( تقريب التهذيب:8)
 .47، 13بمراتب الموصوفين بالتدليس: ( تعريف أهل التقديس3)
 .28، 27: 3( المجروحين:12)



 
 
 

 جمعاً ودراسة  المجروحين البن حبانكتاب من رواة الكتب الستة في  َعدَّلونالمُ

 

 أقوال علماء الجرح والتعديل:
: شيخٌ (1)قال الِعجلّي: ثقةٌ  : صالٌح، وقال أبو حاتم  ، (2)، وقال ابن َمعين 

، وقال ابن التُّركمانّي: لم (3)وقال الذهبّي: ما أدري لماذا توقاف ابن ِحّبان فيه
وٌق، على ُمقتضى يذكره ابن عدي  في كامله، فهو عنده إما ثقٌة أو صد

، وقال ابن الَمِدينّي: ال أعلم أحداا روى عنه غير أبي إسحاق، وهو (4)شْرطه
حسن. أما وحديثه  ،. قلت: فهو صدوقٌ (6)، وقال ابن حجر: ثقةٌ (1)مجهولٌ 

رِو عنه غير أبي إسحاق، فهو مردوٌد، فقد ذكر تجهيل ابن الَمِدينّي له ألنه لم يَ 
 . واهلل أعلم.(7)ا عنهالِمزِّيُّ خمسةا ممن رَوو 

م: هارون بن سعد الِعجلّي، الكوفّي. قال ابن ِحّبان: كان غالياا في  -33
 ، الرفض، وهو رأس الزيدية، كان ممن َيعتكف عند خَشبة زيد بن عليٍّ

 .(8)وكان داعيةا إلى مذهبه، ال تحّل الرواية عنه، وال االحتجاج به بحال  
 أقوال علماء الجرح والتعديل:

: قال  : ليس به بأٌس، وقال أبو حاتم   أحمد: صالٌح، وقال ابن َمعين 
: له أحاديث يسيرة، وليس في حديثه حديث مُ (3)ال بأَس به نكٌر ، وقال ابن َعِديٍّ

، وقال (11)، وذكره ابن ِحّبان في الثقات(12)فأذكره، وأرجو أنه ال بأَس به
الرواية عنه، كان غالياا في الذهبّي: وقد شذا ابن ِحّبان كعوائده فقال: ال تحّل 

                                                 

 .446( تاريخ الثقات: 1)
 .486: 8( الجرح والتعديل:2)
 .426( ديوان الضعفاء والمتروكين: 3)
 .321: 1( الجوهر النقّي على سنن البيهقّي:4)
 .421: 12( تهذيب التهذيب:1)
 .117( تقريب التهذيب: 6)
 .211: 23( تهذيب الكمال:7)
 .34: 3( المجروحين:8)
 .31، 32: 3( الجرح والتعديل:3)
 .442: 8( الكامل في ضعفاء الرجال:12)
 .173: 7( الثقات:11)



 
 
 

 جمعاً ودراسة  المجروحين البن حبانكتاب من رواة الكتب الستة في  َعدَّلونالمُ

 

ض... قلت: لم يكن غالياا في رفضه، فإن الرافضة رفضت زيد بن علّي فْ الرا 
، وقال ابن حجر: صدوٌق ُرمَي بالرفض، (1)وفارقته، وهذا قد روى له مسلم

. قلت: فهو صدوٌق، ُرمي بالرْفض، وأخرج له مسلٌم، وما (2)ويقال رجع عنه
و ُغُلّوه في الرفض، رّده الذهبّي، وضعّفه ابن حجر ضّعفه ابن ِحّبان بسببه وه

 بروايته بصيغة التمريض. واهلل أعلم.
يبانّي، أبو عبد الرحمن نترة بن عبد الرحمن الشّ د س فق: هارون بن عَ  -122

الكوفّي، قال ابن ِحّبان: ُمنَكر الحديث جداا، َيروي المناكير الكثيرة، 
المتعمِّد لذلك من كثرة ما يروي ما حتى يسبق إلى قلب المستمع لها أنه 

 .(3)ال أصل له، ال يحوز االحتجاج به بحال
 أقوال علماء الجرح والتعديل:

 : ثقٌة، وقال (6)، والِعجليّ (1)، وابن سعد  (4)قال أحمد، وابن َمعين  
، وقال يعقوب بن سفيان: ال بأَس (7)أبو ُزْرعة: ال بأَس به، مستقيم الحديث

، وقال (12)، وقال الدارقطنّي: ُيحتجُّ به(3)ِحّبان في الثقات، وذكره ابن (8)به
، وتعّقب ابن ِحّبان قائًلا: الظاهر أن النكارة من الراوي (11)الذهبّي: وثّقوه

. قلت: فهو ال بأَس به، وحديثه حسن، (13)، وقال ابن حجر: ال بأَس به(12)عنه

                                                 

 .316: 3( تاريخ اإلسًلم:1)
 .168( تقريب التهذيب:2)
 .33: 3( المجروحين:3)
 .321، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد: 472: 2( العلل ومعرفة الرجال:4)
 .336: 6طبقات الكبرى:( ال1)
 .414( تاريخ الثقات: 6)
 .33: 3، الجرح والتعديل:6: 3( علل الحديث البن أبي حاتم:7)
 .121: 3( المعرفة والتاريخ:8)
 .178: 7( الثقات:3)
 .284: 4( ميزان االعتدال:12)
 .332: 2( الكاشف:11)
 .281: 4( ميزان االعتدال:12)
 .163( تقريب التهذيب: 13)



 
 
 

 جمعاً ودراسة  المجروحين البن حبانكتاب من رواة الكتب الستة في  َعدَّلونالمُ

 

ولم يذكر دليًلا ، حسن، وبالغ ابن ِحّبان حينما قال ال يحوز االحتجاج به بحال  
 على دعواه. واهلل أعلم.

: ِهًلل بن َخبااب العبدّي، أبو العًلء البصرّي. قال ابن ِحّبان: كان 4 -101
 ممن اختلط في آخر عمره، فكان ُيحدِّث بالشيء على التاوهُّم، 
ال يجوز االحتجاج به إذا انفرد، وأما فيما وافق الثقات فإن احتّج به 

 .(1)ُيجَرح في فعله ذلكمحتّج أرجو أن ال 
 أقوال علماء الجرح والتعديل:
: ثقٌة صدوٌق، وكان ُيقال تغيار (2)قال أحمد: شيٌخ ثقةٌ  ، وقال أبو حاتم 

، وقال يعقوب بن سفيان: ثقٌة إال أنه تغيار، عِمل فيه (3)قبل موته من ِكَبر السنّ 
: ما اختلط وال تغيار، ثقٌة مأمو (4)السن ، وفي رواية عن (1)ن، وقال ابن َمعين 

، وابن عمار الَمْوِصلّي، والمفضل بن غساان (7)، وابن شاهين(6)ابن َمعين  
: ثقٌة، وقال يحيى بن سعيد القّطان: أتيت هًلل بن (3)، والذهبيّ (8)الِغًلبيّ 

: أرجو أنه (12)خّباب وكان قد تغيار قبل موته من ِكَبر السن  ، وقال ابن َعِديٍّ
: في حديثه َوْهٌم وتغيار آخره، وقال ، وق(11)ال بأَس به  ال الساجّي، والُعقيليُّ

. (13). وقال ابن حجر: صدوٌق تغيار بآخره(12)أبو أحمد الحاكم تغيار بآخره

                                                 
 .87: 3حين:( المجرو 1)
. سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم: 433: 2( العلل ومعرفة الرجال:2)

374. 
 .71: 3( الجرح والتعديل:3)
 .32: 3( المعرفة والتاريخ:4)
 .342( سؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين: 1)
 .71: 3، الجرح والتعديل:83: 4واية الدوري:، ور 223( تاريخ ابن معين، رواية الدارمي: 6)
 .213( تاريخ أسماء الثقات: 7)
 .76، 71: 14( تاريخ بغداد:8)
 .342: 2( الكاشف:3)
 .71: 3( الجرح والتعديل:12)
 .432: 8( الكامل في ضعفاء الرجال:11)
 .78: 11( تهذيب التهذيب:12)
 .171( تقريب التهذيب:13)



 
 
 

 جمعاً ودراسة  المجروحين البن حبانكتاب من رواة الكتب الستة في  َعدَّلونالمُ

 

قلت: يكفي فيه توثيق من وثاقه من األئمة السابقين، فهو ثقٌة تغيار في آخر 
: ما حياته، لكن يظهر أنه لم يحّدث عنه أحد بعد تغيُّره، ول ذلك قال ابن َمعين 

 اختلط وال تغّير. واهلل أعلم.
بخ م د ت س: الوليد بن ُجَميع الكوفّي، وهو الوليد بن عبد اهلل بن  -122

ُجميع. قال ابن ِحّبان: كان ممن ينفرد عن األْثبات بما ال يشبه حديث 
الثقات، فلما فُحش ذلك منه بطل االحتجاج به، ثم ذكر عن يحيى بن 

 .(1)ه كان ال ُيحدِّث عن الوليد بن ُجميعأن سعيد  
 أقوال علماء الجرح والتعديل:

: وهو ُزْهريٌّ (4)، والِعجليّ (3)، وابن سعد  (2)قال ابن َمعين   : ثقٌة، زاد ابن َمعين 
: ليس به (8)، وأبو داود(7)، وقال أحمد(6)، ووثاقه أبو ُنعيم(1)مأموٌن َمْرضيٌّ 

: صالح ال ، وذكره (3)حديث، وقال أبو ُزْرعة: ال بأَس بهبأٌس، وقال أبو حاتم 
: في حديثه اضطراب(12)ابن ِحّبان في الثقات ، وقال ابن (11)، وقال الُعقيليُّ

، وقال الشيخ أحمد شاكر: (12)حجر: صدوٌق َيِهُم، وُرِمَي بالتشّيع، من الخامسة

                                                 

 .78: 3( المجروحين:1)
 .8: 3، الجرح والتعديل:221خ ابن معين رواية الدارمي:( تاري2)
 .333: 6( الطبقات الكبرى:3)
 .461( تاريخ الثقات: 4)
 .37: 1( تاريخ ابن معين رواية ابن محرز:1)
 .661: 3( تاريخ اإلسًلم:6)
 .8: 3، الجرح والتعديل:323( سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد: 7)
 .138: 11( تهذيب التهذيب:8)
 .8: 3( الجرح والتعديل:3)
 .432: 1( الثقات:12)
 .317: 4( الضعفاء الكبير:11)
 .182( تقريب التهذيب: 12)



 
 
 

 جمعاً ودراسة  المجروحين البن حبانكتاب من رواة الكتب الستة في  َعدَّلونالمُ

 

ّبان ولم يذكر ابن حِ  وغيره، ،(2)وقد أخرج له مسلم . قلت: فهو صدوٌق،(1)ثقةٌ 
 دليًلا على ما زعم. واهلل أعلم.

. قال ابن ِحّبان: كان : الوليد بن القاسم بن الوليد الهْمدانيّ (3)ت سي ق -123
ممن ينفرد عن الثقات بما ال ُيشبه حديث األْثبات، فخَرج عن حدِّ 
االحتجاج به إذا انفرد، وأرجو أن من اعتبر به فيما وافق الثقات لم 

 .(4). ثم ذكر عن ابن َمعين  أنه قال: ضعيفعله ذلكُيجرح في فِ 
 أقوال علماء الجرح والتعديل:

قال أحمد: ثقٌة كتبنا عنه، وقال َيْعَلى بن ُعبيد: نعم الرجل، هو جارنا 
، وقال ابن (6)، وحّسن الترمذّي حديثه(1)منذ خمسين سنة، ما رأينا منه إال خيراا 

                                                 

 .14، رقم 171: 1( مسند اإلمام أحمد بتحقيق الشيخ أحمد شاكر:1)
، قال اإلمام 1787، رقم 1414: 3( صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير: باب الوفاء بالعهد:2)

، َحداثََنا َأُبو الطَُّفْيِل، مسلم: وَحداثََنا َأ ُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة، َحداثََنا َأُبو ُأَساَمَة، َعِن اْلَوِليِد ْبِن ُجَمْيع 
 ٌل، َقاَل:َحداثََنا ُحَذْيَفُة ْبُن اْلَيَماِن، َقاَل: َما َمَنَعِني َأْن َأْشَهَد َبْدراا ِإالا َأنِّي َخَرْجُت َأَنا َوَأِبي ُحَسيْ 

، َقاُلوا: ِإناُكْم ُتِريُدوَن ُمَحماداا، َفُقْلَنا: َما ُنِريُدُه، َما ُنِريُد ِإالا اْلَمدِ  يَنَة، َفَأَخُذوا ِمناا َفَأَخَذَنا ُكفااُر ُقَرْيش 
اهلِل َصلاى اهلُل َعَلْيِه َوَسلاَم،  َعْهَد اهلِل َوِميثَاَقُه َلَنْنَصِرَفنا ِإَلى اْلَمِديَنِة، َواَل ُنَقاِتُل َمَعُه، َفَأَتْيَنا َرُسولَ 

، وفي كتاب صفات «اْنَصِرَفا، َنِفي َلُهْم ِبَعْهِدِهْم، َوَنْسَتِعيُن اهلَل َعَلْيِهمْ »َفَأْخَبْرَناُه اْلَخَبَر، َفَقاَل: 
، َحدا 2773، رقم 2144: 4المنافقين وأحكامهم: ثََنا َأُبو ، قال اإلمام مسلم: َحداثََنا ُزَهْيُر ْبُن َحْرب 

، َحداثََنا َأُبو الطَُّفْيِل، َقاَل: َكاَن َبْيَن َرُجل  ِمْن َأهْ  ، َحداثََنا اْلَوِليُد ْبُن ُجَمْيع  ِل اْلَعَقَبِة؟ َأْحَمَد اْلُكوِفيُّ
اْلَعَقَبِة؟ َقاَل َفَقاَل َلُه  َوَبْيَن ُحَذْيَفَة َبْعُض َما َيُكوُن َبْيَن النااِس، َفَقاَل: َأْنُشُدَك ِباهلِل َكْم َكاَن َأْصَحابُ 

