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 . ندى عبدهللا خليل.م.دأ
 اإلسالميةكمية العمـك  /جامعة بغداد

 ملخصال
الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى المبعكث رحمة لمعالميف نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كعمى الو      

 كصحبو اجمعيف 
 اما بعد ... 

 ،ية بعد القراف الكريـسالمني لمشريعة اإلمما الشؾ فيو اف السنة النبكية ىي المصدر الثا      
كقد ىيا هللا سبحانو رجاال افذاذا حافظكا عمى السنة مف  ،سالـكىي باب عظيـ مف ابكاب اإل
يحيى بف معيف أحد ىؤالء الرجاؿ الذؼ كاف لو السبق  ماـكاإل ،تحريف الغاليف كانتحاؿ المبطميف

فتكمـ في  ،ميا كاعظمو اال كىك عمـ الرجاؿفي عمكـ السنة النبكية فعاش في جنبات اشرؼ عمك 
كالجل اف اككف احد خدمة السنة النبكية الشريفة فقد ارتايت اف  ،الركاة جرحا كتعديال كتراجما ...

يحيى بف معيف بركاية المفضل بف غساف  ماـاكتب بحثي ىذا فاخترت جمع كدراسة تاريخ اإل
 ،دمة كتمييد كاربعة مباحث كخاتمةكقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمة عمى مق ،الغالبي

كالمبحث الثاني لمركاة الذيف  ،ابف معيف ماـلمركاة الذيف كثقيـ اإل األكؿخصصت المبحث 
كالمبحث الرابع ذكرت فيو ركاية  ،كالمبحث الثالث لمركاة الذيف بيف ابف معيف تراجميـ ،جرحيـ

كذكرت في خاتمة البحث ما جاء  ،الغالبي عف ابف معيف في اثبات الصحبة كذكر سنكات الكفاة
 في البحث مختصرا كالنتائج التي تمخض عنيا  . 

Abstract 

     The Hadith is the second source for Islamic Shara after the holy Quran 

.It was saved by intellectual men from deviation . Imam Yahya Bin 

Ma'een was one of those men . He was the precedence in the sciences of 

Hadith . He dealt with the Hadith noblest sciences which called 

Biographical Evaluation . He talked about the narrators ' weakness ' 

revising and interpretations .  

  The research consists of introduction, forward, four chapters and a 

conclusion . The first chapter deals with the trustful narrators who wear 

trusted by Imam Yahya . The second is concentrated on untruthful 

narrators . The third chapter deals with narrators that Ibn Ma'een showed 

their interpretations . The fourth chapter shed light on the story of Al- 
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Ghalabyi about  Ibn  Ma'een . The conclusion includes the results and 

findings of the study. 

 المقدمة 
و الالمبعكث رحمة لمعالميف نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كعمى  كالصالة كالسالـ عمىرب العالميف الحمد هلل      

كنحف  ،حساف الى يكـ الديفإبكصحبو كمف سار عمى نيجو كتمسؾ بسنتو كاقتدػ بيديو كاتبعيـ 
 معيـ يا ارحـ الراحميف . 

  اما بعد ...
 ،عد القراف الكريـية بسالممما الشؾ فيو اف السنة النبكية ىي المصدر الثاني لمشريعة اإل      

حافظكا عمى السنة مف سبحانو رجاال افذاذا  كقد ىيا هللا ،سالـكىي باب عظيـ مف ابكاب اإل
الذؼ كاف لو السبق حد ىؤالء الرجاؿ أيحيى بف معيف  ماـكاإل ،تحريف الغاليف كانتحاؿ المبطميف

فتكمـ في  ،اال كىك عمـ الرجاؿ فعاش في جنبات اشرؼ عمكميا كاعظموفي عمكـ السنة النبكية 
ككف احد خدمة السنة النبكية الشريفة فقد ارتايت اف كالجل اف ا ،...جرحا كتعديال كتراجما  الركاة

ركاية المفضل بف غساف بيحيى بف معيف  ماـفاخترت جمع كدراسة تاريخ اإلاكتب بحثي ىذا 
الدارمي كالدكرؼ كابف كقد ركاه عنو ائمة كبار مثل يحيى بف معيف تكاريخ عدة  ماـكلإل ،الغالبي

اال اف ركايتو عنو لـ تصل الينا نو المفضل الغالبي كممف ركاه ع ،بسؤاالتومحرز كابف الجنيد 
 فشرعت في جمع ما تناثر منو في بطكف الكتب .

خصصت  ،ث كخاتمةاربعة مباحك كتمييد مى مقدمة عاقتضت طبيعة البحث تقسيمة  كقد    
حث كالمب ،كالمبحث الثاني لمركاة الذيف جرحيـ ،ابف معيف ماـالذيف كثقيـ اإللمركاة  األكؿالمبحث 

كالمبحث الرابع ذكرت فيو ركاية الغالبي عف ابف  ،الثالث لمركاة الذيف بيف ابف معيف تراجميـ
ما جاء في البحث كذكرت في خاتمة البحث  ،معيف في اثبات الصحبة كذكر سنكات الكفاة

 مختصرا كالنتائج التي تمخض عنيا . 
  :المنيج الذؼ اتبعتو في ىذا البحث

في كتب التاريخ كالطبقات كالجرح  اجمع ماتناثرد البدء باختيار المكضكع شرعت مستعينة باهلل بع
كتركت الركايات  ،ايات تاريخية فحسبما قالو ابف معيف ركاية الغالبي مف رك  ،كالتعديل كالتراجـ

  :كرتبتيا عمى النحك االتي ،بقراءتيا بدأتثـ  ،النيا التنسجـ كعنكاف البحث ،الحديثية
 .معيف عمى حسب عناكيف المباحث التي ذكرتيا  ابف أقكاؿصنفت  -ٔ
 كسنة كفاتو .  ،كامال اعرؼ باسـ الراكؼ  -ٕ
 اك جرح اك تكضيح ترجمة كغيرىا . الغالبي عف ابف معيف مف تكثيق ثـ اكتب ما قالو  -ٖ
 ثـ ابيف ما قالو ابف معيف عف الترجمة في ركاياتو االخرػ .  -ٗ
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 رح كالتعديل في الراكؼ . ائمة الج ما ذكرهاشير ثـ انقل  -٘
 . عمى ترجح عندؼ بناء   ،يـ في الراكؼ أقكالجمع  ائجنتكابيف في الخالصة ماتكصمت اليو  -ٙ

الغالبي ركاية ابف قد جمع تاريخ  ،اؿ عكدة الغزؼ  أحمدزىراء بف  كالبد اف انكه اف االستاذ ابا
 أقكاؿف دراستيا اك مكازنتيا بابف معيف دك  قكاؿاال انو عبارة عف جمع أل ،في االنترنت ،معيف

 فقد بذلت ما ،كلست ازعـ اني استكفيت كل التراجـ التي ركاىا الغالبي عف ابف معيف ،العمماء
فاف كنت اصبت في شيء منيا فممو  ،مف هللا التكفيق كالسداد آممة   ،ةبكسعي مف جمع كدراس

 ،اليدؼسبي اني سعيت البمغ كاف لـ اكفق لبعض منو فح ،كلو الفضل اكال كاخرا ،الحمد كالمنة
كالحمد هلل رب العالميف كالصالة  ،فرحـ هللا مف كقف عمى سيكؼ اك كىمي فاصمحو ،كالكماؿ هلل

 كالسالـ عمى سيدنا دمحم كعمى الو كصحبو اجمعيف . 
 يحيى بن ومعين والمفضل الغابي  مامنبذة مختصرة عن حياة اإل :لتمييدا

 يحيى بن معين  مامنبذة مختصرة عن حياة اإل :اوال
  :ونلسبو وكنيتو ونلسبتوالسمو 
  ،الحافعيحيى بف معيف بف عكف بف زياد بف بسطاـ بف عبد الرحمف أبك زكريا البغدادؼ      

أىل الحديث في زمانو كالمشار إليو مف بيف أقرانو. كلد  إماـ ،مكلى غطفاف ،أصمو مف سرخس
 .ٔاالنبار  مف أىل ،في خالفة ابي جعفر المنصكر ،ىػٛ٘ٔسنة 

  :السرتو
فقد  ،التعريف باسرة يحيى بف معيف سكػ اسطر قميمة -عمى كثرتيا -لـ تبيف لنا المصادر     

ككاف عمى خراج الرؼ  ،عض الضكء عمى حياة ابيو فقد كاف أبكه كاتبا لَعبد هللا بف مالؾالقت ب
ى الحديث حتى لـ فمات فخمف البنو يحيى ألف ألف درىـ ك خمسيف ألف درىـ فأنفقو كمو عم

، اما الحاكـ ٕكاف لو ابنا كبنتا كاختا كابف اخت اسمو إسحاؽ بف عبدهللا  ،يبق لو منو نعل يمبسو
، كاظف اف ٖكيحيى بف معيف لـ يعقب ذكرا كلو أعقاب مف بناتو رأيت كيال منيـ ببغداد  :فقد قاؿ

ابف  ،إف لي ابن ا َصِغْير ا :ْيٍف َيُقكؿُ َسِمْعُت َيْحَيى بف َمعِ  :فقد قاؿ ابف ُمْحِرز ،كالمو ليس دقيقا
  قكاؿ، كلعمو مات كىك صغير جمعا بيف األٗكابنة بنت خمس كعشريف سنة  ،سنتيف كسبعة َأْشُير

 
 :ىبومذ

                                         
 .  ٜٚٔ/ٔب ( تيذيب التيذئ
 .  ٕٔٗ/ٙ، كتاريخ بغداد ٕٖٛ( سؤالت السممي لمدارقطني ٕ
 . 79( معرفة علوم الحديث 3

 .  ٕٔ٘( معرفة الرجاؿ ٗ
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، ٔانو حنفي المذىب :كقاؿ الذىبي ،يحيى بف معيف مف فقياء المحدثيف ماـعد الحاكـ اإل     
ُقْمُت ِلَيْحَيى بف َمِعْيٍف: ترػ أف ينظر اْلرَُّجل في  :بف معيفكقد بيف ذلؾ ابف الجنيد في سؤالتو ال

ـٍ أف ينظر  اِفِعّي، كَأِبي َحِنْيَفة؟ َفَقاَؿ: ما أرػ ِلُمْسِم َشْيء مف الرأؼ؟ َفَقاَؿ: أؼ رأؼ؟ ُقْمُت: رأؼ اْلشَّ
، ينظر في رأؼ َأِبي َحِنْيَفَة َأَحبُّ ِإَليَّ مف أف ينظرَ  اِفِعيِّ اِفِعيِّ في رأؼ  في رأؼ اْلشَّ  . ٕاْلشَّ

  :عقيدتو
يحيى بف معيف التي نقمت الينا يتبف لنا انو كاف مف اىل السنة  ماـاإل أقكاؿكمف خالؿ      

اْلُقْرآف  ،َيُقكؿ َسِمعت ابف معيف :قاؿ الدكرؼ  :وأقكاليـ فمف أقكالكالجماعة يعتقد اعتقادىـ كيقكؿ ب
اأْلَْيَماف يِزيد َكيْنقص َكُىَك  َقاَؿ ابف معيف :كايضا ،ا ِمْنُو مَرار اَكاَلـ هللا َكَلْيَس بمخمكؽ َسِمعت َىذَ 

 ،يا أبا زكريا :فقاؿ ،))سمعت يحيى بف معيف كسألو رجل :قاؿ ابف محرزايضا ك  ،َٖقكؿ َكعمل 
اليس يقكؿ هللا ال  :فقاؿ الرجل ،نعـ نراه :ما تقكؿ ىل نرػ ربنا يكـ القيامة ؟ فقاؿ يحيى بف معيف

و األبصار كىك يدرؾ األبصار؟ فقاؿ يحيى بف معيف:  ذاؾ فى الدنيا كأما فى اآلخرة تدرك
ا  :َسِمْعُت َيْحَيى بف َمِعْيٍف َيُقكؿُ  :، كقاؿ ابف محرز ايضاٗ((فسيرػ  ))كنحف نقكؿ ال نرػ ِبِو َبْأس 

 .٘((كىك قكؿ أىل السنة عندنا ،ِإْف َشاَء هللا ،أنا مؤمف :أف َيُقكَؿ اْلرَُّجل
  :وخو وتاميذهشي
  شيوخو :اوال

كقد ىيا هللا سبحانو شيكخا اجالء اخذكا  ،حرص العمماء عمى اخذ العمـ مف افكاه الرجاؿ      
فقد تتممذ ابف معيف عمى عمماء عصره مف ائمة الجرح كالتعديل كغيرىـ   ،بيده فكانكا خير قدكة لو

سماعيل بف عياش ،كإسماعيل بف عمية كعبد  ،كعبد هللا بف المبارؾ ،ميدؼكعبد الرحمف بف  ،كا 
 .ٙكغيرىـ  ،كيحيى بف َسِعيد القطاف ،كككيع بف الجراح ،الرزاؽ بف ىماـ

 
 

 ثانيا: تاميذه

                                         
 .  ٛٛ/ٔٔ، كسير اعالـ النبالء ٕٚ( ينظر معرفة عمـك الحديث ٔ
 ٔٛسؤالت ابف الجنيد  (ٕ
 .ٖٙٗك  ٖٖٗ/ٖتاريخ ابف معيف بركاية الدكرؼ  (ٖ
 . ٖٚ/ٕركاية ابف محرز  تاريخ ابف معيف (ٗ
 . ٖٕ٘معرفة الرجاؿ عف ابف معيف  (٘
  ٜٚٔ/ٓٔينظر تيذيب التيذيب  (ٙ
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لما كاف يحيى بف معيف ذا قدر عظيـ مف المعرفة فقد التف حكلو كثير مف التالميذ ينيمكف      
رة الى اف بعض شيكخو كانكا كالبد مف االشا ،مف عممو فمنيـ مف سمعو كمنيـ مف الزمو

يختمفكف اليو كعفاف بف مسمـ كبيز بف اسد كحباف بف ىالؿ البصرؼ كبعضيـ كاف يسالو كككيع 
، كال شؾ ٔخيثمة زىير بف حرب  بف حنبل كابي أحمدو كبف الجراح كاف مف اقرانو مف رككا عن

بف  أحمدك  ،كأبك داكد ،كمسمـ ،البخارؼ  :اف مف ترؾ عمما نافعا لو تالميذ كثيركف مف ابرزىـ
كدمحم بف يحيى  ،بف َأبي خيثمة أحمدكأبك بكر  ،كأبك خيثمة زىير بف حرب كىما مف اقرانو ،حنبل

 ،كأبك ُزْرَعة الدمشقي ،كأبك ُزْرَعة الرازؼ  ،كأبك حاتـ الرازؼ  ،كالمفضل بف غساف الغالبي ،الذىمي
 .ٕكخمق كثير 

  :رحاتو
مف  ،كال يتأتى ذلؾ اال بالرحمة كالطكاؼ ،الكاسع بطمب العمـكاف الىل الحديث االىتماـ       

 ،كعرؼ عف عممائنا انيـ يبحثكف عف العمـ اينما كجد كيرحمكف الى بالد بعيدة ،اجل االستزادة
 :فقاؿ  ،ككاف يعيب عمى الذؼ ال يرحل في طمب العمـ ،كقد اعطي ابف معيف حظا مف ذلؾ

ب كمنادػ القاضي كابف المحدث كرجل يكتب في بمده ))أربعة ال تؤنس منيـ رشدا حارس الدر 
فقد رحل ابف معيف في طمب العمـ الى الحجاز كاليمف كاغمب  ،ٖ((كال يرحل في طمب الحديث

))ارتحل إلى بالد  :قاؿ الخميمي كاصفا البالد التي رحل الييا ابف معيف ،بالد الشاـ كمصر
ثـ رجع إلى البصرة  ،ف فأتى عمى حديثيـثـ دخل اليم ،الحجاز كأقاـ بيا كأتى عمى حديثيـ
لك لـ نكتب الحديث مف  :ثـ خرج إلى الشاـ كمصر ثـ قاؿ ،كالككفة فأقاـ عند أئمة ذلؾ الكقت
 .ٗ((مائة كجو ما كقعنا عمى الصكاب

  :وفاتو
ثالث مات بمدينة الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص في أياـ الحج قبل أف يحج لسبع بقيف مف ذؼ القعدة سنة      

كغسل عمى أعكاد النبي صمى هللا  ،كثالثيف كمائتيف كقد استكفى خمسا كسبعيف سنة دفف بالبقيع
 .٘ثـ صمي عميو مرارا بعد ذلؾ  ،كصمى عميو الكالي ،عميو كسمـ

 المفضل بن غلسان الغابي نبذة مختصرة عن لسيرة  :ثانيا

                                         
 ٓٛ/ٕٔ، كسير اعالـ النبالء ٕٕٔمعرفة الرجاؿ   (ٔ
  ٖٗ٘/ٖٔتيذيب الكماؿ  (ٕ
 . ٗ٘معرفة عمـك الحديث  (ٖ
 . ٕٓٓاالرشاد  (ٗ
 ،ٕٖٙ/ٗ، كالتعديل كالتجريح ٛٙ/ٖتاريخ الدكرؼ  (٘
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 السمو  :اوال
بف معاكية بف عمرك بف خالد ابف غالب ىك ابك عبدالرحمف المفضل بف غساف بف المفضل   

، كىك خالد بف ٔكغالب أمو -ألف مشددة ثـ باء مكحدة ثـ بفتح الغيف كبعدىا الـ  -الغالبي  
كالغالبي  ،الحارث بف أكس، لو صحبة، ككلى أصبياف لعثماف، كىك كالد الغالبييف الذيف بالبصرة

 . ٕسكف بغداد كحدث بيا  ،بصرؼ االصل
 ألسرتو  :ثانيا
 ابنو  -ٔ

كىك  ،أبك أمية الغالبي البزاز القاضي ركػ التاريخ عف كالده ،أحكص بف المفضل بف غساف    
كلي قضاء البصرة ككاسط  ،بف عبدة الضبي أحمدبف أبي الشكارب ك اكركػ عف  ،شيخ لمطبراني

ث لى أف مات سنة ثالقبض عميو كالي البصرة كسجنو إ ،ليس بو باس :قاؿ الدارقطني ،كاألىكاز
 .ٖمائة بالبصرة

 ابكه   -ٕ
 ،سكف بغداد كحدث بيا ،كيكنى ابا معاكية ،مف أىل البصرة ،غساف بف المفضل الغالبي    

كاف مف عقالء الناس دخل عمى  ،كذكره دمحم بف سعد في تسمية مف كاف ببغداد مف المحدثيف
عمى بف مقدـ كبشر  يركػ عف أبى عاصـ النبيل خالد بف الحارث كعمر ابف  ،المأمكف فاستعقمو

 ،بف حنبل أحمدك  ،ركػ عنو دمحم بف مسمـ بف كاره كعباس بف ابى طالب ،بف المفضل كالبصرييف
كقد رأػ صالحا المرؼ كسمع منو أشياء حكاىا عنو ابنو المفضل عنو  ،كابنو المفضل بف غساف

عشرة  مات في سنة تسع ،غساف بف المفضل الغالبي بصرػ ثقة :قاؿ الدارقطني ،عف صالح
 .ٗكمائتيف 

 . ٘دمحم بف غساف، ركػ عنو أخكه المفضل :اخكه -ٖ
 شيكخو كتالميذه  -ٗ
 

  :شيوخو

                                         
  ٕٖٔ/ٗلنسبة إلى غالب كىك كالد خالد بف غالب البصرؼ، ينظر االنساب لمسمعاني ىذه ا (ٔ
  ٛٛ/ٓٙتاريخ دمشق  (ٕ
 ٕٓٙ/ٔ، كلساف الميزاف ٓٗٔ/ٔ، كميزاف االعتداؿ ٔٙ/ ٘ٔ، كتاريخ بغداد ٘ٔٗ/ٔتبصير المنتبو  (ٖ
  ٖٙٚ/ ٙيخ بغداد ، كتار ٔ/ٛ، كالثقات البف حباف ٘ٚ/ٙكالجرح كالتعديل  ٜٛٔ/ٙالطبقات الكبرػ  (ٗ
 ، ٘ٔٗ/ٔتبصير المنتبو  (٘
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ىشاـ بف إسماعيل العطار كىشاـ بف عمار كعبيد بف عثماف كبحمص عمي  :سمع بدمشق    
 بف عباس كأبا اليماف يحيى بف صالح .

ف كسفياف بف عيينة الياللي كأبا أباه غساف بف المفضل كيحيى بف سعيد القطا :كسمع بالعراؽ
بف داكد الخريبي  كعبيد هللا ابف مكسى كيعمى بف عبيد اعامر عبد الممؾ بف عمرك كعبد هللا 

سماعيل ابف عمية كسالـ بف نكح كعبد الرحمف بف ميدؼ  ،كركح بف عبادة ،كمحاضر بف المكرع كا 
براىيـ بف أبي الكزير كسعيد ابف عامر الضبعي كمؤمل بف إس ماعيل كقريش بف أنس كأبا داكد كا 

الطيالسي كأبا عاصـ الضحاؾ بف مخمد كأبا الكليد الطيالسي كأبا عاصـ كدمحم بف بكر البرساني 
كحماد بف مسعدة كمعاذ بف معاذ ككىب بف جرير كبشر بف عمر الزىراني كسميماف بف حرب 

 سى الكاقدؼ كحماد بف عيكسعيد بف سميماف سعدكية كعارما أبا النعماف البصرؼ كدمحم بف عمر 
 .ٔبف حنبل كيحيى بف معيف  أحمدالزبيرؼ كالييثـ بف خارجة ك  غريق الجحفة كمصعب

  :تاميذه
أبك أمية األحكص بف المفضل بف غساف كأبك يكسف يعقكب بف شيبة  (ابنو) :ركػ عنو

 كجعفرالفرائضي السدكسي كأبك بكر بف أبي الدنيا كابك القاسـ البغكؼ كأبك الميث نصر بف القاسـ 
الباكردؼ كأبك العباس السراج كأبك القاسـ عمر بف عبد هللا بف عمر بف عمار بف أبي حساف 

 . ٕبف يعقكب  أحمدالبغدادؼ الزيادؼ ك 
  :العمماء في المفضل أقكاؿ -ٗ

 . ٖككاف مف أصحاب يحيى بف معيف  :قاؿ ابف حباف    
سكف بغداد  ،ضل بف غساف بف المفضل الغالبيأبك عبد الرحمف المف :الحاكـ أحمدقاؿ أبك     

بف داكد الخريبي..... ككاف اعف عبد هللا حدث ايضا ك  ،بصرؼ األصلكىك  ،كحدث بيا عف أبيو
 .ٗثقة 
 .٘كاف ثقة  ،كاف مف أصحاب يحيى بف معيف :كقاؿ الخطيب    
 صنف تاريخا كثير الفائدة كاختصره في أصغر منو . :كقاؿ ابف عساكر    

 ومعارفو  علومو
                                         

 . ٛٛ/ٓٙتاريخ دمشق  (ٔ
 المصدر نفسو .  (ٕ
  ٔٛ/ٛالثقات  (ٖ
 .ٛٛ/ٓٙتاريخ دمشق  (ٗ
 ٜٔٗ/ٔ، كتبصير المنتبو ٓٛ/ٕ، كالمنتقى في سرد الكنى ٕٗٔ/ٚ، كتاريخ بغداد  ٔٛ/ٛالثقات البف حباف  (٘

ٔ/ٜٗٔ 
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  :ركايتو لمتاريخ :اوال
لـ يصمنا عمى شكل مؤلف  كلكنو ،تاريخ ذكره العمماء في مظانيـ لممفضل بف غساف الغالبي    

يل ككتب الطبقات السيما كتب الجرح كالتعد ،في الكتب مبثكثة  أقكاؿعمى شكل كانما  ،مستقل
)) كاف يكنس بف أبي إسحاؽ  :في تاريخ الغالبي :قاؿ ابف رجب الحنبمي: كالدليل عمى ذلؾ

ذكر الغالبي في  :كقاؿ ايضا ،((مضطربا  في حديث أبيو ،مستكؼ الحديث في غير أبي إسحاؽ
 .ٔ( . يريد سميماف بف بالؿ (كابف بالؿ قط ،)) القطكاني يؤخذ عنو مشيخو المدينة :التاريخ قاؿ

ل بف الغالبي ببغداد. ركػ كفييا المفض :قاؿ الذىبي فيمف تكفي سنة ست كأربعيف كمئتيف    
 .ٕعف عبد الرحمف بف ميدؼ كطبقتو، كلو تاريخ مفيد 

سمعت  في )تاريخ المفضل بف غساف الغألبي(: حدثنا سعيد بف عامر، قاؿ:  :قاؿ ابف حجر
 ،أك أسيك ،: )إنما أنسى-ملسو هيلع هللا ىلص  - قاؿ النبيعائشة: السيدة عبدهللا بف المبارؾ قاؿ: قالت 

 .ٖألسف(
  :اىتمامو بعمـك الحديث :ثانيا

بف اثنا عبد هللا بف جعفر الرقى قاؿ ثنا مخمد  :فقد ركػ الخطيب البغدادؼ بسنده اف الغالبي قاؿ
 .ٗال بأس بتقديـ الحديث كتأخيره إذا أصبت المعنى :حسيف عف ىشاـ بف حساف عف الحسف قاؿ

 : تصحيح الركايات ثالثا
لحديث الذؼ حدث بو البراء بف عازب قاؿ لقيت خالي كمعو ا :قاؿ المفضل بف غساف الغالبي

الحربة فقاؿ بعثني رسكؿ هللا }ملسو هيلع هللا ىلص{ إلى رجل تزكج امرأة أبيو أقتمو . كىك منظكر بف زباف بف 
سيار بف عمرك الفزارؼ فقد ذكر الغالبي أف الذؼ تزكج إمرأة أبيو منظكر بف زباف ال أبكه كذلؾ 

 .٘ىك الصحيح 
  :وايتو التاريخ عن ابن معينر 

كلكف تالميذه الذيف  ،و في الرجاؿأقكاليحيى بف معيف لـ يدكف بنفسو  ماـمف المعمكـ اف اإل   
كىي عبارة عف ركايات دكنيا اصحابيا ككصمت الينا عمى شكل  ،اخذكا عنو تصدكا ليذه الميمة

كلو مف الكتب كتاب  :حيى ابف معيفي ماـكىذا ما اكده ابف النديـ اذ قاؿ في ترجمتو لإل ،مؤلفات

                                         
 .  ٕٖٛك  ٖٖٓشرح عمل الترمذؼ البف رجب  (ٔ
 .   ٘ٛ/ٔالعبر فيمف خبر غبر  (ٕ
 .  ٕٚٔ/ ٘ينظر كتاب االيماف مف فتح البارؼ  (ٖ
 . ٕٙٗالكفاية في عمـ الركاية   (ٗ
 .   ٘ٔٔتيذيب مستمر االكىاـ  (٘



 9  

 

 . ندى عبدهللا خليل.م.دأ                  ية لساملعلوم اإلامجلة                تاريخ اإلمام َيحيى بن َمعين
                      (8( اللسنة )37العدد )    ِرَوايُة الغّابي جمعًا ودرالسة

 

كابف محرز كابف الجنيد كتاريخ الدكرؼ كالدارمي  ،ٔيخ عممو اصحابو عنو كلـ يعممو ىكالتار 
  كغيرىا .

 مف ضمنيا  تاريخ ،كركايات دكنيا اصحابيا لـ تصل الينا عمى شكل مؤلفات النيا فقدت   
ادؼ في معرض حديثو عف العمكـ التي الخطيب البغدفقد ذكره  ،يحيى بف معيف ركاية الغالبي

مثل كتاب يحيى   ،ثـ تكاريخ المحدثيف ككالميـ في أحكاؿ الركاة :فقاؿيحتاج الييا طالب العمـ 
ككتابو الذؼ يركيو عنو المفضل بف غساف  ،بف معيف الذؼ يركيو عنو عباس بف دمحم الدكرؼ 

كتاريخ خميفة بف خياط *  ككتابو الذؼ يركيو عنو الحسيف بف حباف البغدادؼ ،الغالبي
 .ٕالعصفرؼ....