اْلَقْوُم َخْمَسَة اْلَقْوُم: َأْخِبْرُه ِإْذ َسَأَلَك، َقاَل: ُكناا ُنْخَبُر َأناُهْم َأْرَبَعَة َعَشَر، َفِإْن ُكْنَت ِمْنُهْم َفَقْد َكاَن 
ُسوِلِه ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوَيْوَم َيُقوُم اأْلَْشَهاُد، َعَشَر، َوَأْشَهُد ِباهلِل َأنا اْثَنْي َعَشَر ِمْنُهْم َحْرٌب ِللاِه َوِلرَ 

اَد اْلَقْوُم، َوَقْد َوَعَذَر َثًَلَثةا، َقاُلوا: َما َسِمْعَنا ُمَناِدَي َرُسوِل اهلِل َصلاى اهلُل َعَلْيِه َوَسلاَم َواَل َعِلْمَنا ِبَما َأرَ 
ا َقْد َسَبُقوُه، َفَلَعَنُهْم ِإنا الْ »َكاَن ِفي َحراة  َفَمَشى َفَقاَل:  َماَء َقِليٌل، َفًَل َيْسِبْقِني ِإَلْيِه َأَحٌد، َفَوَجَد َقْوما

 «َيْوَمِئذ  
، رمز س ولعله خطأ ناسخ أو طابع، والصواب كما في تهذيب 183( في تقريب التهذيب: 3)

نما هو في عمل اليوم و   .833الليلة رقم: الكمال، فلم أقف على روايته في سنن الناسائّي، وا 
 .82: 3( المجروحين:4)
 .427: 14( تاريخ اإلسًلم:1)
 .3132، رقم 171: 1( سنن الترمذي:6)
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: إذا روى عن ثقة ، وَيروي عنه ثقٌة، ، وقال ابن قانع: (1)فإنه ال بأَس به َعِديٍّ
، وقال ابن (4)، وذكره ابن ِحّبان في الثقات(3)، وقال الذهبّي: ثقةٌ (2)صالحٌ 

: ضعيف الحديث ، وقال ابن حجر: صدوٌق يخطىء، مات سنة ثًلث (1)َمعين 
. قلت: فهو صدوٌق حسن (7)، وقال الشيخ أحمد شاكر: ثقةٌ (6)وثمانين ومائة

طأ في رواياته فمن شيوخه أو تًلميذه، كما يّتضح ذلك من الحديث، أما الخ
، ولم يذكر ابن ِحّبان   . واهلل أعلم.دليًلا على ما زعمقول ابن َعِديٍّ

ق: ياسين بن َشْيبان الِعجلّي، الكوفّي. قال ابن ِحّبان: ُمنَكر الحديث  -124
ن اع تبر  على ِقلاة روايته، يجب التنكُّب عما انفرد من الروايات، وا 

 .(8)ُمْعَتِبٌر بما وافق الثقات من غير أن َيحتجا به لْم أَر بذلك بأساا 
 أقوال علماء الجرح والتعديل:

: ليس به بأٌس (3)قال عثمان بن أبي شيبة: ثقةٌ  ، (12)، وقال ابن َمعين 
: ال بأَس به، وقال ابن يمان: (12)، ويعقوب بن سفيان(11)وقال أبو ُزْرعة
يسأل ياسين عن هذا الحديث، أي حديث الَمهدي،  -الثوريّ -سمعت سفيان 

: وياسين الِعجلّي هذا ُيعَرف بهذا الحديث ، وقال ابن حجر: (13)قال ابن َعِديٍّ

                                                 

 .368: 8( الكامل في ضعفاء الرجال:1)
 .146: 11( تهذيب التهذيب:2)
 .268: 1( العبر في خبر من غبر:3)
 .224: 3( الثقات:4)
 .13: 3( الجرح والتعديل:1)
 .183 ( تقريب التهذيب:6)
 .848، رقم 134: 1( مسند اإلمام أحمد بتحقيق الشيخ أحمد شاكر:7)
 .143: 3( المجروحين:8)
 .266( تاريخ أسماء الثقات: 3)
 . 38: 3( تاريخ ابن معين رواية الدوري:12)
 . 312: 3( الجرح والتعديل:11)
 .14: 3( المعرفة والتاريخ:12)
 .138: 8( الكامل في ضعفاء الرجال:13)
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، وقال الشيخ (1)ال بأَس به، من السابعة، وَوِهم من زعم أنه ابن معاذ الزياات
سن، . قلت: فهو ال بأَس به، وحديثه ح(2)أحمد شاكر: صالٌح، ليس به بأٌس 

 ولم يذكر ابن ِحّبان دليًلا على ما زعم من تضعيفه. واهلل أعلم.
خت س ق: يحيى بن ميمون، أبو الُمعلاى العطاار، الكوفّي. قال ابن  -121

روي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، ِحّبان: ُمنَكر الحديث جداا، يَ 
 .(3)كان َعمرو بن علّي الفًّلس يقول: هو كّذاب

 لجرح والتعديل:أقوال علماء ا
: كان ثقةا كثير الحديث ، (1)، وقال ابن َمعين  (4)قال ابن سعد 

: صالح الحديث(8)، وابن حجر(7)، والذهبيّ (6)والناسائيّ  ، (3): ثقٌة، وقال أبو حاتم 
وقال الفًّلس: كتبت عنه وكان كّذاباا، وذكر الذهبّي قول ابن ِحّبان في تضعيفه 

. (12)مثل شعبة، وابن ُعلياة، واحتّج به الناسائيّ ثم قال: بل صدوٌق، حّدث عنه 
قلت: فهو ثقٌة بتوثيق األئمة السابقين، ولم يوافق الفًّلس في تكذيبه، وال ابن 

 حبان في تضعيفه أحد من علماء الجرح والتعديل. واهلل أعلم.
خ ت س ق: يونس بن أبي الُفرات البصرّي، اإلْسكاف. قال ابن ِحّبان:  -126

الحديث على ِقلاة روايته، ال يجوز االحتجاج به لغلبة المناكير ُمنَكر 
 .(11)في حديثه

                                                 

 . 187يب التهذيب: ( تقر 1)
 . 444: 1( مسند اإلمام أحمد بتحقيق الشيخ أحمد شاكر:2)
 .122: 3( المجروحين:3)
 .222: 7( الطبقات الكبرى:4)
 .188: 3( الجرح والتعديل:1)
 .16: 32( تهذيب الكمال:6)
 .377: 2، الكاشف:162: 8( تاريخ اإلسًلم:7)
 .137( تقريب التهذيب: 8)
 .188: 3( الجرح والتعديل:3)
 .411: 4( ميزان االعتدال:12)
 .133: 3( المجروحين:11)
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 أقوال علماء الجرح والتعديل:
، (2)، وقال أبو داود(1)قال أحمد: أرجو أن يكون ثقةا صالح الحديث

: ليس به بأٌس (4)، والذهبيّ (3)والناسائيّ  ، وتعقب الذهبّي (1): ثقٌة، وقال ابن َمعين 
ن في قوله ال يجوز االحتجاج به، فقال: بل االحتجاج به واجب ابن ِحّبا

. قلت: فهو ثقٌة، (7)، وقال ابن حجر: ثقٌة، لم ُيِصب ابن ِحّبان في تْليينه(6)لثقته
 لّينه ابن ِحّبان بدون دليل، ولذلك تعّقبه الذهبّي، وابن حجر. واهلل أعلم. 

د اهلل بن قطااف، وقيل: م ت س ق: أبو بكر الناْهشلي، قيل: اسمه عب -127
أبو بكر بن عبد اهلل بن أبي القطااف. وقيل غير ذلك. قال ابن ِحّبان: 
كان شيخاا صالحاا فاضًلا، غَلب عليه التاقشُّف حتى صار َيِهُم وال يعلم، 
ن كان ظاهره الّصًلح ... وأبو  وُيْخطُئ وال َيْفهم، فبطل االحتجاج به وا 

ن كان فاضًلا  ، فهو ممن كُثر خطؤه، فبطل االحتجاج بكر النْهشلي وا 
ن اعتبر ُمعَتِبٌر بما وافق الثقات لم ُيجَرح في فعله ذلك.  به إذا انفرد، وا 
ثم ذكر عن أحمد بن يونس أنه قال: كان أبو بكر النهشلي شيخاا 
صالحاا وكان في مرضه حين مات َيِثب للصًلة وهو ال يقدر فيقال: 

 .(8)يا الصاحيفةبادر طَ ذر، فيقول: أُ إنك في عُ 

                                                 
 .241: 3، الجرح والتعديل:118: 2( العلل ومعرفة الرجال:1)
 .337( سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود في الجرح والتعديل: 2)
 .136: 32( تهذيب الكمال:3)
 .424: 2( الكاشف:4)
 .418ن معين: ( سؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى ب1)
 ..483: 4( ميزان االعتدال:6)
 .614( تقريب التهذيب: 7)
 .241، وقول أحمد بن يونس في تاريخ ابن معين رواية الدارمي:141: 3( المجروحين:8)
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 أقوال علماء الجرح والتعديل:
، ويعقوب بن (3)، وعبد الرحمن بن َمْهديّ (2)، وابن َمعين  (1)قال أحمد

، (6): ثقٌة، وقال أبو داود: ثْبٌت في الحديث إال أنه ُمرجئٌ (1)، والذهبيّ (4)سفيان
: كان ، وقال (7)وقال الِعجلّي: كان ثقةا، وكان يرى اإلرجاء، لّين القول ابن سعد 

، وقال (8)ُمْرِجياا، وكان عابداا ناسكاا، وكانت له أحاديث، ومنهم من يستضعفه
: شيٌخ صالٌح ُيكَتب حديثه، وهو أحبُّ إليا من أبى بكر الُهَذلي ، (3)أبو حاتم 

قول ابن ِحّبان ثم قال: دع عنك الخطابة، فالرجل ُحّجٌة، قد وثاقه  وذكر الذهبيُّ 
 ، ، وقال: بل هو صدوٌق، احتّج به مسلم، (12)واحتّج به مسلمإماما الفنِّ

، وقال: صدوٌق تكّلم فيه ابن (12)وقال: هو حسن الحديث صدوقٌ  (11)وغيره
. قلت: فهو ثقٌة، وقد (14)، وقال ابن حجر: صدوٌق، ُرِمَي باإلرجاء(13)ِحّبان

ثاا ، ولم يذكر ابن ِحّبان رحمه اهلل تعالى حدي(11)أخرج له مسلٌم في الصحيح
 واحداا يشهد لدعواه، ولذلك تعّقبه الذهبّي كما سبق. واهلل أعلم.

                                                 
 .344: 3، الجرح والتعديل:314( سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد في جرح الرواة وتعديلهم: 1)
، الجرح 318، سؤاالت ابن الجنيد البن معين: 81: 4، 422، 334: 3ي:( تاريخ ابن معين رواية الدور 2)

 .344: 3والتعديل:
 .118: 33( تهذيب الكمال:3)
 .182: 3( المعرفة والتاريخ:4)
 .414: 2( الكاشف:1)
 .228( سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني: 6)
 .433( تاريخ الثقات: 7)
 .311: 6( الطبقات الكبرى:8)
 .344: 3( الجرح والتعديل:3)
 .141: 12( تاريخ اإلسًلم:12)
 .333: 7( سير أعًلم النبًلء:11)
 .436: 4( ميزان االعتدال:12)
 .773: 2( المغني في الضعفاء:13)
 .621( تقريب التهذيب: 14)
، 172، رقم 422: 1( صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصًلة: باب السهو في الصًلة والسجود له:11)

، َعْن َعْبِد الراحْ ق ، َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكر  الناْهَشِليُّ م  اْلُكوِفيُّ َمِن ْبِن اأْلَْسَوِد، ال اإلمام مسلم: َوَحداثََناُه َعْوُن ْبُن َسًلا
َفُقْلَنا: َيا َرُسوَل اهلِل َأِزيَد  َصلاى ِبَنا َرُسوُل اهلِل َصلاى اهلُل َعَلْيِه َوَسلاَم َخْمساا،»َعْن َأِبيِه، َعْن َعْبِد اهلِل، َقاَل: 

ًَلِة، َقاَل: َوَما َذاَك؟ َقاُلوا: َصلاْيَت َخْمساا، َقاَل:  ِإناَما َأَنا َبَشٌر ِمْثُلُكْم، َأْذُكُر َكَما َتْذُكُروَن َوَأْنَسى َكَما »ِفي الصا
يان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على وفي كتاب الصيام: باب ب« َتْنَسْوَن، ُثما َسَجَد َسْجَدَتِي الساْهوِ 

، َحداثََنا َأُبو 1126، رقم 778: 2من لم تحرك شهوته: َثَنا َبْهُز ْبُن َأَسد  ، َحدا ُد ْبُن َحاِتم  ، قال: وَحداَثِني ُمَحما
، َعْن عَ  َثَنا ِزَياُد ْبُن ِعًَلَقَة، َعْن َعْمِرو ْبِن َمْيُمون  ، َحدا َكاَن »اِئَشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها، َقاَلْت: َبْكر  الناْهَشِليُّ

 «.َرُسوُل اهلِل َصلاى اهلُل َعَلْيِه َوَسلاَم ُيَقبُِّل، ِفي َرَمَضاَن، َوُهَو َصاِئمٌ 
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 : أبو َبْلج  الَفَزارّي، يحيى بن أبي ُسليم، الكوفّي ثم الواسطّي. قال 4 -128
كان ممن ُيْخطُئ، لم يفُحش خطؤه حتى استحّق التاْرك،  ابن ِحّبان:

لعدول، فأرى أن وال أتى منه ما ال ينفك البشر عنه فُيسَلك به مسلك ا
ال ُيحتجا بما انفرد من الرواية، وهو ممن أستخير اهلل فيه، وهو الذي 
روى عن محمد بن حاطب، عن النبّي صلى اهلل عليه وسلم قال: 
ْوُت ِفي النَِّكاِح"، أخبرناه ابن  "َفْصٌل َبْيَن اْلَحًلِل َواْلَحَراِم: الدُّفُّ َوالصا

راهيم الداْورقّي، قال: حّدثنا ُهَشيم، خزيمة، قال: حّدثنا يعقوب بن إب
، قال: حدثنا محمد بن حاطب  .(1)قال: حّدثنا أبو َبْلج 

 أقوال علماء الجرح والتعديل:
: ثقٌة، وقال (1)، وابن سعد  (4)، والدارقطنيّ (3)، والناسائيّ (2)قال ابن َمعين  

: صالٌح، ال بأَس به : وقد روى عن(6)أبو حاتم  أبي بلج أِجّلة  ، وقال ابن َعِديٍّ
، وقال يعقوب بن (7)الناس مثل: شعبة، وأبو عوانة، وُهَشْيم، وال بأس بحديثه