  الرواة الذين وثقيم ابن معين :األولالمبحث 
 ،أبك دمحم الجرجاني ،بف أبي طيبة أحمدبف عيسى بف سميماف الجرجاني كىك  أحمد  -ٔ

 ىػ .ٖٕٓت  ،ركػ لو النََّسائي ،، الزاىد ابف الزاىدٖقاضي قكمس 
 .ٗثقة  ،بف أبي طيبة الجرجاني أحمد :بف معيف يقكؿا سمعت :المفضل الغالبي قاؿ

  :بن ابي طيبة أحمدالعلماء في  أقوال
 ،كذكره ابف حباف في ثقاتو ،يعد في الجرجانييف :كقاؿ ابك زرعة ،يكتب حديثو :قاؿ ابك حاتـ

صالح  :كقاؿ الذىبي ،حدث بأحاديث كثيرة بجرجاف كبقكمس :كقاؿ حمزة بف يكسف الجرجاني
 .٘صدكؽ لو أفراد مف العاشرة :كقاؿ ابف حجر ،الحديث

 
 
 

  :الخاصة

                                         
 .  ٕٕٖالفيرست البف النديـ  (ٔ

بف  *  قاؿ الخطيب كىك يترجـ لمحسيف بف حباف : كلو عف يحيى كتاب غزير النفع، ركػ عنو ابنو عمي
 .  ٖٙ/ٛالحسيف، ىذا الكتاب عف ابيو كجادة، ينظر تاريخ بغداد 

 .  ٙٛٔ/ٕالجامع الخالؽ الراكؼ  (ٕ
قكمس : كىك تعريب ككمس، كىي ككرة كبيرة كاسعة تشتمل عمى مدف، كقرػ، كمزارع، كىي في ذيل جباؿ  (ٖ

 .  ٖٔ/ٓٔطبرستاف، كىي بيف الرؼ كنيسابكر، ينظر معجـ البمداف 
 .  ٕٛ٘/ٙالبف عدؼ  الكامل (ٗ
، ٜٖ٘/ٔ، كتيذيب الكماؿ ٕٗٛ/ٜ، كالثقات ٘ٙ/ ٓٔ، كالجرح كالتعديل  ٕٔٚ/ٕالتاريخ الصغير لمبخارؼ  (٘

 .  ٖٔ، كتقريب التيذيب ٕٛ/ٕٔ، كتيذيب التيذيب ٜٙ/ٔكمف لو ركاية في الكتب الستة 
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كثقو  تحديد مرتبتو فبعضيـلكنيـ لـ يتفقكا عمى  ،بف عيسى أحمداتفقت كممة النقاد عمى تعديل 
كابف حباف كبعضيـ انزؿ درجتو كابي حاتـ كالذىبي كلعل ذلؾ بسبب  مطمقا كابف معيف

 .   اعلم وهللا ،كخالصة االمر فيو انو ثقة كلو افراد ،تفرده باحاديث
تكفي بالككفة  ،أبك دمحم الككفي ،القرشياسباط بف دمحم  بف ميسرة بف عبد الرحمف بف خالد  -ٕ

 ىػ .ٕٓٓسنة 
كقد رأيت  :كقاؿ ايضا ،كالككفيكف يضعفكنو ،أسباط بف دمحم ثقة :قاؿ الغالبي عف ابف معيف    

 .ٔأسباط بف دمحم ببغداد بدار القطف
  :ػابن معين االخر أقوال
ليس بو  :قمت ليحيى بف معيف فأسباط بف دمحم كيف حديثو ؟ قاؿ :قاؿ عثماف بف سعيد الدارمي  

أسباط ليس بو  :كقاؿ عباس سمعت يحيى يقكؿ ،َأْسَباط بف ُمَحمَّد: ِثَقة   :بأس، كقاؿ ابف الجنيد
سباط َقاَؿ يحيى كأ :كايضا ،أسباط بف دمحم ثقة :كفي مكضع اخر ،ككاف يخطئ عف سفياف ،بأس

سمعت يحيى بف  :كقاؿ ابف ابى خيثمة فيما كتب إلى ،بف ُمَحمَّد قد كتبت َعنُو نزؿ َدار اْلقطف
كىك عندنا  ،الككفيكف يضعفكنو :"كقاؿ ابف البرقي عف ابف معيف ،معيف يقكؿ: اسباط بف دمحم ثقة

 .ٕ"  ثبت فيما يركػ عف مطرؼ كالشيباني كقد سمعت انا منو
  :اطالعلماء في السب أقوال
كقاؿ ابف عمار  ،فيو بعض الضعف كقد حدثكا عنوك  ،ثقة صدكقاكاف  :قاؿ ابف سعد    

فذىبنا  ،آالؼ حديث فاسمعكا منوثالثة إف السباط بف دمحم القرشي  :قاؿ لنا ككيع :المكصمي
كقاؿ الحسف بف  ،ال بأس بو :كقاؿ العجمي ،ككاف حديثو ثالثة آالؼ :قاؿ ،فسمعناىا منو

يا  :فمما كاف بعد أياـ رأني فقاؿ ،ابف المبارؾ عف أسباط كابف فضيل فسكتسألت  :عيسى
سالت أبا  :كقاؿ اآلجرؼ  ،ال بأس بو :كقاؿ النسائي ،صاحباؾ ال أرػ أصحابنا يرضكنيما ،حسف

 ،صالح :كقاؿ ابك حاتـ ،ربما ييـ في شئ :كقاؿ العقيمي  ،ثقة :داكد عف أسباط بف دمحم فقاؿ
 ،كقاؿ ابف شيبة حدثنا جدؼ قاؿ أسباط بف دمحم ككفي ثقة صدكؽ  ،وثقاتكذكره ابف حباف في 

 أحمدكقاؿ ابف خمفكف: كسئل عنو ابف السكرؼ ك  ،قدـ بغداد كحدث بيا :كقاؿ الخطيب البغدادؼ

                                         
  ٙ٘/٘ٔتاريخ بغداد  (ٔ
، كسؤاالت ابف الجنيد ٖٔٗك ٕٓٚ/ٖابف معيف ركاية الدكرؼ ، كتاريخ ٗٚتاريخ ابف معيف ركاية الدارمي   (ٕ

، كتيذيب التيذيب ٙ٘/٘ٔ، كتاريخ بغداد ٕٖٚ/ٔ، كالتعديل كالتجريح ٖٖٖ/ٓٔ، كالجرح كالتعديل ٕٛٔ/ٔ
ٔ/ٖ٘ٔ . 
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 ،صدكؽ  :كفي مكضع اخر ،ثقة مشيكر :كقاؿ الذىبي ،المركزؼ كأبك بكر الحضرمي فقالكا: ثقة
 .ٔثقة ضعف في الثكرؼ مف التاسعة :كقاؿ ابف حجر ،دثالمح ماـالشيخ اإل :كفي آخر
  :الخاصة

اختمف النقاد في اسباط فعده البعض في الدرجة العميا مف التكثيق كابف سعد مع استثناء     
كابف معيف كيعقكب ابف ابي شيبة كابك  ،عف الثكرؼ ركايتو  في بعض الضعف فيو كلعمو يقصد

االثبات كالذىبي كابف حجر ف كنقل ابف خمفكف عف جماعة اذ ذكره مع بعض داكد كالدارقطني 
كبعضيـ  ،المركزؼ كابكبكر الحضرمي أحمدمف العمماء تكثيقيـ المطمق لو كىـ ابف السكرؼ كابك 

انزلو كجعمو في الدرجة التالية كىـ عثماف ابف ابي شيبة كابك حاتـ كتفرد بتميينو ابف المبارؾ 
ف ابف معيف اف الككفييف يضعفكنو كىؤالء كالميـ ال يدؿ كالعقيمي فضال عف قكؿ الغالبي ع

كخالصة القكؿ انو ثقة  ،خاصة عف الثكرؼ عمى التضعيف المطمق كانما تضعيفيـ لو نسبي 
 مكثر لو بعض االخطاء ضعيف في الثكرؼ خاصة .

 مات بعد المائتيف .  ،يعد في البغدادييف ،أبك المنذر الكاسطي ،إسماعيل بف عمر -ٖ
َثَنا  :الغالبي اؿ المفضل قَ      ليس بو  ،َعف أبي المنذر مف تجار أىل كاسط ،بف َمِعيفا َحدَّ
 ٕكىك إسماعيل بف ُعَمر ،بأس
  :العلماء في السماعيل أقوال
أبك المنذر إسماعيل بف  :بف حنبل عمف اكتب مف المشيخة ؟ قاؿ حمدقمت أل :قاؿ المركزؼ    

كقاؿ  ،كاف ثقة :كقاؿ الخطيب ،وثقاتحباف في  كذكره ابف ،صدكؽ  :تـكقاؿ ابك حا ،عمر
 .ٖكثقو بف المديني  ،ثقة مف التاسعة :قاؿ ابف حجرايضا ك  ،كاف عبدا  صالحا   :الذىبي

  :الخاصة
 ككصفكه الصالح .  ،نرػ اف العمماء الذيف ترجمكا السماعيل بف عمر انيـ كثقكه

قدـ بغداد عمى أبى جعفر  ،العنسيأبك عتبة الحمصي  ،إسماعيل بف عياش بف سميـ -ٗ
  .ىػٔٛٔكقيل سنة  ،ىػٕٛٔالمنصكر ككاله خزانة الكسكة كحدث ببغداد حديثا كثيرا تكفي سنة 

                                         
، كالثقات البف ٖٖٖ/ٓٔ، كالجرح كالتعديل ٖٖٓ/ٔ، كسؤاالت االجرؼ البي داكد ٜٔٔ/٘الطبقات الكبرػ  (ٔ

، كاكماؿ تيذيب ٖٗ٘/ٕ، كتيذيب الكماؿ ٙ٘/٘ٔ، كتاريخ بغداد ٕٖٚ/ٔكالتعديل كالتجريح  ،ٕٚ/٘حباف 
 .  ٕٙ، كتقريب التيذيب ٖٚٔ/ٕٔ، كتيذيب التيذيبٖٙ/ٕالكماؿ 

  ٕٕٗ/ٙتاريخ بغداد  (ٕ
، كتاريخ ٖ٘/ٚ، كالثقات ٜٓٔ/ٓٔ، كالجرح كالتعديل ٙ٘ٔ/ٔ، ك التاريخ الكبير ٕٕٛ/ٛطبقات ابف سعد  (ٖ

، كتيذيب التيذيب  ٕ٘/ٗ، كتاريخ اإلسالـ ٕ٘/ٕ، كالكاشف ٗ٘ٔ/ٖ،  كتيذيب الكماؿ ٕٕٗ/ٙ بغداد
 . ٚٚ، كتقريب التيذيب ٖٔ/ٕ
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كاما ما ركػ  ،ثقة في أىل الشاـ ،إسماعيل بف عياش ،سمعت يحيى بف معيف يقكؿ :قاؿ الغالبي
 .ٔعف غيرىـ ففيو شئ

  :ابن معين االخرى  أقوال
إف  :قمت ،َعف إسماعيل بف عياش ،يعني أباه ،كسألتو :عمي بف المديني َقاؿ َعبد هللا بف   

ففيو  ،فأما ما ركػ عف غير أىل الشاـ ،إنو  ثقة فيما يركؼ عف أىل الشاـ :يحيى بف َمِعيف يقكؿ
عف يحيى بف  ،َكَقاؿ عثماف بف َسِعيد الدارمي ،فضعفو فيما ركػ عف أىل الشاـ كغيرىـ ،شيء
سمعت يحيى بف َمِعيف  :َكَقاؿ دمحم بف عثماف بف َأبي شييبة ،يككف بو بأس أرجك أف ال :َمِعيف
كأما ركايتو عف أىل الحجاز فإف كتابو  ،إسماعيل بف عياش ثقة فيما ركػ عف الشامييف :يقكؿ
إذا حدث عف  :عف يحيى بف معيف ،َكَقاؿ مضر بف دمحم األسدؼ ،فخمط في حفظو عنيـ ،ضاع

ذا حدث عف الحجازييف كالعراقييف ،فحديثو مستقيـ ،الشامييف َقاؿ َعباس ك  ،خمط ما شئت ،كا 
كِرؼُّ  َكاَف ِإْسَماِعيل  بف معيف  َقاَؿ يحيى :كايضا ،إسماعيل بف عياش ثقة :بف َمِعيفا عف  ،الدُّ

َـّ يمقي و ِإَلْيِيـ فيكتبكنو بف َعيَّاش يْقعد َكَمَعُو َثاَلَثة َأك َأْرَبَعة َفيْقَرأ كتابا كىـ َمَعو َكالنَّاس مجتمعكف ث
ا َيُقكؿ شِيدت ِإْسَماِعيل  ابف معيفِإالَّ ُأكَلِئَؾ الثَّاَلَثة َأك اأْلَْرَبَعة َسِمعت  كتابوَكلـ ينظر ِفي  ،َجِميع 

اؿ َكقَ  ،َكَلِكنِّي شيدتو يممى إمالء َفكتبت َعنوُ  ،بف َعيَّاش َكُىَك يحدث َىَكَذا َفمـ أكف آخذ ِمْنُو َشْيئا
إذا حدث عف الشيكخ  :فقاؿ ،بف َمِعيف عف إسماعيل بف عياشا سألت  :أحمدبف َعبد هللا 

بف َمِعيف سئل ا :َكَقاؿ أبك بكر بف َأبي خيثمة ،،دمحم بف زيادك ،شرحبيل بف مسمـ :مثل ،الثقات
قيل   ،كالعراقيكف يكرىكف حديثو ،الشاـليس بو بأس في أىل  :فقاؿ ،عف إسماعيل بف عياش

 :كقاؿ أبك داكد ،كالىما صالحاف :ا أثبت بقية أك إسماعيل بف عياش ؟ فقاؿأييم :البف معيف
سمعت يحيى بف  :قاؿ ابف محرزايضا ك  ،إسماعيل بف عياش ثقة :بف معيف يقكؿيحيى سمعت 

 .ٕمعيف يقكؿ اسماعيل بف عياش ثقة إذا حدث عف ثقة
  :العلماء في السماعيل أقوال
سماعيل بف عبد هللا بف َلِييَعة،  :احبا حديث بمدىمارجالف ىما ص :قاؿ عمي ابف المديني    كا 

سمعت  :بف المدينىكقاؿ عبدهللا بف عمي  ،ف عياش عندؼ ضعيفبإ :كفي مكضع اخر ،عياش
ثبت عمى حديث كاف لك  ،ما كاف أحد أعمـ بحديث أىل الشاـ مف إسماعيل بف عياش :أبى يقكؿ

                                         
 .  ٜٗ/ٜ، كتاريخ دمشق ٓ٘ٔ/ٙتاريخ بغداد   (ٔ
، كتاريخ ابف معيف ٔٔٗك  ٖٗٛ/ ٗ، كتاريخ ابف معيف بركاية الدكرؼ ٜٙتاريخ ابف معيف ركاية  الدارمي  (ٕ

، ٕٗٔ/ٔ، كالمجركحيف البف حباف ٕٜٔ/ٖ، كالجرح كالتعديل ٕٗٗ، كالمعرفة كالتاريخ ٓٛ/ٔمحرز  ركاية ابف
 .  ٓٙٔ/ٔ، كميزاف االعتداؿ ٙٛٔ/ٔ، كتذكرة الحفاظ ٕ٘ٗ/ٙ، كتاريخ بغداد ٛٚٗ/ٔكالكامل 
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كحدث عنو عبد الرحمف بف ميدؼ قديما  ،خمط في حديثو عف أىل العراؽ اال انو ،أىل الشاـ
كخمط  ،إسماعيل بف عياش في الشامييف غاية :عف دحيـ ،َكَقاؿ عثماف بف َسِعيد الدارمي ،كتركو

ذا حدث عف غير أىل بمده ،إذا حدث عف أىل بمده فصحيح :كَقاؿ الُبخاِرؼُّ  ،عف المدنييف  ،كا 
كىك في حديث الثقات مف  ،لكذابيفكاف مف أركػ الناس عف ا :كقاؿ الجكزجاني ،ففيو نظر
ىك  :كقاؿ دحيـ ،كقاؿ يزيد بف ىاركف ما رأيت أحفع منو ،منو في حديث غيرىـ أحمدالشامييف 

ثقة عند  ،َكَقاؿ يعقكب بف َشْيَبة: إسماعيل بف عياش ،في الشامييف غاية كخمط عف المدنييف
كايتو عف أىل العراؽ كأىل كفي ر  ،يحيى بف َمِعيف كأصحابنا فيما ركػ عف الشامييف خاصة

كىك  ،كقاؿ يعقكب الفسكؼ: كتكمـ قكـ في إسماعيل ،ككاف عالما بناحيتو ،المدينة اضطراب كبير
يغرب عف ثقات  :ما تكممكا قالكا كأكثر ،كال يدفعو دافع ،عدؿثقة  ،أعمـ الناس بحديث الشاـ

َكَقاؿ  ،بف عياشاقيا أحفع مف إشاميا كال عر ما رأيت  :بف ىاركف اكقاؿ يزيد  ،المدنييفالمكييف ك 
الشامييف ؟  :قمت ،ما حدث عف مشايخيـ :عف إسماعيل بف عياش فقاؿ أحمدسألت  :أبك داكد

ما ركػ  :بف حنبل أحمدعف  ،َكَقاؿ ابك طالب ،فعنده مناكير ،فأما حدث عف غيرىـ ،نعـ :قاؿ
سمعت  :اخر كفي مكضع ،صحيحصحيح كما ركػ عف أىل الحجاز فغير  فيك عف الشامييف

ما ركػ عف الشاميف  ،إسماعيل بف عياش :كفي اخر ،إسماعيل بف عياش يركؼ عف كل ضرب
ليس أحد  :كفي اخر ،يغمط ،ففيو ضعف ،كأىل العراؽ ،كما ركػ عف أىل المدينة ،فيك صحيح

َكَقاؿ    ،ضعيف :كقاؿ النسائي ،أركػ لحديث الشامييف مف إسماعيل بف عياش كالكليد بف مسمـ
كركايتو عف أىل  ،في ركايتو عف أىل العراؽ كأىل الحجاز بعض الشئ :أحمدعف  ،حاتـ َأبك

ا  ،يكتب حديثو ،ىك ليف :كقاؿ ابك حاتـ في مكضع اخر ،الشاـ كانو أثبت كأصح ال أعمـ أحد 
كسئل أبك زرعة عف إسماعيل بف عياش كيف ىك في الحديث  ،كف عنو إال أبك إسحاؽ الفزارؼ 

كثير الخطأ في  :كقاؿ ابف حباف ، انو غمط في حديث الحجازييف كالعراقييفاال ،؟  قاؿ: صدكؽ 
 ،بف عياشكاف الفزارؼ قد ركػ عف ا :كقاؿ أبك صالح الفراء ،فخرج عف حد االحتجاج بو ،حديثو

يا أبا إسحاؽ ذكرت عند إسماعيل بف  :فقاؿ ،أف رجال جاء إلى أبي إسحاؽ" كذلؾ  ،ثـ تركو
ذاؾ رجل ال يدرػ ما يخرج  :كقاؿ ابك اسحاؽ ،"أيما رجل لكال أنو شكي  :فقاؿ إسماعيل ،عياش

عمف يركؼ ال تكتبكا عف إسماعيل بف عياش  :كقاؿ ايضا ،مف رأسو يعني اسماعيل بف عياش
إما أف  ،اذا ركػ عف العراقييف ال يخمك مف غمط :بف عدؼا َكَقاؿ  ،يعرؼ كال عمف ال يعرؼ

ركػ عنو ثقة  كحديثو عف الشامييف إذا ،أك مكقكفا يرفعو ،يكصمو أك ُمْرسال   ،يككف حديث ا برأسو
إسماعيل بف عياش ممف يكتب حديثو كيحتج بو في حديث االمر جممة كفي  ،فيك مستقيـ

كاف مف أكعية العمـ إال  :كقاؿ الذىبي ،حدث ببغداد حديث ا كثيرا :قاؿ الخطيب ،الشامييف خاصة
، كأنو كاف يعتمد عمى حفظو فكقع خمل في حديثو عف أنو ليس بمتقف لما سمعو بغير بمده
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عالـ أىل الشاـ في عصره مختمف في  :كقاؿ ابف حجر  ،الحجازييف كغيرىـ ككاف أحكؿ أزرؽ 
مط تخي ،صدكؽ في ركايتو عف أىل بمده :كايضا ،كحديثو عف الشامييف مقبكؿ عند االكثر ،تكثيقو

 .ٔمف الثامنة  ،في غيرىـ
  :الخاصة

 ،اف العمماء قد اجمعكا عمى االحتجاج باحاديث اسماعيل بف عياش عف الشامييفنرػ      
 ،كاجمعكا ايضا عمى عدـ قبكؿ ماركاه عف غير اىل بمده ،ككصفكه بالثقة كالصدكؽ عنيـ خاصة

كاف يعتمد عمى حفظو فكقع  :كقد عمل ذلؾ الغمط عنيـ الذىبي بقكلو ،كالحجازييف كالعراقييف
كاما ما جاء عف ابي اسحاؽ الفزارؼ فانو مف جرح  ،حجازييف كغيرىـخمل في حديثو عف ال

 كهللا اعمـ .  ،االقراف فال يؤخذ بو
كلي القضاء بالمكصل  ،مف ابناء خراساف ،أبك عمي البغدادؼ ،الحسف بف مكسى االشيب -٘

اله فمـ يزؿ ببغداد إلى أف ك  ،ثـ قدـ بغداد في خالفة المأمكف  ،كحمص لياركف أمير المؤمنيف
 ىػ .ٜٕٓسنة  األكؿفتكجو إلييا فمات بالرؼ في شير ربيع  ،المأمكف قضاء طبرستاف

 .ٕلـ يكف بو بأس  :عف يحيى ،َقاؿ المفضل بف غساف الغالبي
  :ابن معين االخرى  أقوال
 .ٖثقة  :بف َمِعيفعف ا ،الدارمي عثماف  قاؿ    

  :العلماء في الحلسن أقوال
كَقاؿ ابف سعد  ،كاف ببغداد كأنو ! كضعف امره :ف المديني َعف أبيوَقاؿ َعبد هللا بف عمي ب    

ضابطا لحديث  ،مف متثبتي أىل بغداد :أحمدكقاؿ  ،كاف ثقة صدكقا في الحديث :في طبقاتو
 ،بف خراشكا ،كصالح بف دمحم ،َكَقاؿ ،ثقة :عف عمي بف المديني :كَقاؿ أبك حاتـ ،شعبة كغيره
كَقاؿ الحافع أبك بكر الخطيب معقبا عمى كالـ  ،وثقاتحباف في  كذكره ابف ،صدكؽ   :كأبك حاتـ

ثقة  :كقاؿ الذىبي ،كقد كثقو يحيى بف َمِعيف كغيره ،ال أعمـ عمة تضعيفو إياه :عمي بف المديني
  ،كبيف الذىبي اف قكؿ عمي بف المديني )ثقة( اثبت ،الفقيو الحافع الثقة ماـاإل :مشيكر كايضا

 
 .ٔف التاسعةثقة م :كقاؿ ابف حجر

                                         
كاشف ، كالٖٙٔ/ٖ،  كتيذيب الكماؿ ٜٕٔ/ٔ،  كالكامل ٕٜٔ/ٖ، كالجرح كالتعديل ٙ٘ٔ/ٔالتاريخ الكبير  (ٔ

 . ٚٚ، كتيذيب التيذيب، كتقريب التيذيب ٓٙٔ/ٔ، كميزاف االعتداؿ ٙٛٔ/ٔ، كتذكرة الحفاظ ٕٙ/ٕ
 . ٕٖٛ/ٙ، كتيذيب الكماؿ ٕٛٗ/ٚتاريخ بغداد  (ٕ
 . ٜٛتاريخ ابف معيف ركاية الدارمي  (ٖ
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  :الخاصة
كعقب الخطيب كالذىبي عمى تضعيف عمي  ،اجمع العمماء ممف ترجـ لمحسف االشيب انو ثقة   

 ،بانو ليس في محمو كالظاىر انو تراجع عف قكلو بتكثيقو في قكلو االخر ،بف المديني لالشيب
 كهللا اعمـ . 

 مف أىل الككفة . ،أبك يكنس  ،الخميل بف زرارة -ٙ
 ،كالخميل بف زرارة ،حكاـ بف سمـ :الرازيكف ال بأس بيـ :قاؿ يحيى بف معيف ،ؿ الغالبيقا     

 .ٕكسممة بف الفضل األبرش قاضييـ ،كنعيـ بف ميسرة
  :العلماء في الخليل أقوال

 ٖذكره ابف حباف في ثقاتو 
  :الخاصة

 كر ابف حباف لو . عدا قكؿ ابف معيف كذ ، تبيف حاؿ الخميل بف زرارةأقكااللـ اجد لمعمماء 
مكلى بني سعد بف زيد  ،أبك حفص :كُيقاؿ ،أبك بكر ،الَبْصِرؼّ الربيع بف صبيح السعدؼ  -ٚ

إلى في البحر ، خرج غازيا ٗمف أكؿ مف صنف كبكب بالبصرة  :قاؿ الراميرمزػ  ،مناة
خالفة  ػ  فيىٓٙٔر البحر في ارض السند سنة فمات فدفف في جزيرة مف جز  ،اليند

  .الميدؼ
 .٘الربيع كمبارؾ صالحاف  :قاؿ المفضل الغالبي عف بف معيف    
  :ابن معين االخرى  أقوال

 :قاؿ الدارمي ،ثقة :سألت يحيى بف معيف عف الربيع بف صبيح فقاؿ :قاؿ ابف محرز     
ُىَك  :لو تقم ،َكَكَأنَُّو لـ يطره ،َلْيَس ِبِو َبْأس :بف معيف َعف الّربيع بف صبيح َفَقاؿَ يحيى  َكَسَألت

ضعيف  :بف معيفيحيى كقاؿ بف أبي خيثمة عف  ،َما أقربيـ :أحب ِإَلْيؾ َأك اْلُمَبارؾ ؟ َفَقاؿَ 
يف الحديث كىك مثل ضع :بف معيف عف مبارؾ فقاؿسألت ا :أحمدبف كقاؿ عبد هللا  ،الحديث

                                                                                                                     
، كتيذيب ٓ٘ٗ/ٔ، كالتعديل كالتجريح ٖٙ/ٚ، كالثقات ٖٚ/ٖ،  كالجرح كالتعديل ٛٔٔ/ٕالتاريخ الكبير  (ٔ

، كتيذيب ٜ٘٘/ٜ، كسير اعالـ النبالء ٖٛٗ/ٔ، كميزاف االعتداؿ ٛ٘/ٕ، كالكاشف ٕٖٛ/ٙالكماؿ 
 ، كتقريب التيذيب . ٕٙٔ/ٔالتيذيب

  ٖٜٗ/ٜٕ، كتيذيب الكماؿ ٖٖٓ/ٖٔتاريخ بغداد  (ٕ
  ٚٛ/ٚ، كالثقات ٖٓٛ/ٖ، كالجرح كالتعديل ٔٙ/ٕالتاريخ الكبير (ٖ
 .  ٕٙٗ/ٕالمحدث الفاصل  (ٗ
 ٕٓ/ٜ، كتيذيب التيذيب ٕٔٛ/ٚ، كسير اعالـ النبالء ٓٛٔ/ٕٚ، كتيذيب الكماؿ ٕٗٔ/ٖٔتاريخ الخطيب  (٘
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يو ال كقاؿ ف ،كقاؿ مرة أخرػ: ضعيف ،قاؿ يحيى ثقة :كقاؿ ابف شاىيف ،في الضعف الربيع 
 . ٔالّربيع بف صبيح ِثَقة  :َسِمعت يحيى َيُقكؿ :كقاؿ الدكرؼ  ،بأس بو رجل صالح

  :العلماء في الربيع أقوال
 :كقاؿ ايضا ،سئل شعبة عف الربيع بف صبيح كالمبارؾ بف فضالة فقاؿ: مبارؾ احب الي منو  

 :َقاؿ عفاف بف مسمـكَ  ،إف في الربيع خصاال تككف في الرجل الخصمة الكاحدة منيا فيسكد بيا
ذا مدح الرجل بغير صناعتو فقد كىض  الشافعي كاف الربيعكقاؿ  ،أحاديثو كميا مقمكبة غزاء كا 

كاف يحيى  :كقاؿ ابف عمار المكصمي ،كاف ضعيفا في الحديث :كقاؿ ابف سعد ،أؼ دؽ عنقو
بأس بو رجل  ال :أحمدكقاؿ  ،صالح ليس بالقكؼ  :ابف المدينيعمي كقاؿ  ،بف َسِعيد ال يرضاه

كاف الربيع ال  :قاؿ لي أبك الكليد الطيالسي :كفي مكضع اخر ،صدكؽ  :كقاؿ البخارؼ  ،صالح
 :قاؿ أبك الكليد :سمعت أبا داكد قاؿ :كقاؿ االجرؼ  ،شيخ صالح صدكؽ  :َكَقاؿ أبك ُزْرَعة ،يدلس

تمط عميو مسائل زعمكا أنو اخ :كسمعت أبا داكد يقكؿ ،ما تكمـ أحد في الربيع إال كالربيع فكقو
ال يحدث بف سعيد ككاف يحيى  ،كاف عبد الرحمف يحدث عف الربيع :قاؿ الفالس ،عطاء كالحسف

كقاؿ  ،فتكمـ فيو بكالـ ليف ،كذكر )يعني أبا عبد هللا( الربيع بف صبيح :كقاؿ المركذؼ ،عنو
 ،جل صالحىك في بدنو ر  :الربيع بف صبيح ؟ قاؿ لي :بف حنبل( حمدقمت )يعني أل :الميمكني

الربيع بف  :قمت ألبي عبد هللا :كقاؿ ايضا ،كأنو ضعف أمره ،كليس عنده حديث يحتاج إليو فيو
كليس بو  ،كالحسف مسائل ،لو أشياء يركييا عف عطاء ،ليس لو كثير شيء يسنده :صبيح ؟ قاؿ

ضعف المبارؾ بف فضالة كالربيع بف صبيح ي :كقاؿ الجكزجاني ،كقاؿ الفالس ليس بالقكؼ  ،بأس
 :كقاؿ الساجي ،ضعيف :َكَقاؿ النََّسائي ،كقاؿ العجمي ال بأس بو ،حديثيما ليسا مف أىل الثبت

َكَقاؿ يعقكب  ،رجل صالح :َكَقاؿ أبك حاتـ ،ضعيف الحديث أحسبو كاف ييـ ككاف عبدا صالحا
ككاف مف عباد أىل البصرة  :كقاؿ ابف حباف ،ضعيف جدا ،رجل صالح صدكؽ ثقة :بف َشْيَبة

ككاف ييـ فيما يركؼ كثيرا حتى  ،كاف يشبو بيتو بالميل ببيت النحلمف كثرة التيجد ك  ،زىادىـك 
فال يعجبني االحتجاج  ،مف صناعتوالحديث لـ يكف كقع في حديثو المناكير مف حيث ال يشعر ك 

 لو :َكَقاؿ ابف عدؼ ،كفيما يكافق الثقات فإف اعتبر بو معتبر لـ أر بذلؾ بأسا ،بو إذا انفرد
كقاؿ  ،كال بركاياتو ،كأرجك أنو ال بأس بو ،كلـ أر لو حديث ا منكرا جدا ،أحاديث صالحة مستقيمة

  :كاخرػ  ،كاف صدكقا غزاء عابدا :كقاؿ الذىبي ،ليس بالمتيف عندىـ :الحاكـ أحمدأبك 
 

                                         
، كتاريخ ابف معيف ركاية ٔٔٔ، كتاريخ ابف معيف ركاية الدارمي ٛٚ/ٔتاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز  (ٔ

 .  ٙٔ ، كتاريخ اسماء الثقات البف شاىيفٖ/ٖك ٜٔ/ٔ، كالعمل ألحمد ٖٛ/ٗالدكرؼ 
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 . ٔككاف عابدا مجاىدا  ،صدكؽ سيئ الحفع :كقاؿ ابف حجر ،حسف الحديث
  :الخاصة

لنقاد في الحكـ عمى الربيع بف صبيح بيف معدؿ كمجرح كما اختمف كل فريق في اختمف ا    
بل اختمف بعض النقاد فيو فتارة عدلكه كتارة لينكه كابف معيف كعده  ،تحديد المرتبة التي يستحقيا

 ،الجميكر في الدرجة التالية لمتكثيق المطمق اما المضعفكف فجميكرىـ جعمكه ممف يعتبر بو
نو في ادنى درجات التعديل كما بيف ذلؾ ابف عدؼ اذ قاؿ كارجك انو ال باس بو كالرحج فيو ا

 :قاؿ عنو مرةالذىبي راس المتاخريف ككذا عده البخارؼ فقاؿ عنو صدكؽ ككذلؾ  ،كبركاياتو
 كهللا اعمـ . ،الباس بو حسف الحديث :فيك ،كمرة حسف الحديث ،ككاف صدكقا

مكلى آؿ أبي سفياف بف  ،كعبد الرحمف الشامي الدمشقيأب ،القاسـ بف عبد الرحمف الشامي -ٛ
 ىػ .ٕٔٔت  ،مف فقياء دمشق ،حرب اأُلَمِكؼ 

 ،ةإمامالقاسـ أبك عبد الرحمف صاحب أبي  ،قاؿ يحيى بف معيف :قاؿ المفضل بف غساف    
 .ٕثقة ،ةإمامالذؼ يركؼ عف أبي  ،كفي ركاية ابف شعيب

  :ابن معين االخرى  أقوال
ة إمامَيُقكؿ اْلَقاِسـ بف عبد الرَّْحَمف الَِّذؼ يْركػ َعف أبي ابف معيف َسِمعت يحيى  :ؼ قاؿ الدكر     
 :كقاؿ إبراىيـ ،إذا ركػ عنو الثقات أرسمكا ما رفع ىؤالء :كقاؿ بف معيف في مكضع آخر ،ِثَقة

كال  سمعت يحيى يقكؿ القاسـ أبك عبد الرحمف ثقة الثقات يرككف عنو يعني القاسـ ىذه األحاديث
 .ٖثـ قاؿ يجئ مف المشايخ الضعفاء ما يدؿ حديثيـ عمى ضعفيـ  ،يرفعكنيا

  :العلماء في القالسم أقوال
قاؿ أبك بكر  ،لو حديث كثير في بعض حديث الشامييف أنو أدرؾ أربعيف بدريا :قاؿ ابف سعد    
لنبي )صمى ة عف اإمامحديثا عف القاسـ الشامي عف ابى كذكر  بف حنبل  أحمدسمعت  :االثـر

كقاؿ يركػ عمى بف يزيد الشامي هللا عميو كسمـ( في اف الدباغ طيكره  فانكره كحمل عمى القاسـ 
قاؿ بعض  :ايضا أحمدكقاؿ  ،كقاؿ ما أرػ ىذا اال مف قبل القاسـ ،عنو اعاجيب كتكمـ فييما

                                         
، كسؤاالت ٙٙ/ٕ، كالمعرفة كالتاريخ ٘ٔ، كاحكاؿ الرجاؿ ٙٛ/ٖ، كالتاريخ الكبير ٖ/ٖك  ٜٔ/ٔالعمل ألحمد  (ٔ

، ٜٙٔ/ٕ، كالجرح كالتعديل ٕ٘/ٖ، كالضعفاء لمعقيمي ٙٔ، كتاريخ اسماء الثقات ٙٗ/ٕاآلجرؼ البي داكد 
، شرح عمل الترمذؼ ٜٛ/ٜيب الكماؿ ، كتيذٕٔ٘/ٚ، كتاريخ بغداد ٕٖٛ/ٗ، كالكامل ٜٕٙ/ٔكالمجركحيف 

، كجامع ٕٚٛ/ٚ، كسير اعالـ النبالء ٛٓٔ، كالمغني ٕٙ/ٗ، كميزاف االعتداؿ ٙٛ/ٕ، كالكاشف ٜٔٔ/ٔ
 . ٖٔٙ، كتقريب التيذيب ٔٙٔ/ٕ، كتيذيب التيذيب ٜٓٔ/ٚ، كلساف الميزاف ٗٚٔالتحصيل 

 ٗٓٔ/ٜٗتاريخ ابف عساكر  (ٕ
 ٖٕٓ/ٚ،  كتيذيب التيذيب ٗٓٔ/ٜٗ، كتاريخ ابف عساكر ٕٛٗ/ٗتاريخ ابف معيف بركاية الدكرؼ  (ٖ
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 ،بل القاسـيقكلكف ىذه مف ق ،الناس ىذه المناكير التي يركييا عنو جعفر كبشر بف نمير كمطرح
كما حدث بشر بف  أحمدقاؿ  ،في حديث القاسـ مناكير مما يركييا الثقات يقكلكف مف قبل القاسـ

بف حنبل  أحمدكقاؿ جعفر بف دمحم بف أباف الحراني سمعت  ،نمير عف القاسـ قاؿ شعبة ألحقكه بو
شامي تابعي  ،سـي أبي قاؿ  القاحدثن :أحمدكقاؿ صالح بف  ،يقكؿ ما أرػ البالء إال مف القاسـ

ة ركػ عنو إمامسمع عميا كابف مسعكد كأبا  :كقاؿ البخارؼ  ،كليس بالقكؼ  ،يكتب حديثوك  ،ثقة
العالء بف الحارث كابف جابر ككثير بف الحارث كسميماف بف عبد الرحمف كيحيى بف الحارث 

ديثيـ كبشر بف نمير كنحكىـ في ح و مثل جعفر بف الزبيركأما مف يتكمـ في ،أحاديث مقاربة
عف عبد الرحمف بف يزيد بف جابر قاؿ ما رأيت أحدا  :كركػ البخارؼ بسنده ،مناكير كاضطراب

أفضل مف القاسـ كنا بالقسطنطينية فكاف الناس يرزقكف رغيفيف رغيفيف في كل يكـ فكاف يتصدؽ 
 ،كليس بالقكؼ  ،يكتب حديثو ،شامي تابعي ثقة :كقاؿ العجمي ،برغيف كيصـك كيفطر عمى رغيف

كاف القاسـ خيارا فاضال أدرؾ أربعيف رجال مف المياجريف كاألنصار، كقاؿ   :كقاؿ الجكزجاني
كابف  ،كذكر أبك حاتـ  أف ركايتو عف عمي ،ةإمامكىك شامي ثقة كىك صاحب أبي  :الترمذؼ
كقاؿ أبك إسحاؽ  ،كاف يركؼ عف الصحابة المعضالت :كقاؿ ابف حباف ،كعائشة مرسمة ،مسعكد
كاف القاسـ مف فقياء  :كقاؿ ابف األشقر إبراىيـ بف الحصيف ،ف مف ثقات المسمميفكا :الحربي
القاسـ بف عبدالرحمف مكلى جكيرية  اف ك :حدثنا أبي قاؿ األحكص بف الغالبيكقاؿ  ،دمشق

ة كقد اختمف الناس فيو إمامكىك الذؼ يحدث عف أبي  ،منكر الحديث :بنت يزيد بف معاكية
صدكؽ  :كقاؿ ابف حجر ،متكمـ فيو :كقاؿ العالئي ،مف يضعف ركايتو منيـفمنيـ مف يكثقو ك 

 .ٔةإمامكقيل لـ يسمع مف أحد مف الصحابة إال مف أبي  ،يغرب كثيرا مف الثالثة
  :الخاصة

كصف العمماء القاسـ بف عبدالرحمف بكثرة الحديث كالصالح كالفضل زيادة عمى رؤيتو لعدد     
 اما مف تكمـ فيو فقد  ،كىذه االكصاؼ ال ترفع مف شاف الراكؼ  ،غير قميل مف الصحابة الكراـ

كانو يركؼ المناكير كقد عزا بعضيـ ىذه  ،نرػ اف عمماء النقد تكممكا في القاسـ بف عبد الرحمف
كاقكؿ كهللا اعمـ اف القاسـ قد كثقو العمماء لكف ليس  ،المناكير الى مف ركػ عنو مف الضعفاء

 بأعمى درجات التكثيق . 
 المغيرة بف مسمـ القسممي، أبك سممة السراج، المدائني، أصمو مف مرك. -ٜ

                                         
، كسنف ٖٛٓ/ٖ، كالمعرفة كالتاريخ ٜٔ، احكاؿ الر جاؿ ٔٚ/ٚ، كالتاريخ الكبير ٖٖٓ/ٛطبقات ابف سعد   (ٔ

، كجامع ٖ٘ٛ/ٖٕ، كتيذيب الكماؿ ٗٓٔ/ٜٗ، كتاريخ ابف عساكر ٕٗٔ/ٖ، كالجرح كالتعديل ٙ/ٗالترمذؼ 
 . ٕٚ٘، كتقريب التيذيب ٚٓٔ/ٚ، كلساف الميزاف ٜٕٛ/ٛالتيذيب  ، كتيذيبٖٕ٘التحصيل 
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 .ٔثقة  :قاؿ الغالبي عف بف معيف
  :ابن معين االخرى  أقوال
َسَأَؿ ابف َأِبي َغاِلب َيْحَيى بف َمِعْيٍف، كأنا شاىد، عف اْلُمِغْيَرة بف ُمْسِمـ  :قاؿ ابف الجنيد   

َبْير، كايضا: ُسِئَل َيْحَيى، َكَأَنا َأْسَمُع، عف اْلَقْسَمِمي؟ َفَقاَؿ َيْحَيى:  ما ُأنكر حديثو عف َأِبي اْلزُّ
َلْيَس ِبِو  ،اْلُمِغْيَرة بف ُمْسِمـ؟ َفَقاَؿ: ِثَقة ، ىك أخك عبد اْلَعِزْيِز بف ُمْسِمـ اْلَقْسَمِمي، ينزؿ الَقَساِمل، ِثَقة  

 .ٕصالح  :فقاؿ ،ة بف مسمـبف معيف عف المغير سئل ا :بف زىير أحمدكقاؿ  ،َبْأس
  :العلماء في المغيرة أقوال
ما أرػ بو  :أحمد ماـكقاؿ اإل ،قاؿ أبك داكد الطيالسي: المغيرة بف مسمـ كاف صدكقا مسمما   

بي الزبير كعنده غير المغيرة بف مسمـ ليس بالقكؼ في أ :كقاؿ النسائي ،ثقة :بأس، كقاؿ العجمي
كقاؿ  ،صالح الحديث صدكؽ  :كقاؿ ابك حاتـ ،وثقاتكذكره ابف حباف في ، حديث منكر

 :كقاؿ ابف حجر ،ثقة :كقاؿ الييثمي ،حسف الحديث :كقاؿ الذىبي  ،ال بأس بو :الدارقطني
 .ٖصدكؽ مف السادسة 

  :الخاصة
اتفق العمماء عمى تكثيق المغيرة ليس باعمى درجات التكثيق كانما كصفكه مرة بالثقة كمرة 

كلعل الذؼ انزؿ درجتو كجكد مناكير في ركايتو عف ابي  ،كصالح الحديثبالصدكؽ كالباس بو 
 . النسائي  ماـالزبير كبيذا عاب عميو اإل

أبك ىماـ بف أبي بدر ككفي  ،الكندؼ ،الكليد بف شجاع بف الكليد بف قيس السككني -ٓٔ
 ىػ عمى االصح . ٖٕٗنزيل بغداد، ت  ،االصل

  ،ئة ألف حديث عف الثقاتاعند أبي ىماـ م :َمِعيف يقكؿبف سمعت ا :َقاؿ المفضل الغالبي    

                                         
 . ٜٔٔ/ٜ، كتيذيب التيذيب ٜٖ٘/ٕٛ، تيذيب الكماؿ ٖٕٕ/ٚتاريخ بغداد   (ٔ
، ٖٕٓ/ٙ، كالجرح كالتعديل ٕٕٙك  ٖٕٔ، كسؤاالت ابف الجنيد٘ٙٔ/ٕتاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز  (ٕ

 .ٜٔٔ/ٜ، كتيذيب التيذيب ٜٖ٘/ٕٛ، كتيذيب الكماؿ ٖٕٕ/ٚكتاريخ بغداد 
، ٘ٗ، كتاريخ اسماء الثقات ٜٗ/ٕ، كمعرفة الثقات ٜٖٔ/ٚ، كالتاريخ الكبير ٓ٘ٔك ٙ٘/ٔالعمل ألحمد  (ٖ

،  ٜٗٔ/ٙ، كالثقات البف حباف ٖٕٓ/ٙ، كالجرح كالتعديل ٖٗٔ/ٕ، كسؤاالت االجرؼ ٖٚٗ/ٗكسنف النسائي 
، ٖٛ/ٕ، كتنقيح التحقيق لشمس الديف الحنبمي ٖٓٓ/ٖ، كالمتفق كالمفترؽ لمخطيب ٕٙكسؤاالت البرقاني 
، كتيذيب ٕٓٓ/ٚ، كلساف الميزاف ٖ٘ٗ/ٕ، كمجمع الزكائد ٘ٗٔ/ٕ، كالكاشف ٜٖ٘/ٕٛكتيذيب الكماؿ 

  ٜٔٔ/ٜالتيذيب 
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 .ٔقط  كما سمعتو يقكؿ فيو سكء :الغالبيالمفضل قاؿ 
  :ابن معين االخرى  أقوال
 :فقمت لمرجل ،ال بأس بو :ؿكسألو رجل فقا ،سمعت ابف َمِعيف :بف عمي االبار أحمدَقاؿ     

سألت يحيى بف معيف عف أبي ىماـ بف  :كقاؿ ابف محرز ،َعف أبي ىماـ :عمف سألتو ؟ فقاؿ
 . ٕليس ىك ممف يكذب  ،ال بأس بو :أبي بدر؟ فقاؿ

  :العلماء في الوليد أقوال
كقاؿ مرة ال بأس  ،رأيتو يأخذ الحديث أخذا رديئا :كقاؿ العجمي ،اكتبكا عنو :أحمد ماـقاؿ اإل  
صدكؽ يكتب حديثو  :ؿ ابك حاتـكقا ،ذكره ابف حباف بالثقات ،ال بأس بو :َكَقاؿ النََّسائي ،بو

كقاؿ  ،قاؿ صالح جزرة تكممكا فيو ،ٖيحتج بو كىك احب إلى مف ابى ىشاـ الرفاعي كلكف ال
ابك  :قاؿ ابف نمير ،ما فعل ابف أبى بدر؟ كانكا يضعفكنو في الجراح ابف مميح :سريج بف يكنس

أبك ىماـ  :قاؿ أبك كريب ،ثقة :كقاؿ ابف شاىيف ،ىماـ بف ابى بدر ثقة صدكؽ مسمـ ال بأس بو
يعني السككني أقدـ سماعا مني كاف يمر بنا كنحف نمعب بالخشب كعميو صالحة كىك يكتب 

 ،كتبت عند أحد :فما جئت إلى محدث قط بالككفة فقمت ،الحديث ككاف مذىبو مذىب المشايخ
كيكقفني عمى  ،كما أخرجكا كتابا إال كفيو فرغ أبك ىماـ ،اال قاؿ: ما زاؿ يختمف السككني إلي

كقاؿ ابف  ،صدكؽ  :كاخر ،حافع يغرب :كفي مكضع اخر ،ثقة مشيكر :كقاؿ الذىبي ،عالمتو
 .ٗ ثقة مف العاشرة :حجر

  :الخاصة
اختمف النقاد في الكليد بف شجاع فالجميكر عمى تكثيقو كالبعض انزلو الى الدرجة الكسطى     

كلعل  ،مقدـ عمى الجرح المبيـلتكثيق كا ،كجرحو ابف جزرة بجرح مبيـ ،دكف بياف سبب ذلؾ

                                         
، كتاريخ ٕٕٕ/ٖكميزاف االعتداؿ ، ٕٗ/ٖٔ، كتيذيب الكماؿ ٖٗٔ/ٖٙ، كتاريخ دمشق ٖٚٗ/ٖٔتاريخ بغداد  (ٔ

  ٕٜ/ٓٔتيذيب التيذيب  ، كٔٙٗ/ٗاإلسالـ 
 ٕٗ/ٖٔ، كتيذيب الكماؿ ٖٗٔ/ٖٙ، كتاريخ دمشق ٖٚٗ/ٖٔتاريخ بغداد  (ٕ
كالتقريب  ٕٛٗقاؿ ابك حاتـ : ضعيف يتكممكف فيو، كقاؿ ابف حجر : ليس بالقكؼ، ينظر الجرح كالتعديل  (ٖ

ٙٓٚ . 
، الجرح كالتعديل ٘٘/ٕلمعجمي  ، كالثقاتٕٕٙ/ٕ، كتاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز ٘ٛ/ٕالتاريخ الصغير  (ٗ

، ٜٖٚكالمغني  ،ٖٗٔ/ٖٙكتاريخ دمشق ، ٜٜ/ٛ،، كالثقات ٓٙ، تاريخ اسماء الثقات البف شاىيف ٛ/٘
، كتيذيب ٕٙٔ/ٚكلساف الميزاف  ، ٔٙٗ/ٗكتاريخ اإلسالـ ، ٓٗٔ/ٔ، كالكاشف ٕٕٕ/ٖكميزاف االعتداؿ 

 ٕٜٙ، كتقريب التيذيب ٕٜ/ٓٔالتيذيب 
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تفسير قكلو ىك ماذكره سريج بف يكنس انيـ تكممكا فيو في ركايتو عف الجراح بف مميح عمى كجو 
 كهللا اعمـ . ،كالراجح في حالو انو ثقة ،الخصكص كمع ذلؾ لـ يبنكا كجو التضعيف فيو

سكف  ،ف االنصارؼ الزجاجمكلى آؿ ابي سفيا ،حمصي ،الكليد بف عبد الرحمف الجرشى - ٔٔ
 دمشق، كحدث عنو مف أىل العراؽ كأىل الشاـ غير كاحد.

 .ٔ ىك ثقة :قاؿ الغالبي عف بف معيف
  :العلماء في الوليد أقوال
قاؿ  ،ثقة :كقاؿ ابف خراش ،قديـ جيد الحديثكىك  ،في الطبقة الثالثة :قاؿ أبك زرعة الدمشقي    

 :كقاؿ الذىبي ،مف ثقات الشاـ :كقاؿ في مكضع اخر ،وقاتثكذكره ابف حباف في  ،ثقة :ابك حاتـ
 .ٕثقة  :كقاؿ ابف حجر ،ثقة

  :الخاصة
 اجمع العمماء عمى تكثيق الكليد بف عبدالرحمف الجرشي . 

كاف  ،أبك عبد هللا الكالبي مكالىـ الرقي ماـجعفر بف برقاف مفتي الجزيرة كمحدثيا اإل -ٕٔ
 ىػ ٗ٘ٔت  ،كقدـ الككفة ،يسكف الرقة

 .ٖكاف أميا كىك ثقة  :قاؿ المفضل الغالبي عف بف معيف     
 :ابن معين االخرى  أقوال

كقاؿ  ،ثقة :كايضا ،جعفر بف برقاف َضِعيف ِفي الزُّْىِرؼّ  :قاؿ الدارمي عف يحيى بف معيف     
اْلزُّْىِرؼ، كأما ما َرَكػ َسِمْعُت َيْحَيى َيُقكُؿ: َجْعَفر بف ُبْرَقاف، ِثَقة  فيما َرَكػ عف غير  :ابف الجنيد

، كىك ِفي  يِّا ال يكتب، كَلْيَس ىك مستقيـ اْلَحِدْيث عف اْلزُّْىِرؼِّ ، ككاف ُأمِّ عف اْلزُّْىِرؼ فيك َضِعْيف 
يا  :كايضا ،َسِمعت يحيى َيُقكؿ َكاَف رجل صدؽ :َغْيِر اْلزُّْىِرؼِّ أصح َحِدْيث ا. كقاؿ الدكرؼ  َكاَف ُأمِّ

سمعت يحيى بف معيف  :كقاؿ يعقكب بف أبي شيبة ،ْيَس ُىَك ِفي الزُّْىِرّؼ ِبَشْيءَكذكره ِبَخير َكلَ 
يقكؿ كاف جعفر بف برقاف أميا فقمت لو جعفر بف برقاف كاف أميا قاؿ قمت فكيف ركايتو قاؿ كاف 

أما ركايتو عف الزىرؼ ليست  :فقمت لو ،ثقة صدكقا كما أصح ركايتو عف ميمكف كأصحابو
قاؿ  :الدكرقي أحمدكقاؿ عبد هللا بف  ،كجعل يضعف ركايتو عف الزىرؼ  ،نعـ :ؿبمستقيمة؟  قا

                                         
  ٜٙ/ٓٔ، كتيذيب التيذيب ٕٗ/ٖٔ، كتيذيب الكماؿ ٛ٘ٔ/ٖٙتاريخ دمشق  (ٔ
، ٓٔ/٘، كالجرح كالتعديل ٓٔٔ، كتاريخ ابي زرعة الدمشقي ٖٔٔ/ٖ، كالمعرقة كالتاريخ ٘ٗ/ٛالتاريخ الكبير  (ٕ

 ،ٕٗ/ٖٔ، كتيذيب الكماؿ ٛ٘ٔ/ ٖٙ، كتاريخ دمشق ٔ٘ٔكمشاىير عمماء االمصار ، ٚٚٔ/ٙكالثقات 
 ٖٜٙكتقريب التيذيب  ،ٜٙ/ٓٔتيذيب كتيذيب ال، ٔٗٔ/ٔكالكاشف 

 .  ٚ٘/ٔ، كتيذيب التيذيب ٛٔ-ٔٔ/٘تيذيب الكماؿ  (ٖ
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قاؿ  بف معيف ثقة أمي ليس في الزىرؼ  :كقاؿ الذىبي ،يحيى بف معيف جعفر بف برقاف أمي ثقة
 .ٔبذاؾ
  :العمماء في جعفر أقكاؿ

ما رأيت  :كرؼ كقاؿ الث ،حدثنا جعفر بف برقاف ككاف ثقة مف ثقات المسمميف :قاؿ ابف عيينة
كاف ثقة صدكقا، لو ركاية كفقو كفتكػ في دىره، ككاف كثير الخطأ  :كقاؿ ابف سعد ،أفضل منو
كاف  :بف حنبل أحمدكقاؿ  ،جعفر بف برقاف كهللا الثقة العدؿ :كعف مركاف بف دمحم قاؿ ،في حديثو

 ،يد بف االصـجعفر بف برقاف ثقة ضابط لحديث ميمكف كحديث يز  :كايضا ،جعفر بف برقاف أميا
ثقة أحاديثو عف الزىرؼ  :كقاؿ بف نمير ،كيختمف فيو ،كىك في حديث الزُّْىِرّؼ يضطرب

كبمغني أنو كاف أميا ال يقرأ كال يكتب  ،جعفر بف برقاف  جزرؼ ثقة :كقاؿ أبك نعيـ ،مضطربة
ليس  :يكقاؿ النسائ ،جزرؼ ثقة :كقاؿ العجمي ،يقاؿ كاف أميا :كقاؿ البخارؼ  ،ككاف مف الخيار

إذا حدث  :كقاؿ ابك حاتـ ،عنده مناكير :كقاؿ الساجي ،بالقكؼ في الزىرؼ كفي غيره ال بأس بو
 ،محمو الصدؽ يكتب حديثو :كايضا ،ثـ قاؿ في حديث الزىرؼ يخطئ ،عف غير الزىرؼ فال بأس

كقد ركػ عنو الناس الثكرؼ فمف  ،جعفر بف برقاف  مشيكر معركؼ مف الثقات :كقاؿ ابف عدؼ
كىك ضعيف في الزىرؼ خاصة  ،كلو نسخ يركييا عف ميمكف بف ميراف كالزىرؼ كغيرىما ،كف د

كأحاديثو مستقيمة  ،ككاف أميا كيقيـ ركايتو عف غير الزىرؼ كثبتكه في ميمكف بف ميراف كغيره
كانما قيل ضعيف في الزىرؼ ألف غيره عف الزىرؼ أثبت منو بأصحاب الزىرؼ المعركفيف  ،حسنة

عيينة كيكنس كشعيب كعقيل كمعمر فانما أرادكا أف ىؤالء أخص بالزىرؼ كىـ أثبت  مالؾ كابف
 ،كاف َجعَفُر بف ُبرقاف ُأِميِّا :مف جعفر ألف جعفر ضعيف في الزىرؼ ال غير، كقاؿ الدارقطني

ة  ِفي َأحاِديِثِو َعِف الزُّْىِرؼِّ  ،ِفي ِحفِظِو َبعُض الَكىـِ  ثـ  ،البخارؼ  لـ يحتج بو :كقاؿ الذىبي ،كخاصَّ
ف كاف قد ليف يسيرا في الزىرؼ فما ذاؾ إال ألنو لـ يالزمو كال ىك بالمكثر عنو :قاؿ كأما  ،كىك كا 

كقاؿ ابف  ،كبير الشأف كاجب قبكؿ خبره رحمو هللا ،حافع لمحديث ،الرجل في نفسو فصادؽ
في حفاظ  كىك معدكد :كقاؿ عبدالحي العكرؼ  ،صدكؽ ييـ في حديث الزىرؼ مف السابعة :حجر

 . ٕالرجاؿ ككاف أميا  ال يدرؼ الكتابة فيما يقاؿ 
  :الخاصة

                                         
، ك تاريخ ابف ٘ٙٔكٛ٘ٔ، ك تاريخ ابف معيف بركاية ابف الجنيد ٗٛكٖٗتاريخ ابف معيف بركاية الدارمي  (ٔ

 .  ٗ٘/ٔ، كالكاشف ٔٗٔ/ٕ، كالكامل ٙٗٗكٜٔٗ/ٗمعيف بركاية الدكرؼ 
، كالعمل ٔٗٔ/ٕ، كالكامل ٗٚٗ/ٕ، كالجرح كالتعديل ٔٚ/ٕ، كتاريخ البخارؼ الكبير ٕٛٗ/ٚطبقات ابف سعد  (ٕ

، كمف تكمـ فيو كىك ٜٕٔ/ٔ، تذكرة الحفاظ ٗ٘/ٔ، كالكاشف ٛٔ-ٔٔ/٘، كتيذيب الكماؿ ٕٔ/ٖلمدارقطني 
 .  ٕٖٕ/ٔ، كشذرات الذىب ٕٓٔ، كتقريب التيذيب ٕٜمكثق 
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و ركايتو كقد اخذكا عمي ،العمماء فيو أقكاؿيعتبر جعفر بف برقاف مف ثقات الركاة حسب تتبع       
  :كيرجع ذلؾ الى سببيف ،فمـ يحتجكا بيا مضطربة عنو  عف الزىرؼ فيي

 ىرؼ كال ىك بالمكثر عنو . قكؿ الذىبي انو لـ يالـز الز  :األكؿ
إنما حممكا عف الزُّْىِرّؼ  ،اف )) جعفر بف برقاف كالشامييف كالجزرييف أحمد ماـقكؿ اإل :كاالخر

 :كايضا ٔ((ككاف عممو في دكاكيف بني أمية ،النو كاف عند ىشاـ مقيما بالرصافة ،برصافة ىشاـ
عف  ،ِرّؼ كيحدثو اآلخر عف ابف برقافربما حدث الثقة عف ابف برقاف عف الزُّىْ  :"قكؿ الدارقطني

بمغني عف الزُّْىِرّؼ فأما حديثو عف ميمكف بف ميراف كيزيد بف االصـ  :عف الزُّْىِرّؼ أك يقكؿ ،رجل
 .ٕ " فثابت صحيح

أبك عكف  :كيقاؿ  ،المشرقي أبك عثماف  ،بف أسعد الرحبي حريز بف عثماف بف جبر  -ٖٔ
 ىػ . ٖٙٔت  ،زمف الميدؼ قدـ بغداد ،كرحبة في حمير ،الحمصي

 .ٖثقة  :بف َمِعيفا عف قاؿ المفضل بف غساف الغالبي      
  :ابن معين االخرى  أقوال
 كميـ كابف أبي مريـ ىؤالء كعبد الرحمف بف يزيد حريز  :قاؿ إبراىيـ بف الجنيد عف بف معيف     
 :كقاؿ ابف محرز ،ثقة :عف يحيى بف َمِعيف ،كمعاكية بف صالح ،َكَقاؿ إسحاؽ بف منصكر ،ثقات

سمعت يحيى حريز بف عثماف يقكؿ لرجل فى مسجد حمص كيحؾ اما تتقى هللا تزعـ انى اذكر 
 :كقاؿ الدكرؼ  ،عمى بف ابى طالب كاتناكلو كهللا الذػ ال الو اال ىك ما ذكرتو قط اال بخير

َكيحؾ  :َماف َيُقكؿ لرجلبف ُعثْ اَسِمعت حريز  ،بف َعيَّاش َيُقكؿ َسِمعت عمي :َسِمعت يحيى َيُقكؿ
 .َٗما شتمت عميا قّط اني تْزعـ َأنِّي أشتـ َعمّي بف أبي َطالب َكهللا 

  :العلماء في حريز أقوال
عف  أحمدكقاؿ أبك داكد: سألت  ،لـ يزؿ مف أدركناه مف أصحابنا يكثقكنو :قاؿ بف المديني     

يقاؿ في حريز بف  :المفضل بف غساف كقاؿ ،ثقة :كقاؿ ابف شاىيف ،حريز، فقاؿ: ثقة، ثقة، ثقة
 :كقاؿ دحيـ ،حريز بف عثماف ثبت :كقاؿ في مكضع آخر ،عثماف مع ثبتو انو كاف سفيانيا

جمعنا حديث حريز  :كقاؿ عمي بف عياش الحمصي ،ثقة ،حمصي جيد اإلسناد صحيح الحديث
ىذا كمو  :كيقكؿيتعجب مف كثرتو  فأتيناه بو فكاف ،بف عثماف في دفتر نحكا مف مائتي حديث

                                         
 .  ٛٔ-ٔٔ/٘تيذيب الكماؿ  (ٔ
 نفسو، المكضع نفسو . المصدر  (ٕ
  ٛٙ٘/٘، كتيذيب الكماؿ ٖٖٙ/ٕٔتاريخ دمشق  (ٖ
، كتاريخ ابف معيف بركاية الدكرؼ  ٛٙٔ، كسؤاالت ابف الجنيد ٜٔ/ٔتاريخ ابف معيف ركاية الدارمي    (ٗ

  ٙٗٔ/ٔ، تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز ٖٛٗ/ٗ
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كحكى الناس  ،كلـ يكف لحريز كتاب ككاف يحفع حديثو ككاف ثقة ثبتا :مرتيف ؟ قمتقاليا عني 
كقاؿ العجمي شامي ثقة ككاف يحمل  ،مف سكء المذىب كفساد االعتقاد ما لـ يثبت عميو عنو 

في  كقاؿ ،كاف ينتقص عميا كيناؿ منو ككاف حافظا لحديثو :كقاؿ عمرك بف عمي ،عمى عمي
كقاؿ ابف عمار: يتيمكنو أنو كاف ينتقص عميا  ،مكضع آخر: ثبت شديد التحامل عمى عمي

أبك عثماف حريز بف عثماف شامي حمصي  :كقاؿ النسائي ،كيرككف عنو كيحتجكف بو كال يترككنو
ال يختمف  ،إنما كاف يحفع ،لـ يكف لو كتاب :َكَقاؿ أبك بكر البغدادؼ ،ال بأس بو في الحديث

كال أعمـ  ،ما يقاؿ في رأيو يث كلـ يصح ليحسف الحد :كقاؿ أبك حاتـ ،ثبت في الحديث ،فيو
كاف يمعف عمى بف طالب رضكاف هللا عميو  :كقاؿ ابف حباف ،بالشاـ أثبت منو كىك ثقة متقف

بالغداة سبعيف مرة كبالعشي سبعيف مرة فقيل لو في ذلؾ فقاؿ ىك القاطع رءكس آبائي كأجدادؼ 
 ،داعية إلى مذىبو ككاف عمي بف عياش يحكي رجكعو عنو كليس ذلؾ بمحفكظ عنوالقكس ككاف 

نما كضع منو ببغضو لعمي ،يحدث عنو الثقات ،مف االثبات في الشامييف :كقاؿ ابف عدؼ  ،كا 
 ،تابعي صغير ثبت لكنو ناصبي :كقاؿ الذىبي ،ثبت في الحديث :كقاؿ الباجي ،كتكممكا فيو

كقاؿ ابف  ،لكنو مبتدع ،كاف متقنا ثبتا :كايضا ،ديث كىك ناصبيثقة لو نحك مائتي ح :كايضا
 .ٔثقة ثبت رمي بالنصب  :حجر

  :الخاصة
عمى الرغـ مف  ،لـ ار احدا مف عمماء الحرج كالتعديل اال كقد كثق حريز بف عثماف الرحبي    

يكثقكا مف كاف  كارػ اف العمماء لـ ،انيـ اتيمكه بالنصب كمنيـ مف شدد في اتيامو لو كابف حباف
َقاؿ  ،ىذا كانو نفى بمسانو ما اتيـ بو مف بغضو لعمي كـر هللا كجيو كلعنو لو ،داعيا الى بدعتو
َثَنا جعفر بف أباف :مكحكؿ البيركتي سمعت عمي بف عياش كسألو رجل مف أىل  :قاؿ ،َحدَّ

يزعمكف أني إف أقكاما  :أنا سمعتو يقكؿ :فقاؿ ،ىل كاف يتناكؿ عميا ؟ :عف حريز ،خراساف
ال تعاد أحدا حتى تعمـ ما بينو  :كقاؿ ايضا ،حسيبيـ هللا ،أتناكؿ عميا معاذ هللا أف أفعل ذلؾ