: ليس (3)، وقال البخارّي: فيه نظر(8)سفيان: كوفيٌّ ال بأَس به ، قال الُجوَزجاِنيُّ
. وقال أحمد: روى حديثاا ُمنَكراا، وقال يزيد بن هارون: رأيته كان يذكر (12)بثقة

. قلت: فهو (12). وقال ابن حجر: صدوٌق رباما أخطأ، من الخامسة(11)اهلل كثيراا 

                                                 
: 3، والحديث أخرجه الترمذي: أبواب النكاح: باب ما جاء في إعًلن النكاح:113: 3( المجروحين:1)

ن حاطب حديث حسن، والناسائّي: كتاب النكاح: باب ، وقال: حديث محمد ب1288، رقم 332
، وابن ماجه: كتاب النكاح: 3372، 3363، رقم 127: 6إعًلن النكاح بالصوت وضرب الدف:

سناده حسن من أجل 11483، رقم 418: 3، وأحمد:1836، رقم 611: 1باب إعًلن النكاح: ، وا 
 ديث عند اإلمام أحمد فزال التدليس.أبي بلج، وفيه ُهشيم بن بشير مدلس، إال أنه صّرح بالتح

 .113: 3( الجرح والتعديل:2)
 .384: 4، ميزان االعتدال:162: 33( تهذيب الكمال:3)
 .71( سؤاالت البرقاني للدارقطني رواية الكرجي: 4)
 .226: 7( الطبقات الكبرى:1)
 .113: 3( الجرح والتعديل:6)
 .81: 3( الكامل في ضعفاء الرجال:7)
 .126: 3ة والتاريخ:( المعرف8)
 .82: 3( الكامل في ضعفاء الرجال:3)
 .138( أحوال الرجال: 12)
 .384: 4( ميزان االعتدال:11)
 .621( تقريب التهذيب: 12)
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، ولذلك قال ابن حجر: صدوٌق، وحديثه حسن، قال أحمد: روى حديثاا ُمنَكرا
يكفي في تقويته توثيق النسائي، وأبي حاتم، مع تشددهما، ولم يبين ابن حبان 

 واهلل أعلم. ،(1)ما أخطا فيه لُيرجع إليه في ذلك
بو خالد الدااالني، يزيد بن عبد الرحمن، األسدي، الكوفّي. قال ابن : أ4 -123

ِحّبان: كان كثير الخطأ، فاحش الَوْهم، يخالف الثقات في الروايات، 
 حتى إذا سمعها المبتدئ في هذه الصناعة عِلم أنها معمولة 
أو مقلوبة، ال يجوز االحتجاج به إذا وافق الثقات، فكيف إذا انفرد 

عضًلت؟ روى عن أبي هاشم الرُّمااني، عن زاذان، عن عنهم بالمُ 
َرَعْفُت ِعْنَد الناِبيِّ َصلاى اهلُل َعَلْيِه َوَسلاَم َفَأَمَرِني َأْن »سلمان قال: 
أخبرناه ابن قحطبة قال: حّدثنا أحمد بن عبدة، قال: « ُأْحِدَث ُوُضوءاا

د أبي خالد حّدثنا حسين بن حسن، قال حّدثنا جعفر األحمر، عن يزي
 .(2)الداالني

                                                 
 .118، 117( بذل الماعون في فضل الطاعون:1)
ان على ، ذكر الدارقطنّي أن أحمد بن عبدة أخطأ في هذا الحديث، ولم يقف ابن حبّ 121: 3( المجروحين:2)

موضع الخطأ منه، وهو أن الّراوي له عن أبي هاشم، هو أبو خالد الواسطي، وهو َعمرو بن خالد، وكان 
كذااباا مشهوراا بوضع الحديث، فغلط أحمد بن عبدة، أو من فوقه فيه، لماا نظر إلى أبي خالد الواسطي، 

نما هذا الحديث مشهور بعمرو بن فَوِهم أنه الّداالنّي، ألن الدااالني من أهل واسط، وكنيته أب و خالد، وا 
، وأبو خالد عمرو بن  خالد الواسطي، وأيضاا فأبو خالد الدااالني ال ُيحّدث عن أبي هاشم الرُّمانّي بشيء 
خالد قد روى عن أبي هاشم الّرماانّي، في نسخة موضوعة. تعليقات الدارقطنّي على المجروحين البن 

، عن أحمد بن عبدة، به. وفيه أخبرني أبو 2122، رقم 488: 6البزاار: . والحديث أخرجه284حّبان: 
، تعليقاا قال: وروى عمرو 1132، رقم 421: 1خالد، عن أبي هاشم. والبيهقي في معرفة السنن واآلثار:

بن خالد الواسطي، عن أبي هاشم، به. وقال: وعمرو بن خالد في عداد من يضع الحديث، وأخرجه من 
، وقال: لم 2862، رقم 182: 3عبدة، وسماه يزيد بن أبي خالد: الطبراني في األوسط: طريق أحمد بن

. قلت: لعّل الوهم من 6238، رقم 233: 6َيْرِو هذا الحديث عن جعفر إال حسين األشقر، وفي الكبير:
: حسين بن الحسن األشقر، فقد قال البخاري: فيه نظر، وقال أبو زرعة: ُمنَكر الحديث، وقال أبو ح اتم 

ليس بقوي  في الحديث. وقال الناسائّي والدارقطني: ليس بالقوى. وقال ابن حجر: صدوق َيِهم ويغلو في 
، تقريب 131: 1، ميزان االعتدال:12، 43: 3، الجرح والتعديل:381: 2التشيع. التاريخ الكبير:

ن حجر: متروٌك ورماه . وعمرو بن خالد القرشي موالهم أبو خالد الواسطي، قال عنه اب166التهذيب:
: 21. وترجمته في تهذيب الكمال:421وكيٌع بالكذب، مات بعد سنة عشرين ومائة. تقريب التهذيب: 

. وقال أبو حاتم: أبو خالد هذا: عمرو بن خالد، متروك الحديث، ال 217: 3، وميزان االعتدال:623
 . فالحديث ضعيف.163: 1ُيشَتغل بهذا الحديث. علل الحديث:
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 أقوال علماء الجرح والتعديل:
: صدوٌق ثقةٌ  ، وقال البخارّي: (2)، وقال أحمد: ال بأَس به(1)قال أبو حاتم 
نما َيِهُم في الشيء )(3)صدوٌق، وا  : ليس به (1)(، والناسائيّ 4، وقال ابن َمعين 

، وقال (6)واإلتقان بأٌس. وقال الحاكم: إن األئمة المتقدِّمين شهدوا له بالصدق
: له أحاديث صالحة، وأروى الناس عنه عبد السًلم بن حرب، وفي  ابن َعِديٍّ

: كان ُمنَكر (7)حديثه ِليٌن إال أنه مع ِلينه ُيكتب حديثه ، وقال ابن سعد 
، وقال ابن عبد (3)، وقال أبو أحمد الحاكم: ال ُيتاَبع في بعض حديثه(8)الحديث

، (11)، وقال ابن حجر: صدوٌق، في حفظه شيء(12)لفيما نق البر: ليس بحجة  
، وذكره في الطبقة الثالثة من (12)وقال أيضاا: صدوٌق ُيْخطُئ كثيراا، وكان ُيدلِّس

، وفي حفظه شيٌء، أما الحديث يدلس . قلت: فهو صدوقٌ (13)طبقات المدلسين
 الذي ذكره ابن ِحّبان فليس من حديثه كما سبق في التخريج. واهلل أعلم.

د ت ق: أبو غالب الباهلّي الخيااط البصرّي، مولى باهلة، اسمه نافع،  -112
وقيل: رافع. قال ابن ِحّبان: نافع أبو غالب الباهلي، شيٌخ يروي عن 
هباء، ُمنَكر الحديث،  أنس بن مالك، روى عنه عبد الرحمن بن أبي الصا

                                                 

 . 277: 3جرح والتعديل:( ال1)
 .432: 4( ميزان االعتدال:2)
 .43، رقم 41( العلل الكبير للترمذي:3)
 .277: 3( الجرح والتعديل:4)
 .271: 33( تهذيب الكمال:1)
 .83: 12( تهذيب التهذيب:6)
 .168: 3( الكامل في ضعفاء الرجال:7)
 .226: 7( الطبقات الكبرى:8)
 .271: 33( تهذيب الكمال:3)
 .83: 12، تهذيب التهذيب:243: 18التمهيد: (12)
 .626: 12( فتح الباري:11)
 .636( تقريب التهذيب: 12)
 .48( تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس: 13)
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وهو الذي روي عن أنس بن مالك ماال ُيتاَبع عليه على ِقلاة روايته، يَ 
ُيْبَعُث النااُس َيْوَم »روى عن أنس، عن النبّي صلى اهلل عليه وسلم قال: 

 .(2)«َعَلْيِهمْ  (1)اْلِقَياَمِة َوالساَماُء َتِطشُّ 
 أقوال علماء الجرح والتعديل:

، وقال موسى بن هارون الحّمال: (4)، والدارقطنّي: ثقةٌ (3)قال ابن َمعين  
: شيخٌ ، وفي رواية ع(1)من الثقات : صالٌح، وقال أبو حاتم  ، وقال (6)ن ابن َمعين 

، وذكره ابن (7)ابن ِحّبان في الثقات: ال يعجبني االحتجاج بخبره إذا انفرد
. قلت: فهو ثقٌة، (3)، وقال ابن حجر: ثقٌة، من الخامسة(8)شاهين في الثقات

 وانفرد ابن ِحّبان بتضعيفه. واهلل أعلم.

                                                 

 .311: 6( الطاّش: المطر الضعيف. لسان العرب:1)
: 7وأبو يعلى: ،13841، رقم 266: 3. والحديث أخرجه اإلمام أحمد:62، 13: 3( المجروحين:2)

، 2683، رقم 241، 244: 7، وضياء الدين المقدسّي في األحاديث المختارة:4241، رقم 33
، وقال: رواه أحمد، 18333، 331: 12وقال إسناده حسن، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد:

بقية وأبو يعلى، وفيه عبد الرحمن بن أبي الصهباء، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحاا، و 
سناده البأس به، وفي معنى قوله عليه الصًلة  رجاله ثقات. وقال ابن كثير: انفرد به أحمد، وا 
والسًلم: "تطّش عليهم احتماالن، أحدهما: أن يكون ذلك من المطر يقال أصابهم َطشٌّ من 
مطر وهو الخفيف منه، والثاني: أن يكون ذلك من شدة الحر، واهلل أعلم. النهاية في الفتن 

 .333: 1المًلحم:و 
 .137: 12( تهذيب التهذيب:3)
 .68( سؤاالت البرقاني للدارقطني: 4)
 .137: 12( تهذيب التهذيب:1)
 .411: 8( الجرح والتعديل:6)
 .471: 1( الثقات:7)
 .242( تاريخ أسماء الثقات: 8)
 .664( تقريب التهذيب:3)
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 الخاتمة
نعمته تتم الصالحات، والصًلة والسًلم على خير الوَرى الحمد هلل الذي ب

وسيد المخلوقات، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى أن 
 يقف الناس بين يدْي ربِّ األرض والسموات. 

 أما بعد
فقد انتهيت بحمد اهلل تعالى وتوفيقه من هذا البحث الذي أسأل اهلل تعالى 

 ُت فيه، وأن يكون نافعاا لي ولغيري من طًلب العلم والباحثين. أن أكون قد ُوفِّق
وفي الحقيقة لقد كنت أتوّقف كثيراا في بعض التراجم من هذا البحث 
ألتأكاد من أن الرااوي الذي َعَناه ابن ِحباان هو نفسه الذي نقلت فيه أقوال 

يجة التي كتبتها في العلماء، وقد كلافني ذلك ُجهداا ووقتاا حتى توّصلت إلى النت
 نهاية كل ترجمة؛ ألن مخالفة َعَلم  كابن ِحباان ليس بالشيء الَهيِّن.

ل هنا أهم النتائج التي توّصلت إليها من خالل البحث:  وأسجِّ
ِعْلم الجرح والتعديل قائم على االجتهاد، وكٌل حسب منهجه فمن العلماء  -1

 المتساهل، ومنهم المتشدِّد، ومنهم المعتدل.
ابن ِحباان رحمه اهلل تعالى من كبار علماء الجرح والتعديل الذين ُيَشار  -2

إليهم بالبنان، فهو إماٌم عارٌف بهذا الشأن، واسع االطًلع على أحوال 
الرواة، ولذلك ال يخلو كتاب من كتب الجرح والتعديل لمن جاء بعده من 

يًلا، وقد اعتمدوا العلماء إال وقد استفاد من كًلمه في الرجال جرحاا وتعد
على أقواله كثيراا وخالفوه أحياناا، وتعقابوه أحياناا أخرى، وذلك أن له منهجاا 

 خاّصاا في الجرح والتعديل.
كتاب المجروحين له مكانٌة علميٌة كبيرٌة بين كتب الجرح والتعديل، فقد نقل  -3

سة عنه عنه كل علماء الجرح والتعديل بعد ابن ِحباان، وأول من قام بدرا
بحدِّ علمي هو أمير المؤمنين أبو الحسن الداارقطنّي في تعليقاته عليه، 
، وابن عبد الهادي، وابن حجر،  وكذلك تعقابه في بعض التراجم: الذهبيُّ

، وغيُرهم  وهذا واضٌح جلٌي من خًلل هذا البحث.  .والخزرجيُّ
ٌد في التجريح، وهذا ابن ِحباان رحمه اهلل تعالى متساهٌل في التوثيق، متشدِّ  -4

ظاهٌر من خًلل كتابيه: الثقات، والمجروحين، وقد َيِهم فيذكر بعض 
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التراجم في الثقات وُيعيُدهم في المجروحين، أو ُيَجرِّح بعض الرواة الذين 
 وثّقهم غيره، وهذا البحث دليل على ذلك، وعلى تشّدده في التجريح.

ر له حديثاا مّدعياا ضعفه، ويكون الحديث أحياناا َيِهم فُيَضعِّف الرااوي ويذك -1
صحيحاا وبعض األحاديث التي ضعاف بها بعض الرواة في صحيح 

 مسلم، كما في ترجمة أفلح بن سعيد.
أحياناا ُيضعِّف الرااوي بسبب حديث ضعيف هو في إسناده، وبالبحث  -6

 يتضح أن العلة والجناية من غيره، كما في ترجمة كثير بن زياد.
ِهم في نسبة بعض األحاديث لبعض الرواة كما في ترجمة سعيد بن عبد وَ  -7

الرحمن الُجمحي، فقد نسب إليه حديث: "ثًلث يا عِلّي ال تؤخرهن" وليس 
نما هو من حديث سعيد بن عبد اهلل الُجَهني وهو مجهول.  من حديثه وا 

ثه قبل أحياناا ُيضعِّف الرااوي بسبب االختًلط مدعياا أنه لم يتميز حدي -8
االختًلط وبعده وأّن من كان كذلك فينبغي أن ُيتَرك، ويكون العلماء قد 
مّيزوا حديثه قبل االختًلط وبعده، كما في ترجمة صالح بن نبهان، أو 
يصف الرااوي باالختًلط وأنه ينبغي تمييز من سمع منه قبل االختًلط 

ره، كما في ترجمة وبعده، ويكون الرااوي لم ُيحدِّث بعد اختًلطه أو َتغيُّ 
 محمد بن الفضل )عارم(.

أحياناا يكون سبب تجريح الرااوي هو الخلط بين عدد  من الرواة اشتركوا في  -3
االسم فيجعلهم واحدا ويضعِّفه، ويكون أحدهم ثقة كما فعل في ترجمة 

 موسى بن عمير.
هلل وهو ممن أستخير اأحياناا يتوّقف في الحكم على بعض الرواة فيقول:  -12

 .عز وجل فيه
تقوية  ذكر قوالا لبعض أئمة الجرح والتعديلأحياناا يحكم على الرااوي ثم ي -11

اا له، كاإلمام أحمد، وابن َمعين، والبخارّي، وعمرو بن علّي لرأيه وتأييد
 الفًّلس، وغيرهم.

منكر الحديث ال توجد لغيره مثل:  اا ألفاظ استعمل ابن ِحباان في التجريح -12
الثقات ما ليس من أحاديثهم ال يجوز االحتجاج به وال  عن روىجدا ي

كان ممن فحش خطؤه . وقوله: الرواية عنه بحال إال على سبيل االعتبار



 
 
 

 جمعاً ودراسة  المجروحين البن حبانكتاب من رواة الكتب الستة في  َعدَّلونالمُ

 

كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات وما ال . وقوله: وانفرد بالمناكير
كان . وقوله: أصل عن األثبات ال يحل الرواية عنه وال االحتجاج به بحال

. ومن يطالع ويروي وال يفهم ،وال يعلم يخطئ ،ء الفهمسيّ  ،ء الحفظردي
 كتاب المجروحين يجد ذلك واضحاا جلياا.

َوِهم ابن ِحباان في تسمية بعض الرواة كما في ترجمة ُعبادة بن مسلم،  -13
سماه: َعبااد بن مسلم، وفي ترجمة عبد الرحمن بن بديل بن ميسرة سماه 

 ن ورقاء.عبد الرحمن بن بديل ب
اشترط ابن ِحباان على نفسه أن يذكر في تراجم المجروحين السبب الذي  -14

من أجله ُجرح الرااوي والعلة التي بها ُقِدح. ولكنه لم يفعل ذلك في كّل 
ُبكَير بن التراجم، فبعض من جّرحهم لم يذكر دليًلا على جرحهم، مثل: 

،  َعبااد بن َعبااد  الرامليُّ فياض، و ، وشاّذ بن َسْلُم بن َزِرير، و أبي الساِميط
. وغيرهم مما هو مبثوث في عماار بن محمد الثوريُّ والعًلء بن زهير، و 

 ثنايا البحث.
اشتمل البحث على عشر ومائة  من التراجم، منهم اثنين وثًلثين راوياا من  -11

أصحاب الحديث الصحيح وثمان وسبعين راوياا من أصحاب الحديث 
 الحسن.

ه إليه من نقد أو اعتراض  وأ خيراا أقول: ما ُتُعقِّب به ابن حبان، وما ُوجِّ
نما هو دليٌل على أّن أّي  ال يقلِّل من قيمته وال من قيمة كتاب المجروحين، وا 
عمل  بشريٍّ مهما بَرع صاحبه فًلبد من مأخذ  عليه، كما قال الشافعي رحمه 

 .(1)هغير ِكَتاب يحاا َصحِ  اا َأبى اهلل َأن يكون كتاب اهلل تعالى:
ّياه مع  وأسأل اهلل تعالى أن يرحم ابن ِحباان رحمة واسعة، وأن يحشرنا وا 

 سيد الخلق، وحبيب الحّق صلى اهلل عليه وسلم.
، وعلى آله  والحمد هلل ربِّ العالمين، وصّلى اهلل على سيِّدنا محمد 

 وصحبه وسلم.

                                                 

  .14: 1( موضح أوهام الجمع والتفريق:1)    
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 فهارس البحث
 فهرس اآليات القرآنية

 أطراف األحاديث  فهرس
 الواردة في البحث مرتبة ترتيبًا هجائيا

 فهرس أسماء الرواة 
 على الترتيب الهجائي

 فهرس المصادر والمراجع
 فهرس الموضوعات
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 فهرس اآليات القرآنية
 مكانها في البحث اسم السورة ورقم اآلية اآلية الكريمة

 َن ُرُسًلا ُمَبشِِّريَن َوُمْنِذِريَن ِلَئًلا َيُكو
ُسِل  ٌة َبْعَد الرُّ ِللنااِس َعَلى اللاِه ُحجا

ا  .َوَكاَن اللاُه َعِزيزاا َحِكيما

النساء، آية  سورة
161. 

 المقدمة

 ُاللاُه َأْعَلُم َحْيُث َيْجَعُل ِرَساَلَته. 
 

سورة األنعام، من اآلية 
124. 

 المطلب األول

 َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو الساِميُع
 .َبِصيرُ الْ 

سورة الشورى، من 
 .11اآلية 

 المطلب األول

 فهرس أطراف األحاديث الواردة في البحث مرتبة ترتيبًا هجائيا
الترجمة التي ورد  الراوي األعلى طرف الحديث

 فيها 
 أفلح بن سعيد هريرة وأب اثناِن من أماتي لم أَرهما 

 عّباد بن يعقوب ابن مسعود  إذا رأيتم معاوية على ِمنبري فاقتلوه
َأذاَن ِبًَلٌل ِلَرُسوِل اللاِه َصلاى اهلُل َعَلْيِه 

 َوَسلاَم َمْثَنى َمْثَنى 
زياد بن عبد اهلل  ُجحيفة أبو

 البكائي
 عيسى بن طهمان أنس بن مالك اْرَحُموا ِمَن النااِس َثًلَثةا 

بي علي بن أ ِإْن ُتَؤمُِّروا َأَبا َبْكر  َتِجُدوُه َأِميناا 
 طالب

 فضيل بن مرزوق

ا َيْغُدوَن  ِإْن َطاَلْت ِبَك ُمداٌة فسَتَرى َقْوما
 .ِفي َسَخِط اهللِ 

 أفلح بن سعيد هريرة وأب

 َأنا الناِبيا َصلاى اهلُل َعَلْيِه َوَسلاَم َأَقادَ 
  ِمْن َخْدش  

 عطاف بن خالد ابن عمر

َهى َأنا النبّي َصلاى اهلُل َعَلْيِه َوَسلاَم نَ 
 « َأْن ُيَقدا الساْيُر َبْيَن ِإْصَبَعْينِ 

 قريش بن أنس سمرة

و  َأنا َرُجًلا َأَتى َعْبَد اللاِه ْبَن َعْمر 
 َيْسَأُلُه َعْن ُمْحرم  َوَقَع ِباْمَرَأة  

 عمرو بن شعيب شعيب بن محمد
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أّن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 نهى عن الحجامة يوم السبت

سبعة من 
 بةالصحا

 عباد بن راشد

ِإنا للاه َعزا َوَجلا ِفي ُكلِّ َيْوم  َوَلْيَلة  
 ِعْشِريَن َوِماَئَة َرْحَمة  

 سعيد بن سالم ابن عباس

ِإناا آِخُذوه، َوَشْطَر ِإِبِلِه َعْزَمٌة ِمْن 
  َعَزَماِت َربَِّنا

 بهز بن حكيم معاوية بن َحيدة

َشْيئاا، َوتُِقيُم  َتْعُبُد اللاَه َواَل ُتْشِرُك ِبهِ 
ًَلَة   الصا

 سعيد بن عبد الرحمن ابن عمر

عبد الرحمن بن  الَحجُّ َعَرَفة
 يعَمر

 المطلب األول

علي بن أبي  ثًلث يا علي ال تؤخرها
 طالب

 سعيد بن عبد الرحمن

 زياد بن عبد اهلل ُجحيفة، أبو  خَرج بًلٌل فأّذن
اللاُه  َخَرَج َعَلْيَنا َرُسوُل اللاِه َصلاى
 َعَلْيِه َوَسلاَم َوَعْيَناُه َمْمُلوَءتَاِن 

 سعيد بن درهم ابن عمر

ِه ِإَذا ُأْشِعَر  محمد بن الحسن  ابن عمر َذَكاُة اْلَجِنيِن َذَكاُة ُأمِّ
 المزني

َرَعْفُت ِعْنَد الناِبيِّ َصلاى اهلُل َعَلْيِه 
 َوَسلامَ 

 أبو خالد الداالني سلمان

 أيمن بن نابل عائشة اْلَبِغيِض النااِفِع، التاْلِبيَنِة َعَلْيُكْم بِ 
الدُّفُّ  َفْصٌل َبْيَن اْلَحًلِل َواْلَحَرامِ 

ْوتُ   .الصا
 أبو بلج الفزاري محمد بن حاطب

ِفي ُكلِّ ِإِبل  َساِئَمة  ِفي ُكلِّ َأْرَبِعيَن 
 اْبَنُة َلُبون  

 بهز بن حكيم معاوية بن َحيدة

عبد المجيد بن عبد  ابن عباس يعة هلكةالقدرية كفر والش
 العزيز

 أيمن بن نابل جابر بن عبد اهللكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
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 منا التشهديعلِّ 
َكاَن النبيُّ َصلاى اهلُل َعَلْيِه َوَسلاَم ِإَذا 

 َقاَم إلى الصًلِة ِمَن اللاْيِل َكباَر 
 علي بن علي بن ِعيد  اْلُخْدِريِّ أبو سَ 

 نجاد
ًَلُة َخْمِسينَ   عبد اهلل بن عصم ابن عمر َكاَنِت الصا

كانت النُّفساء على عهد رسول اهلل 
 صلى اهلل عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 

 كثير بن زياد أم سلمة

ُكناا ِإَذا ُكناا َمَع َرُسوِل اللاِه َصلاى اهلُل 
 َعَلْيِه َوَسلاَم ِفي سَفِر ونَزلنا منزالا 

 مسحاج بن موسى مالك أنس بن

َما ابَتَعَث اللاُه َنِبيًّا قط، ِإالا َكاَن ِفي 
 أمته ُمْرِجَئٌة 

 شهاب بن خراش هريرة أبو

 محرز بن عبد اهلل ابن عمر َما َصَبَر َأْهُل َبْيت  َعَلى ُضر  َثًَلثاا 
اِحُك ِفيَها ًلِة، َوالضا  اذسهل بن مع معاذ بن أنس اْلُمَتَكلُِّم ِفي الصا
َأ َفْلُيَمْضِمْض َوْلَيْسَتْنِشْق    علي بن هاشم هريرة وأب َمْن َتَوضا

 سويد بن سعيد اْبِن َعبااس   َمْن َعِشَق َفَعفا َفَكَتَم َفَماَت 
بير َمْن َقَرَأ اْلُقْرآَن َظاِهراا َأْو َنَظراا  سعيد بن سالم ابن الزُّ
الا َمَع َمْن َنِسَي َصًَلةا َفَلْم َيْذُكْرَها إِ 

َمامِ   اإْلِ
 سعيد بن عبد الرحمن ابن عمر

 سهل بن معاذ معاذ بن أنس َمْن َيَتَخطاى ِرَقاَب النااِس َيْوَم الُجُمَعةِ 
 رزيق األلهاني الدرداء أبو اَل تَْأُكَلنا ُمتاِكئاا َوال َعَلى ِغْرَبال  

 قاسم بن أميةال واثلة بن األسقع اَل ُتْظِهِر الشاَماَتَة ِبَأِخيَك 
ْبِح   سعيد بن أوس هريرة أبو َيا ِبًلُل َأْسِفْر ِبالصُّ

ُيْبَعُث النااُس َيْوَم اْلِقَياَمِة َوالساَماُء 
 َعَلْيِهْم  َتِطشُّ 

 أبو غالب الباهلي أنس

َيِميُنَك َعَلى َما ُيَصدُِّقَك َعَلْيِه 
  َصاِحُبكَ 

 عباد بن أبي صالح هريرة أبو

 موسى بن وردان أبو هريرة ْيَطاُن ِبالشااِم َنْعَقةا َيْنِعُق الشا 
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 فهرس المصادر والمراجع
ألبي العباس أحمد بن أبي بكـر  إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة،.1

هـــ، تقــديم د أحمــد معبــد 842بــن إســماعيل البوصــيرّي الكنــانّي الشــافعي ت 
عبد الكريم، تحقيق دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبي تمـيم ياسـر بـن 

 -هــــــ  1422دار الـــــوطن للنشـــــر، الريـــــاض، الطبعـــــة األولـــــى، إبـــــراهيم،ط 
 م. 1333

ــخاوي عنــه مــن األحاديــث النبويــة، لشــمس  .2 األجوبــة المرضــّية فيمــا ســئل السا
هـ، تحقيق د محمد إسحاق  322الدين محمد بن عبد الرحمن الساخاوي ت 

 ه. 1418محمد إبراهيم، ط دار الراية للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، 
ألحاديــث المختــارة ممــا لــم يخرِّجــه البخــارّي ومســلم فــي صــحيحيهما، لضــياء ا.3

هـ تحقيـق د عبـد 643الدين أبي عبد اهلل محمد بن عبد الواحد المقدسي ت 
الملـــك بـــن عبـــد اهلل بـــن ُدهـــيش، ط دار خضـــر للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، 

 م.  2222 -هـ  1422بيروت، الطبعة الثالثة، 
ابـــن حبـــان، لألميـــر عـــًلء الـــدين علـــي بـــن بلبـــان  اإلحســـان بترتيـــب صـــحيح.4