ف يكف مسيئا فأكشؾ بعممو أف يكفيكو ،فإف يكف محسنا فإف هللا ال يسممو لعداكتؾ ،كبيف هللا  ،كا 
ي ! قاؿ: اسكت، كقاؿ شبابة: سمعت رجال قاؿ لحريز بف عثماف: بمغني أنؾ ال تترحـ عمى عم

 .ٕرحمو هللا مئة مرة كقاؿ عمي بف عياش: سمعت حريز بف عثماف يقكؿ: كهللا ما سببت عميا قط

                                         
، كالتعديل ٕٛٙ/ٔ، كالمجركحيف ٜٗٔ/ٕرفة كالتاريخ ، كالمعٖٔ، كتاريخ اسماء الثقات ٕٖ/ٖالتاريخ الكبير  (ٔ

، ٖٗٔ/ٔ، كميزاف االعتداؿ ٖ٘/ٕكالكاشف  ،ٛٙ٘/٘كتيذيب الكماؿ ، ٕ٘ٙ/ٛ، كتاريخ بغداد ٛ/ٖكالتجريح 
 ٗٗٔ، كتقريب التيذيب ٚ٘ٔ/ٔ، كتيذيب التيذيب ٕٚكالمغني 

 . ٔٛ/ٚ، كسير اعالـ النبالء ٛٚ٘/٘ينظر : تيذيب الكماؿ  (ٕ
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ت  ،أبك ىشاـ العنزؼ الكرماني قاضي كرماف ،الفقيو المحدث ماـاإل ،حساف بف إبراىيـ -ٗٔ
 ىػ .ٕٛٔ

ف إبراىيـ الكرماني قاؿ أبك زكريا يحيى بف معيف حساف ب :َقاؿ المفضل بف غساف الغالبي    
 .ٔثقة 
  :ابن معين االخرى  أقوال
ليس بو بأس إذا حدث  :سالت يحيى عف حساف بف ابراىيـ الكرمانى؟ فقاؿ :قاؿ ابف محرز  

 ،َلْيَس ِبِو َبْأس :َسَألتو َعف حساف بف ِإْبَراِىيـ اْلكْرَماِني َكيَف ُىَك؟  َقاؿَ  :كقاؿ الدارمي ،عف ثقة
َث عف ِثَقةٍ  قاؿ :كقاؿ ابف الجنيد قاؿ ابف معيف ال  :كقاؿ الباجي ،ابف معيف َلْيَس ِبِو َبْأس، إذا َحدَّ

 . ٕبأس بو 
  :العلماء في حلسان أقوال
كقاؿ حرب بف إسماعيل  ،ككفي ال بأس بو :كقاؿ أبك زرعة ،كاف ثقة :قاؿ ابف المديني    

 ،يثو حديث أىل الصدؽحد :كيقكؿ ،بف حنبل يكثق حساف بف إيراىيـ أحمدسمعت  :الكرماني
حساف بف إبراىيـ  حديث ،كىك جالس ،بف حنبل حمدُذكر أل السعدؼ بف بف حفص  أحمدكقاؿ 

 ،ذاؾ يركػ عف المصرؼ  :كالنيي عنو . قاؿ ،في الصالة يكـ الجمعة نصف النيار  ،الكرماني
ره ابف حباف كذك ،في حديثو كىـ :كقاؿ العقيمي ،ليس بالقكؼ :كقاؿ النسائي ،كلـ يعبأ بو ،مرسل

حساف عندؼ مف أىل الصدؽ إال أنو يغمط في  :كقاؿ ابف عدؼ ،ربما اخطأ :في ثقاتو كقاؿ
نما ىك كىـ منو كىك كاف الشيء كليس ممف يظف بو أنو  يتعمد في باب الركاية إسنادا أك متنا كا 

 :كقاؿ ابف حجر ،ثقة :كفي مكضع اخر ،صدكؽ مكثكؽ  :كقاؿ الذىبي ،عندؼ ال بأس بو
 . ٖيخطئ مف الثامنة  صدكؽ 

 
  :الخاصة

اتفق النقاد عمى تكثيق حساف بف ابراىيـ لكنيـ اختمفكا في مرتبتو فبعضيـ اطمق التكثيق لو    
االفراد كاالكىاـ في حديثو كذلؾ لكجكد بعض  ،كابف معيف كابف المديني كبعضيـ انزؿ درجتو

                                         
 . ٖٗٓ/ٙٔبغداد  تاريخ (ٔ
، ٗٔٔابف الجنيد ، كسؤاالت ٓٓٔابف معيف بركاية الدارمي  كتاريخ ،ٓٛ/ٔتاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز (ٕ

 .  ٕٔ/ٕكالتعديل كالتجريح 
، كالكامل ٖٛ/ٙ، كالثقات ٜٕٕ/ٕ، كالضعفاء لمعقيمي ٓٚٔ، كالضعفاء لمنسائئٕ/ٖخ الكبير التاري (ٖ

، كميزاف ٚٙ/ٔ، كالكاشف ٛ/ٙ، تيذيب الكماؿ ٖٗٓ/ٙٔ، كتاريخ بغداد ٙٛٔ/ٔ، كاليداية كاالرشاد ٛٔٗ/ٕ
 .  ٗٗٔ، كتقريب التيذيب ٚٙ، كمف تكمـ فيو كىك مكثق ٓٗ/ٜ، كسير اعالـ النبالء ٕٜٖ/ٔاالعتداؿ 
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ا انو مف المكثريف كخالصة االمر لكنيا ال تخرجو عف حد االحتجاج بحديثو خاصة اذا ما عرفن
 كهللا اعمـ .  ،فيو انو صدكؽ حسف الحديث

كاختمف ىل ىك مف صنعاء الشاـ اـ  ،أبك ُعَمر الصنعاني ،حفص بف ميسرة العقيمي -٘ٔ
 ىػ .ٔٛٔت  ،كرجح انو مف صنعاء الشاـ ،اليمف

ن ،أبك عمر الصنعاني ثقة :بف َمِعيفعف ا ،َقاؿ المفضل  الغالبي      ما يطعف عميو أنو كا 
 .ٔعرض
  :ابن معين االخرى  أقوال
ال بأس  :بف َمِعيفا عف  ،َكَقاؿ إبراىيـ بف َعبد هللا بف الجنيد ،ثقة :َقاؿ الدارمي عف يحيى     

كاف  :قكؿكأخبرني مف سمع حفص بف ميسرة  انو ي ،سماعو مف زيد بف أسمـ عرضكاف  ،بو
كما أحسف حالو إف  :قاؿ يحيى ،ف نسمع معوعباد بف منصكر يعرض عمى زيد بف أسمـ كنح

كِرؼُّ كَ  ،مناكلة :كأنو يقكؿ ،كاف سماعو كمو عرض حفص بف  :بف َمِعيفعف ا ،َقاؿ َعباس الدُّ
 .ٕإنو عرض عمى زيد بف أسمـ يقاؿك  ،ليس بو بأس :كفي مكضع آخر ،ميسرة ثقة

  :العلماء في حفص أقوال
حفص بف ميسرة ليس بو بأس فقمت إنيـ يقكلكف  :أبي قاؿ :بف حنبل أحمدقاؿ َعبد هللا بف      

كقاؿ  ،سمع مف زيد بف اسمـ :كقاؿ البخارؼ  ،اال ترضى؟ ثقة  :فقاؿ ،عرض عمى زيد بف أسمـ
َكَقاؿ أبك  ،ثقة ال بأس بو :َكَقاؿ يعقكب بف سفياف ،يكتب حديثو كىك ضعيف الحديث :العجمي
صالح  :َكَقاؿ أبك حاتـ ،يضعف في السماع :داكدَكَقاؿ اآلجرؼ َعف أبي  ،ال بأس بو :ُزْرَعة

كذكره  ،كفي حديث بعض اأَلكىاـ ،كمحمو الصدؽ ،يكتب حديثو :َكَقاؿ في مكضع آخر ،الحديث
 ،ركػ عف العالء مناكير :َكَقاؿ األزدؼ ،في حديثو ضعف :َكَقاؿ الساجي ،ابف حباف في ثقاتو

  ،احتج بو أصحاب الصحاحك  ،نو ال يمتفت إليوكذكر أ ،كقد رد الذىبي قكؿ األزدؼ ،يتكممكف فيو
 .ٖثقة ربما كىـ  :َكَقاؿ ابف حجر ،،كقد كثقو غير كاحد

  :الخاصة

                                         
 . ٖٗٗ/ٗٔتاريخ دمشق  (ٔ
بركاية الدكرؼ   ، كتاريخ ابف معيفٕ٘ٔ/ٕ، تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرزٜٓٔسؤاالت ابف الجنيد  (ٕ

 441و  4/412

، كالجرح ٜٖٓ/ٖ، كالمعرفة كالتاريخ ٜٖٓ/ٔ، كمعرفة الثقات ٜٖٚكالتاريخ الكبير /ٕ، ٜٚٔ/ٕالعمل ألحمد  (ٖ
، كتيذيب الكماؿ ٓٗٗ/ٗٔ، كتاريخ دمشق ٜٚٗ/ٔ، كالتعديل كالتجريح ٓٙ/٘، كالثقات ٚٛٔ/ٖكالتعديل 

، ٕٕٛ/ٔ، كتيذيب التيذيب ٚٛ، كالمغني في الضعفاء ٘ٙ/ٕ، كالكاشف ٜٖٚ/ٔ، كميزاف االعتداؿ ٘ٚ/ٚ
 كتقريب التيذيب 
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كالذيف جرحكه  ،لكف ليس باعمى مراتب التكثيق ،اغمب العمماء عمى تكثيق حفص بف ميسرة    
 :اؿ السخاكؼ ق ،كقد اجمع العمماء عمى اعتماد العرض كاالخذ بيا ،عابك عميو سماعو عرضا

))كأجمعكا أؼ أىل الحديث أخذ أؼ عمى األخذ كالتحمل بيا أؼ بالركاية عرضا كتصحيحيا إنما 
كردكا نقل الخالؼ المحكي عف أبي عاصـ النبيل، كعبد الرحمف ابف سالـ  ،ركاية صحيحة

 .ٔ((الجمحي، كككيع، كدمحم بف سالـ
 أبك عبد الرحمف الرازؼ  ،الكناني ،حكاـ بف سمـ -ٙٔ
 ،كالخميل بف زرارة ،حكاـ بف سمـ :الرازيكف ال بأس بيـ :قاؿ يحيى بف معيف ،قاؿ الغالبي    

 .ٕكسممة بف الفضل األبرش قاضييـ ،كنعيـ بف ميسرة
  :ابن معين االخرى  أقوال

كِرؼُّ     ٖثقة :عف يحيى بف َمِعيف ،كعبد الخالق بف منصكر ،َقاؿ َعباس الدُّ
  :العلماء في حكام أقوال
بف حنبل: قدـ عمينا، ككاف حسف الييئة،  أحمدكقاؿ  ،ككاف ثقة إف شاء هللا :قاؿ ابف سعد   

كقاؿ أبك حاتـ كيعقكب بف شيبة كيعقكب بف سفياف  ،حدث عف عنبسة بف سعيد أحاديث غرائب
كقاؿ  ،ال بأس بو :كقاؿ الدارقطني ،كذكره ابف حباف في الثقات ،ثقة :كالعجمي كابف شاىيف

 .ٗثقة لو غرائب :كقاؿ ابف حجر ،ثقة :الذىبي
 
 

  :الخاصة
 ،اما ما كاف عنو مف غرائب فال يؤثر في مرتبتو ،اجمع اىل النقد عمى تكثيق حكاـ بف سمـ    

 هللا اعمـ . 
اليو يسند  ،مف أىل مكة ،حميد بف قيس أبك صفكاف مكلى عبد هللا بف الزبير المكي األعرج -ٚٔ

 ،ككاف متيقظا ،بمكة أقرأ منو كمف عبد هللا بف كثير احد يكف كلـ ،كثير مف أىل مكة قراءتيـ
 ىػ . ٖٓٔت 

                                         
 . ٕٛ/ٕفتح المغيث  (ٔ
  ٖٜٗ/ٜٕ، كتيذيب الكماؿ ٖٖٓ/ٖٔتاريخ بغداد  (ٕ
  ٖٗ٘/ٗتاريخ ابف معيف ركاية الدكرؼ   (ٖ
، كالثقات ٖٔ، كتاريخ اسماء الثقات ٕٓ/ٔ، كمعرفة الثقات ٕٗ/ٖ، كالتاريخ الكبير ٕٓٓ/ٙالطبقات الكبرػ   (ٗ

، كتقريب ٕٗٛ/ٔ، كتيذيب التيذيب ٘ٙ/ٕ، كالكاشف ٖٛ/ٚ، كتيذيب الكماؿ ٕٔٛ/ٛ،كتاريخ بغداد  ٕٚ/٘
 ٚٙٔالتيذيب 
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حميد بف قيس المكي مكلى آؿ منظكر بف زباف بف  ،بف معيفا قاؿ لي  :الغالبي المفضلقاؿ 
 . ٔسيار ثبت

  :ابن معين االخرى  أقوال
، ِثَقة  بف َمِعْيٍف عف ُحَمْيد اأَلْعَرج؟ َفَقاَؿ: حُ ا َسَأْلتُ  :قاؿ ابف الجنيد  ،َمْيد بف َقْيس اأَلْعَرج اْلَمكِّيُّ

بف  أحمدكقاؿ  ،كقاؿ أبك بكر سمعت بف معيف يقكؿ ىك ثقة ،ثقة :كقاؿ الدكرؼ عف ابف معيف
سمعت يحيى  :كقاؿ بف أبي مريـ ،حميد بف قيس مكي ثقة :زىير سمعت يحيى بف معيف يقكؿ

 .ٕؿ يحيى بف معيف حميد األعرج ثقة قا :كقاؿ ابف شاىيف ،حميد األعرج ثقة :بف معيف يقكؿ
  :العلماء في حميد بن قيس أقوال
كفي  ،ليس ىك بقكؼ في الحديث :أحمد ماـقاؿ اإل ،كاف ثقة كثير الحديث :قاؿ ابف سعد    

: حميد بف قيس أخك عمر ىك ثقة؟ قاؿ: ىك حمدقمت أل :كقاؿ ابك داكد ،ثقة :مكضع اخر
 ،ىك ثقة :كقاؿ أبك زرعة الرازؼ  ،ثقة :كقاؿ العجمي ،مكةصالح، كىك حميد األعرج قارػء أىل 

كاف مالؾ إذا  :كقاؿ عبد الرزاؽ ،ال بأس بو كابف أبي نجيح أحب إلي منو :كقاؿ أبك حاتـ الرازؼ 
كقاؿ  ،حميد بف قيس مف الثقات :كقاؿ أبك زرعة الدمشقي ،ذكر حميد بف قيس االعرج أثنى عميو

ىك  :قاؿ ابف عدؼك  ،ليس بو بأس :كقاؿ النسائي ،قة صدكؽ كقاؿ بف خراش ث ،ثقة :أبك داكد
عندؼ ال بأس بحديثو كانما يؤتى ما يقع في حديثو مف اإلنكار مف جية مف يركؼ عنو كقد ركػ 

ال نبالي اف ال نسأؿ  :كيحيى قاال أحمدفاف  ،عنو مالؾ كناىيؾ بو صدقا إذا ركػ عنو مثل مالؾ
ىك مف الثقاة  :كقاؿ النككؼ  ،ثقة صاحب قرآف :لبركقاؿ ابف عبدا ،عف مف ركػ عنو مالؾ

كفي مكضع اخر  ،ليس بو بأس مف السادسة :كقاؿ ابف حجر ،ثقة :كقاؿ الذىبي ،المشيكريف
 ركاه الحاكـ في المستدرؾ ظنا منو اف حميد  :يستدرؾ ابف حجر عمى ركايات الحاكـ كيقكؿ

 .ٖ (ف ابف حجر حميد بػ ) الثقةفكص ،األعرج ىك حميد بف قيس المكي الثقة كىك كىـ منو
  :الخاصة

                                         
 .  ٖٓ/ٕ، كتيذيب التيذيب ٜٕٗ/٘ٔتاريخ دمشق  (ٔ
 .  ٙٛ/ٙ، كالتمييد ٜٕٙ/ٕ، الكامل ٕٔ/ٔتاريخ اسماء الثقات  (ٕ
، ٖٗٔ/ٕ، كالتاريخ الكبير ٗٔ/ٕ، كالتعديل كالتجريح ٜٙ/ٖحمد ، كالعمل لإلماـ إٜٕٔ/ٗطبقات ابف سعد  (ٖ

، سؤالت ابي داكد ألحمد ٜٕٙ/ٕ، كالكامل ٓٚ/ٙ، كالثقات ٕٛ/ٔ، كمعرفة الثقات ٗٛٔ/ٔكالضعفاء لمعقيمي 
، كميزاؿ ٖٙٛ/ٚ، كتيذيب الكماؿ ٜٕٗ/٘ٔ، كتاريخ دمشق ٙٛ/ٙ، كالتمييد ٔٔ، كتيذيب اسماء المغات ٙٔ

، كاسعاؼ ٙٛ/ٗ، كلساف الميزاف ٖٛ، مشاىير عمماء االمصار ٛٛ/ٔ، الكاشف ٙٛٔ/٘ك ،ٔٔ/ٕاالعتداؿ 
 . ٓٔالمبطأ 
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فقد بيف ابف  (كاما مف قاؿ ) البأس بو ،نرػ اف جميكر اىل النقد عمى تكثيق حميد بف قيس   
 كهللا اعمـ . ،مف اخذ كركػ عنو فمف نقده انما بسبب ،عدؼ سبب ذلؾ

 ،أبك سممة لككفي المخزكمي ا ،خالد بف سممة بف العاص بف ىشاـ بف المغيرة ابف عبد هللا -ٛٔ
 ىػ .ٕٖٔت  ،الفأفاء ،كيقاؿ أبك الييثـ القرشي

 .ٔثقة ،بف معيف خالد بف سممةقاؿ ا :قاؿ المفضل الغالبي    
  :ابن معين االخرى  أقوال
خالد بف سممة  ،بف معيف يقكؿ في تسمية محدثي أىل الككفةسمعت ا :قاؿ معاكية بف صالح    

 :كقاؿ ابف أبي مريـ ،خالد بف سممة ثقة :بف معيفف ابف منصكر عكقاؿ إسحاؽ  ،بف العاص
 .ٕبف معيف يقكؿ خالد بف سممة ثقةا سمعت 

  :العلماء في  خالد أقوال
 :كقاؿ ابك حاتـ ،ثقة :كابف عمار المكصمي كيعقكب بف شيبة كالنسائي أحمدقاؿ ابف المديني ك 
في عداد مف يجمع حديثو ىك  :كقاؿ ابف عدؼ ،وثقاتكذكره ابف حباف في  ،شيخ يكتب حديثو

صدكؽ رمي باإلرجاء  :كقاؿ ابف حجر ،"ثقة:"كقاؿ الذىبي ،كحديثو قميل كال أرػ بركاياتو بأسا
 .ٖكبالنصب مف الخامسة 

  :الخاصة
كمعمكـ اف ابا حاتـ مف المتشدديف  ،اغمب النقاد عمى تكثيقو اال ما كاف مف ابي حاتـ كابف عدؼ

انزالو الى تمؾ المرتبة كربما النو مف المقميف اما رميو باالرجاء  اما ابف عدؼ فمـ يبيف لنا سبب
بو كبركايتو السيما كانو لـ يعرؼ عنو انو كاف مف الداعيف ليذه كالنصب فانيا التقدح في 

 .كهللا اعمـ  ،االىكاء
 بغداد في أياـ الى قدـ  ،مف أئمة المتصكفيف ،أبك سميماف الطائي الككفي ،داكد بف نصير -ٜٔ

 ىػ .٘ٙٔىػ كقيل سنة ٓٙٔسنة  كبيا تكفي ،عاد إلى الككفةثـ  ،الميدؼلخميفة ا
 .ٗثقة :عف يحيى بف َمِعيف ،قاؿ الغالبي     

 :العلماء في داود بن نصير أقوال
                                         

 ، ٕٜ/ٙٔتاريخ دمشق  (ٔ
  ٕٜ/ٙٔ، كتاريخ دمشق ٕٓ/ٗالكامل  (ٕ
، كتيذيب ٕٓ/ٗ، كالكامل ٚ٘/ٖ، كالجرح كالتعديل، كالثقات ٓٛٔ/ٕ، كالعمل ألحمد ٛٗ/ٖالتاريخ الكبير  (ٖ

 ٘ٛٔ، كتقريب التيذيب ٖٙ/ٕ، كتيذيب التيذيب ٖٔٙ/ٔ، كميزاف االعتداؿ ٗٚ/ٕاشف ، كالكٖٛ/ٛالكماؿ 
 
 ٕٚٗ/ٛتاريخ بغداد   (ٗ
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كاف قد سمع الحديث كفقو كعرؼ النحك كعمـ أياـ الناس كأمكرىـ ثـ تعبد، فمـ  :قاؿ ابف سعد    
سمعت َعبد  :بف حنبل، عف الحسف بف عيسى أحمدكَقاؿ َعبد هللا بف  ،يكف يتكمـ في ذلؾ بشيء

كاف داكد مف  :قاؿ ابف حباف ،كىل االمر إال ماكاف عميو داكد الطائي ! :هللا بف المبارؾ يقكؿ
الفقياء مف كاف يجالس أبا حنيفة ثـ عـز عمى العبادة فجرب نفسو عمى السككت فكاف يحضر 

نطق فمما أتى عميو سنة كعمـ أنو يصبر عمى أف ال يتكمـ في المجمس كىـ يخكضكف كىك ال ي
ممف تخمى كتزىد كتجرد فتعبد  :كقاؿ في مكضع اخر ،العمـ غرؽ كتبو في الفرات كلـز العبادة

بف ككاف داكد  :كقاؿ الحافع أبك بكر ،كقنع بمزكـ الفقر الجييد كالحمل عمى النفس بالجيد الشديد
كلـز العبادة  ،الخمكةكآثر  ،ثـ اختار العزلة ،كغيره ،رس الفقوكد ،نصير ممف شغل نفسو بالعمكـ

ثقة  :كقاؿ ابف حجر ،كىك ثقة بال نزاع ،مف كبار الزىاد :كقاؿ الذىبي،كاجتيد فييا إلى آخر ُعَمره
 .ٔفقيو زاىد مف الثامنة

  :الخاصة
و بالتحديث كالركاية كلـ ار احدا منيـ كصف ،كصف العمماء داكد بف نصير بالزىد كالعبادة كالخمكة

 عف العمماء . 
كاف قاضي  ،أبك اليماف الفقيو ،أبك سميماف االيادؼ القكىستاني  ،زافر بف سميماف -ٕٓ

 نزؿ الرؼ فكاف يختمف منيا إلى الككفة في التجارة ثـ انتقل إلى بغداد . ،سجستاف
 . ٕزافر بف سميماف ثقة :قاؿ الغالبي، قاؿ يحيى بف معيف    

 
  :ن معين االخرى اب أقوال
، قد حممنا عنو، كقاؿ أبك  :قاؿ ابف الجنيد     ـْ َيُكْف ِبِو َبْأس  ُقْمُت ِلَيْحَيى: َكْيَف َحِدْيُثُو؟ َقاَؿ: َل
سمعت يحيى يقكؿ  :كقاؿ ابف محرز ،سألت عنو يحيى بف معيف فقاؿ ىك صاحب حديث:حاتـ

سمعت يحيى بف معيف  :دكرؼ كقاؿ عباس ال ،ثقة :كفي مكضع اخر ،زافر بف سميماف صدكؽ 
كفي  ،المتاع القكىي إلى بغدادب ككاف ثقة كاف ياتي مف سجستافزافر بف سميماف كاف  :يقكؿ

 .ٖلـ يكف بو باس  :مكضع اخر
                                         

، كمشاىير عمماء االمصار ٕٕٛ/ٙ، كالثقات البف حباف ٕٓٗ/ٖ، كالتاريخ الكبيرٖٚٙ/ٙطبقات ابف سعد   (ٔ
، ٜٚٔ/ٖكتيذيب التيذيب  ،ٗٔ/ٗ، كميزاف االعتداؿ ٘٘ٗ/ٛ، كتيذيب الكماؿ ٕٚٗ/ٛ، كتاريخ بغداد ٜٚ

 كتقريب التيذيب 
  ٜٗٗ/ٛتاريخ بغداد  (ٕ
، كتاريخ ابف معيف بركاية ٕٔٔك ٔٛ/ٔ، كتاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز ٚٛٔسؤاالت ابف الجنيد ليحيى   (ٖ

 ٕٗٗ/٘، الكامل ٖٗٙك ٖٛ٘ك  ٖٗ٘/ٗالدكرؼ 
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  :العلماء في زافر أقوال
زافر بف سميماف  :كقاؿ البخارؼ  ،رأيت زافر بف سميماف كلـ أكتب عنو شيئا :أحمدقاؿ      

سألت أبا داكد  :كقاؿ اآلجرؼ  ،يككف بالرؼ عنده مراسيل ككىـ كىك يكتب حديثوالقكىستاني كاف 
عنده حديث منكر عف مالؾ  :كقاؿ النسائي ،عف زافر بف سميماف فقاؿ كاف ثقة كاف رجال صالحا

يكتب حديثو كليس  :كقاؿ العجمي ،محمو الصدؽ :كقاؿ أبك حاتـ ،كقاؿ مرة ليس بذاؾ القكؼ 
كالذؼ  ،كثير الغمط في األخبار كاسع الكىـ في اآلثار عمى صدؽ فيو :فكقاؿ ابف حبا ،بالقكؼ 

كقاؿ  ،عندؼ في أمره االعتبار بركايتو التي يكافق فييا الثقات كتنكب ما انفرد بو مف الركايات
ركػ عف األعمش كغيره مف التابعيف كالحديث الذؼ أنكر عميو عف مالؾ ىك عف  :الحاكـ في

ا كاف اليكـ الذؼ احتممت فيو الحديث قاؿ البخارؼ تفرد بو عف يحيى بف سعيد عف أنس لم
 :كقاؿ ابف عدؼ ،زافر بف سميماف القكىستاني كاف يككف بالرؼ كثير الكىـ :كقاؿ الساجي  ،مالؾ

كثقو جماعة كضعفو  :كقاؿ الذىبي ،عامة ما يركيو ال يتابع عميو كيكتب حديثو مع ضعفو
 .ٔالكىاـ صدكؽ كثير ا :كقاؿ ابف حجر ،آخركف 

  :الخاصة
 ،كانو يصمح لالعتبار بركاياتو ،كما انيـ لـ يضعفكه ،لـ يقك العمماء زافر بف سميماف لكثرة اكىامو

 اما اذا انفرد فاف ركاياتو اليعتبر بيا كهللا اعمـ . ،كىك ممف يكتب حديثو اذا لـ ينفرد
أبك الحسيف الككفي مكلى  ،افابف ركم :كِقيلَ  ،زيد بف الحباب بف الرياف العكمي التميمي -ٕٔ

 ق ػ ٖٕٓت  ،َٕدَخل األندُلس :قاؿ ابف الفرضي ،كسكف الككفة ،أصمو مف خراساف ،ُلعْكلٍ 
 .ٖكلـ يكف بو بأس ،كاف يقمب حديث الثكرؼ  :بف َمِعيفا عف  ،َقاؿ المفضل الغالبي    
  :ابن معين االخرى  أقوال

 كقاؿ الدارمي عف ،َيُقكُؿ: َزْيد بف اْلُحَباب، َلْيَس ِبِو َبْأس   َسِمْعُت َيْحَيى بف َمِعْيفٍ  :قاؿ ابف الجنيد
الثكرؼ اب عف بف معيف: أحاديث زيد بف الحباكقاؿ  ،زيد بف الحباب ثقة :بف معيفا

 . ٔقد كثقو ابف معيف مرة  :كقاؿ الذىبي ،مقمكبة
                                         

، كالمجركحيف ٓٛٔ، كالضعفاء لمنسائي ٛ ، كالتاريخ الصغيرٖٙٔ/ٖ، كالتاريخ الكبير ٚ٘/ٖالعمل ألحمد  (ٔ
، كميزاف االعتداؿ ٕٚٙ/ٜ، كتيذيب الكماؿ ٜٗٗ/ٛ، كتاريخ بغداد ٕٗٗ/٘، كالكامل ٖ٘ٔ/ٔالبف حباف 

، كتقريب ٜٜٔ/ٕ، كتيذيب التيذيب ٖٓٚ/ٖ، كتاريخ اإلسالـ ٜٓ/ٕ، كالكاشف ٕٔٔ، كالمغني ٔٗ/ٗ
 . ٕ٘ٔالتيذيب 

  . ٘ٛٔ/ٔتاريخ عمماء االندلس (ٕ
 .  ٖٚٗ/ٖ، كتيذيب التيذيب ٚٗ-ٓٗ/ٓٔ، كتيذيب الكماؿ ٕٗٗ/ٛتاريخ بغداد  (ٖ

 * تاريخ محدثي المكصل كتاب مفقكد، ككذلؾ تاريخ الغرباء البف يكنس المصرؼ  حسب اطالعي . 
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  :العلماء في زيد الحباب أقوال
قد رحل إلى مصر  ،كيسا ،كاف صاحب حديث :مدأح ماـكقاؿ اإل ،قاؿ عمي بف المديني     

كقد ضرب في  ،كما كاف أصبره عمى الفقر ! كتبت عنو بالككفة كىا ىنا ،كخراساف في الحديث
ا ما نفذ في الحديث إال بالصالح :الحديث إلى االندلس، كقاؿ ايضا ألنو كاف  ،كاف رجال  صالح 

قاؿ زيد بف  أحمدسمعت  :أبك داكد كقاؿ ،ليس بو بأس ،ثقة :كفي مكضع اخر ،كثير الخطأ
كقاؿ أبك  ،كاف كثير الخطأ ط األلفاظ عف معاكية بف صالح اال انوحباب كاف صدكقا ككاف يضب

يخطىء يعتبر حديثو إذا ركػ عف المشاىير كأما ركايتو  :كقاؿ ابف حباف ،حاتـ صدكؽ صالح
مف اثبات مشايخ الككفة ممف لو حديث كثير كىك  :كقاؿ ابف عدؼ ،عف المجاىيل ففييا المناكير

الثكرؼ مقمكبة إنما لو  سفياف بف معيف أف أحاديثو عفيحيى  ماـاإلال يشؾ في صدقو كالذؼ قالو 
الثكرؼ أحاديث تشبو بعض تمؾ األحاديث يستغرب بذلؾ اإلسناد كبعضو يرفعو كال سفياف عف 

جعفر ُمَحمَّد بف يزيد بف  كقاؿ أبك ،يرفعو كالباقي عف الثكرؼ كعف غير الثكرؼ مستقيمة كميا
بف حنبل  أحمدقكؿ  :كقاؿ الخطيب البغدادؼ ،جابر قاَؿ: كاف َجكَّاال  في البالد كثير الحِديث ِثَقة

عنى بذلؾ سماع زيد مف معاكية بف صالح كاف ي ،في زيد أنو ضرب في الحديث إلى األندلس
ناؾ كىذا كىـ منو رحمو هللا أف زيدا سمع منو ى أحمدالحمصي ككاف يتكلى قضاء األندلس فظف 