هـ، حققه وخـرج أحاديثـه وعّلـق عليـه شـعيب األرنـؤوط، ط 733الفارسي ت 
 م. 1388هـ  1428مؤسسة الرسالة، بيروت الطبعة األولى، 

األحكام الوسطى من حديث النبي صلى اهلل عليه وسلم، لعبد الحق بن عبد  .1
 181شــبيلّي، المعــروف بــابن الخــّراط ت الــرحمن بــن عبــد اهلل األندلســّي األ

هــــ، تحقيـــق حمـــدي الســـلفي، وصـــبحي الســـامرائي، طــــ مكتبـــة الرشـــد للنشـــر 
 م. 1331 -هـ  1416والتوزيع بالرياض، 

، ت .6 أحـــوال الرجـــال، إلبــــراهيم بـــن يعقـــوب بــــن إســـحاق الســـعدي الُجوَزجــــاِنيُّ
فيصـل  هـ تحقيق عبد العليم عبد العظـيم الَبسـتوي، ط حـديث أكـادمي،213

 آباد، باكستان، بدون تاريخ. 
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أخبار مكة وما جاء فيها من األثار، ألبي الوليد محمد بن عبد اهلل بن أحمـد .7
هـــــ، تحقيــــق رشــــدي الصــــالح ملحــــس، ط دار 212المعــــروف بــــاألزرقي ت 

 األندلس للنشر، بيروت، بدون تاريخ.
إرشــــاد الســــاري لشــــرح صــــحيح البخــــاري، ألحمــــد بــــن محمــــد بــــن أبــــى بكــــر .8

هــــــ، ط المطبعـــــة الكبـــــرى األميريـــــة، مصـــــر، الطبعـــــة 323طًلني ت القســـــ
 هـ. 1323السابعة، 

اإلرشــاد فــي معرفــة علمــاء الحــديث، للحــافظ الخليــل بــن عبــد اهلل الخليلــي ت .3
ه،ـــ تحقيــق د محمــد ســعيد عمــر إدريــس، ط مكتبــة الرشــد بالريــاض، 446

 ه. 1423الطبعة األولى 
يوسـف بـن عبـد اهلل بـن عبــد  االسـتيعاب فـي معرفـة األصـحاب، ألبـي عمـر.12

هـــــ، تحقيــــق علــــي محمــــد البجــــاوي، ط دار الجيــــل، 463البـــر القرطبــــي ت 
 م.1332 -هـ،1412بيروت، الطبعة األولى 

أعًلم الُمحدِّثين د محمد محمد أبو شهبة، ط دار الكتاب العربي بمصر، بـدون .11
 تاريخ.
بـن قلـيج اإلعًلم بسنته عليه السًلم، وهو شـرح سـنن ابـن ماجـه، لمغلطـاي .12

هـــ، تحقيــق  كامــل عويضــة، ط مكتبــة نــزار 762بــن عبــد اهلل البكجــري ت 
 م. 1333 -هـ  1413مصطفى الباز بالسعودية، الطبعة األولى، 

ــة لكتــاب اإلكمــال البــن مــاكوال، لمحمــد بــن عبــد .13 إكمــال اإلكمــال وهــو تكمل
هـــ، 623الغنــي بــن أبــي بكــر بــن شــجاع، ابــن نقطــة الحنبلــي البغــدادّي ت 

د. عبد القيـوم عبـد رب النبـي، ط جامعـة أم القـرى، الطبعـة األولـى،  تحقيق
 هـ. 1412

إكمــال تهــذيب الكمــال فــي أســماء الرجــال لمغلطــاي بــن قلــيج بــن عبــد اهلل  .14
هـ، تحقيق عادل بن محمد، وأسامة بن إبـراهيم، 762البكجري المصري ت 

 م. 2221 -  هـ 1422للطباعة والنشر، الطبعة األولى، ط الفاروق الحديثة
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اإلكمـــال فـــي رفـــع االرتيـــاب عـــن المؤتلـــف والمختلـــف فـــي األســـماء والكنـــى .11
هـــ، 471واألنسـاب، ألبـي نصـر علـي بـن هبــة اهلل بـن جعفـر بـن مـاكوال ت 

 م.1332-هـ1411ط دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 
 162األنساب، لعبد الكـريم بـن محمـد بـن منصـور أبـي سـعد السـمعانّي ت .16

حقيق عبد الـرحمن بـن يحيـى المعلمـي اليمـاني وغيـره، ط مجلـس دائـرة هـ، ت
 م.1362 -هـ 1382المعارف العثمانية، حيدر آباد، الطبعة األولى، 

الباعـــث الحثيـــث إلـــى اختصـــار علـــوم الحـــديث، ألبـــي الفـــداء إســـماعيل بـــن .17
هــــ، تحقيـــق أحمـــد محمـــد شـــاكر، ط دار  774عمـــر بـــن كثيـــر القرشـــي ت 

 روت، الطبعة الثانية، بدون تاريخ.الكتب العلمية، بي
للحــافظ أبــي بكــر أحمــد بــن عمــرو بــن عبــد  -مســند البــزاار-البحــر الزاّخــار.18

هـ، تحقيق محفوظ الرحمن زين اهلل، وغيره، ط مكتبة 232الخالق البزاار ت 
 م.2223 -م1388العلوم والحكم بالمدينة المنورة، الطبعة األولى 

 774ء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشـي ت البداية والنهاية، ألبي الفـدا.13
ه،ـــــ تحقيــــق علــــي شــــيري ط دار إحيــــاء التــــراث العربــــي، الطبعــــة األولــــى، 

 م. 1388 -، هـ 1428
البـدر المنيـر فـي تخـريج األحاديـث واآلثـار الواقعـة فـي الشـرح الكبيـر، البــن .22

الُملقِّـــن، ســـراج الـــدين أبـــي حفـــص عمـــر بـــن علـــي بـــن أحمـــد الشـــافعي ت 
يق مصطفى أبي الغيط، وغيره، ط دار الهجـرة للنشـر والتوزيـع هـ، تحق824

 م.2224-هـ1421بالرياض، الطبعة األولى، 
، تحقيـق 812بذل الماعون في فضل الطاعون، البن حجر العسـقًلني ت .21

 أحمد عصام عبد القادر الكاتب، ط دار العاصمة بالرياض بدون تاريخ.
أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر بلـــوغ المـــرام مـــن أدلـــة األحكـــام، ألبـــي الفضـــل .22

، تحقيق وتخريج وتعليق سمير بن أمين ، ط دار الفلق 812العسقًلني ت 
 هـ. 1424بالرياض، الطبعة السابعة، 
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بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام، لعلي بن محمد بن عبـد الملـك، أبـي .23
هــ تحقيـق د الحسـين آيـت سـعيد، ط دار طيبـة 628الحسن ابن القطـان ت 

 م.1337هـ،1418لطبعة األولى، بالرياض، ا
تــاريخ ابــن معــين، روايــة أحمــد بــن محمــد بــن القاســم بــن محــرز،  تحقيـــق .24

الجــزء األول محمــد كامــل القصــار، ط مجمــع اللغــة العربيــة دمشــق الطبعــة 
م، وروايـــة الـــدوري تحقيـــق د. أحمـــد محمـــد نـــور 1381هــــ، 1421األولـــى، 

حيـــاء التـــراث اإلســـًل مي بمكـــة المكرمـــة، ســـيف ط مركـــز البحـــث العلمـــي وا 
، ورواية عثمـان الـدارمي تحقيـق د. أحمـد 1373 – 1333الطبعة األولى، 

 محمد نور سيف، ط دار المأمون للتراث، بدمشق، بدون تاريخ.
تـاريخ ابـن يـونس المصـري، لعبـد الـرحمن بـن أحمـد بـن يـونس المصـري ت .21

 هـ. 1421هـ، ط دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 347
اريخ أبـي ُزْرعـة الدمشـقي، لعبـد الـرحمن بـن عمـرو بـن عبـد اهلل المشـهور ت .26

هــ، تحقيـق شـكر اهلل نعمـة اهلل القوجــاني، ط  281بـأبي ُزْرعـة الدمشـقي ت 
 مجمع اللغة العربية بدمشق، بدون تاريخ.

تاريخ أسماء الثقات، ألبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان المعروف بابن .27
بحي السـامرائي، ط الـدار السـلفية بالكويـت، هـ، تحقيق صـ 381شاهين ت 

 م.1384 – 1424الطبعة األولى، 
تــاريخ أســماء الضــعفاء والكــذابين، ألبــي حفــص عمــر بــن أحمــد بــن عثمــان .28

ــــرحيم محمــــد أحمــــد  381المعــــروف بــــابن شــــاهين ت  هـــــ، تحقيــــق عبــــد ال
 .م1383 -هـ 1423القشقري، الطبعة األولى، 

واألعـًلم، للحـافظ شـمس الـدين محمـد بـن تاريخ اإلسًلم ووفيـات المشـاهير .23
هــ، تحقيـق عمـر عبـد السـًلم تـدمري، ط دار الكتـاب 748أحمد الذهبي ت 

 م.1331هـ،1411العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 
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التـــاريخ األوســـط، وهـــو المطبـــوع خطـــأ باســـم التـــاريخ الصـــغير، لمحمـــد بـــن .32
دار الـوعي   هــ، تحقيـق محمـود إبـراهيم زايـد، ط216إسماعيل البخـاري ت 

 م.1377 –ه 1337بحلب، مكتبة دار التراث بالقاهرة، الطبعة األولى، 
 261تاريخ الثقات، ألبـي الحسـن أحمـد بـن عبـد اهلل بـن صـالح العجلـى ت .31

م، وط مكتبــــة الــــدار 1384-هـــــ1421ه، ط دار البــــاز، الطبعــــة األولــــى، 
بعــة األولــى، بالمدينــة المنــورة، تحقيــق عبــد العلــيم عبــد العظــيم البســتوي، الط

 م.1381 – 1421
هــــ، 216التـــاريخ الكبيـــر، ألبـــي عبـــد اهلل محمـــد بـــن إســـماعيل البخـــاري ت .32

 –تحقيــق محمــد عبــد المعيــد خــان ط دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدر آبــاد 
 الدكن.

التاريخ الكبيـر، المعـروف بتـاريخ ابـن أبـي خيثمـة، السـفر الثالـث ألبـي بكـر .33
تحقيـــق صـــًلح بـــن فتحـــي هـــًلل، ط  هــــ، 273أحمـــد بـــن أبـــي خيثمـــة ت 

 -هــــ  1427الفـــاروق الحديثـــة للطباعـــة والنشـــر بالقـــاهرة، الطبعـــة األولـــى، 
 م. 2226

تــاريخ بغــداد أو مدينــة الســًلم، للحــافظ أبــي بكــر أحمــد بــن علــي الخطيــب .34
هـــــ تحقيـــق مصــــطفى عبـــد القــــادر عطـــا، ط دار الكتــــب 463البغـــدادّي ت 

 هـ. 1417العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 
تــاريخ دمشــق، للحــافظ أبــي القاســم علــي بــن الحســن بــن هبــة اهلل المعــروف .31

ـــن غرامـــة، ط دار  ـــي ســـعيد عمـــر ب بـــابن عســـاكر، تحقيـــق محـــب الـــدين أب
 م.1331-هـ1411الفكر، بيروت، الطبعة األولى

تحفة األشراف بمعرفة األطراف لجمـال الـدين أبـي الحجـاج يوسـف بـن عبـد .36
تحقيـــق عبـــد الصـــمد شـــرف الـــدين، ط المكتـــب  هــــ،742الـــرحمن الِمـــزِّّي ت 

 م.1383هـ، 1423اإلسًلمي، والدار القّيمة، الطبعة الثانية، 
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تحفـة التحصـيل فــي ذكـر رواة المراســيل، ألبـي زرعــة أحمـد بــن عبـد الــرحيم .37
هــــ، تحقيـــق عبـــد اهلل نـــوارة، ط مكتبـــة الرشـــد 826بـــن الحســـين العراقـــي، ت 
 بالرياض، بدون تاريخ.

إلى أدلة المنهاج، البن الُملقِّن سراج الدين عمر بن علي بن تحفة المحتاج .38
ه، تحقيــق عبــد اهلل بــن ســعاف اللحيــاني، ط  دار 824أحمــد الشــافعي ت 

 ه.1426حراء بمكة المكرمة، الطبعة األولى، 
تــدريب الــراوي فــي شــرح تقريــب النــواوي، لعبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، جــًلل .33

قتيبة نظر محمد الفاريـابي، ط دار  هـ، تحقيق أبي311الدين السيوطي ت 
 طيبة، بدون تاريخ.