كقد اعترض  ،كأحسب اف زيدا سمع مف معاكية بمكة فاف عبد الرحمف بف ميدؼ سمع بيا منو
اذ انو لـ يات بحجة قاطعة  أحمد ماـعبدهللا الحميدؼ عمى الخطيب البغدادؼ في تكىيـ اإل ابك

إلى األندُلس إلى ُمعاكية بف  َمضى َزْيد بف الَحباب ِمف الُككَفةِ  :قاؿ ابك بشر الدكالبيك .....، 
كقاؿ ابف زكريا في تاريخ المكصل حدثني الحماني عف عبيد هللا  ،صاِلح لقيو ُىناؾ كَرَكػ َعْنو

كثقة أبك  :كقاؿ ابف خمفكف  ،القكاريرؼ قاؿ كاف أبك الحسيف العكمي ذكيا حافظا عالما لما يسمع
 ،ككفي صالح :كقاؿ ابف قانع ،ث صدكقاكاف معركفا بالحدي :زاد ،بف صالح أحمدجعفر السبتي ك 
كثقة عثماف بف أبي شيبة كقاؿ ابف يكنس في تاريخ الغرباء *: كاف جكاال في  :كقاؿ ابف شاىيف

كفي مكضع  ،كاف حافظا  زاىدا  جكاال   :كقاؿ الذىبي ،البالد في طمب الحديث ككاف حسف الحديث
كقاؿ ابف  ،افظا  زاىدا  رّحاال  جكاال  كاف ح :كقاؿ الصفدؼ ،العابد الثقة . صدكؽ جكاؿ :اخر
 . ٕكىك صدكؽ يخطئ في حديث الثكرؼ مف التاسعة  ،رحل في الحديث فاكثر منو :حجر

                                                                                                                     
  .ٙٙ/ٗ، كميزاف االعتداؿ ٕٙٔ/ٗ، كالكامل ٕٕٗ، كسؤاالت ابف الجنيد ٕٔٔتاريخ ابف معيف ركاية الدارمي  (ٔ
، سؤاالت ابي داكد ٓ٘ٔ/ٖ، كتاريخ البخارؼ الكبير ٕٗ-ٖٕ/ٔ، كالعمل ألحمد ٕٓٗ/ٙطبقات ابف سعد  (ٕ

، تاريخ اسماء الثقات البف شاىيف ٕٓٔ/ٛ، كالثقات ٙٔ٘/ٗ، كالكامل ٔٙ٘/ٖ، كالجرح كالتعديل ٕٖٗألحمد 
، كتاريخ بغداد ٕٕٓ، جذكة المقتبس في ذكر كالة االندلس ٕٓٔ/ٔ، كالمكتمف كالمختمف لمدارقطني ٛٔ
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  :الخاصة
 ،اتفق النقاد عمى تعديمو كصالحو كاختمفكا في تحديد درجتو كاالكثر عمى تكثيقو مطمقا      

المصرؼ كابك جعفر البستي كالدارقطني  بف صالح أحمدمنيـ ابف معيف كابف المديني كالعجمي ك 
 ،كمنيـ مف انزلو درجة ،كابف ماككال كعثماف ابف ابي شيبة كابف عدؼ ككصفو بانو مف االثبات

كذلؾ بسبب كجكد اخطاء في حديثو السيما عف الثكرؼ لكف ىذا الخطا الى جنب كثرة مركياتو ال 
اما كالـ العمماء في حديثو  ،الحديثلذا فيك ثقة صحيح  ،تخرجو عف حد االحتجاج بو كبحديثو

انما لو احاديث عف الثكرؼ يستغرب بذلؾ  :عف الثكرؼ فقد بيف فييا ابف عدؼ كالما شافيا فقاؿ
 . كهللا اعمـ  ،كالباقي عف الثكرؼ كغير الثكرؼ مستقيمة كميا ،االسناد كبعضيا ينفرد برفعو

مف أىل  ،كيقاؿ ابك الحسف ،مؤلؤػ سريج بف النعماف أبك الحسيف البغدادؼ الجكىرؼ ال -ٕٕ
 ىػ ٕٚٔت  ،أصمو مف خراساف.مف كبار شيكخ البخارؼ  ،بغداد

 ٔثقة  :قاؿ المفضل الغالبي عف ابف معيف    
  :العلماء في لسريج أقوال
كاف أبي ال يرػ بالكتاب عف ىؤالء  :بف حنبل أحمدقاؿ عبدهللا بف  ،كاف ثقة :قاؿ ابف سعد    

كقاؿ أبك  ،ثقة :كقاؿ العجمي ،يرضاىـ، كقد حدثنا عف بعضيـ، منيـ سريجالشيكخ بأسا ، ككاف 
كقاؿ ابك  ،كذكره ابف حباف في الثقات ،ليس بو بأس :كقاؿ النسائي ،ثقة غمط في أحاديث :داكد
كاف  :كفي مكضع اخر ،ثقة عالـ :قاؿ الذىبي ،ثقة مأمكف  :كقاؿ الدارقطني ،بغدادؼ ثقة :حاتـ

 . ٕثقة ييـ قميال مف كبار العاشرة   :كقاؿ ابف حجر ،مف أعياف المحدثيف
  :الخاصة

 . البغدادؼ اجمع عمماء الجرح كالتعديل عمى تكثيق سريج بف النعماف
سكف  ،أصمو مركزؼ  ،أبك الحارث العابد ،سريج بف يكنس بف إبراىيـ البغدادؼ مف األبناء -ٖٕ 

 ىػ ٖٕ٘ت  ،مستجاب الدعكةككاف  ،بغداد

                                                                                                                     
،، كتقريب التيذيب ٔٙٔ/ٗ، كتاريخ اإلسالـ ٙٙ/ٗ، كميزاف االعتداؿ ٚٗ-ٓٗ/ٓٔ، كتيذيب الكماؿ ٕٗٗ/ٛ

ٕٕٚ . 
 
 .  ٜٕٗ/ٕ، كتيذيب التيذيب ٕٔٛ/ٓٔ، كتيذيب الكماؿ ٜٕ٘/ٜتاريخ بغداد  (ٔ
، ٗٓٔ/ٖكالتجريح  ، كالتعديلٜٖ/ٔ، كمعرفة الثقات ٙٚ/ٗ، كالتاريخ الكبير ٙٛٔ/ٙطبقات ابف سعد  (ٕ

، كتيذيب ٜٕ٘/ٜ، تاريخ بغداد ٙٗ/ٕ، كالمؤتمف كالمختمف ٖٙٓ/ٛ، كالجرح كالتعديل ٜٗٔ/ٛكالثقات 
، ىدؼ السارؼ ٜٕٔ/ٓٔ، كسير اعالـ النبالء ٕٛٔ/ٔ، كالكاشف ٜ٘/ٖ، كميزاف االعتداؿ ٕٔٛ/ٓٔالكماؿ 

 .  ٖٕ٘، كتقريب التيذيب ٜٕٗ/ٕ، كتيذيب التيذيب ٜٕٙ/ٕ
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كسريج بف يكنس  -يعني عمى سريج بف النعماف -ثقة :غالبي عف ابف معيفقاؿ المفضل ال
 . ٔأفضل منو 

  :ابن معين االخرى  أقوال
كقاؿ  ،جميعا ليس بيما بأس :سألت يحيى عف سريج بف يكنس كشجاع فقاؿ :أحمد ماـقاؿ اإل

 بف كقاؿ دمحم ،بف معيف عف سريج بف يكنس فقاؿ: ليس بو بأسا سئل :أبك بكر بف ابى خيثمة
ليس بو بأس كىك   :فقاؿ ،بف معيف سريج بف يكنسذكر ا  :بف يعقكب حدثنا جدؼ قاؿ أحمد
كقاؿ عبد  ،ليس بو بأس :بف معيف عف سريج بف يكنس فقاؿسئل ا :بف زىير أحمدكقاؿ  ،كيس

 . ٕثقة  :فقاؿ ،الخالق بف منصكر: سألت يحيى عف سريج
 

  :العلماء في لسريج بن يونس أقوال
 ،رجل صالح صاحب خير ما عممت :بف حنبل أحمدكقاؿ  ،ثقة ثبت :ف سعد كابف قانعقاؿ اب 

سمعت كقد كقاؿ أبك داكد في مكضع آخر:  ثقة  ،ليس بو بأس :أحمد ماـاإلكقاؿ أبك داكد عف 
كقاؿ إسحاؽ  ،ليس بو بأس :كقاؿ النسائي ،ليس بو بأس :بف أبي خيثمةاكقاؿ  ،يثني عميو أحمد

كذكره بف حباف في الثقات  ،صدكؽ  :كقاؿ أبك حاتـ ،ي: الشيخ الصالح الصدكؽ بف إبراىيـ الختم
ثقة ثقة ثقة لك رأيتو  :عف سريج بف يكنس فقاؿصالح جزرة كاف ممف جمع كصنف كسئل  :كقاؿ

العابد  :كقاؿ الذىبي ،كاف مف الصالحيف لو مصنفات كتفسير :كقاؿ الدارقطني ،لقرت عينؾ
أنو حدث بحديث فصحف في  ٖالدارقطني في كتاب التصحيف ذكر :كقاؿ ابف حجر ،الحافع
 :كفي مكضع اخر ،ٗليس سريج مف جمازات المحامل  :فقاؿ ،فذكر ذلؾ لداكد بف رشيد ،اسـ منو

 . ٘ثقة عابد مف العاشرة 

                                         
 . ٜٕٗ/ٕ، كتيذيب التيذيب ٕٔٛ/ٓٔ، كتيذيب الكماؿ ٜٕ٘/ٜغداد تاريخ ب (ٔ
 .   ٕٓٙ/ٜك  ٕٕٙ/ٛ، كتاريخ بغداد ٓٓٔ/ٓٔ، كالجرح كالتعديل ٜٚ/ٗالعمل ألحمد  (ٕ
 الكتاب مفقكد  (ٖ
)والجمز ىو العدو، والجمازات نوع من األبعرة القوية، تلسمييا العرب بذلك، فيكون معنى قول داود )ليس  (ٗ

لساف  (ت المحامل( أي ليس من االبعرة التي تعدو والتي تحمل المحامل، أي ليس بالقوي من جمازا
 .  ٖٖٛ/ٗالمحدثيف،  لدمحم خمف سالمة 

، كالجرح ٛٔٔ/ٚ، كالثقات ٕٓ٘/ٗ، كالتعديل كالتجريح ٙٚ/ٗ، كالتاريخ الكبير ٖٚ٘/ٚطبقات ابف سعد  (٘
، كتيذيب الكماؿ ٕٓٙ/ٜ، تاريخ بغداد ٙٗ/ٕ ، كالمؤتمف كالمختمفٔٛ/ٗ، كالكامل ٓٓٔ/ٓٔكالتعديل 

، كتقريب التيذيب ٜٕ٘/ٕ، كتيذيب التيذيب ٙٗٔ/ٔٔ، كسير اعالـ النبالء ٕٓٔ/ٕ، كالكاشف ٕٕٔ/ٓٔ
ٕٖ٘  . 



 35  

 

 . ندى عبدهللا خليل.م.دأ                  ية لساملعلوم اإلامجلة                تاريخ اإلمام َيحيى بن َمعين
                      (8( اللسنة )37العدد )    ِرَوايُة الغّابي جمعًا ودرالسة

 

  :الخاصة
 .البغدادؼ اتفق العمماء عمى تكثيق سريج بف يكنس

كاله الميدؼ  ،أبك عبد هللا األزرؽ، الرازؼ  سممة بف الفضل األبرش، األنصارؼ، مكالىـ، -ٕٗ
 ىػ ٜٓٔكاف معمما قبل القضاء تكفي بعد  ،قضاء الرػ 

كنعيـ  ،كالخميل بف زرارة ،حكاـ بف سمـ :الرازيكف ال بأس بيـ :بف معيفقاؿ ا ،قاؿ الغالبي    
 .ٔكسممة بف الفضل األبرش قاضييـ ،بف ميسرة

  :ابن معين االخرى  أقوال
قد  ،سألت يحيى بف معيف عف سممة االبرش الرازؼ؟ فقاؿ: ثقة :ف بف الحسف الرازؼ قاؿ الحسي   

َسِمْعُت َيْحَيى  :كقاؿ ابف الجنيد ،ليس في الكتب اتـ مف كتابو ،مغازيو اتـ ،كاف كيسا ،كتبنا عنو
كؿ َسمَمة األبرش َسِمعت يحيى َيقُ  :كقاؿ الدكرؼ  ،َيُقكُؿ: َسَمَمة بف اْلَفْضل األَْبَرش، َلْيَس ِبِو َبْأس

 .َٕكَلْيَس ِبِو َبْأس ،َكقد كتبت َعنوُ  ،َكَكاَف يتشيع ،رازؼ 
  :العلماء في لسلمة أقوال
كاف ثقة  :كقاؿ ابف سعد ،ما خرجنا مف الرػ حتى رمينا بحديث سممة :قاؿ عمى ابف المدينى    

ال أعمـ إال  :سئل عنو فقاؿ أحمدكذكر ابف خمفكف أف  ،كىك صاحب مغازؼ بف إسحاؽ ،صدكقا
كقاؿ اآلجرؼ عف  ،كضعفو إسحاؽ بف إبراىيـ ،في حديثو بعض المناكير :كقاؿ البخارؼ  ،خيرا

كاف مف أىل الرؼ ال يرغبكف فيو لمعاف  :كقاؿ ابك زرعة ،كقاؿ النسائي ضعيف ،أبي داكد ثقة
 محمو الصدؽ، في حديثو انكار، ليس ،صالح :كقاؿ ابك حاتـ ،فيو مف سكء رأيو كظمـ فيو

 :كقاؿ ابف حباف ،يكتب حديثو كال يحتج بو ،بالقكػ، ال يمكف اف اطمق لساني فيو باكثر مف ىذا
لـ أجد في حديثو حديثا قد جاكز الحد في اإلنكار كأحاديثو  :كقاؿ ابف عدؼ ،يخالف كيخطىء
كىك مختمف في  :كقاؿ الذىبي ،ليس بالقكؼ عندىـ :الحاكـ أحمدكقاؿ أبك  ،مقاربة محتممة

 .ٖصدكؽ كثير الخطأ مف التاسعة :كقاؿ ابف حجر ،كلكنو في ابف إسحاؽ ثقة ،تجاج بواالح
  :الخاصة

                                         
  ٖٜٗ/ٜٕ، كتيذيب الكماؿ ٖٖٓ/ٖٔتاريخ بغداد  (ٔ
 ٜٙٔ/ٛيل ، كالجرح كالتعدٕٚٔ، كسؤاالت ابف الجنيد ٖٗٙ/ٗتاريخ ابف معيف بركاية الدكرؼ   (ٕ
، كسؤاالت البرذعي لمرازؼ ٗٛٔ، كالضعفاء لمنسائي ٕٖ/ٗ، كالتاريخ الكبيرٕٙ/ٕالتاريخ الصغير لمبخارؼ  (ٖ

، كالكاشف ٖ٘ٓ/ٔٔ، كتيذيب الكماؿ ٕٖٙ/٘، كالكامل ٓٔٔ/ٚ، كالثقات ٜٙٔ/ٛالجرح كالتعديل ، ك ٕٖٙ/ٕ
 ٜٕ٘، كتقريب التيذيب ٔٓٔ/ٖ، كتيذيب التيذيب ٚ٘، كالعبر ٙٔٔ/ٕ
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نرػ اف اىل النقد قد اختمفكا في مرتبة سممة كقد كثقو ابف سعد كابك داكد كابف معيف في احد     
و اف فخالصة االمر في ،كالباقكف عمى عدـ تكثيقو كابف المديني كالبخارؼ كابف حباف ،وأقكال

 كهللا اعمـ .  ،ركاياتو تصمح لالعتبار ال لالحتجاج
 ٚٗٔت  ،القاضي الحمصي ،مكالىـ ،الكمبيأبك سممة الشامي ُسَمْيماف بف سميـ الكناني  -ٕ٘

 .ىػ
قاؿ أبك زكريا يحيى بف معيف أبك سممة الحمصي سميماف  :قاؿ المفضل بف غساف الغالبي     

 .ٔثقة ،بف سميـ
 :خرى ابن معين اال أقوال
 .ِٕثَقة  :ِحمِصيَيُقكؿ َأُبك َسمَمة الْ بف معيف َسِمعت يحيى  :قاؿ الدكرؼ     
  :العلماء في لسليمان بن لسليم أقوال
كقاؿ ابك  ،حسف الحديث ،ثقة :كقاؿ يعقكب بف سفياف ،ثقة :كقاؿ العجمي ،ثقة أحمدقاؿ     
كذكره  ،ثقة :كقاؿ ابك حاتـ ،ثقة :بيكقاؿ الدكال ،حمصي ليس بو بأس :َكَقاؿ النََّسائي ،ثقة :داكد

كقاؿ  ،مف خيار أىل الشاـ كمتقنييـ كاف يغرب :كقاؿ في مكضع اخر ،ابف حباف في الثقات
ثقة عابد مف  :كقاؿ ابف حجر ،لـ يكف بحمص أعبد منو ،كثقكه :كقاؿ الذىبي ،ثقة :الدارقطني
 .ٖمجيكؿ كثقو النسائي :كقاؿ في لساف الميزاف ،السابعة

  :صةالخا
كاما ما جاء عف ابف حجر في كتابو لساف  ،الكمبي عمماء عمى تكثيق سميماف بف سميـاجمع ال   

 كهللا اعمـ .  ،الميزاف فقد اظنو كىـ مف ابف حجر
كابف أخي  ،اخك عبدهللا بف خراش ،أبك الصمت الشيباني ،شياب بف خراش بف حكشب -ٕٙ

كمات قبل سنة  ،لى الرممة في فمسطيفانتقل إثـ سكف كاسط  ،ككفي ،العكاـ بف حكشب
 ثمانيف كمئة .

 .ٗثقة  :قاؿ المفضل الغالبى عف ابف معيف    
                                         

  ٕٖٗ/ٕٕتاريخ دمشق  (ٔ
  ٕٕٗ/ٗتاريخ ابف معيف ركاية الدكرؼ  (ٕ
، كسؤاالت االجرؼ البي داكد ٕٗٙ/ٕ، كالمعرفة كالتاريخ ٓٗ/ٔ، كمعرفة الثقات ٕٗ/ٗالكنى لمدكالبي  (ٖ

، كسؤاالت السممي ٗٓٔ، كمشاىير عمماء االمصار ٚٔٔ/٘، كالثقات  ٕٔٔ/ٛ، كالجرح كالتعديل ٕٕ٘/ٕ
، كتيذيب التيذيب  ٖٕٛ/ٚ، كلساف الميزاف ٜٔٔ/ٕ، كالكاشف ٜٖٗ/ٔٔكتيذيب الكماؿ ، ٖٔلمدارقطني 

 ٖٕٙ، كتقريب التيذيب ٖٓٔ/ٖ
 ٕٕ٘/ٖ، كتيذيب التيذيب ٖٜٔ/ٗ، ميزاف االعتداؿ ٛٙ٘/ٕٔتيذيب الكماؿ  (ٗ



 37  

 

 . ندى عبدهللا خليل.م.دأ                  ية لساملعلوم اإلامجلة                تاريخ اإلمام َيحيى بن َمعين
                      (8( اللسنة )37العدد )    ِرَوايُة الغّابي جمعًا ودرالسة

 

  :ابن معين االخرى  أقوال
كقاؿ ابك بكر بف ابى  ،ليس بو بأس :بف خراش فقاؿا سألت ابف معيف عف :قاؿ الدارمي   

كشب ككفى نزؿ سمعت يحيى بف معيف يقكؿ: شياب بف خراش بف ح :خيثمة فيما كتب إلى
قاؿ يحيى شياب بف خراش ككفي نزؿ الشاـ ليس بو  :كقاؿ ابف شاىيف ،الشاـ ليس بو بأس

 .ٔصالح   :كفي ركاية اخرػ  ،بأس
  :العلماء في شياب أقوال
 كقاؿ عبد ،ثقة :كقاؿ عمي بف المديني ،ثقة :قاؿ عبدهللا بف المبارؾ كابف عمار المكصمي   

كلـ أر أحدا أحسف كصفا ليا مف  ،ا أعمـ بالسنة مف حماد بف زيدلـ أر أحد :الرحمف ابف ميدؼ
 ،ككفي ثقة نزؿ الرممة صاحب سنة :كقاؿ العجمي ،الباس بو :أحمدكقاؿ  ،شياب بف خراش
صدكؽ  :كقاؿ ابك حاتـ ،الباس بو :كقاؿ النسائي ،ثقة :كفي اخرػ  ،ال بأس بو :كقاؿ ابك زرعة

صالحا ككاف ممف يخطىء كثيرا حتى خرج عف حد  كاف رجال :كقاؿ ابف حباف ،ال بأس بو
كلشياب أحاديث ليست بكثيرة كفي بعض  :كقاؿ ابف عدؼ ،االحتجاج بو إال عند االعتبار

كثقو  :كقاؿ الذىبي ،كال أعرؼ لممتقدميف فيو كالما فأذكره (ركاياتو ما فقمنا عميو) كفيو ماينكر
 ،لو ما يستنكر ،صدكؽ مشيكر :ايضا كقاؿ ،مشيكر ثقة يغرب :كقاؿ في مكضع اخر ،جماعة

 .ٕصدكؽ يخطئ مف السابعة  :كقاؿ ابف حجر
  :الخاصة

كابف المبارؾ كابف المديني كابف  نرػ اف عمماء الجرح كالتعديل عمى تكثيق شياب بف خراش    
ال أعرؼ لممتقدميف فيو كالما  :فقد قاؿ ابف عدؼ كممة تقكؼ شانو اذ قاؿ ،لذا فيك ثقة ،ميدؼ

 .ٖ، كهللا اعمـ كالمتقدـ اعمـ بحالو مف المتأخر ،كرهفأذ
أصمو مف البصرة  ،التميمي مكالىـ البصرؼ  ،أبك معاكية ،شيباف بف عبد الرحمف النحكؼ  -ٕٚ

قيل في نسبتو النحكؼ إلى  ،ككاف مؤدبا ألكالد االمير داكد بف عمي العباسي ،سكف الككفة

                                         
كتاريخ ، ٕ٘، كتاريخ الثقات البف شاىيف ٕٗٔ/ٓٔ، الجرح كالتعديل ٖٓٔتاريخ ابف معيف ركاية الدارمي  (ٔ

 ٙٔٗ/ٕٛدمشق 
، ٜٜٗ/ٔ، كالجرح كالتعديل ٚٗ/ٔ، كمعرفة الثقات لمعجمي ٕٔ، كمقدمة صحيح مسمـ ٚٛ/ٗالتاريخ الكبير  (ٕ

، كتيذيب ٓٓٗ/ٕٛ، كتاريخ دمشق ٖٖٙ/ٔ، كتاريخ بغداد ٖ٘/٘، كالكامل ٕٖٙ/ٔ، كالمجركحيف ٕٗٔ/ٓٔ
، كسير اعالـ ٖٜٔ/ٗيزاف االعتداؿ ، مٜٕ٘، كالمغني في الضعفاء ٕٖٔ/ٕ، كالكاشف ٛٙ٘/ٕٔالكماؿ 
 ، ٕٙٛ، كتقريب التيذيب ٕٕ٘/ٖ، كتيذيب التيذيب ٜ٘، كجامع التحصيل ٕٗٛ/ٛالنبالء 

 . ٕٗٛ/ٛكسير اعالـ النبالء   (ٖ
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 ،كقاؿ ابف أبي داكد كغيره بل كاف نحكيا ،نحك بف شمس بطف مف األزد، ال إلى عمـ النحك
 ىػ . ٗٙٔكدفف في مقابر الخيزراف سنة  ،مات ببغداد في خالفة الميدؼ

ككرقاء بف عمر  ،شيباف بف عبد الرحمف التميمي المؤدب :قاؿ الغالبي عف ابف معيف     
عبد كاف شيباف بف  :الغالبي عف يحيى بف معيف ، كفي مكضع اخر قاؿ(ثقتاف)اليشكرؼ 

فانتقل إلى  ،ككاف أصمو بصريا ،ككاف مؤدبا لسميماف بف داكد الياشمي ،الرحمف التميمي ثقة
 .ٔالككفة 

  :ابن معين االخرى  أقوال
 ،كيحيى بف أبي كثير ،شيباف أحب إلي مف حرب بف شداد :قاؿ ابف الجنيد سمعت يحيى يقكؿ 

كقاؿ أبك بكر بف  ،ِثَقة ِفي كل َشْيء :َفَقاؿَ شيباف َما َحالو ِفي اأْلَْعَمش ؟  :كقاؿ الدارمي ليحيى
كاف صاحب  ،رجل صالح ،بف معيف يقكؿ: شيباف بف عبد الرحمف ثقةسمعت ا :أبي خيثمة

 .َٕصِحيح اْلكتاب :كقاؿ الدكرؼ عف ابف معيف ،... كىك أحفع مف إسرائيلكتاب
 :العلماء في شيبان أقوال
كقاؿ  ،شيباف ثبت في كل المشايخ :أحمد ماـاإلقاؿ  ،كاف ثقة كثير الحديث :قاؿ ابف سعد   

شيباف احب إلى مف االكزاعي في يحيى بف ابى كثير كىك صاحب كتاب صحيح، حديثو  :ايضا
كقاؿ ابف  ،صاحب كتاب كىك صحيح الحديث :كقاؿ الترمذؼ ،ككفي ثقة :كقاؿ العجمي ،صالح
  :كقاؿ الساجي ،زيد بف ىاركف كاف ثقة قالو ي :كقاؿ أسمـ في تاريخ كاسط ،كاف صدكقا :خراش

عبدالرحمف ككاف  أحمد ماـاإلكأثنى عميو  ،عف األعمش تفرد بيا وصدكؽ كعنده مناكير كأحاديث
بف أبي شيبة كاف قاؿ ا :كقاؿ ابف شاىيف ،ثقة :البزار كقاؿ ،بف ميدؼ يحدث عنو كيفخر بو

اف النحكؼ ككفى حسف شيب :كقاؿ أبك حاتـ ،ثقة :كقاؿ النسائي ،معمما صدكقا حسف الحديث
 :كقاؿ الذىبي ،وثقاتكذكره ابف حباف في  ،الحديث صالح الحديث يكتب حديثو كال يحتج بو

 ،قاؿ أبك حاتـ يكتب حديثو كال يحتج بو ،ثقة حجة :كقاؿ ايضا ،صاحب حركؼ كقراءات حجة
 .ٖثقة صاحب كتاب مف السابعة  :كقاؿ ابف حجر

                                         
 ٛٚ/ٓٔ،  كتيذيب التيذيب ٕٖ٘/ٚٔك ٘ٔ٘/ٖٔتاريخ بغداد  (ٔ
، ٚ٘ٗ/ٗريخ ابف معيف ركاية الدكرؼ ، كتإ٘، كتاريخ ابف معيف ركاية الدارمي : ٜ٘سؤاالت ابف الجنيد  (ٕ

  ٖٚ٘/ٛكالجرح كالتعديل 
، كالتعديل كالتجريح ٛ٘/ٔ، معرفة الثقات لمعجمي ٜ٘/ٗ، التاريخ الكبير ٘ٛٔ/٘الطبقات الكبرػ البف سعد  (ٖ

، ٖٚ٘/ٛ، كالجرح كالتعديل ٖٓٔ، كتاريخ كاسط ٔ٘/ٕ، كسؤاالت االجرؼ ٜٙ/٘جامع الترمذؼ ، ٗٔٔ/ٖ
، كتذكرة الحفاظ ٖٗٔكالمغني في الضعفاء  ،ٚٙٔ/ٔ، كالكاشف ٕٜ٘/ٕٔكتيذيب الكماؿ  ،ٓٚٔ/ٙكالثقات 

 . ٕٙٛ، كتقريب التيذيب ٕٚ٘/ٖ، كتيذيب التيذيب ٚٚٔ، كمف تكمـ فيو كىك مكثق ٓٙٔ/ٔ
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 :الخاصة
إال قكؿ أبي حاتـ ) صالح الحديث ال يحتج ،شيباف بف عبدالرحمف اجمع العمماء عمى تكثيق   
فالذؼ في  :حاتـ فيك كىـ في النقل فاما قكؿ ابي ،....(كقكؿ الساجي )صدكؽ كعنده مناكير (بو

ككفي حسف الحديث صالح يكتب حديثو ككذا نقل الباجي عنو ككذا  :كتاب بف أبي حاتـ عف أبيو
 ،ؿ أبك حاتـ ال يحتج بوقا :"قرأت بخط الذىبي حجر في تيذيبو كقاؿ ابف ،ىك في تيذيب الكماؿ

، ككذا نقمو "فينظر ليس فيو اال: يكتب حديثو فقط  ،كىذه المفظة ما رأيتيا في كتاب ابف ابى حاتـ
الباجى " كقاؿ في ترجمة شيباف مف الفصل التاسع مف مقدمة الفتح " قرأت بخط الذىبي في 

 الحديث ال يحتج بو " قمت كىك كىـ في النقل فالذؼ في كتاب ابف الميزاف: قاؿ أبك حاتـ صالح
ابى حاتـ عف ابيو: ككفى حسف الحديث صالح يكتب حديثو. ككذا نقل الباجى عنو ككذا ىك في 
تيذيب الكماؿ كىك الصكاب " كلـ ييـ الذىبي كلكف ىذه الكممة كقعت في بعض النسخ دكف 

اخ الف ابا حاتـ يكثر اف يقكؿ " يكتب حديثو كال بعض كيكشؾ أف تككف مف زيادة بعض النس
فمما قاؿ في ىذه الترجمة " يكتب حديثو " جرػ قمـ  ،يحتج بو " كيجمع بيف ىذه االلفاظ احيانا

كأما  ،الناسخ عمى العادة بزيادة " كال يحتج بو " كىى كالمنافية لما قبميا كلما عميو جميكر االئمة
بف حنبل أنو ثبت في كل المشايخ  أحمدجة  كىك معارض بقكؿ قكؿ الساجي فقد تكمـ فيو بال ح

كمع ذلؾ فمـ أر في البخارؼ مف حديثو عف األعمش شيئا ال أصال كال استشيادا نعـ أخرج لو 
أحاديث مف ركايتو عف يحيى بف أبي كثير كمنصكر بف المعتمر كقتادة كفراس بف يحيى كزياد 

 .ٔكميـ كهللا أعمـ  بف عالقة كىالؿ الكزاف كاعتمده الجماعة
مكلى أسمـ بف زرعة  ،الِكالبي مصعبعباد بف العكاـ بف ُعَمر بف َعبد هللا بف المنذر ْبف  -ٕٛ

اختمف في  ،إلى أف مات بيا ،كحدث بيا مدة ،قدـ بغداد ،أبك سيل الكاسطي ،الِكالبي
 .أقكاؿكفاتو بعد سنة ثمانيف كمائة عمى 

 .ٕثقة ،مكلى أسمـ بف زرعة ،يى بف معيف كعباد بف العكاـقاؿ أبك زكريا يح :قاؿ الغالبي    
  :ابن معين االخرى  أقوال
ا ِثَقة ،ُقكؿ عباد بف اْلَعكاـ َكعباد بف عباديبف معيف َ َسِمعت يحيى  :قاؿ الدكرؼ     كقاؿ  ،َجِميع 