تذكرة الحفاظ، لشمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي .42
 -هــــ1413ه، ط دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت، الطبعـــة األولـــى،  748ت 

 م.1338
تــذكرة الحفــاظ، وهــو أطــراف أحاديــث كتــاب المجــروحين البــن حبــان، ألبــي .41

هـــ، 127د بــن طــاهر المقدســي المعــروف بــابن القيســراني ت الفضــل محمــ
تحقيــــق حمــــدي عبــــد المجيــــد الســــلفي، ط دار الصــــميعي للنشــــر والتوزيــــع 

 م.1334 -هـ  1411بالرياض، الطبعة األولى، 
التـــراجم الســـاقطة مـــن كتـــاب إكمـــال تهـــذيب الكمـــال لمغلطـــاي، مـــن ترجمـــة .42

بن قليج بن عبد اهلل  الحسن البصري إلى ترجمة الحكم بن سنان، لمغلطاي
ه، تحقيــــق طلبــــة الماجســــتير بجامعــــة الملــــك 762البكجــــري المصــــري ت 

 سعود،  ط دار المحدِّث للنشر والتوزيع، بالسعودية، بدون تاريخ.
الترغيب في فضائل األعمال وثواب ذلك، ألبـي حفـص عمـر بـن أحمـد بـن .43

هـــــ، تحقيــــق محمــــد حســــن إســــماعيل، ط دار 381عثمــــان ابــــن شــــاهين ت 
 م. 2224 -هـ  1424كتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، ال
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تعريـــف أهـــل التقـــديس بمراتـــب الموصـــوفين بالتـــدليس، للحـــافظ ابـــن حجـــر .44
ه، تحقيــق د عاصــم بــن عبــد اهلل القريــوائي، ط مكتبــة 812العســقًلني ت 

 م. 1383 –ه 1423المنار، عماان، الطبعة األولى، 
بــن حبــان، ألبــي الحســن علــي بــن تعليقــات الــدارقطني علــى المجــروحين ال.41

ـــ، تحقيــق خليــل بــن محمــد العربــي، ط الفــاروق 381عمــر الــدارقطني ت  هـ
الحديثة للطباعة والنشـر، ودار الكتـاب اإلسـًلمي بالقـاهرة، الطبعـة األولـى، 

 م. 1334 -هـ  1414
تغليق التعليق على صحيح البخاري، ألحمد بـن علـي بـن حجـر العسـقًلني .46

يد عبــــــد الــــــرحمن موســــــى القزقــــــي، ط المكتــــــب هـــــــ، تحقيــــــق ســــــع 812ت 
 ه.1421اإلسًلمي ببيروت، ودار عّمار باألردن، الطبعة األولى، 

تفسير القرآن العظيم، ألبي الفداء إسماعيل بن عمـر بـن كثيـر القرشـي ت  .47
هــــ، تحقيـــق ســـامي بـــن محمـــد ســـًلمة، ط دار طيبـــة للنشـــر والتوزيـــع، 774

 م. 1333 -هـ 1422الطبعة الثانية، 
ســير القــرآن العظــيم، البــن أبــي حــاتم محمــد عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن تف.48

هـــــ، تحقيــــق أســــعد محمــــد الطيــــب، ط مكتبــــة نــــزار 327إدريــــس الــــرازي ت 
 هـ. 1413مصطفى الباز بالسعودية، الطبعة الثالثة، 

ـام الصـنعاني ت .43 هــ، 211تفسير عبد الرزاق، ألبي بكر عبد الـرزاق بـن هما
ط دار الكتــــب العلميــــة، بيــــروت، الطبعــــة  تحقيــــق د محمــــود محمــــد عبــــده،

 هـ.1413األولى، سنة 
ــــي بــــن حجــــر العســــقًلني ت  .12 ــــب التهــــذيب، للحــــافظ أحمــــد بــــن عل تقري

هــــ، تحقيـــق محمـــد عوامـــة، ط مكتبـــة الرشـــيد بســـوريا، الطبعـــة الثالثـــة، 812
 م.1331ـ-ه1411

التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير فـي أصـول الحـديث، ألبـي  .11
ـــا  ـــدين يحيـــى بـــن شـــرف النـــووي ت زكري ه، تحقيـــق محمـــد  676محيـــي ال
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هــ  1421عثمان الخشت، ط دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة األولى، 
 م. 1381 -
التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد لمحمد بن عبد الغنـي بـن أبـي بكـر  .12

هـــ، تحقيــق كمــال يوســف 623بــن شــجاع ابــن نقطــة الحنبلــي البغــدادّي ت 
 م. 1388 -هـ  1428ط دار الكتب العلمية، الطبعة األولى  الحوت،

التقييـد واإليضــاح شـرح مقدمــة ابـن الصــًلح، ألبـي الفضــل عبـد الــرحيم  .13
هــــ، تحقيـــق عبـــد الـــرحمن محمـــد عثمـــان، ط 826بـــن الحســـين الِعراقـــّي ت 

 م.1363هـ، 1383المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة األولى، 
والتعديل ومعرفة الثّقات والّضعفاء والمجاهيل، ألبـي التكميل في الجرح  .14

، دراســة وتحقيــق د. 774الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر الدمشــقي ت 
شادي بن محمد آل نعمان، ط مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسًلمية 

 م.  2211 -هـ  1432وتحقيق التراث والترجمة باليمن، الطبعة األولى، 
في تخريج أحاديـث الرافعـي الكبيـر، للحـافظ أحمـد بـن التلخيص الحبير  .11

ــــي بــــن حجــــر العســــقًلني ت  ــــة، الطبعــــة 812عل ه، ط دار الكتــــب العلمي
 م.1383هـ. 1413األولى 

تلخــــيص المتشــــابه فــــي الرســــم، ألبــــي بكــــر أحمــــد بــــن علــــي بــــن ثابــــت  .16
هـ تحقيق ُسكينة الشهابي، ط طًلس للدراسات  463الخطيب البغدادّي ت 

 م. 1381نشر بدمشق، الطبعة األولى، والترجمة وال
التمهيــد لمــا فــي الموطــأ مــن المعــاني واألســانيد، ألبــي عمــر يوســف بــن  .17

هـ، تحقيق مصـطفى العلـوي ومحمـد عبـد الكبيـر 463عبد البر القرطبي ت 
  هـ.1387البكري، ط وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسًلمية بالمغرب 

علـــي بـــن ، للشـــنيعة الموضـــوعةتنزيـــه الشـــريعة المرفوعـــة عـــن األخبـــار ا .18
ق عبـــد الوهـــاب عبـــد يـــحق، تهــــ363 ت اق الكنـــانيرَ محمـــد بـــن علـــي بـــن ِعـــ

، بيروت ،دار الكتب العلمية، ط عبد اهلل محمد الصديق الغماري، و اللطيف
 ه.1333الطبعة األولى، 
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تنقيح التحقيق في أحاديث التعليـق، لشـمس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن عبـد .13
هـــ، تحقيــق ســامي بــن محمــد بــن جــاد اهلل، وعبــد  744الهــادي الحنبلــي ت 

العزيــز بــن ناصــر الخبــاني، ط أضــواء الســلف بالريــاض، الطبعــة األولــى، 
 م. 2227 -هـ  1428

ـــن يحيـــى .62 التنكيـــل بمـــا فـــي تأنيـــب الكـــوثري مـــن األباطيـــل، لعبـــد الـــرحمن ب
ــــــدين األلبــــــاني، ط المكتــــــب  المعلمــــــي اليمــــــاني، تحقيــــــق محمــــــد ناصــــــر ال

 م. 1386 -هـ  1426طبعة الثانية اإلسًلمي، ال
هـــــ، ط 812تهـــذيب التهـــذيب، ألحمـــد بـــن علــــي بـــن حجـــر العســـقًلني ت .61

 هـ. 1326مطبعة دائرة المعارف النظامية بالهند، الطبعة األولى، 
هــ، 742تهذيب الكمال في أسـماء الرجـال، لجمـال الـدين يوسـف الِمـزِّّي ت .62

روت، الطبعــة األولــى، تحقيــق د بشــار عــواد معــروف ط مؤسســة الرســالة بيــ
 م.1382 -ه1422

التوضــيح لشــرح الجــامع الصــحيح، لســراج الــدين عمــر بــن علــي بــن أحمــد .63
، تحقيق دار الفًلح للبحث العلمي، ط وزارة 824المعروف بابن الُملقِّن ت 

 م.2228ه، 1423األوقاف والشئون اإلسًلمية بقطر، الطبعة األولى 
هــ، ط مؤسسـة الكتـب 314سـتي ت الثقات، ألبي حـاتم محمـد بـن حبـان الب.64

 م.1331هـ 1411الثقافية بيروت، الطبعة الثالثة، 
الجامع ألخـًلق الـراوي وآداب السـامع، ألبـي بكـر أحمـد بـن علـي بـن ثابـت .61

هـــــــ، تحقيــــــق د محمــــــود الطحــــــان، ط مكتبــــــة 463الخطيــــــب البغــــــدادّي ت 
 المعارف بالرياض، بدون تاريخ.

ـــد الـــرحمن بـــن أبـــي.66 هــــ، ط دار 327حـــاتم الـــرازي ت  الجـــرح والتعـــديل، لعب
 م. 1312هـ  1271إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة األولى، 

الجوهر النقّي على سنن البيهقـي، لعـًلء الـدين علـي بـن عثمـان بـن إبـراهيم .67
 هـ، ط دار الفكر، بدون تاريخ. 712المارديني، الشهير بابن التركماني ت 
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سمى كفاية الحاجـة فـي شـرح سـنن حاشية السندي على سنن ابن ماجه، الم.68
هــ، 1138ابن ماجه لمحمد بن عبد الهـادي التتـوي، نـور الـدين السـندي ت 

 ط دار الفكر، الطبعة الثانية، بدون تاريخ.
حليــة األوليــاء وطبقــات األصــفياء، ألبــي نعــيم أحمــد بــن عبــد اهلل بــن أحمــد .63

 م.1374 -هـ 1334هـ، ط مطبعة السعادة، بمصر، 432األصبهاني ت 
خًلصــة األحكــام فــي مهمــات الســنن وقواعــد اإلســًلم، ألبــي زكريــا محيــي .72

هــ، تحقيـق حسـين إسـماعيل الجمـل، 676الدين يحيى بن شرف النـووي ت 
 م.1337 -هـ 1418ط مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة االولى، 

خًلصة تـذهيب تهـذيب الكمـال فـي أسـماء الرجـال، ألحمـد بـن عبـد اهلل بـن .71
هـ، تحقيق عبد الفتاح أبي غدة ط مكتـب 323ي ت بعد أبي الخير الخزرج

المطبوعـــات اإلســـًلمية، ودار البشـــائر بحلـــب، بيـــروت، الطبعـــة الخامســـة، 
 هـ. 1416

دالئل النبوة ومعرفـة أحـوال صـاحب الشـريعة، ألبـي بكـر أحمـد بـن الحسـين .72
هـــــ، تحقيــــق د عبــــد المعطــــي قلعجــــي، ط دار 418بــــن علــــي البيهقــــي، ت 

 م. 1388 -هـ  1428لطبعة األولى،  الريان للتراث، ا
ديــوان الضــعفاء والمتــروكين وخلــق مــن المجهــولين وثقــات فــيهم لــين، ألبــي .73

هـــ، تحقيــق حمــاد بــن 748عبــد اهلل محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي ت 
 1387محمد األنصارّي، ط مكتبة النهضة الحديثة، بمكة، الطبعة الثانية، 

 م. 1367 -هـ 
ه،ـــ 271داود ســليمان بــن األشــعث السجســتاني، ت  ســنن أبــي داود، ألبــي.74

تحقيــــق محمــــد محيــــي الــــدين عبــــد الحميــــد، ط المكتبــــة العصــــرية، صــــيدا، 
 بيروت، بدون تاريخ.

القزوينـــي، ت  بـــن ماجـــه ســـنن ابـــن ماجـــه، ألبـــي عبـــد اهلل محمـــد بـــن يزيـــد.71
هـــــ، تحقيــــق محمــــد فــــؤاد عبــــد البــــاقي، ط دار إحيــــاء الكتــــب العربيــــة، 273

 ريخ.مصر، بدون تا
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ســــنن الترمــــذي، ألبــــي عيســــى محمــــد بــــن عيســــى بــــن َســــْورة الترمــــذي، ت .76
ه، تحقيــــق الشــــيخ أحمــــد شــــاكر وغيــــره، ط مصــــطفى البــــابي الحلبــــي 273

 م.  1371 -هـ  1331بمصر، الطبعة الثانية، 
ـــدارقطني، لإلمـــام علـــي بـــن عمـــر الـــدارقطني، ت .77 هــــ، تحقيـــق 381ســـنن ال

ــــؤوط وغيــــره، ط مؤسســــة الرســــالة، ــــى،  شــــعيب األرن بيــــروت، الطبعــــة األول
 م. 2224 -هـ  1424

ه، تحقيق 211سنن الدارمي، للحافظ عبد اهلل بن عبد الرحمن الدارمي ت .78
حســـــين ســـــليم أســـــد، ط دار المغنـــــي للنشـــــر والتوزيـــــع بالســـــعودية، الطبعـــــة 

 م. 2222هـ  1412األولى، 
ق عبد هـ، تحقي323ألحمد بن ُشَعْيب الناسائّي ت  -المجتبى-سنن الناسائيّ .73

ـــــب  ـــــي غـــــدة، ومعـــــه شـــــرح الســـــيوطي وحاشـــــية الســـــندي، ط مكت الفتـــــاح أب
 م. 1386 –ه 1426المطبوعات اإلسًلمية، حلب، الطبعة الثانية، 

هـــ، تحقيــق 418الســنن الكبــرى، ألبــي بكــر أحمــد بــن الحســين البيهقــي ت .82
محمـــد عبـــد القـــادر عطـــا، ط دار الكتـــب العلميـــة بيـــروت، الطبعـــة األولـــى، 

 م.1334 -هـ 1414
السنن الكبـرى، ألبـي عبـد الـرحمن أحمـد بـن ُشـَعْيب الناسـائّي، تحقيـق حسـن .81

هــ  1421عبد المنعم شلبي، ط مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، الطبعـة األولـى، 
 م. 2221

السنن واألحكام عن المصطفى عليه أفضل الصًلة والسًلم، لضـياء الـدين .82
د اهلل حسـين بـن هـ، تحقيق أبي عب 643محمد بن عبد الواحد المقدسي ت 

 -هـــ  1421عكاشــة، ط دار ماجــد عســيري، بالســعودية، الطبعــة األولــى، 
 م.2224

سؤاالت ابن الجنيد، ألبي زكريـا يحيـى بـن معـين، تحقيـق أحمـد محمـد نـور .83
 - هــــــ1428ســـــيف، ط مكتبـــــة الـــــدار بالمدينـــــة المنـــــورة، الطبعـــــة األولـــــى، 

 م.1388
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ح الـرواة وتعـديلهم، تحقيـق سؤاالت أبي داود لإلمام أحمـد بـن حنبـل فـي جـر .84
زيـــاد محمــــد منصــــور، ط مكتبـــة العلــــوم والحكــــم بالمدينـــة المنــــورة، الطبعــــة 

 هـ.1414األولى، 
سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في الجـرح والتعـديل، تحقيـق .81

محمــد علـــي قاســـم العمـــري، ط عمــادة البحـــث العلمـــي بالجامعـــة اإلســـًلمية 
 م.1383 - هـ423عة األولى، بالمدينة المنورة، الطب

سؤاالت البرقاني للدارقطني، رواية الكرجي عنه، تحقيـق عبـد الـرحيم محمـد .86
أحمــد القشــقري، ط كتـــب خانــه جميلـــي، الهــور باكســـتان، الطبعــة األولـــى، 

 هـ.1424
سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطني، تحقيق د موفق عبد اهلل عبد القادر، .87

 م.1384 –ه1424، الطبعة األولى، ط مكتبة المعارف بالرياض
 412سؤاالت السلمي للدارقطني، لمحمد بن الحسين بن محمد السـلمي ت .88

هـ، تحقيق فريق من الباحثين بإشراف وعناية د سـعد بـن عبـد اهلل الحميـد و 
 ه.1427د خالد بن عبد الرحمن الجريسي، الطبعة األولى، 