يقكؿ عباد بف العكاـ ثقة صدكؽ مأمكف مقنع جائز الحديث بف معيف سمعت يحيى  :ابف محرز

                                         
 .  ٖٚ٘/ٛ، كىامش الجرح كالتعديل ٕٔٗ/ٕ، ٖٚٓ/ٕ، كىدؼ السارؼ ٕٚ٘/ٖتيذيب التيذيب  (ٔ
  ٖٗٔ/ٗٔتيذيب الكماؿ ، ك ٜٔٔ/ٗتاريخ بغداد  (ٕ
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كقاؿ  ،كهللا أكثق مف يزيد بف ىاركف أفيزيد ليس ثقة بمى كهللا انو لثقة كاف عبادا ألكثق منوىك 
 .ٔبف معيف انو قاؿ عباد بف العكاـ ثقة عف اسحاؽ بف منصكر عف ا :ابك حاتـ

  :العلماء في عباد أقوال
سألني  :رفةكقاؿ ابف ع ،كاف مف نبالء الرجاؿ في كل أمره :كقاؿ ايضا ،ثقة :قاؿ ابف سعد   

مضطرب  :حنبل بف أحمدكقاؿ  ،ليس عندكـ أحد يشبيو :ككيع عف عباد بف العكاـ فقاؿ
 ،كاف يشبو أصحاب الحديث :أحمدكقاؿ الفضل بف زياد عف  ،بف َأبي َعُركَبةا عف ،الحديث

كذكره ابف حباف في  ،ثقة :كقاؿ العجمي كأبك داكد كالنسائي كابك حاتـ ،صدكؽ  :كقاؿ ابف خراش
متفق عمى  :كقاؿ ايضا ،ثقة :مف متقنى الكاسطييف، كقاؿ الذىبي :كفي مكضع اخر قاؿ ،قاتالث

ثقة مف  :كقاؿ ابف حجر ،المحدث الصدكؽ  ماـاإل :كايضا ،االحتجاج بو بيني كبينو ستة أنفس
 . ٕالثامنة 

  :الخاصة
مف اف عباد  أحمد ماـسكػ ما قالو اإل ،اجمع العمماء عمى تكثيق عباد بف العكاـ الكاسطي    

كارػ كهللا اعمـ اف سبب ىذا االضطراب  ،عف َسِعيد بف َأبي َعُركَبة ،بف العكاـ مضطرب الحديث
  كهللا اعمـ . ،فالعمة ليست فيو ،ط الذؼ طرأ عمى سعيد اخر حياتوىك االختال

أبك  ،كقيل عبد الرحمف بف زيد بف أبي المكاؿ ،"كاسمو زيد" ،عبد الرحمف بف أبي المكاؿ -ٜٕ
 ،كقيل مكلى أبي رافع مكلى رسكؿ هللا صمى هللا عميو ك سمـ ،دمحم مكلى آؿ عمي بف ابي طالب

 .ىػٖٚٔت 
 .ٖمكلى بني ىاشـ ،ابف أبي المكالي ثقة :بف معيفالغالبي عف اقاؿ 
  :ابن معين االخرى  أقوال
ؿ عباس كقا ،عبد الرحمف ابف ابي المكاؿ صالح :بف معيفا بف منصكر عف قاؿ اسحاؽ    

 .ٗعبد الرحمف بف أبي المكاؿ ثقة :يقكؿبف معيف سمعت يحيى  :الدكرؼ 
  :العلماء في عبد الرحمن أقوال 

                                         
  ٕٛ/ٖ، كالجرح كالتعديل ٗٓٔ/ٔ، تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز ٕٛٓ/ٗتاريخ ابف معيف بركاية الدكرؼ  (ٔ
، كالثقات ٕٛ/ٖ، كالجرح كالتعديل ٖ/ٕ، كالثقات لمعجمي ٗٛٔ، كسؤاالت االجرؼ ٔٛٔ/ٙالطبقات الكبرػ  (ٕ

، كالكاشف ٓٗٔ/ٗٔ، كتيذيب الكماؿ ٘ٔ/ ٗكالتجريح، كالتعديل ٔٓٔ، كمشاىير عمماء االمصار ٓ٘/ٙ
كشرح عمل  ٗ٘ٔ، كالمغني في الضعفاء ٔٔ٘/ٛ، كسير اعالـ النبالء ٕٜٔ/ٔ، كتذكرة الحفاظ ٚٗٔ/ٕ

 . ٖٗٔ، كتقريب التيذيب ٔٚ/ٗ، كتيذيب التيذيب ٕ٘ٛالترمذؼ البف رجب 
  ٕٕٚ/ٓٔتاريخ بغداد  (ٖ
  ٕٖٚ/ٕ، كالكامل ٜٕٗ/ٗكالجرح كالتعديل ، ٛ٘ٔ/ٖتاريخ ابف معيف ركاية الدكرؼ  (ٗ
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كقاؿ في ركاية الميمكني: ما أرػ بحديثو  ،حديثو في االستخارة منكر ،الباس بو :أحمدقاؿ      
 :الترمذؼ كالنسائيكقاؿ ابك داكد  ك  ،ال بأس بو، صدكؽ  :كقاؿ ابك زرعة ،بأس، ىك ممف يحتمل

 ،يخطىء :كقاؿ ابف حباف في الثقات ،صدكؽ  :كقاؿ ابف خراش ،ال بأس بو :كقاؿ ابك حاتـ ،ثقة
كقد ركػ حديث  ،كالذؼ أنكر عميو حديث االستخارة ،ىك مستقيـ الحديث :كقاؿ ابف عدؼ

 ،ثقة مشيكر :كقاؿ الذىبياالستخارة غير كاحد مف أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص كما ركاه بف أبي المكاؿ، 
 .ٔصدكؽ ربما أخطأ مف السابعة :كقاؿ ابف حجر

  :الخاصة
كمنيـ مف  ،فقد حسنكا القكؿ فيو ،لـ نر اف العمماء قد ضعفكا عبدالرحمف بف ابي المكاؿ    
كىذا مما ال عيب فيو لمراكؼ  ،اال اف قسـ منيـ عاب عميو النكارة في حديث االستخارة فقط ،كثقو

كهللا  ،زيادة عمى اف الحديث ركاه عدد مف الصحابة فانتفت صفة النكارة منو ،ديث كاحدالنو ح
 اعمـ . 

كاف  ،أبك دمحم المدني ،ف المسكر بف مخرمة الزىرؼ عبد هللا بف جعفر بف عبد الرحمف ب -ٖٓ
 ىػ . ٓٚٔت  ،فقييا، مفتيا، بصيرا بالمغازؼ. مف طبقة مالؾ

بف معيف عف عبد هللا بف جعفر المخرمي؟ ا ،ألت أبا زكرياس  :قاؿ المفضل بف غساف الغالبي
 .ٕصكيمح  :فقاؿ
  :ابن معين االخرى  أقوال

ك قاؿ أبك  ،عبد هللا بف جعفر المخرمى ليس بو باس :قاؿ سمعت يحيى يقكؿ :قاؿ ابف محرز
 سمعت يحيى بف معيف يقكؿ: عبد هللا بف جعفر المخرمى :يما كتب إلى قاؿبكر بف ابي خيثمة ف

سألت ابف معيف عف عبد هللا بف جعفر بف  :كقاؿ الدارمي ،ليس بو بأس، صدكؽ، كليس بثبت
 . ٖثقة  :المسكر؟ فقاؿ

 العلماء في عبد هللا بن جعفر:  أقوال
 ،ثقة ثقة :كفي اخر ،ثقة :كفي مكضع اخر ،المخرمي ليس بحديثو بأس :أحمد ماـقاؿ اإل    

كاف حاد الرأس، ذكيا  حافظا ، كلكف مالكا  غمزه، كاف مع  ذكره فقاؿ: أحمدسمعت  :كقاؿ ابك داكد
بف  أحمد ماـاإلرأيت  :كقاؿ يعقكب بف شيبة ،صدكؽ ثقة :كقاؿ البخارؼ  ،أحمدفالف، سماه 

                                         
، كالمغني ٙٗٗ/ٚٔ، كتيذيب الكماؿ ٕٖٚ/ٕ، كالكامل ٜٕٗ/ٗ، كالجرح كالتعديل ٖٔٔ/٘التاريخ الكبير  (ٔ

 ٖٜٖ، كتقريب التيذيب ٜٗٔ/٘، كتيذيب التيذيب ٜ٘ٔ/ٕ، كالكاشف ٙٛٔ
  ٖٗٓ/ٕٚتاريخ ابف عساكر  (ٕ
، كتاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز ٗٙٔابف معيف ركاية الدارمي ، كتاريخ ٜٖٗ/ٗتاريخ ابف ابي خيثمة  (ٖ

 ٕٗٔ/ٗ، كتيذيب التيذيب ٖٕ/ٗ، كالجرح كالتعديل ٘ٛ/ٔ
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فقاؿ  ،المخرمي أحمد ماـاإلفقدـ  ،بف أبي ذئب كالمخرميابف معيف يتناظراف في حنبل كيحيى 
كقدمو عمى  ،بف أبي ذئباف الحديث بعض ما عند المخرمي شيخ كليس عنده م :لو ابف معيف

ابف  :فقمت البف المديني بعد ذلؾ أييما أحب إليؾ ؟ قاؿ :قاؿ يعقكب ،المخرمي تقديما متفاكتا
كقاؿ  ،ثقة :كقاؿ العجمي ،كالمخرمي ثقة ،كىك صاحب حديث كأيش عند المخرمي ،أبي ذئب
 :كقاؿ الترمذؼ ،صدكؽ  :كقاؿ ابف خراش ،يثبتو أحمدسئل أبك داكد عنو فقاؿ: سمعت   :اآلجرؼ 

ركػ عنو  :كقاؿ ابف حباف ،ليس بو بأس :كقاؿ النسائي كابك حاتـ ،مدني ثقة عند أىل الحديث
العراقيكف كأىل المدينة كاف كثير الكىـ في األخبار حتى يركؼ عف الثقات ما ال يشبو حديث 

ثقة  :كقاؿ الحاكـ ،فاستحق الترؾاألثبات فإذا سمعيا مف الحديث صناعتو شيد أنيا مقمكبة 
 .ٔليس بو بأس مف الثامنة  :كقاؿ ابف حجر ،صدكؽ مفت بالمدينة :كقاؿ الذىبي ،مأمكف 

  :الخاصة
سكػ ابف حباف  ،النقاد عمى تكثيق عبدهللا بف جعفر لكف ليس باعمى درجات التكثيق اتفق   

كيف يترؾ، كقد  ،حباف كبالغ كقد أسرؼ ابف :فقاؿ الذىبي ،كاعترض عميو الذىبي كابف حجر
 كأنو أراد غيره فالتبس  :كقاؿ ابف حجر ،أحمداحتج مثل الجماعة بو، سكػ البخارؼ، ككثقو مثل 

 ، كارػ كهللا اعمـ اف ابف حباف قد خمط بينو كبيف عبدهللا بف جعفر المتركؾ . ٕعميو 
نزيل  ،صفكاف المركانىعبد هللا بف سعيد  بف عبد الممؾ بف مركاف القرشى االمكػ أبك  -ٖٔ

 مات بعد المائتيف . ،مكة
سألت أبا زكريا عف أبي صفكاف األمكؼ كىك عبد هللا بف سعيد بف عبد الممؾ بف  :قاؿ الغالبي

 .ٖثقة :مركاف بف الحكـ ؟ فقاؿ
  :العلماء في عبدهللا أقوال
ال بأس بو  :عةكقاؿ ابك زر  ،ثقة :المستممي كأبك مسمـ عبد الرحمف  ،قاؿ عمي بف المديني  

كقاؿ ابف  ،ثقة :كقاؿ الذىبي ،مف الثقات :كقاؿ الدارقطني ،كذكره ابف حباف في الثقات ،صدكؽ 
 . ٔثقة مف التاسعة  :حجر

                                         
، ٖٕ/ٗ، كالجرح كالتعديل ٖ/ٕ، كمعرفة الثقات ٖٛٙ/ٗ، كسنف الترمذؼ ٕٓٔسؤاالت ابي داكد ألحمد  (ٔ

، ٖ٘ٔ/ٕ، كالكاشف ٕٖٚ/ٗٔماؿ ، كتيذيب الكٜٜٕ/ٕٚ، كتاريخ دمشق ٕٚ/ٕكالمجركحيف البف حباف 
  ٕٙٙ/ٚ، كلساف الميزاف ٕٖٗ، كتقريب التيذيب ٕٗٔ/ٗ، كتيذيب التيذيب ٕٖٛ/ٚكسير اعالـ النبالء 

 ٕٗٔ/ٗ، كتيذيب التيذيب ٕٖٛ/ٚسير اعالـ النبالء  (ٕ
 ٖ٘/٘ٔ، كتيذيب الكماؿ ٛ٘/ٜٕتاريخ دمشق  (ٖ



 43  

 

 . ندى عبدهللا خليل.م.دأ                  ية لساملعلوم اإلامجلة                تاريخ اإلمام َيحيى بن َمعين
                      (8( اللسنة )37العدد )    ِرَوايُة الغّابي جمعًا ودرالسة

 

  :الخاصة
كلـ ار مف يضعفو اك يقمل مف  ،كثق عمماء الجرح كالتعديل عبد هللا بف سعيد  بف عبد الممؾ

 شانو كهللا اعمـ . 
أبك اكيس القرشى المدينى  ،هللا بف اكيس بف مالؾ بف ابي عامر عبد هللا بف عبد -ٕٖ

قدـ أبك  ،مف اىل المدينة  ،كىك ابف عـ مالؾ بف أنس كصيره عمى أختو ،االصبحي ثـ التيمى
 ىػ .  ٚٙٔمات سنة  ،أكيس بغداد كحدث بيا

 .ٕكأبك أكيس المديني ليس بو باس :"يحيى بف معيف"قاؿ أبك زكريا  ،قاؿ الغالبي
  :ابن معين االخرى  قوالأ
 ،سمعت يحيى بف معيف يقكؿ: أبك اكيس المدنى ليس بثقة :قاؿ معاكية بف صالح الدمشقي   

بف معيف أبك أكيس ضعيف د هللا بف شعيب قاؿ قرأ عمي احدثني عب :كقاؿ يعقكب بف شيبة
كقاؿ  ،كلكف حديثو ليس بذاؾ الجائز ،صالح :كقاؿ ابف أبي خيثمة عف ابف معيف ،الحديث

 :بف معيفيحيى كقاؿ الدكرؼ عف  ،أبك أكيس كفميح ما أقربيما :عثماف بف سعيد عف بف معيف
كقاؿ إبراىيـ  ،كقاؿ مرة عنو صدكؽ كليس بحجة ،مثل فميح َكِفي َحِديثو ضعفعبدهللا أبك أكيس 

ابف أبي  :بف معيف يقكؿسمعت ا :بف أبي يحيى أحمدكقاؿ  ،ضعيف  :بف الجنيد عف بف معيف
 .ٖيس كأبكه يسرقاف الحديث أك 

  :العلماء في عبدهللا أقوال
فيو ضعف كىك عندىـ مف أىل  :كقاؿ الفالس ،كاف عند أصحابنا ضعيفا   :قاؿ ابف المديني   

ابف أبي أكيس ليس بو بأس كأبكه  :كقاؿ في مكضع اخر ،ال بأس بو :أحمدكقاؿ  ،الصدؽ
 :كقاؿ البخارؼ  ،ندىـ مف أىل الصدؽفيو ضعف كىك ع :كقاؿ عمرك بف عمي ،ضعيف الحديث

مدني ليس  :كقاؿ النسائي ،صالح الحديث :كقاؿ أبك داكد ،ما ركػ مف أصل كتابو فيك أصح
 :كقاؿ أبك زرعة عف ابي اكيس ،كليس بالقكػ  ،يكتب حديثو كال يحتج بو :قاؿ ابك حاتـ ،بالقكؼ 

ي أحاديثو ما يصح كيكافقو ف :كقاؿ ابف عدؼ ،ثقة :كقاؿ ابف شاىيف ،كأنو ليف ،صالح صدكؽ 
كاف ممف  :كقاؿ ابف حباف ،الثقات عميو كمنيا ماال يكافقو عميو أحد كىك ممف يكتب حديثو

                                                                                                                     
، كالتعديل ٜٓٗ/ٔ، كاليداية كاالرشاد ٜٕٔ/ٚثقات ، كالٖٚ/ٗ، كالجرح كالتعديل ٗٓٔ/٘التاريخ الكبير  (ٔ

، كتيذيب التيذيب ٖٚٚ/ٖ، كتاريخ اإلسالـ ٜ٘ٔ/ٕ، كالكاشف ٖ٘/٘ٔ، كتيذيب الكماؿ ٖٗ٘/ٖكالتجريح 
 ٖٖٖ، كتقريب التيذيب ٗٚٔ/ٗ

  ٚ/ٓٔتاريخ بغداد  (ٕ
، ٖٜ/ٗالجرح كالتعديل ، ك ٖٕٔك ٕٕ٘/ٖ، كتاريخ ابف معيف بركاية الدكرؼ ٕ٘٘/ٗكتاريخ ابف ابي خيثمة  (ٖ

 ، ٕٙٓ/ٗ، كتيذيب التيذيب ٚ/ٓٔ، تاريخ بغداد ٜٔٔ/ٕكالكامل 
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كال ىك ممف سمؾ سنف الثقات فيسمؾ  ،لـ يفحش خطؤه حتى استحق الترؾ ،يخطىء كثيرا
األثبات  كاالحتجاج بما كافق ،مسمكيـ كالذؼ أرػ في أمره تنكب ما خالف الثقات مف أخباره

يخالف في  :أحمدكقاؿ الحاكـ أبك  ،في بعض حديثو عف الزىرؼ شيء :كقاؿ الدارقطني ،منيا
 ،مف يحتمل عنو الكىـ كمحمو عند األئمة  ،قد نسب إلى كثرة الكىـ :الحاكـكقاؿ  ،بعض حديثو

 ،حفظو كمنيـ مف يضعفو كىك مقارب األمر منيـ مف قبل :كقاؿ الخميمي ،كيذكر عنو الصحيح
نما عابكه بسكء حفظو كأنو  ،ال يحكي عنو أحد حرجة في دينو كأمانتو :كقاؿ ابف عبد البر كا 

 .ٔصدكؽ ييـ مف السابعة  :كقاؿ ابف حجر ،يخالف في بعض حديثو
  :الخاصة

اال انيـ  ،كعابكا عميو كثرة الكىـ كالخطأ ،كتكممكا في حفظو ،ضعف جميكر العمماء ابك اكيس   
كانما يحتج بحديثو اذا كافق االثبات كما قاؿ ابف حباف  ،لـ يصفكه بالترؾك  ،لـ يشددكا ضعفو

 كهللا اعمـ .  ،اؼ انو ليس في رتبة االحتجاج اذا انفرد ،كالحاكـ
 سكف المدائف كحدث بيا . ،عبد الممؾ بف أبي بشير البصرؼ  -ٖٖ

 .ٕعبد الممؾ بف أبي بشير ثقة :قاؿ أبك زكريا يحيى بف معيف ،قاؿ الغالبي
  :ابن معين االخرى  أقوال
 :كقاؿ ابف محرز ،عبد الممؾ بف ابي بشير ثقة :بف معيفر عف اقاؿ اسحاؽ بف منصك     

عبد الممؾ بف أبي  :كقاؿ ابف طيماف ،سمعت يحيى كسئل عف عبد الممؾ بف أبى بشير فقاؿ ثقة
 .ٖبشير َلْيَس ِبِو َبْأس

  :العلماء في عبدالملك أقوال
  ،ثقة :أحمدكقاؿ  ،كاف ثقة :القطاف كقاؿ يحيى بف سعيد ،كاف شيخ صدؽك  :قاؿ سفياف     

كقاؿ أبك زرعة   ،ثقة :كقاؿ ابف شاىيف ،رجال صالحا -زعمكا  -كاف  :في مكضع اخرك 

                                         
، ٖٜ/ٗالجرح كالتعديل ، ك ٕٚ، كتاريخ اسماء الثقات ٜٕٙكالضعفاء لمعقيمي /ٖ، ٛٗ/٘التاريخ الكبير  (ٔ

ذيب ، كتيٚ/ٓٔ، كتاريخ بغداد ٖٚ، كسؤاالت البرقاني لمدارقطني ٜٔٔ/ٕ، كالكامل ٕٗ/ٕكالمجركحيف 
 ٕٙٓ/ٗكتيذيب التيذيب ، ٕٙٔ/ٕ،  كالكاشفٖٙٔ، كالمغني ٙٙٔ/٘ٔالكماؿ 

  ٜٖٔ/ٓٔتاريخ بغداد  (ٕ
، مف كالـ يحيى بف معيف في الرجاؿ ٖ٘ٗ/ٗ، كالجرح كالتعديل ٕٓٔ/ٔتاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز  (ٖ

 ٘ٛالبف طيماف 
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كذكره ابف  ،ككفى ثقة ،صالح الحديث :كقاؿ ابك حاتـ ،ثقة :كالعجمي كيعقكب بف سفياف كالنسائي
 .ٔثقة مف السادسة :كقاؿ ابف حجر ،حباف في الثقات

  :الخاصة
 كهللا اعمـ .  ،اك جرحو ،كلـ ار مف قمل مف شانو ،اجمع العمماء الذيف ترجمكا لعبدالممؾ عمى ثقتو

 الحنفي  . ،أبك سالـ الككفي ،َعبد الَمِمؾ بف مسمـ بف سالـ -ٖٗ
 .ٕأبك سالـ الحنفي عبد الممؾ بف مسمـ المدائني ثقة :بف معيفا  قاؿ ،قاؿ الغالبي

  :ابن معين االخرى  أقوال
َيُقكؿ َأُبك َسالـ اْلَحَنِفّي ُىَك عبد اْلممؾ بف َسالـ ابف معيف َسِمعت يحيى  :قاؿ الدكرؼ      

َيُقكؿ عبد اْلممؾ بف َسالـ اْلَحَنِفّي بف معيف َسِمعت يحيى  :كفي مكضع اخر ،اْلَمَداِئِني َكُىَك ِثَقة
 .ُٖىَك مدائني َلْيَس ِبِو َبْأس

  :العلماء في عبدالملك والأق
كقاؿ  ،مدائني ليس بو بأس :سألت أبا داكد عف عبد الممؾ بف سالـ الحنفي؟ فقاؿ :قاؿ اآلجرؼ 

  ،ال بأس بو :كقاؿ أبك حاتـ ،ليس بو بأس مف الشيعة :عبدالرحمف بف يكسف بف خراش
 :عبدالممؾ بف مسمـعيسى بف حطاف ك  :كقاؿ ابف عبدالبر ،كذكره ابُف ِحبَّاف في كتاب "الثقات"

 .ٗثقة شيعي مف السابعة  :كقاؿ ابف حجر :ثقة :كقاؿ الذىبي ،ليسا ممف يحتج بيما
  :الخاصة

كقد رد الحافع ابف حجر عمى  ،سكػ ابف عبدالبر ،اغمب العمماء عمى تكثيق عبدالممؾ بف مسمـ
 . ٘كلـ أر لو سمفا فيما ذكره عف عبد الممؾ ىذا  :جرحو لعبدالممؾ بقكلو

 مف كلد أنمار بف مالؾ بف عمرك بف تميـ ،عبيد هللا بف العيزار المازنى بصرػ  -ٖ٘
 .ٔككاف عبيد هللا بف العيزار ثقة  :بف معيفقاؿ ا :الغالبي لمفضلقاؿ ا

                                         
، كمعرفة الثقات ٖٔ/ٙ، كالثقات ٖ٘ٗ/ٗالتعديل ، كالجرح ك ٖٚ، كتاريخ اسماء الثقات ٜٗٔ/٘التاريخ الكبير  (ٔ

، ٕٛٙ/٘، كتيذيب التيذيب ٕٕٓ/ٕ، كالكاشف ٕٚٛ/ٛٔ، كتيذيب الكماؿ ٖٔ/ٕ، كالمعرفة كالتاريخ ٚٔ/ٕ
 ٙٓٗكتقريب التيذيب 

  ٘ٔٗ/ٛٔ، كتيذيب الكماؿ ٜٖٛ/ٓٔتاريخ بغداد   (ٕ
 ، ٚٓٗك ٜٖٛك ٖٙٛ/ٗركاية الدكرؼ بتاريخ ابف معيف  (ٖ
، كاالستيعاب  ٖٖ/ٙ، كالثقات ٕٕٕ/٘، كالجرح كالتعديل  ٕٖٓ/ٕ، كسؤاالت االجرؼ ٙ٘ٔ/٘خ الكبير التاري (ٗ

، كتقريب ٜٕٗ/٘، كتيذيب التيذيب  ٕٗٓ/ٕ، كالكاشف ٖٕٗ، كالمغني ٘ٔٗ/ٛٔ، كتيذيب الكماؿ ٖٗٚ/ٔ
 .  ٓٔٗالتيذيب 

 . ٜٕٗ/٘تيذيب التيذيب  (٘
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  :العلماء في عبدهللا أقوال
كذكره ابف حباف  ،ثقة :عبيد هللا بف العيزار  :القطاف ركػ عمي بف المديني عف يحيى بف سعيد

كقاؿ  ،عبيد هللا بف العيزار بصرؼ صدكؽ  :كقاؿ عبد الرحمف بف يكسف بف سعيد ،وثقاتي ف
 .ٕصدكؽ  :الذىبي

  :الخاصة
 ،ككفى بيما تكثيقا ،اغمب اىل النقد عمى تكثيق عبيدهللا بف العيزار كابف معيف كيحيى بف سعيد

 . كهللا اعمـ  ،فيك ثقة
راكية سعيد بف أبى  ،البصرؼ  ،مكالىـ ،لعجمىأبك نصر ا ،عبد الكىاب بف عطاء الخفاؼ -ٖٙ

 ىػ . ٕٙٓكيقاؿ  ،ىػ ٕٗٓت  ،عركبة نزؿ بغداد  كحدث بيا
 .ٖعبد الكىاب بف عطاء الخفاؼ يكتب حديثو :قاؿ أبك زكريا ،َقاؿ الغالبي  

  :ابن معين االخرى  أقوال
ء أبي نصر سألت يحيى بف معيف عف عبد الكىاب بف عطا :قاؿ عثماف بف سعيد الدارمي    

عبد الكىاب  :سمعت يحيى بف معيف يقكؿ ،كقاؿ عبد هللا الدكرقي ،ليس بو بأس :الخفاؼ؟ فقاؿ
َسَألت يحيى َعف عبد اْلَكىَّاب بف َعطاء  :كقاؿ الدكرؼ  ،بف عطاء الخفاؼ عجمي ليس بو بأس

 .ٗالحفاؼ َفَقاَؿ ِثَقة
  :العلماء في عبدالوىاب أقوال
عرؼ  ،كقاؿ ابف سعد: كاف كثير الحديث ،ف سعيد حسف الرأؼ فيوكاف يحيى ب :أحمدقاؿ      

أما انا فأركػ  :سألت ابى عف الخفاؼ ؟ فقاؿ :أحمدكقاؿ عبد هللا بف  ،بصحبة ابف أبي عركبة
ليس بالقكؼ عندىـ  :كقاؿ البخارؼ  ،ضعيف الحديث مضطرب :أحمدكقاؿ الميمكنى عف  ،عنو

عبد الكىاب بف عطاء أبك نصر الخفاؼ  :النسائي كقاؿ ،سمع مف ابف أبي عركبة كىك محتمل
أنكركا عمى الخفاؼ حديث ثكر في فضل العباس ما أنكركا عميو :"كقاؿ صالح جزره ،ليس بالقكؼ 

"الميـ اغفر لمعباس ككلده مغفرة"  غيره" أخرجو الترمذؼ بسند فيو الخفاؼ إلى ابف عباس مرفكعا  
لـ يقل فيو عبد الكىاب حدثنا ثكر" كلعمو دلس :"اؿىذا حديث مكضكع" كق:"الحديث قاؿ ابف معيف

                                                                                                                     
  ٕٛ/ٖٛتاريخ دمشق  (ٔ
، كالجرح كالتعديل ٕٖٚ، كطبقات خميفة ٜٖ، كتاريخ اسماء الثقات البف شاىيف ٘ٗٔ/٘التاريخ الكبير  (ٕ

  ٓٛ/ٖ، كتاريخ اإلسالـ لمذىبي ٙٗ/ٙ، كالثقات البف حباف ٖٖٔ/ٗ
  ٕٗ/ٔٔتاريخ بغداد  (ٖ
  ٖٔٔ/ٖ، كالكامل ٖٛ/ٗ، كتاريخ ابف معيف ركاية الدكرؼ ٓ٘ٔتاريخ ابف معيف ركاية الدارمي   (ٗ
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يكتب حديثو  :قاؿ ابك حاتـ ،كقاؿ البزار: ليس بقكؼ كقد احتمل أىل العمـ حديثو  ،كىك ثقة ،فيو
ىك أحب إليؾ أك أبك زيد النحكؼ في بف أبى عركبة ؟   :كساؿ ابف ابي حاتـ اباه ،محمو الصدؽ

ال  :كقاؿ ابف عدؼ ،كذكره ابف حباف في الثقات ،لحديثكليس عندىـ بقكؼ ا ،عبد الكىاب :فقاؿ
كقاؿ  ،صدكؽ  :كقاؿ الذىبي ،صدكؽ ليس بالقكؼ  :كقاؿ الساجي  ،ثقة :كقاؿ الدارقطني ،بأس بو

كقاؿ ابف  ،فمعل الخفاؼ دلسو كاتى بمفظو )عف( :معقبا عمى حديث فضل العباس رضي هللا عنو
 .ٔمف التاسعة ،في العباس يقاؿ دلسو عف ثكر أنكركا عميو حديثا ،ربما أخطأ ،صدكؽ  :حجر

  :الخاصة
ككصفو اغمبيـ بصيغ يقبل فييا حديثو  ،كىك حسف الحديث ،لـ يجرح  العمماء عبدالكىاب الخفاؼ

كقد بيف ابف معيف  ،كعابكا عميو ركايتو لمحديث الذؼ ركاه الترمذؼ في فضل العباس ،لالعتبار
حدثنا إبراىيـ بف  :قاؿ الترمذؼ :كالحديث ،ّسف القكؿ فيوكح ،اف الخفاؼ دلس النو بمفع ) عف(

سعيد الجكىرؼ حدثنا عبد الكىاب بف عطاء عف ثكر بف يزيد عف مكحكؿ عف حذيفة عف بف 
)) إذا كاف غداة اإلثنيف فأتني أنت ككلدؾ حتى أدعك لؾ  :قاؿ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لمعباس :عباس قاؿ

كلدؾ فغدا كغدكنا معو كألبسنا كساء ثـ قاؿ الميـ أغفر لمعباس ككلده مغفرة بدعكة ينفعؾ هللا بيا ك 
( قاؿ ىذا حديث حسف غريب ال نعرفو إال مف (ظاىرة كباطنو ال تغادر ذنبا الميـ أحفظو في كلده

ما في الدعاء أنيـ  :فقاؿ ،الذىبي عمى معنى الحديث كانو يكافقو ماـكقد عقب اإل  ،ٕىذا الكجو
 ، كهللا اعمـ . ٖبل يخمفكف آباءىـ  ،اءيككنكف خمف

مف أىل  ،أبك العباس الشامي االردني الطبراني ،ثـ الشعباني ،عتبة بف أبى حكيـ اليمداني -ٖٚ
 ىػ . ٚٗٔمات بصكرسنة  ،الشاـ كاف ينزؿ االردف بالطبرية

 .ٗثقة  :قاؿ الغالبي عف بف معيف
  :ابن معين االخرى  أقوال

                                         
،  ٘ٚ/ٔ، كالضعفاء لمعقيمي ٜٕ/ٙ، كالتاريخ الكبير ٓٚ/ٕ، كالتاريخ الصغير ٖٖٖ/ٚسعد طبقات ابف  (ٔ

، كالكاشف ٜٓ٘/ٛٔ، كتيذيب الكماؿ ٔٗ/ٙ، كالثقات ٔٚ/ٖ، كالجرح كالتعديل  ٕٛٓكالضعفاء لمنسائي 
 ، كتيذيب التيذيبٔٗ، كتعريف اىل التقديس ٕٚٗ/ٔ، كتذكرة الحفاظ ٜٙٗ/ٗ، كميزاف االعتداؿ ٕٚٓ/ٕ
 . ٗٔٗ، كتقريب التيذيب ٖٖٔ/٘

.، كمسند البزار بالسند نفسو  ٕٖٙٚ، رقـ ٗٔٗ/٘سنف الترمذؼ، كتاب المناقب، باب مناقب العباس،  (ٕ
ٕ/ٕٓٗ  

 . ٜٙٗ/ٗميزاف االعتداؿ  (ٖ
 .  ٚٙ/ٙ، كتيذيب التيذيب ٖٓٓ/ٜٔ، كتيذيب الكماؿ ٕٖٕ/ٖٛتاريخ دمشق  (ٗ
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 ،سمعت يحيى بف معيف يقكؿ عتبة بف ابى حكيـ ضعيف الحديث :قاؿ ابف ابى خيثمة      
كهللا الذؼ  :سالت يحيى بف معيف فقاؿ :سالت أبا داكد عف عتبة بف أبي حكيـ فقاؿ :قاؿ االجرؼ 

كقاؿ  ،عتبة بف أبي حكيـ ثقة :قاؿ يحيى ،قاؿ ابف شاىيف ،ال إلو إال ىك إنو لمنكر الحديث
 .ٔثقة :الدكرؼ عف ابف معيف

  :العلماء في عتبة لأقوا
كقاؿ دمحم بف  ،غير محمكد في الحديث :كقاؿ الجكزجاني ،ضعيف :قاؿ عمي بف المديني      

كذكره أبك زرعة الدمشقي في  ،ال أعممو إال مستقيـ الحديث :كقاؿ دحيـ ،ضعيف :عكؼ الطائي
أبي حكيـ  عتبة بف :سمعت مركاف بف دمحم الطاطرؼ يقكؿ :كقاؿ محمكد ابف خالد ،نفر ثقات

 ،صالح ال بأس بو :كقاؿ أبك حاتـ ،ضعيف :كفي مكضع اخر ،ليس بالقكػ  :كقاؿ النسائي ،ثقة
يعتبر حديثو مف غير ركاية بقية بف الكليد  :كقاؿ ابف حباف ،بف حنبل يكىنو قميال أحمدكقاؿ كاف 

براني: مف كقاؿ  الط ،ليس بقكؼ  :كقاؿ الدارقطني ،أرجك أنو ال بأس بو :كقاؿ ابف عدؼ ،عنو
 ،متكسط حسف الحديث :كفي مكضع اخر ،مختمف في تكثيقو :كقاؿ الذىبي ،ثقات المسمميف
 .ٕصدكؽ يخطئ كثيرا مف السادسة  :كقاؿ ابف حجر

 
  :الخاصة

ابف معيف  أقكاؿكاحد  أحمداغمب النقاد عمى تكثيق اال ما كاف مف ابف المديني كالجكزجاني ك     
كاما مف ضعفو فمـ  ،درجتو ىك ركاية بقية عنو كما حكى ابف حبافكلعل الذؼ انزؿ  ،كالنسائي

 كالراجح كهللا اعمـ انو الباس بو في الحديث . ،يبيف السبب
مكلى عزرة بف ثابت  ،الصفار ،أبك عثماف الَبْصِرؼّ  ،عفاف بف مسمـ بف عبد هللا -ٖٛ

 ىػ .  ٕٕٓسكف بغداد، ت ،اأَلْنصاِرؼّ 
قد أخذت عميو خطأه  :عفاف كثبتو فقاؿ -بف َمِعيف ال  :يعني ،وكذكر ل :الغالبي المفضلَقاؿ 

 .ٖفي غير حديث 
  :ابف معيف االخرػ  أقكاؿ

                                         
 .  ٕٛٗ/ٗ، كتاريخ ابف معيف بركاية الدكرؼ  ٗٗماء الثقات ، ك تاريخ اسٕٛٔ/ٕسؤاالت  االجرؼ  (ٔ
، كتاريخ ابك ٜ٘ٔ، كسؤاالت ابف ابي شيبة لعمي بف المديني ٜٔ،  كاحكاؿ الرجاؿ ٙ٘ٔ/ٙالتاريخ الكبير  (ٕ

، ٕٙ/ٔ، كالسنف لمدارقطني ٜٖٓ/ٙ، كالكامل ٛٓٔ/ٚ، كالثقات ٜٖٙ/ٖ، كالجرح كالتعديل ٕٗزرعة الدمشقي 
 ٕٖٗ، كتيذيب التيذيب، كتقريب التيذيب ٕٕ/٘، كميزاف االعتداؿ ٕٔٚ/ٔكالكاشف 

 ٛٙٔ/ٙ، كتيذيب التيذيب ٙٙٔ/ٕٓكتيذيب الكماؿ  ،ٜٕٙ/ٕٔتاريخ بغداد  (ٖ
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بف ا  :يعني ،سألت أبا زكريا :يده كجدت في كتاب أبي بخط:"َقاؿ عمي بف الحسيف بف حباف
ؿ قكؿ قك فال ،في حديث عف حماد بف سممةبف مسمـ أبك الكليد كعفاف  إذا اختمف :قمت -َمِعيف 
 ،القكؿ قكؿ عفاف :فإف اختمفكا في حديث عف شعبة ؟ قاؿ :قمت ،القكؿ قكؿ عفاف :؟ قاؿ مف 
بف ا سمعت  :َكَقاؿ يعقكب بف َشْيَبة ،"عفاف أثبت منو كأكيس  ،نعـ :كفي كل شيء قاؿ :قمت

كِرؼُّ كقاؿ ا ،كعفاف ،كشعبة ،كالثكرؼ  ،كابف ُجَرْيج ،مالؾ :أصحاب الحديث خمسة :َمِعيف يقكؿ  :لدُّ
عفاف  :َكَقاؿ  ،أثبت مف زيد بف الحباب فيما ركيا بف مسمـ كاف عفاف :بف َمِعيف يقكؿسمعت ا

َمِعيف  بفسمعت ا :قاؿ ،الرحمف بف فيـدمحم بف عبد  ،كهللا أثبت مف أبي نعيـ في حماد بف سممة
 :لق بف منصكرَكَقاؿ عبدالخا ،-يعني عبدالرحمف بف ميدؼ  –بف ميدؼ ا عفاف أثبت مف :يقكؿ

إف ابف  :كالىما ثقتاف. فقيل لو :سئل يحيى بف َمِعيف عف عفاف كبيز أييما كاف أكثق ؟ فقاؿ
 .ٔكانا جميعا ثقتيف صدكقيف  :المديني يزعـ أف عفاف أصح الرجميف ؟ فقاؿ

 :العلماء في عفان أقوال
قاؿ يحيى بف سعيد ك  ،كربما كىـ ،كاف إذا شؾ في حرؼ مف الحديث تركو :قاؿ ابف المديني    

 ،كاف عفاف كبيز كحباف يختمفكف إلي :كقاؿ ايضا ،ما ابالى إذا كافقنى عفاف مف خالفني :القطاف
أضبط القكـ لمحديث كأنكدىـ ; عممت عمييـ مرة في شيء فما فطف لي  مسمـبف ككاف عفاف 

 :اف بف حربكقاؿ سميم ،كاف ثقة كثير الحديث ثبتا حجة :كقاؿ ابف سعد ،أحد منيـ إال عفاف
كهللا لك جيد جيده أف يضبط عف شعبة  ،بف الحجاجنرػ عفاف بف مسمـ كاف يضبط عف شعبة 

 :بف حنبلا كقاؿ ،حدثنا حديثا كاحدا ما قدر عميو كاف بطيئا ردغ الحفع بطئ الفيـبف الحجاج 
ا يعني أنبأن ،بف مسمـما رأيت االلفاظ في كتاب أحد مف أصحاب شعبة أكثر منيا عند عفاف 

َثَنا ككاف عفاف يسمع بالغداة كيعرض في العشي. كقاؿ: لزمنا  ،يعني شعبة ،كأخبرنا كسمعت كَحدَّ
َكَقاؿ حنبل بف  ،بصرؼ ثقة ثبت صاحب سنة عفاف  :كقاؿ العجمي ،عشر سنيفبف مسمـ عفاف 
 ،اؿَكقَ   ،عفاف كحباف كبيز ىؤالء المتثبتكف  :فقاؿ ،بف مسمـسألت أبا عبد هللا عف عفاف  :إسحاؽ

فإذا اختمفكا في الحديث يرجع إلى  :كنت أكقف شعبة عمى االخبار. قمت لو :بف مسمـ قاؿ عفاف
أضبط  بف مسمـ ىك في نفسي أكبر كبيز أيضا إال أف عفاف ،إلى قكؿ عفاف :مف منيـ ؟ قاؿ

أثبت مف بف مسمـ عفاف  :سمعت أبا داكد يقكؿ :َكَقاؿ أبك ُعَبيد اآلجرؼ  ،لالسامي ثـ حباف
مف تابع  :حمدقمت أل :َكَقاؿ الحسف بف دمحم الزعفراني ،كاف عفاف كحباف كبيز يطمبكف  ،افحب

ثقة  :كعفاف يحتاج إلى أف يتابعو أحد ؟ !، كقاؿ ابف خراش :عفاف عمى حديث كذا ككذا ؟ فقاؿ
  قاؿ ،كقاؿ ابف قانع ثقة مأمكف  ،ثقة متقف متيف إماـعفاف  :َكَقاؿ أبك حاتـ ،مف خيار المسمميف

                                         
  ٛٙٔ/ٙ، كتيذيب التيذيب ٙٙٔ/ٕٓتيذيب الكماؿ  ،ٜٕٙ/ٕٔتاريخ بغداد  (ٔ
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فإف  ،مما ينسب فيو إلى الضعف ،كعفاف أشير كأصدؽ كأكثق مف أف يقاؿ فيو شيء :ابف عدؼ
يا أبا عبد هللا مف  :فقيل لو ،بف حنبل كاف يرػ أنو يكتب عنو ببغداد مف قياـ االمالء أحمد

أركػ الناس عف عفاف مسندا كحكايات ككالما في  أحمد ماـاإليصبر عمى ألفاظ عفاف ؟ ك 
كحماد بف  ،كال أعمـ لعفاف إال أحاديث مراسيل عف حماد بف سممة ،حفع عف عفاف الرجاؿ مما

ف كاف ثقة قد ييـ  ،كىذا مما ال ينقصو ،كأحاديث مكقكفة رفعيا ،كغيرىما كصميا ،زيد الف الثقة كا 
كاف ثبتا في أحكاـ الجرح  :كقاؿ الذىبي ،كعفاف ال بأس بو صدكؽ  ،في الشئ بعد الشئ

 . ٔمف كبار العاشرة  ،ثقة ثبت :كقاؿ ابف حجر ،الحافع الثبت :كايضا ،كالتعديل
  :الخاصة

العمماء انيـ اجمعكا عمى اف عفاف بف مسمـ مف الثقات االثبات  أقكاؿالشؾ مما نرػ مف     
اما ما نسب اليو مف خطا ككىـ فقد اجاد ابف عدؼ في االجابة عف ىذه  ،الذيف يحتج بحديثيـ

ف كاف ثقة قد ييـ في الشئ بعد  ،كىذا مما ال ينقصو :قكلوب ،المسالة في حق عفاف الف الثقة كا 
 كهللا اعمـ .  ،الشئ

 
كاف رحاال في  ،أبك عمرك البجمي، مكالىـ المكصمي الفقيو ،عفيف بف سالـ المكصمي -ٜٖ

، أك ٖٛٔتكفي سنة ىػ  ،ككاف يفتي الناس بالمكصل ،قدـ بغداد كحدث بيا ،طمب العمـ
 ىػ .ٗٛٔسنة 

 .ٕثقة ،عفيف بف سالـ المكصمي مكلى بجيمة :بف معيفقاؿ ا ،ؿ الغالبيقا
  :ابن معين االخرى  أقوال
كاف عفيف بف سالـ المكصمي  :بف معيف يقكؿا سمعت :قاؿ أحمدبف زىير،  حدثنا  أحمدقاؿ    
سمعت  :كقاؿ الدكرؼ  ،ثقة :عفيف بف سالـ المكصميبف معيف قاؿ يحيى  ،كقاؿ ابف شاىيف ،ثقة
 .ٖ يى يقكؿ: عفيف بف سالـ المكصمي ثقةيح

 :العلماء في عفيف أقوال
                                         

، كالجرح ٕٗ/ٕ،  كمعرفة الثقات ٖٗ/ٕ، كسؤاالت االجرؼ ٛٚ/ٕ، كالتاريخ الصغير لمبخارؼ ٕٙٓبحر الدـ  (ٔ
، كتاريخ ابف معيف ركاية ٛٔٔ/ٕ، كالمؤتمف كالمختمف ٔٓٗ/ٖ، كالكامل ٜٕٓ/ٚ، كالثقات ٖٓ/ٔكالتعديل 
كالكاشف ، ٙٙٔ/ٕٓتيذيب الكماؿ ، ك ٜٕٙ/ٕٔ، كتاريخ بغداد ٜٜ٘/ٕ، كاليداية كاالرشاد ٖٗٚ/ٖالدكرؼ 

 . ٓ٘ٗكتقريب التيذيب  ،ٛٙٔ/ٙ، كتيذيب التيذيب ٕٛٚ، كتذكرة الحفاظ ٜ/ٔ
 ٓٛٔ/ٕٓ، كتيذيب الكماؿ ٕٖٔ/ٕٔتاريخ بغداد  (ٕ
، تاريخ ٜٕ/ٔ، كالجرح كالتعديل ٔٔٗ/ٗ،كتاريخ ابف معيف بركاية الدكرؼ  ٕٕٗ/٘تاريخ ابف ابي خيثمة   (ٖ

  ٖٗاسماء الثقات البف شاىيف 
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كقاؿ  ،ك كاف مف عمماء المكصل ،ٔكاف أحفع مف المعافى بف عمراف :قاؿ ابف عمارالمكصمي
صدكؽ  :كقاؿ ابف خراش ،عفيف بف سالـ مكصمي ثقة :كقاؿ يعقكب بف سفياف ،ثقة :ابك داكد

كاف  :كذكره ابُف ِحبَّاف في كتاب "الثقات" َكَقاؿ ،بأس بو ثقة ال :كقاؿ ابك حاتـ ،مف خيار الناس
اَرُقْطِنيُّ  ،مف العباد  :كقاؿ الذىبي ،ال تترؾ الركاية عنو :يعني ،ال يترؾ ،ربما أخطأ :َكَقاؿ الدَّ
 .ٕصدكؽ مف الثامنة  :كقاؿ ابف حجر ،صالح الحديث ،مشيكر

  :الخاصة
ـ فيك مف المتشدديف كقاؿ السيما ابك حات ،المكصمياغمب النقاد عمى تكثيق عفيف بف سالـ     

فيك   ،كتكثيق المتقدميف مقدـ ،، اما مف انزؿ رتبتو كالدارقطني فقد شؾ في انو يخطئعنو ثقة
  ثقة كهللا اعمـ .

 
أبك يكسف  :كُيقاؿ ،أبك َسِعيد :كُيقاؿ ،أبك عبد الرحمف ،عقبة بف عمقمة بف حديج المعافرؼ  -ٓٗ

 ،سكف الشاـ كنزؿ ببيركت كأقاـ فييا فنسب إلييا ،ل أطرابمس مف المغربمف أى ،البيركتي
 ىػ . ٕٗٓت 

 .ٖعقبة مف أصحاب اأَلكزاِعّي دمشقي ال بأس بو  :قاؿ ،حدثني أبك زكريا :الغالبي َقاؿ المفضل
  :ابن معين االخرى  أقوال
 .ٗال بأس بعقبة  :قاؿ ابف معيف      
  :العمماء في عقبة أقكاؿ
كقاؿ  :حدثني أبك دمحم مف بني تميـ صاحب لي ثقة :كقاؿ ابف أبي خيثمة ،ثقة :بف خراشقاؿ ا  

 ،ثقة :كقاؿ النسائي ،كال يتابع عميو ،ركػ عف األكزاعي :كقاؿ العقيمي ،كاف خيارا ثقة :ابك مسير
و مف غير ركاية يعتبر حديث :كقاؿ ابف حباف ،ىك احب إلى مف الكليد بف مزيد :كقاؿ ابك حاتـ

كقاؿ عبد الرحمف بف يكسف بف  ،ألف دمحما كاف يدخل عميو الحديث كيكذب فيو ،عنو بنو دمحم ا
 :كقاؿ ابف عدؼ ،صالح :كقاؿ ابف قانع ،ثقة ،عقبة ىك بيركتي مف أصحاب األكزاعي :سعيد

                                         
مي، كابف خراش  : ثقة، ينظر تيذيب الكماؿ قاؿ عنو : ابف سعد، كككيع، كيحيى بف َمِعيف، كأبك حاتـ. كالعج (ٔ

ٕٛ/ٔ٘ٔ  . 
، كسؤاالت ٕٓٔ/ٚ، كالثقات ٕ٘ٚ/ٕكسؤاالت االجرؼ  ،ٜٕ/ٔالجرح كالتعديل ، ك ٜٕ/ٚالتاريخ الكبير  (ٕ

،  كالمغني في الضعفاء لمذىبي ٗٛ/ٖ، كميزاف االعتداؿ ٓٛٔ/ٕٓ، كتيذيب الكماؿ ٕٓالبرقاني لمدارقطني 
 ٓ٘ٗ، كتقريب التيذيب ٔٚٔ/ٙ، كتيذيب التيذيبٖٖٔ/ٕٓ، كتاريخ اإلسالـ ٕٔٔ

   ٜٚٔ/ٙ، كتيذيب التيذيب ٕٔٔ/ٕٓتيذيب الكماؿ  (ٖ
  ٓٙ/ٕميزاف االعتداؿ  (ٗ
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َكَقاؿ الحاكـ أبك  ،كغيره عنو و دمحم مف ركاية ابن ،ركػ عف األكزاعي ما لـ يكافقو عميو أحد
 ،صدكؽ . مشيكر :كفي مرة ،صدكؽ يغرب :كفي اخرػ  ،ثقة :كقاؿ الذىبي ،ثقة مأمكف  :عبدهللا

 .ٔلكف كاف ابنو دمحم يدخل عميو ما ليس مف حديثو مف التاسعة  ،صدكؽ  :كقاؿ ابف حجر
  :الخاصة

اما الجرح الذؼ نسب لو فيك متجو الى  ابنو دمحم بسبب ما  ،كثق العمماء عقبة بف عمقمة   
في احاديث ابيو فيحتج بركايتو مف غير ركاية ابنو عنو النو كاف يدخل  ،عميو مف احاديثادخمو 

 كهللا اعمـ .  ،ماليس منو
 ابك نعيـ الككفي  ،عقبة بف مكـر الضبى -ٔٗ

 .ٕأنو قكؼ الحديث   :قاؿ الغالبي عف ابف معيف
 

  :العلماء في عقبة أقوال
  :كقاؿ ابف حجر ،كذكره ابف حباف في الثقات ،لـ اكتب عنو ،ليس بو باس :قاؿ ابك داكد  

 .ٖمقبكؿ مف السابعة 
  :الخاصة

اما ماذكره الغالبي عف  ،تبيف درجة عقبة بف مكـر عندىـ سكػ ما ذكرتو أقكاؿلـ اجد لمعمماء    
كزعـ الغالبي عف ابف معيف انو قكؼ في  :ابف معيف فقد شكؾ فيو الخطيب البغدادؼ بقكلو

 عمـ كهللا ا  ،الحديث
 ىػ .ٜ٘ٔت  ،بصرؼ االصل ،أبك عمار ،اليمامي ،عكرمة بف عمار العجمي -ٕٗ 

 ٗثبت :بف َمِعيفاعف  ،َقاؿ الغالبي
  :ابن معين االخرى  أقوال
 :بف َمِعيفاعف  ،َكَقاؿ أبك بكر بف َأبي خيثمة ،ثقة :بف َمِعيفاعف  ،َقاؿ معاكية بف صالح   

يكتبكف  ،سمعت يحيى يقكؿ عكرمة بف عمار ثقة :كقاؿ ابف أبي مريـ ،ليس بو بأس ،صدكؽ 
                                         

، كالكامل ٕٓٓ/ٚ، كالثقات ٖٛٗ/ٔ، كالضعفاء لمعقيمي ٖٖٔ/ٖ، كالجرح كالتعديل ٖٓٔ/ٙالتاريخ الكبير  (ٔ
، كالكاشف ٕٔٔ/ٕٓ، تيذيب الكماؿ ٖٓ٘/ٓٗدمشق  ، كتاريخٔٚٔ/ٖ، المتفق كالمفترؽ لمخطيب ٕٕٛ/ٙ
  ٕ٘ٗتقريب التيذيب   ٜٚٔ/ٙ، كتيذيب التيذيب ٕٔٔكالمغني في الضعفاء  ،ٓٙ/ٕميزاف االعتداؿ ، ٓٔ/ٔ

 ٕٛٔ/ٙ، كتيذيب التيذيب ٖٚٔ/ٖالمتفق كالمفترؽ لمخطيب  (ٕ
، ٓٓ٘/ٛ، كالثقات ٖٙٔ/ٖديل ، كالجرح كالتعٕٓ/ٔ، كسؤالت االجرؼ البي داكد ٜٕٔ/ٙالتاريخ الكبير  (ٖ

 .  ٖ٘ٗ، كتقريب التيذيب ٕٛٔ/ٙ، كتيذيب التيذيب ٖٛ، كالعبر في خبر مف غبر ٕٕٚ/ٕٓكتيذيب الكماؿ 
 ٕٙ٘/ٕٓتيذيب الكماؿ  (ٗ
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سمعكا  ،حدثني غير كاحد مف أصحابنا منيـ عبد هللا بف شعيب :كقاؿ يعقكب بف شيبة ،حديثو
يحيى عكرمة بف  :الدكرقي أحمدكقاؿ عبد هللا بف  ،بف معيف يقكؿ عكرمة بف عمار ثقة ثبتا

 .ٔككاف حافظا  ،أميا كاف :بف َمِعيفا عف  ،َكَقاؿ أبك حاتـ ،عمار أمي ثقة

  :العلماء في عكرمة أقوال
أحاديث عكرمة بف عمار  :كفي مكضع اخر ،كاف عند أصحابنا ثقة ثبت :قاؿ ابف المديني     

كقاؿ في  ،يضعفيما القطاف  عف يحيى بف َأبي كثير ليست بذاؾ مناكير كاف يحيى بف َسِعيد
 ماـاإلكقاؿ  ،أبي كثير فانبذ يدؾ منوإذا قاؿ عكرمة بف عمار سمعت يحيى بف   :مكضع اخر

مضطرب الحديث عف غير إياس  :كقاؿ ايضا ،مضطرب الحديث عف يحيى بف َأبي كثير :أحمد
مضطرب في حديث يحيى  :كَقاؿ الُبخاِرؼُّ  ،ككاف حديثو عف إياس بف سممة صالحا ،بف سممة

 :َكَقاؿ أبك ُعَبيد اآلجرؼ  ،كاستشيد بو البخارؼ في "الصحيح" ،بف َأبي كثير كلـ يكف عنده كتاب
 ،كفي حديثو عف يحيى بف َأبي كثير اضطراب ،ثقة :فقاؿ ،سألت أبا داكد عف عكرمة بف عمار

 ،َكَقاؿ صالح جزرة: كاف ينفرد بأحاديث طكاؿ ،كفي حديثو نكرة ،كاف صدكقا :َكَقاؿ ابف خراش
َكَقاؿ إسحاؽ  ،ػ عنو الناسرك  ،صدكؽ إال أف في حديثو شيئا :كقاؿ ايضا ،كلـ يشركو فييا أحد

ركػ عنو سفياف الثكرؼ كذكره  ،عكرمة بف عمار ثقة :بف خمف البخارؼ الحافع أحمدبف 
 :َكَقاؿ أبك ُزْرَعة الدمشقي ،ككاف كثير الغمط ينفرد عف إياس بأشياء ال يشاركو فييا أحد ،بالفضل
عمار عف يحيى بف َأبي كعكرمة بف  ،بف حنبل يضعف ركاية أيكب بف عتبة أحمد ماـاإلسمعت 

ليس بو بأس إال في حديثو عف يحيى  :َكَقاؿ النََّسائي ،عكرمة أكثق الرجميف :َكَقاؿ ايضا ،كثير
كاف  :َكَقاؿ أبك حاتـ ،فأحتج بو كبقكلو ال شؾ فيو ،ثقة :بف صالح أحمدكقاؿ   ،بف َأبي كثير

 ،َأبي كثير بعض االغاليط كفي حديثو عف يحيى بف ،كربما دلس ،كربما كىـ في حديثو ،صدكقا
اَرُقْطِنيُّ  ،مستقيـ الحديث إذا ركػ عنو ثقة :َكَقاؿ أبف عدؼ ليس  :كقاؿ ابف شاىيف ،ثقة :َكَقاؿ الدَّ
ككثقو يحيى بف  ،ركػ عنو شعبة كالثكرؼ كيحيى القطاف ،صدكؽ  :كقاؿ الساجي ،بو بأس صدكؽ 

و في أحاديث عف يحيى بف َأبي القطاف ضعفبف سعيد بف حنبل إال أف يحيى  أحمدك  ،َمِعيف
صدكؽ يغمط  :كقاؿ ابف حجر ،ثقة إال في يحيى بف أبي كثير فمضطرب :قاؿ الذىبي ،كثير

 .ٕكفي ركايتو عف يحيى بف أبي كثير اضطراب كلـ يكف لو كتاب مف الخامسة 
                                         

   ٜٓٔ/ٙ، كتيذيب التيذيب ٕٙ٘/ٕٓتيذيب الكماؿ ، ك ٕ٘ٛ/ٖالكامل  (ٔ
، كسؤالت ٖٖٔابي شيبة لعمي بف المديني  ،  كسؤالت ابفٖٗ/ٕ، كالتاريخ الصغير ٔٛ/ٔالعمل ألحمد  (ٕ

، كتاريخ اسماء ٕ٘ٛ/ٖكالكامل  ٓٔٓ/ٔكالجرح كالتعديل  ٕٖٚٓ/ٔ، الضعفاء لمعقيمي ٖٛٚ/ٔاالجرؼ 
، كالكاشف ٕٙ٘/ٕٓتيذيب الكماؿ ، ك ٕٚ٘/ٕٓٔ، كتاريخ بغداد ٕٓ، كسؤالت البرقاني لمدارقطني ٖٗالثقات 

 .  ٖٕٛ، كتيذيب التيذيب، كتقريب التيذيب ٔٔ/ٔ
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  :الخاصة
ي كرأس اغمب النقاد عمى تكثيق عكرمة بف عمار كابف معيف كابف المديني كالدارقطن    

اما مف انزؿ درجتو عف الثقة فقد بينكا سبب ذلؾ ككصفكا ركايتو عف يحيى  ،المتأخريف الذىبي
فيك ثقة عدا ركايتو  ،كثير الغمط ... ،مضطرب الحديث:لذلؾ قالكا عنو ،بف ابي كثير بالنكارة

 عف يحيى بف ابي كثير .  

كيقاؿ أبك سميماف  ،ف عمرك النخعيكالد سميماف ب ،أبك معاكية ،عمرك بف عبد هللا بف كىب -ٖٗ
 الككفي، تكفي في حدكد الخمسيف كمائة 

قد كاف  :يحيى بف معيف فقاؿ -اؼ عف سميماف بف عمرك بف عبدهللا  –كسئل عنو  :قاؿ الغالبي
 . ٔلو أب ثقة 

 
 

  :ابن معين االخرى  أقوال
 .ٕثقة  :بف معيفقاؿ اسحاؽ بف منصكر عف يحيى 

  :العلماء في عمرو أقوال
كىك كالد سميماف  ،ال بأس بو :سئل أبك زرعة عف عمرك بف عبد هللا ابى معاكية النخعي فقاؿ 

 :كقاؿ الذىبي ،كذكره ابف حباف في الثقات ،ثقة صالح الحديث :كقاؿ ابك حاتـ ،بف عمرك
 .ٖثقة مف السادسة  :كقاؿ ابف حجر ،صدكؽ 

  :الخالصة
كمف انزلو عف ىذه المرتبة لـ يبيف السبب كلـ  ،نرػ اف العمماء عمى تكثيق عمرك بف عبدهللا

 .كهللا اعمـ  ،يذكر اؼ شئ عف ذلؾ

 ،االعكر ،عنبسة بف عبد الكاحد بف أمية بف عبد هللا بف سعيد بف العاص القرشي األمكؼ  -ٗٗ
 قدـ بغداد كحدث بيا ،كنيتو أبك خالد عداده في أىل الككفة

 .ٗبد الكاحد القرشي ثقة عنبسة بف ع :قاؿ الغالبي  عف يحيى بف معيف

                                         
 ٘ٔ/ ٜتاريخ بغداد  (ٔ
 ٚٗ/ٚ، كتيذيب التيذيب ٕٕٗ/ٖالجرح كالتعديل  (ٕ
/ ٕٕ،  كتيذيب الكماؿ ٚٙ/ٙ، كالثقات البف حباف ٕٕٗ/ٖ، كالجرح كالتعديل ٗٓٔ/ٙالتاريخ الكبير لمبخارؼ  (ٖ

 ٚٗ/ٚ، كتيذيب التيذيب ٜٓٗ، كتقريب التيذيب ٗٛ/ٖ، كتاريخ اإلسالـ ٖٔ/ٔ، كالكاشف ٘ٔٔ
 .  ٙٔٔ/ٚ، كتيذيب التيذيب ٕٖٓ/ٙ، كتاريخ بغداد ٖٜٕ/ٙكامل ال (ٗ



 55  

 

 . ندى عبدهللا خليل.م.دأ                  ية لساملعلوم اإلامجلة                تاريخ اإلمام َيحيى بن َمعين
                      (8( اللسنة )37العدد )    ِرَوايُة الغّابي جمعًا ودرالسة

 

  :ابن معين االخرى  أقوال
سألت يحيى عف عنبسة بف سعيد القرشى فقاؿ ىك مف كلد سعيد بف العاص  :قاؿ ابف محرز    

كقاؿ الدارمي عف يحيى  ،َسِمعت يحيى َيُقكؿ َعْنَبَسة بف سعيد الككفى ِثَقة :كقاؿ الدكرؼ  ،كىك ثقة
؟ َفَقاَؿ: بف معيف َأْلُت َيْحَيى سَ  :كقاؿ ابف الجنيد ،ثقة :بف معيف عف َعْنَبَسة بف عبد اْلَكاِحد اْلُقَرِشيِّ

. قد كتبُت عنو ،ِثَقة   :كايضا ،ِثَقة ، كاف مف كلد َسِعْيد بف اْلَعاِص، كقد َسِمْعُت منو، ككاف أعكر
بف معيف يقكؿ عنبسة بف عبدالكاحد سمعت ا :كقاؿ أبك بكر بف ابى خيثمة فيما كتب إلى قاؿ

عنبسة بف عبدالكاحد  :كقاؿ أبك داكد ،بف معيف سمعت منو ككاف أعكريحيى كقاؿ  ،القرشي ثقة
بف  أحمدكقاؿ  ،سألت يحيى بف معيف عنو فقاؿ كاف ىاىنا عندنا ببغداد كقمما أخذ أصحابنا عنو

 .ٔزىير: سمعت يحيى بف معيف يقكؿ عنبسة بف عبد الكاحد الككفى ثقة 
 

  :العلماء في عنبلسة أقوال
بف حنبل عنبسة بف عبد الكاحد القرشى كيف ىك ؟  أحمدقمت البي عبد هللا  :قاؿ أبك بكر االثـر

كنا نقكؿ أنو مف االبداؿ  :عف دمحم بف عيسى ابف الطباع :كقاؿ ابك داكد ،قاؿ ما ارػ بو بأسا
ليس بو  ثقة :كقاؿ ابك حاتـ ،كذكره بف حباف في الثقات ،،قبل أف نسمع أف االبداؿ مف المكالي

ثقة عابد  :كقاؿ ابف حجر ،ثقة يعد مف األبداؿ :كقاؿ الذىبي ،ال بو بأس :كقاؿ ابك زرعة ،بأس
 .ٕمف الثامنة 

  :الخاصة
 اتفق العمماء مع ابف معيف  اف عنبسة بف عبد الكاحد  ثقة  . 