د اهلل المـديني، تحقيـق سؤاالت محمد بن عثمان بن أبـي شـيبة لعلـي بـن عبـ.83
د موفق عبد اهلل عبد القادر، ط مكتبة المعارف بالريـاض، الطبعـة األولـى، 

 هـ.1424
سؤاالت مسـعود السِّـجزي للحـاكم النيسـابوري، تحقيـق د موفـق عبـد اهلل عبـد .32

هــــــ، 1428القـــــادر، ط دار الغـــــرب اإلســـــًلمي، بيـــــروت، الطبعـــــة األولـــــى، 
 م.1388

هــــ، 748الـــدين محمـــد بـــن أحمـــد الـــذهبي ت ســـير أعـــًلم النـــبًلء، لشـــمس .31
تحقيق شعيب األرنؤوط وغيره، ط مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الحادية 

 م.1338 -هـ1413عشرة، 
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شـــذرات الـــذهب فـــي أخبـــار مـــن ذهـــب ألبـــي الفـــًلح عبـــد الحـــي بـــن العمـــاد .32
هــ، تحقيـق محمـود األرنـؤوط، وعبـد القـادر األرنـؤوط، ط 1283الحنبلي ت 
 م. 1386 - هـ 1426ر بدمشق، بيروت، الطبعة األولى، دار ابن كثي

الشــذا الفيــاح مــن علــوم ابــن الصــًلح، إلبــراهيم بــن موســى بــن أيــوب برهــان .33
هـــ، تحقيــق صــًلح فتحــي هلــل، ط مكتبــة الرشــد، 822الــدين األبناســي، ت 

 م.1338 -هـ1418الطبعة األولى 
علـي بـن وهـب  شرح اإللمام بأحاديث األحكام، البن دقيق العيد، محمـد بـن.34

ه، تحقيق محمد خلوف العبد اهلل، ط دار النوادر، لبنان، 722القشيري ت 
 م.2212 -ه1433

 شرح سنن ابن ماجه = اإلعًلم بسنته عليه السًلم.
شــرح ســنن أبــي داود، لمحمــود بــن أحمــد بــن موســى بــدر الــدين العينــى ت .31

، هــــ، تحقيــــق خالـــد بــــن إبـــراهيم المصــــري، ط مكتبـــة الرشــــد بالريــــاض811
 م. 1333 -هـ 1422الطبعة األولى، 

شرح علل الترمذي، لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلـي ت .36
هـ، تحقيق د همام عبد الرحيم سعيد، ط مكتبة المنار باألردن، الطبعة 731

 م.1387 -هـ 1427األولى، 
شــرح النــووي علــى صــحيح مســلم، ألبــي زكريــا يحيــى بــن شــرف النــووي ت  .37

 ه.1332ط دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، هـ، 676
شعب اإليمان، ألبـي بكـر أحمـد بـن الحسـين البيهقـي، تحقيـق د عبـد العلـي .38

عبــد الحميــد، ط مكتبــة الرشــد، بالتعــاون مــع الــدار الســلفية ببومبــاي بالهنــد، 
 م. 2223هـ  1423الطبعة األولى، 

هــــ، تحقيـــق 261لنيســـابوري ت صـــحيح مســـلم، لإلمـــام مســـلم بـــن الحّجـــاج ا.33
 محمد فؤاد عبد الباقي، ط دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ.

صــــفة الجنــــة، ألبــــي نعــــيم أحمــــد بــــن عبــــد اهلل بــــن أحمــــد األصــــبهاني ت .122
 هـ، تحقيق علي رضا عبد اهلل، ط دار المأمون للتراث بدمشق.432
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إلسـقاط والسـقط، صيانة صحيح مسلم مـن اإلخـًلل والغلـط وحمايتـه مـن ا.121
هــ، 643لعثمان بـن عبـد الـرحمن، أبـو عمـرو، المعـروف بـابن الصـًلح ت 

تحقيـــق د موفـــق عبـــداهلل عبـــد القـــادر، ط دار الغـــرب اإلســـًلمي، بيــــروت، 
 هـ.1428الطبعة الثانية، 

ه، 216الضــــعفاء الصــــغير، لإلمــــام محمــــد بــــن إســــماعيل البخــــاري ت .122
حلــــــب، الطبعــــــة األولــــــى، تحقيــــــق محمــــــود إبــــــراهيم زايــــــد، ط دار الــــــوعي ب

 ه. 1336
تحقيـق د  322الضعفاء الكبير، ألبي جعفـر محمـد بـن عمـر الُعقيلـيُّ ت .123

ــــــــــى  عبــــــــــد المعطــــــــــي قلعجــــــــــي، ط دار الكتــــــــــب العلميــــــــــة، الطبعــــــــــة األول
 م.1384هـ،1424

الضــعفاء والمتروكــون، ألبــي عبــد الــرحمن أحمــد بــن ُشــَعْيب الناســائّي ت  .124
ط دار الـوعي بحلـب، الطبعـة األولـى،  هـ، تحقيق محمود إبراهيم زايد،323
 هـ.1336

طبقـــات الحفـــاظ، لجـــًلل الـــدين عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر الســـيوطي ت .121
 هـ. 1423هـ، ط دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 311

طبقات الشافعية الكبـرى، لتـاج الـدين عبـد الوهـاب بـن تقـي الـدين السـبكي .126
احي، د عبـد الفتـاح محمـد الحلـو، هـ، تحقيق د محمـود محمـد الطنـ771ت 

 هـ.1413ط دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 
طبقات علماء إفريقيـة، وكتـاب طبقـات علمـاء تـونس، ألبـي العـرب محمـد .127

هـــ، ط دار الكتــاب 333بــن أحمــد بــن تمــيم التميمــي المغربــي اإلفريقــي ت 
 اللبناني، بيروت، بدون تاريخ.

حديث، ألبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن عبـد الهـادي ت طبقات علماء ال.128
هـ، تحقيق أكرم البوشي، إبراهيم الزيبق، ط مؤسسة الرسالة، بيروت،  744

 م 1336 -هـ  1417الطبعة الثانية، 
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طبقات الفقهاء الشافعية، ألبي عمرو عثمان بـن عبـد الـرحمن، المعـروف .123
يب، ط دار البشـائر هـ، تحقيق محيي الدين علي نج643بابن الصًلح ت 

 م.1332اإلسًلمية، بيروت، الطبعة األولى، 
ه، تحقيـق 232الطبقات الكبـرى، لمحمـد بـن سـعد بـن منيـع الهاشـمي ت .112

هــ، 1412محمد عبد القـادر عطـا، ط دار الكتـب العلميـة، الطبعـة األولـى، 
 م.1332

 طبقات المدلسين= تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس.
تثريــب فــي شــرح التقريــب، ألبــي الفضــل عبــد الــرحيم بــن الحســين طــرح ال.111

ــه ابنــه أحمــد بــن عبــد الــرحيم ت 826الِعراقــّي ت  ه، ط دار 826هـــ، أكمل
 إحياء التراث العربي، بدون تاريخ.

الِعبر في خبر من غبر، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الـذهبي .112
ار الكتــب العلميــة، هـــ، تحقيــق محمــد الســعيد بســيوني زغلــول، ط د748ت 

 بيروت، بدون تاريخ.
علل الحديث، البـن أبـي حـاتم، عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن إدريـس الـرازي .113

هـ، تحقيـق فريـق مـن البـاحثين بإشـراف وعنايـة د سـعد بـن عبـد اهلل 327ت 
 2226 -هـــ 1427الحميــد وغيــره، ط مطــابع الحميضــي، الطبعــة األولــى، 

 م.
هــ، رتابـه علـى 273َسـْورة الترمـذي ت  العلل الكبير، لمحمد بن عيسى بن.114

كتب الجامع أبو طالب القاضي، تحقيق صبحي السامرائي وغيـره، ط عـالم 
 ه. 1423الكتب، ومكتبة النهضة العربية، بيروت، الطبعة األولى، 

العلل الواردة في األحاديث النبوية، ألبي الحسن علي بن عمر الدارقطني .111
حمن زيــن اهلل الســلفي، ط دار طيبــة هـــ تحقيــق وتخــريج محفــوظ الــر 381ت 

 م. 1381 -هـ  1421بالرياض، الطبعة األولى 
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العلــــل ومعرفــــة الرجــــال، ألبــــي عبــــد اهلل أحمــــد بــــن محمــــد بــــن حنبــــل ت .116
هــــ، تحقيـــق وصـــي اهلل بـــن محمـــد عبـــاس، ط دار الخـــاني بالريـــاض، 241

 م. 221 -هـ  1422الطبعة الثانية، 
أحمــــد بــــن ُشــــَعْيب الناســــائّي ت  عمــــل اليــــوم والليلــــة، ألبــــي عبــــد الــــرحمن.117

هـــــ، تحقيــــق د فــــاروق حمــــادة، ط مؤسســــة الرســــالة، بيــــروت، الطبعــــة 323
 ه.1426الثانية، 

الغيـث الهــامع شــرح جمـع الجوامــع، لــولي الـدين أبــي ُزْرعــة أحمـد بــن عبــد .118
هــــ، تحقيـــق محمـــد تـــامر حجـــازي، ط دار الكتـــب 826الـــرحيم الِعراقـــّي ت 

 م.2224 -هـ 1421العلمية، الطبعة األولى، 
 812فتح الباري بشرح صحيح البخاري، للحافظ ابن حجر العسقًلني ت .113

عناية محمـد فـؤاد عبـد البـاقي ومحـب الـدين الخطيـب، وقصـي محـب الـدين 
 ه.1373الخطيب، وعبد العزيز بن باز، ط دار المعرفة، بيروت، 

فتح الباري شرح صـحيح البخـاري، لـزين الـدين عبـد الـرحمن بـن أحمـد بـن .122
هـ، ط مكتبة الغرباء األثرية، المدينة النبوية، الطبعة 731جب الحنبلي ت ر 

 م.  1336 -هـ  1417األولى، 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية، ألبي الحسنات محمد عبـد الحـي اللكنـوي .121

الهندي، تحقيق محمد بدر الدين النعساني، ط دار السعادة بمصر، الطبعة 
 هـ. 1324األولى، 

بار ومعرفة الرجال، ألبـي القاسـم عبـد اهلل بـن أحمـد بـن محمـود قبول األخ.122
ه، تحقيـــق الحســـيني بـــن عمـــر بـــن عبـــد الـــرحيم، ط دار  313البلخـــي ت 

 م.2222 -هـ  1421الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 
القول المسداد في الذابِّ عـن المسـند لإلمـام أحمـد، ألبـي الفضـل أحمـد بـن .123

هــ، ط مكتبـة ابـن تيميـة بالقـاهرة، الطبعـة 812ني تعلي بن حجر العسـقًل
 ه.1421األولى، 
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الكاشـــف فـــي معرفـــة مـــن لـــه روايـــة فـــي الكتـــب الســـتة، لمحمـــد بـــن أحمـــد .124
هـــ، تحقيــق محمــد عوامــة، ط دار القبلــة للثقافــة اإلســًلمية 748الــذهبي ت 

 م. 1332-هـ  1413بجدة، الطبعة األولى، 
بن أبي الكرم محمد بـن محمـد ابـن الكامل في التاريخ، ألبي الحسن علي .121

هـ، تحقيق عمر عبد السًلم تدمري، ط دار الكتاب العربي، 632األثير ت 
 م.1337 -هـ 1417بيروت، الطبعة األولى، 

الكامــل فــي ضــعفاء الرجــال، ألبــي أحمــد عبــد اهلل بــن عــدي الجرجــاني ت .126
هــــ، تحقيـــق عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود، وعلـــي محمـــد معـــوض، وعبـــد 361
ح أبـــــــو ســـــــنة، ط دار الكتـــــــب العلميـــــــة، بيـــــــروت، الطبعـــــــة األولـــــــى، الفتـــــــا
 م.1337هـ1418

الكشف الحثيـث عمـن ُرمـي بوضـع الحـديث، لسـبط ابـن العجمـي، إبـراهيم .127
ــــن محمــــد بــــن خليــــل الطرابلســــي الشــــافعي ت  هـــــ، تحقيــــق صــــبحي 841ب

السامرائي، ط عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، بيروت، الطبعة األولى، 
 م.1387 –ه 1427

كشــف األســتار عــن زوائــد البــزاار، لنــور الــدين علــي بــن أبــي بكــر الهيثمــي .128
هـ، تحقيق حبيب الرحمن األعظمي، ط مؤسسة الرسالة، بيروت،  827ت 

 م. 1373 -هـ  1333الطبعة األولى، 
الكواكــب النيِّــرات فــي معرفــة مــن اخــتلط مــن الــرواة الثقــات، لبركــات بــن  .123

هـــ، تحقيــق عبــد القيــوم عبــد 323ن الكيــال ت أحمــد بــن محمــد الخطيــب، ابــ
 م.1381رب النبي، ط دار المأمون، بيروت، الطبعة األولى  

لســـان العـــرب، لجمـــال الـــدين أبـــي الفضـــل محمـــد بـــن مكـــرم بـــن علـــي بـــن .132
 هـ. 1414ه، ط دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، 711منظور ت 

قًلني ت لســـان الميـــزان، ألبـــي الفضـــل أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر العســــ.131
هـــــــ، ط مؤسســــــة األعلمــــــي للمطبوعــــــات، بيــــــروت، الطبعــــــة الثانيــــــة، 812
 م.1371هـ 1332
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المجــروحين مــن الُمحــدِّثين والضــعفاء والمتــروكين، ألبــي حــاتم محمــد بــن .132
هـ، تحقيق محمـود إبـراهيم زايـد، ط 314حبان بن أحمد التميمي الُبستي ت 
مــدي الســلفي، ط هـــ، وتحقيــق ح1336دار الــوعي بحلــب، الطبعــة األولــى، 

 م.2222 -ه1422دار الصميعي بالسعودية، الطبعة األولى، 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمـي .133

 1414ه، تحقيق حسام الدين القدسي، ط مكتبة القدسـي، القـاهرة 827ت 
 م. 1334 -هـ
بـي زكريـا محيـي المجموع شرح المهذب، مع تكملة السـبكي والمطيعـي، أل.134

 هـ، ط دار الفكر، بدون تاريخ.676الدين يحيى بن شرف النووي ت 
محاسن االصطًلح، مطبوع مع مقدمـة ابـن الصـًلح، لسـراج الـدين عمـر .131

هـــ، تحقيــق د عائشــة عبــد الــرحمن، 821بــن رســًلن بــن نصــير البلقينــي ت 
 بنت الشاطئ، ط دار المعارف بمصر، بدون تاريخ.

بـي محمـد علـي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الظـاهري المحلاى باآلثـار، أل.136
 هـ، ط دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ. 416ت 
 616مختصر سنن أبي داود، لعبـد العظـيم بـن عبـد القـوي المنـذري، ت  .137

هــــ، تحقيـــق محمـــد صـــبحي بـــن حســـن حـــًلق،  ط مكتبـــة المعـــارف للنشـــر 
 م. 2212 -هـ  1431والتوزيع بالرياض، الطبعة األولى، 

مختلطــــين، لصــــًلح الــــدين أبــــي ســــعيد خليــــل بــــن كيكلــــدي العًلئــــي ت ال.138
هـ، تحقيق د رفعت فـوزي عبـد المطلـب، و د علـي عبـد الباسـط مزيـد، 761

 م.1336 -هـ 1417ط مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة األولى، 
المـدخل إلـى كتــاب اإلكليـل، ألبــي عبـد اهلل الحــاكم محمـد بــن عبـد اهلل بــن .133

قيــــــق د فــــــؤاد عبــــــد المــــــنعم أحمــــــد، ط دار الــــــدعوة هـــــــ، تح421محمــــــد ت 
 باالسكندرية، بدون تاريخ.
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مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما ُيعتبر مـن حـوادث الزمـان، ألبـي .142
هـــ، تحقيــق خليــل المنصــور، ط 768محمــد عبــد اهلل بــن أســعد اليــافعي ت 

 م. 1337 -هـ  1417دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 
ســـتدرك علـــى الصـــحيحين، لإلمـــام أبـــي عبـــد اهلل، محمـــد بـــن عبـــد اهلل الم.141

هـــ، ومعــه خًلصــة أقــوال الــذهبي فــي تلخــيص المســتدرك، 421الحــاكم ت 
تحقيق مصطفى عبـد القـادر عطـا، ط دار الكتـب العلميـة، الطبعـة األولـى، 

 م.1332هـ 1411
مســــند أبــــي يعلــــى، ألبــــي يعلــــى أحمــــد بــــن علــــي بــــن المثنــــى الَمْوِصــــلّي  .142
هـــــ، تحقيــــق حســــين ســــليم أســــد، ط دار المــــأمون للتــــراث، دمشــــق، 327ت

 م.1384 -ه1424الطبعة األولى، 
هــ، ط مؤسسـة قرطبـة، 241المسند، لإلمام أحمد بن حنبـل الشـيباني، ت .143

 بالقاهرة، بدون تاريخ.
مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر، ط دار الحديث 

م، وتحقيق شعيب األرنؤوط  1331 -هـ  1416ولى، بالقاهرة، الطبعة األ
 م.2221 -هـ  1421وغيره، ط مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، 

مشــاهير علمــاء األمصــار وأعــًلم فقهــاء األقطــار، ألبــي حــاتم محمــد بــن .144
هــ، تحقيـق مـرزوق علـى ابـراهيم، 314حبان بن أحمد بن حبان الُبستي ت 
 1411وزيــع بالمنصــورة، الطبعــة األولــى ط دار الوفــاء للطباعــة والنشــر والت

 م. 1331هـ ، 
مصــباح الزجاجــة فــي زوائــد ابــن ماجــه، ألبــي العبــاس أحمــد بــن أبــي بكــر .141

ه، تحقيــق محمــد الكشــناوي، ط دار العربيــة، بيــروت، 842البوصــيري ت 
 هـ. 1423الطبعة الثانية، 

 هـــ،327المعجــم، ألبــي يعلــى أحمــد بــن علــي بــن المثُنــى الَمْوِصــلّي، ت .146
تحقيــق إرشــاد الحــق األثــري، ط إدارة العلــوم األثريــة، فيصــل آبــاد، الطبعــة 

 ه. 1427األولى، 
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هـــ، ط 626معجـم البلـدان، ألبــي عبـد اهلل يــاقوت بـن عبــد اهلل الَحمـوّي ت .147
 م. 1331دار صادر، بيروت، الطبعة الثانية، 

معجم ابن األعرابي، ألبي سعيد بن األعرابي أحمد بن محمد بن زيـاد ت .148
هــــ، تحقيـــق وتخـــريج عبـــد المحســـن بـــن إبـــراهيم الحســـيني، ط دار ابـــن 342

 م.1337 -هـ  1418الجوزي بالسعودية، الطبعة األولى، 
المعجم، البن المقرئ، ألبي بكر محمد بـن إبـراهيم بـن علـي األصـبهاني، .143

هـــ، تحقيــق عــادل بــن ســعد ط مكتبــة الرشــد 381المشــهور بــابن المقــرئ ت 
 م. 1338 -هـ  1413ى، بالرياض، الطبعة األول

المعجــم األوســط، ألبــي القاســم ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب الطبرانــي ت .112
ه، تحقيق طارق بن عوض اهلل، وعبد المحسن بن إبـراهيم الحسـيني، 362

 ط دار الحرمين بالقاهرة، بدون تاريخ.
معرفــة الســنن واآلثــار، ألبــي بكــر أحمــد بــن الحســين بــن علــي البيهقــي ت .111

بــــد المعطــــي أمــــين قلعجــــي، ط دار الوفــــاء بالمنصــــورة، هــــ، تحقيــــق ع418
 م.1331هـ، 1412الطبعة األولى، 

معرفــة الصــحابة، ألبــي نعــيم أحمــد بــن عبــد اهلل بــن أحمــد األصــبهاني ت .112
هـ، تحقيق عادل بـن يوسـف العـزازي، ط دار الـوطن للنشـر بالريـاض، 432

 م. 1338 -هـ  1413الطبعة األولى 
ـــن منـــدة.113 ـــة الصـــحابة، الب ، محمـــد بـــن إســـحاق بـــن منـــدة العبـــدي ت معرف

هــــ، تحقيـــق د عـــامر حســـن صـــبري، ط مطبوعـــات جامعـــة اإلمـــارات 331
 م. 2221 -هـ  1426العربية المتحدة، الطبعة األولى، 

المعرفــــة والتــــاريخ، ليعقــــوب بــــن ســــفيان بــــن جــــوان الفارســــي الفســــوي ت .114
عــة هــ، تحقيــق أكـرم ضــياء العمـري، ط مؤسســة الرسـالة، بيــروت، الطب277

 م. 1381 -هـ 1421الثانية، 
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مغـاني األخيــار فـي شــرح أســامي رجـال معــاني اآلثــار، لمحمـود بــن أحمــد .111
ه، تحقيق محمد حسن إسماعيل، ط  811بن موسى بدر الدين العينى ت 

 م. 2226 -هـ 1427دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 
ج مــا فــي اإلحيــاء مــن المغنــي عــن حمــل األســفار فــي األســفار، فــي تخــري.116

األخبار، ألبي الفضل عبد الرحيم بـن الحسـين بـن عبـد الـرحمن الِعراقـّي ت 
هـــــ، مطبــــوع بهــــامش إحيــــاء علــــوم الــــدين للغزالــــي، ط دار ابــــن حــــزم، 826

 م. 2221 -هـ  1426بيروت، الطبعة األولى، 
المغنـــي فـــي الضـــعفاء، لإلمـــام شـــمس الـــدين محمـــد بـــن أحمـــد الـــذهبي ت .117

 د نور الدين عتر بدون طبعة، وبدون تاريخ. هـ، تحقيق748
معرفــة أنــواع علــوم الحــديث، وُيعــرف بمقدمــة ابــن الصــًلح، ألبــي عمــرو .118

هـ، تحقيق د نـور 643عثمان بن عبد الرحمن، المعروف بابن الصًلح ت 
هـ 1426الدين عتر، ط دار الفكر، سوريا، ودار الفكر المعاصر، بيروت، 

 م.1386 -
ديث، البـن الُملقِّـن عمـر بـن علـي بـن أحمـد الشـافعي المقنع فـي علـوم الحـ.113

ه، تحقيــــق عبــــد اهلل بــــن يوســــف الجــــديع، ط دار فــــواز 824المصــــري ت 
 هـ.1413للنشر، السعودية، الطبعة األولى، 

من ُتكلِّم فيه وهو موثاق أو صالح الحديث، ألبي عبد اهلل محمد بن أحمد .162
ضــيف اهلل الرحيلــي، ه، تحقيــق عبــد اهلل بــن  748بــن عثمــان الــذهبي ت 

 م. 2221 -هـ 1426الطبعة األولي 
من سؤاالت أبي بكـر أحمـد بـن محمـد بـن هـانئ األثـرم أبـا عبـد اهلل أحمـد .161

بـــــن محمـــــد بـــــن حنبـــــل، تحقيـــــق د عـــــامر حســـــن صـــــبري، ط دار البشـــــائر 
 م.2224 -هـ 1421اإلسًلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

رواية ابن طهمان، تحقيق  من كًلم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال.162
 د أحمد محمد نور سيف، ط دار المأمون للتراث بدمشق، بدون تاريخ.
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المنــتظم فــي تــاريخ األمــم والملــوك، ألبــي الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي بــن .163
هــ، تحقيـق محمـد عبـد القـادر عطـا، ومصـطفى 137محمد ابن الجوزي ت 

 1412عــة األولــى، عبــد القــادر عطــا، ط دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطب
 م. 1332هـ / 

المنهــــل العــــذب المــــورود، شــــرح ســــنن اإلمــــام أبــــي داود، لمحمــــود محمــــد .164
خطاب السـبكي، تحقيـق أمـين محمـود محمـد خطـاب، ط مطبعـة االسـتقامة 

 هـ. 1313 - 1311بالقاهرة، الطبعة األولى، 
موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر، ألبي الفضل أحمد بن .161

هـ، تحقيق حمـدي عبـد المجيـد السـلفي،  812ن حجر العسقًلني ت علي ب
ــــة،  ــــة الرشــــد بالريــــاض، الطبعــــة الثاني وصــــبحي الســــيد الســــامرائي، ط مكتب

 م. 1333 -هـ  1414
المؤَتِلف والمخَتِلف، ألبـي الحسـن علـي بـن عمـر بـن أحمـد الـدارقطني ت .166

مي، هـــــ، تحقيــــق موفــــق عبــــد اهلل عبــــد القــــادر، ط دار الغــــرب اإلســــًل381
 م.1386 -هـ 1426بيروت، الطبعة األولى، 

ــــح أوهــــام الجمــــع والتفريــــق، ألبــــي بكــــر أحمــــد بــــن علــــي بــــن ثابــــت .167 موضِّ
هـ، تحقيق د عبد المعطي أمين قلعجي، ط دار 463الخطيب البغدادّي ت 

 ه.1427المعرفة، بيروت، الطبعة األولى، 
ـ، هــ137الموضــوعات لعبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد ابــن الجــوزي ت .168

تحقيـــق عبـــد الـــرحمن محمـــد عثمـــان، ط المكتبـــة الســـلفية بالمدينـــة المنـــورة، 
 هـ. 1388 - 1386الطبعة األولى، 

هـ، تحقيق محمـد فـؤاد عبـدالباقي، ط 173الموطأ لإلمام مالك بن أنس ت.163
 م.1333 -هـ1413دار الحديث بالقاهرة، الطبعة الثانية، 

محمــد بــن أحمــد بــن  الموقظــة فــي علــم مصــطلح الحــديث، ألبــي عبــد اهلل.172
هـــــ، اعتنــــى بــــه عبــــد الفتــــاح أبــــو ُغــــّدة، ط مكتبــــة 748عثمــــان الــــذهبي ت 

 ه.1412المطبوعات اإلسًلمية بحلب، الطبعة الثانية، 
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ميزان االعتدال في نقد الرجال، لإلمام محمد بن أحمد بن عثمان الـذهبي .171
هـ، تحقيـق علـي محمـد البجـاوي، ط دار المعرفـة للطباعـة والنشـر، 748ت 

 م. 1363 -هـ  1382بيروت، الطبعة األولى، 
ُنخــب األفكــار فـــي تنقــيح مبــاني األخبـــار فــي شــرح معـــاني اآلثــار، ألبـــي .172

هـــ، تحقيــق 811محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــدر الــدين العينــى ت 
ياســــر بــــن إبــــراهيم، ط وزارة األوقــــاف والشــــؤون اإلســــًلمية بقطــــر، الطبعــــة 

 م.2228 -هـ  1423األولى، 
رايـــة ألحاديـــث الهدايـــة، مـــع حاشـــيته بغيـــة األلمعـــي فـــي تخـــريج نصـــب ال.173

هــ، تحقيـق محمـد 762الزيلعي، ألبي محمد عبد اهلل بن يوسف الزيلعي ت 
عوامـــــة، ط مؤسســـــة الريـــــان للطباعـــــة والنشـــــر، بيـــــروت، الطبعـــــة األولـــــى، 

 م.1337 -هـ1418
النكــت علــى كتــاب ابــن الصــًلح، ألبــي الفضــل أحمــد بــن علــي بــن حجــر .174

هـــ، تحقيــق ربيــع بــن هــادي المــدخلي، ط عمــادة البحــث 812ني ت العســقًل
 -هـــ1424العلمــي بالجامعــة اإلســًلمية، بالمدينــة المنــورة، الطبعــة األولــى، 

 م.1384
النهاية في غريب الحديث واألثر، ألبي السعادات، المبارك بن محمـد بـن .171

ط هـ، تحقيق طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، 626األثير، ت
 م.1373 -هـ 1333المكتبة العلمية، بيروت، 

النهايـــة فـــي الفـــتن والمًلحـــم، ألبـــي الفـــداء إســـماعيل بـــن عمـــر بـــن كثيـــر .176
ـــد العزيـــز، ط دار 774القرشـــي الدمشـــقي، ت  هــــ، تحقيـــق محمـــد أحمـــد عب

 م. 1388 -هـ  1428الجيل، بيروت 
ـــن أيبـــك الصـــفدي ت .177 ـــوافي بالوفيـــات، لصـــًلح الـــدين خليـــل ب هــــ، 764ال

ق أحمــد األرنــاؤوط، وتركــي مصــطفى، ط دار إحيــاء التــراث، بيــروت، تحقيــ
 م.2222 -هـ1422
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 خامســـًا :

 الفقه العام
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