 مات ،مف صغار التابعيف ،عيسى بف طيماف بف رامة الجشمي، أبك بكر البصرؼ، الككفى -٘ٗ
 قبل الستيف كمائة .

 . ٖثقة   ،بصرؼ صار إلى الككفة :قاؿ المفضل الغالبي عف ابف معيف
  :ابن معين االخرى  أقوال

                                         
، تاريخ ابف معيف ٗٛٔ، ك تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي ٔٔٔك ٜ٘/ٔتاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز  (ٔ

، ٕٖٓ/ٙ، كتاريخ بغداد ٖٜٕ/ٙ، كالكامل ٕٓٚ/ٖ، ك تاريخ ابف معيف ركاية الدكرؼ ٜ٘ٔركاية ابف الجنيد 
 . ٙٔٔ/ٚذيب كتيذيب التي

، ٗٔٔ/ٚ، كالثقات ٕٗٓ/ٔ، سؤاالت االجرؼ ٓٓٗ/ٖ، كالجرح كالتعديل ٖٛ/ٚالتاريخ الكبير لمبخارؼ  (ٕ
 .  501، وتقريب التهذيب 9/116، وتهذيب التهذيب 22/417، وتهذيب الكمال 1/39والكاشف 

 .  ٘٘ٔ/ٚ، كتيذيب التيذيب ٚٔٙ/ ٕٔ، كتيذيب الكماؿٗٙٔ/ٗتاريخ بغداد  (ٖ
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بف معيف في ركاية يحيى كقاؿ  ،ليس بو باس :كفي اخرػ  ،ثقة :قاؿ الدكرؼ عف ابف معيف   
ى بف طيماف بف معيف عف عيسا سألت :كقاؿ ابف أبي مريـ ،ال بأس بو :جعفر الطيالسي عنو

 .ٔثقة :فقاؿ
  :العمماء في عيسى بف طيماف  أقكاؿ
سألت أبا داكد عف  :كقاؿ االجرؼ  ،ثقة :كقاؿ يعقكب بف سفياف ،شيخ ثقة :أحمد ماـقاؿ اإل   

  ،ليس بو باس :كقاؿ النسائي ،احاديثو مستقيمة :كايضا ،ال بأس بو :عيسى بف طيماف فقاؿ
 :كقاؿ ابف حباف ،ديثو حديث اىل الصدؽ كما بحديثو بأسيشبو ح ،ال بأس بو :كقاؿ ابك حاتـ

ال يجكز   ،يتفرد بالمناكير عف أنس كأنو كاف يدلس عف أباف عف أبي عياش كيزيد الرقاشي عنو
ف اعتبر بما كافق الثقات مف حديثو ،االحتجاج بخبره   :كقاؿ الحاكـ عف الدارقطني ،فال ضير ،كا 

  ،أفرط فيو بف حباف ،صدكؽ  :كقاؿ ابف حجر ،ثقة :ىبيكقاؿ الذ ،صدكؽ  :كقاؿ الحاكـ ،ثقة
 . ٕمف الخامسة  ،كالذنب فيما استنكره مف حديثو لغيره

  :الخاصة
فعمى الرغـ مف عدـ  ،نرػ اغمب العمماء عمى تكثيق عيسى بف طيماف اال ابف حباف   

ثقات فعالـ ىذا ال كثانيا اعتبر بما كافق ،االحتجاج بو اال اننا نراه اكال قد شكؾ في تدليسو
كىك كما قاؿ العقيمي ال يتابع كلعمو أتى مف خالد بف عبد الرحمف يعني الراكؼ  ،التضعيف!!

 كهللا اعمـ .  ،اف النكارة مف غيره :ككذا قاؿ عنو ابف حجر ،عنو
 ،أبك فضالة الشامي الحمصي ،فرج بف فضالة بف النعماف بف نعيـ التنكخي القضاعي -ٙٗ

قدـ بغداد ككلي بيت الماؿ في أكؿ خالفة ىاركف ككاف يسكف مدينة أبي  ،الدمشقي :كُيقاؿ
 ىػ . ٙٚٔت  ،جعفر
 .ٖصالح :عف يحيى بف َمِعيف ،َقاؿ المفضل بف غساف الغالبي   

 :ابن معين االخرى  أقوال
عف يحيى بف  ،َكَقاؿ أبك بكر بف َأبي خيثمة ،ليس بو بأس :عف يحيى بف َمِعيف ،قاؿ الدارمي

َقاَؿ َرُجل  لَيْحَيى  :كقاؿ ابف الجنيد ،صالح :كقاؿ الفالس عف ابف معيف ،ضعيف الحديث :َمِعيف
                                         

 . ٘٘ٔ/ٚ، كتيذيب التيذيب ٗٙٔ/ٗ، كتاريخ بغداد ٕٔٓ/ٗك  ٕٗ/ٗريخ ابف معيف ركاية الدكرؼ تا (ٔ
، ٕٗ/ٕ، كسؤاالت االجرؼ البي داكد ٕٕٔ/ٖ، كمعرفة الثقات ٕٔٔ/ٖ، كالعمل ٛٔٔ/ٙالتاريخ الكبير  (ٕ

، كتيذيب ٗٙٔ/ٗ، تاريخ بغداد ٜٕٚ/ٖ، كالجرح كالتعديل ٚٔٔ/ٕ، كالمجركحيف ٖٔٔ/ٗكالتعديل كالتجريح 
، كالمغني في ٕٙٛ، كمف تكمـ فيو كىك مكثق ٕٚٙ/٘، كميزاف االعتداؿ ٔٗ/ٔ، كالكاشف ٚٔٙ/ٕٕالكماؿ 

 .  ٔٔ٘، كتقريب التيذيب ٘٘ٔ/ٚ، كتيذيب التيذيب ٖ٘٘/ٕ، كىدؼ السارؼ ٛٛٗ/ٔالضعفاء 
  ٙ٘ٔ/ٖٕ، كتيذيب الكماؿ ٜٖٗ/ٕٔتاريخ بغداد  (ٖ
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بف َمِعْيٍف، َكَأَنا َأْسَمُع: أيما أعجب إليؾ: ِإْسَماِعْيل بف َعيَّاش، أك َفَرج بف َفَضاَلة؟ َقاَؿ: ال، بل 
 .ٔج؟!ثـ َقاَؿ: َفَرج َضِعْيُف اْلَحِدْيث، كأيش عند َفرَ  ،ِإْسَماِعْيل

  :العلماء في فرج بن فضالة أقوال
كقاؿ  ،ضعيف ال أحدث عنو :كايضا ،ىك كسط كليس بالقكؼ  :قاؿ عمي بف المديني   

كقاؿ  ،حدث فرج بف فضالة عف أىل الحجاز بأحاديث مقمكبة منكرة :عبدالرحمف بف ميدؼ
ر هللا في الحديث كأنا أستخي ،كما حدثت عنو ،ما رأيت شاميا أثبت مف الفرج بف فضالة :ايضا
 أحمدكقاؿ  ،ثقة :بف حنبل أحمدعف  ،كقاؿ معاكية  بف صالح ،ضعيف :كقاؿ ابف سعد ،عنو
كاف عبد الرحمف ال يحدث  :كَقاؿ الُبخاِرؼُّ  ،أبك فضالة يحدث عف ثقات أحاديث مناكير :ايضا

فرج بف  :كقاؿ مسمـ ،عف فرج بف فضالة كيقكؿ حدث عف يحيى بف سعيد أحاديث منكرة مقمكبة
ضعيف  :كقاؿ الساجي ،ضعيف :َكَقاؿ النََّسائي ،منكر الحديث :فضالة عف يحيى بف َسِعيد

حديثو عف يحيى بف َسِعيد فيو  ،كال يحتج بو ،يكتب حديثو ،صدكؽ  :َكَقاؿ أبك حاتـ ،الحديث
كىك مع ضعفو  :كقاؿ ابف عدؼ ،كركايتو عف ثابت ال تصح ،إنكار. كىك في غيره أحسف حاال

كقاؿ ابف حباف يقمب األسانيد كيمزؽ المتكف الكاىية باألسانيد الصحيحة ال يحل  ،حديثو يكتب
اَرُقطِنيّ  ،حديثو ليس بالقائـ :أحمدَكَقاؿ الحاكـ أبك  ،االحتجاج بو  ،ضعيف الحديث :كقاؿ الدَّ

كاف ضعيفا في  :كقاؿ الخطيب البغدادؼ ،يركؼ عف يحيى بف َسِعيد أحاديث ال يتابع عميو
 .ٕضعيف مف الثامنة :كقل ابف حجر ،ديثالح

  :الخاصة
النيا  ،يى بف سعيداجمع اىل النقد عمى عدـ االحتجاج باحاديث فرج بف فضالة عف يح   

كاظنو  ،، كىذا مانزؿ درجتو ككصفو البعض بانو ضعيف مطمقا دكف بياف السبباحاديث منكرة
 :فخالصة االمر فيو انو ، لالحتجاجاما ركاياتو االخرػ فانيا تصمح لالعتبار ال ،الجل ذلؾ

 صالح كما قاؿ ابف معيف كهللا اعمـ. 
مكلى  ،البصرؼ، يكنى ابا فضالة بف ابى امية ،مبارؾ بف فضالة القريشي العدكؼ مكالىـ -ٚٗ

أكثر عف الحسف  ،مف كبار عمماء البصرة عداده في أىل البصرة ،عمر بف الخطاب القرشى
 ح .ىػ عمى الصحي ٙٙٔت  ،البصرؼ 

                                         
 ٜٖٗ/ٕٔ، كتاريخ بغداد ٕ٘ٔ، كسؤاالت ابف الجنيد ٜٓٔتاريخ ابف معيف ركاية الدارمي  (ٔ
،  ٖٕٚ/ٕ، كسؤاالت االجرؼ ٜٗ/ٚ، كالتاريخ الكبير ٕٗ/ٕ، كالتاريخ الصغير ٖٕسؤاالت ابي داكد ألحمد  (ٕ

، كتيذيب الكماؿ  ٕ٘٘/ٛٗ، كتاريخ دمشق  ٕٕ/ٗ، كالكامل ٕٙٓ/ٕ، كالمجركحيف ٘ٛ/ٔكالجرح كالتعديل 
 518، وتقريب التهذيب 9/184وتهذيب التهذيب  ،1/45، والكاشف 156/ 23
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 .ٔصالحاف  ،الربيع كمبارؾ :بف معيفيحيى قاؿ المفضل الغالبي عف 
  :ابن معين االخرى  أقوال
قمت   ،َلْيَس ِبِو َبْأس َكَكَأنَُّو لـ يطره :َسَألت ابف معيف َعف الّربيع بف صبيح َفَقاؿَ  :قاؿ الدارمي    

َعف مبارؾ بف بف معيف َسَألت يحيى  :لدكرؼ كقاؿ ا ،َما أقربيما :ُىَك أحب ِإَلْيؾ َأك اْلُمَبارؾ؟ َفَقاؿَ 
ليس بو  :عف المبارؾ بف فضالة فقاؿبف معيف سألت يحيى  :كقاؿ ابف محرز ،ِثَقة :فَضالة َفَقاؿَ 

سمعت يحيى بف سعيد ذكر مباركا فأحسف عميو  :كقاؿ عمرك بف عمى ،بأس لـ يكف بالكذكب
ضعيف  :فقاؿ ،عف مبارؾ بف فضالةسألت يحيى  :بف حنبل أحمدكقاؿ عبد هللا بف  ،الثناء

 ،ثقة :بف معيفيحيى كقاؿ ابف أبي خيثمة عف  ،الحديث ىك مثل الربيع بف صبيح في الضعف
بف  أحمدكقاؿ  ،ليس بو بأس :َكَقاؿ معاكية بف صالح عف يحيى بف َمِعيف ،كقاؿ مرة ضعيف

  ،ثقة :ػ يقكؿكسمعتو مرة أخر  ،زىير: سمعت يحيى بف معيف كسئل عف المبارؾ فقاؿ ضعيف
 . ٕكقاؿ ابف معيف صالح  :كقاؿ الذىبي

  :العلماء في مبارك أقوال
عمى بف ميدؼ ضرب عبد الرحمف  :كفي مكضع اخر ،ىك صالح كسط :قاؿ ابف المديني    

كَقاَؿ َأُبك سعيد  ،ضعفو :كفي اخر ،حديث إسماعيل بف عياش كعمى حديث المبارؾ بف فضالة
ِفيَما سمع مف اْلحسف ِإالَّ َأنو ُربَما  -يعني الربيع بف صبيح  –ِدؼ َفْكقو اْلُمَبارؾ ِعنْ  :الدارمي
كقاؿ أبك  ،فإذا قاؿ حدثنا فيك ثقة ،يدلس كثيرا :كقاؿ أبك زرعة ،ال بأس بو :كقاؿ العجمي ،دّلس

سمعت عفاف  :كقاؿ عمرك بف عمى ،داكد الطيالسي: شديد التدليس فإذا قاؿ: حدثنا فيك ثبت
كتركو عبد  ،كاف يحيى كعبد الرحمف ال يحدثاف عف مبارؾ :كقاؿ ايضا ،مبارؾ ثقةيقكؿ: كاف 

بف حنبل: كاف مبارؾ يرفع  أحمدكقاؿ  ،الرحمف النو كاف يركؼ أقاكيل لمحسف يأخذىا مف الناس
المبارؾ بف فضالة كالربيع بف صبيح  :كقاؿ الجكزجاني ،حديثا كثيرا كيقكؿ في غير حديث

كتبت حديثو كليس بقكؼ جائز الحديث لـ  :كقاؿ العجمي ،مف أىل الثبتيضعف حديثيما ليسا 
احتمل مف  ،كقاؿ ابف عدؼ: مبارؾ بف فضالة ال بأس بو ،يسمع مف أنس شيئا كاف يرسل عنو

 ،ضعيف :كقاؿ النسائي ،كاف مف النساؾ :كقاؿ عفاف ،قد رمي بالضعف أكثر ما رمي مبارؾ بو
كقاؿ عبد  ،ارا ككاف مف النساؾ كلـ يكف بالحافع فيو ضعفكاف صدكقا مسمما خي :كقاؿ الساجي

 :كقاؿ ايضا ،سألت ابى عف مبارؾ بف فضالة فقاؿ: ىك احب إلى مف الربيع بف صبيح :الرحمف

                                         
 ٕٓ/ٜ، كتيذيب التيذيب ٕٔٛ/ٚ، كسير اعالـ النبالء ٓٛٔ/ٕٚ، كتيذيب الكماؿ ٕٗٔ/ٖٔتاريخ الخطيب  (ٔ
، كسؤالت ابف الجنيد ٔٔٔ، كتاريخ ابف معيف ركاية الدارمي ٖٔٔكٛٚ/ٔتاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز  (ٕ

  ٖٓٗ/ٙ، كالجرح كالتعديل ٕٛٔ/ٕ، كالضعفاء لمعقيمي ٕٗٔ/ٖٔك تاريخ الخطيب   ٜٕٓ
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 :كقاؿ االجرؼ  ،سئل أبك زرعة عف مبارؾ بف فضالة فقاؿ: يدلس كثيرا فإذا قاؿ حدثنا فيك ثقة
إذا قاؿ  :كسمعت أبا داكد يقكؿ ،لة شديد التدليسكاف مبارؾ بف فضا :سمعت أبا داكد يقكؿ
كقاؿ  ،كاف ردؼء الحفع :كفي مكضع اخر ،يخطئ :كقاؿ ابف حباف ،مبارؾ حدثنا فيك ثبت

كقاؿ  ،مبارؾ بف فضالة ليف كثير الخطأ بصرؼ يعتبر بو :سمعت الدارقطني يقكؿ :البرقاني
 :كقاؿ ابف حجر  ،حسف الثناء عميوككاف يحيى القطاف ي ،لـ يبمغ حديثو درجة الصحة :الذىبي

 . ٔصدكؽ يدلس كيسكؼ مف السادسة 
  :الخاصة

اختمف العمماء كابف معيف في الحكـ عمى مبارؾ بف فضالة فتارة نراىـ عمى تكثيقو النو صالح 
تكثيق عند اىل الجرح كالتعديل  كاخرػ ـ انو مف النساؾ كىذا ليس سببا لفي نفسو ككصفو بعضي

كمع ذلؾ فيك مقبكؿ عندىـ عند  ،دليسو عف شيخو الحسف  كسكء حفظوعمى تضعيفو لت
 .ٕكاستشيد بو البخارؼ في صحيحو  ،التصريح بالسماع

مكالىـ  ،أبك بكر المطمبي ،مكلى قيس بف مخرمة القرشى ،دمحم بف اسحاؽ بف يسار -ٛٗ
فأقاـ  ،الرؼ ك الككفة  بغداد كالجزيرة فأتى ،صاحب المغازػ خرج مف المدينة قديما ،المدني
 .كقيل غير ذلؾ  ،ىػٔ٘ٔتى مات في سنة بيا ح

كفي  ،ٖكاف دمحم بف إسحاؽ ثبتا في الحديث  :بف معيف يقكؿسمعت ا :قاؿ المفضل بف غساف
 ،ككاف حسف الحديث ،كاف ثقة :سألت ابف معيف عنو فقاؿ :قاؿ المفضل الغالبي :مكضع اخر

 .ٗإنو لقديـ  :فقاؿ ،بإنيـ يزعمكف أنو رأػ َسِعيد بف الُمَسيَّ  :فقمت
  :ابن معين االخرى  أقوال

اىل المدينة اليركف اف يحدثكا عف ابف اسحاؽ كذلؾ انو  :قاؿ ابف محرز عف يحيى بف معيف
بف معيف قمت فدمحم بف إسحاؽ؟ قاؿ: ليس بو بأس كىك ضعيف سألت ا :كاف قدريا، كقاؿ الدارمي

معيف عف دمحم بف اسحاؽ احب اليؾ أك مكسى سئل يحيى بف  :كقاؿ الدكرؼ  ،الحديث عف الزىرؼ 

                                         
، ٕٔٛ، كسؤاالت االجرؼ البي داكد ٘ٔ، كاحكاؿ الرجاؿ ٕٗٔ/ٚ، كالتاريخ الكبير ٖ/ٖكالعمل ألحمد  (ٔ

، كمشاىير ٔٙٔ/ٙ، كالثقات ٖٓٗ/ٙ، كالجرح كالتعديل ٕٛٔ/ٕ، كالضعفاء لمعقيمي ٜٖٕكالضعفاء لمنسائي 
، كتيذيب الكماؿ ٕٗٔ/ٖٔ، كتاريخ بغداد ٗٙ، كسؤاالت البرقاني ٜٕٚ/ٗمل ، كالكأٜعمماء االمصار 

، ٛٓٔ، كجامع التحصيل ٕٔٛ/ٚ، كسير اعالـ النبالء ٜٗٔ/ٔ، كتذكرة الحفاظ ٜٙ/ٔ، كالكاشف ٓٛٔ/ٕٚ
 . ٖٔٙ، كتقريب التيذيب ٖٗ، كتعريف اىل التقديس ٘ٚٔ/ٚكلساف الميزاف 

 . ٓٛٔ/ٕٚ، كتيذيب الكماؿ ٖٓٗ/ٙرح كالتعديل ، كالجٕٛٔ/ٕينظر : الضعفاء لمعقيمي  (ٕ
  ٕٔٔ/ٙالثقات البف حباف  (ٖ
  ٕٛ/ٛ، كتيذيب التيذيب ٘ٓٗ/ٕٗ، كتيذيب الكماؿ ٕٖٔ/ٔتاريخ بغداد  (ٗ
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ة  ،بف عبيدة ؟ فقاؿ دمحم بف اسحاؽ، َسِمعت يحيى َيُقكؿ ُمَحمَّد بف ِإْسَحاؽ ِثَقة َكلكنو َلْيَس ِبحجَّ
ال تتشبث بشئ مف حديث بف إسحاؽ فاف ابف إسحاؽ  :كفي مكضع آخر سمعت يحيى يقكؿ

ما احب اف احتج بو   :ف دمحم بف اسحاؽكقاؿ يحيى بف معيف ع ،ليس ىك بالقكؼ في الحديث
سمعت يحيى بف معيف كقيل لو ايما  :كقاؿ أبك بكر بف ابى خيثمة فيما كتب إلى ،في الفرائض

احب اليؾ مكسى بف عبيدة الربذػ أك دمحم بف اسحاؽ ؟ فقاؿ دمحم بف اسحاؽ، قاؿ كسمعت يحيى 
ليس بذاؾ ىك  :رة اخرػ يقكؿكسمعتو م ،يقكؿ لـ يزؿ الناس يتقكف حديث  دمحم بف اسحاؽ

 :سألت يحيى بف معيف عف دمحم بف إسحاؽ ىك حجة ؟ فقاؿ :كقاؿ أبكزرعة الدمشقي ،ضعيف
كقاؿ يعقكب بف  ،ىك صدكؽ كلكف الحجة عبيد هللا بف عمر األكزاعي كسعيد بف عبد العزيز

كضعفو  بف إسحاؽ عندؾ ؟ قاؿ: ليس ىك عندؼ بذاؾ كلـ يثبتوكيف ا بف معيفسألت ا :شيبة
بف أبي مريـ ال كاف صدكقا، كقاؿ ا :فقمت لو ففي نفسؾ مف صدقو شئ ؟ قاؿ ،كلـ يضعفو جدا

 .ٔبف إسحاؽ يف يقكؿ الميث أرفع عندؼ مف ابف معسمعت ا
  :العلماء في ابن السحاق أقوال
بف  دمحم :كقاؿ شعبة ،"ال يزاؿ بالحجاز عمـ كثير ماداـ ىذا االحكؿ بيف اظيرىـ :"قاؿ الزىرؼ     

لك كاف لي سمطاف ألمرت بف  :كايضا ،امير المحدثيف :كقاؿ ايضا ،اسحاؽ صدكؽ في الحديث
سئل عف دمحم بف  :كقاؿ سفياف بف عيينة ،صدكؽ  :كفي مكضع اخر ،إسحاؽ عمى المحدثيف

جالست ابف اسحاؽ بضعا كسبعيف سنة كما  :اسحاؽ فقيل لو لـ يرك اىل المدينة عنو ؟ قاؿ
 :كقاؿ مرة ،دجاؿ مف الدجاجمة :كقاؿ مالؾ ،كال يقكؿ فيو شيئا ،المدينة يتيمو احد مف اىل

كقاؿ حماد  ،كذاب :كقاؿ ىشاـ بف عركة ،ثقة :قاؿ ابف سعدك  ،صدكؽ  :كقاؿ ابك زرعة  ،كذاب
اما في المغازػ  :بف حنبل أحمدكقاؿ  ،لكال االضطرار ما حدثت عف دمحم بف اسحاؽ :بف سممة

كقاؿ  ،كمد يده كضـ اصابعو -الحالؿ كالحراـ فيحتاج إلى مثل ىذا كاما في  ،كاشباىو فيكتب
ما  :كقاؿ ايضا ،ىك كثير التدليس جدا فكاف احسف حديثو عندؼ ما قاؿ اخبرني كسمعت :ايضا

إذا حدث عمف سمع مف المعركفيف فيك حسف  :كقاؿ دمحم بف عبد هللا بف نمير ،أدرؼ ما أقكؿ
دمحم بف  :كقاؿ النسائي ،ف المجيكليف بأحاديث باطمةإنما أتي أف يحدث ع ،الحديث صدكؽ 

كسألت عميا عف دمحم بف اسحاؽ بف يسار مكلى آؿ  :كقاؿ ابف ابي شيبة ،إسحاؽ ليس بالقكؼ 
ضعيف الحديث  ،ليس عندؼ في الحديث بالقكػ  :كقاؿ ابك حاتـ ،ىك صالح كسط :مخرمو فقاؿ

إسحاؽ رجالف ىشاـ بف عركة كمالؾ بف قد تكمـ في ابف  :كقاؿ ابف حباف ،، يكتب حديثو...

                                         
، ٕٕ٘/ٖ، كتاريخ ابف معيف بركاية الدكرؼ  ٖٗ، كتاريخ  الدارمي ٛٔٔ/ٔتاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز  (ٔ

  ٖٙ/ٗالكامل ، ك ٜٔٔ/ٔكالجرح كالتعديل 
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فتشت أحاديثو الكثيرة فمـ أجد في أحاديثو ما يتييأ أف يقطع عميو  :كقاؿ ابف عدؼ ،أنس
بالضعف كربما أخطأ أك كىـ في الشئ بعد الشئ كما يخطئ غيره كلـ يتخمف عنو في الركاية 

طني عف دمحم بف إسحاؽ بف سألت الدارق :كقاؿ البرقاني ،عنو الثقات كاألئمة كىك ال بأس بو
سألت الدارقطني  عف دمحم  :كقاؿ السممي ،ال يحتج بيما كانما يعتبر بيما  :يسار عف أبيو ؟ فقاؿ

كقاؿ الذىبي: احد األعالـ  ،كأعرفيـ بو مالؾ ،اختمف األئمة فيو :بف إسحاؽ بف يسار ؟ فقاؿ
ؽ مف بحكر العمـ  كلو صدك   :كفي مكضع اخر ،ال سيما في السير إماـصدكؽ قكؼ الحديث 

 ،غرائب في سعة ما ركػ تستنكر كاختمف في االحتجاج بو كحديثو حسف كقد صححو جماعة
كليس بذاؾ المتقف فانحط حديثو  ،َحبرا في معرفة المغازؼ كالسير ،ككاف أحد أكعية العمـ :كايضا

عف  صدكؽ مشيكر بالتدليس :كقاؿ ابف حجر ،عف رتبة الصحة كىك صدكؽ في نفسو مرضي
 . ٔرمي بالتشيع كالقدر مف صغار الخامسة :كايضا ،الضعفاء كالمجيكليف كعف شر منيـ

  :الخاصة
اختمف العمماء في دمحم بف اسحاؽ بيف مكذب لو كمضعف كبيف مف كصفو بالصدكؽ كصالح 

يـ اف ابف اسحاؽ محتج بو فيما صرح بو بالسماع النو أقكالكالذؼ اراه بعد استقراء  ،الحاؿ
))كىك صالح  :اما ما يتفرد بو فقد بينو العمماء،  كالذىبي فقاؿ في ميزاف االعتداؿ ،مدلس

الحديث، ما لو عندؼ ذنب إال ما قد حشا في السيرة مف األشياء المنكرة المقطعة كاألشعار 
كما انفرد بو  ،صالح الحاؿ صدكؽ  ،فالذؼ يظير لى أف ابف إسحاؽ حسف الحديث ،المكذكبة
فعزػ تفرده نكارة في الحديث مع صالح  ٕفي حفظو شيئا . كقد احتج بو أئمة(( فإف ،ففيو نكارة

مالؾ  ماـفقد قاليا اإل ،مالؾ مف كصف لو بانو دجاؿ مف الدجاجمة ماـاما ماذكره اإل ،حالو
 كهللا اعمـ  ،لمشاحنة كقعت بينيما كىك جرح غير مقبكؿ

المعمرؼ النو  :كِقيَل لو ،نزيل بغداد ،ِرؼّ أبك سفياف المعمرؼ الَبْص  ،دمحم بف حميد اليشكرؼ  -ٜٗ
 ىػ .ٕٛٔت ،رحل إلى معمر

 .  ٖكاف المعمرؼ ثقة :قاؿ أبك زكريا يحيى بف معيف ،قاؿ الغالبي
  :ابن معين االخرى  أقوال

                                         
، كسؤاالت ابف ابي شيبة ٕٓٔ/ٙ، كالثقات البف حباف ٜٔٔ/ٔ، كالجرح كالتعديل ٖٕ/ٕالضعفاء لمعقيمي  (ٔ

- ٖٜ/ٗ، كالكامل ٕ٘، كسؤاالت السممي لمدارقطني ٕٔ، سؤاالت البرقاني لمدارقطني ٜٛلعمي بف المديني 
، ٜ٘/ٔ، كالكاشف ٖ٘ٔ/ٕالعتداؿ ، كميزاف أٜٖ/ٔ، كتذكرة الحفاظ ٘ٓٗ/ٕٗ، كتيذيب الكماؿ ٙٓٔ

  ٜٗ٘، تقريب التيذيب ٔ٘، كتعريف اىل التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس ٜٕٙكالمغني في الضعفاء 
 .  ٜٖٚ/٘ميزاف االعتداؿ  (ٕ
 ٕٚ٘/ٕتاريخ بغداد   (ٖ
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  ،ثقة :بف معيفعف اقاؿ أبك بكر بف َأبي خيثمة   ،رجل صدؽ :بف َمِعيفعف ا ،الدارمي َقاؿ  
بف َمِعْيٍف عف َأِبي ُسْفَياف اْلَمْعَمِرؼِّ ُمَحمَّد بف ُحَمْيد كتفسيره عف َمْعَمر؟ ْلُت اَسأَ  :كقاؿ ابف الجنيد
سمعت يحيى كذكر عنده أبك سفياف المعمرػ دمحم بف حميد  :كقاؿ ابف محرز ،َفَقاَؿ: كاف ِثَقة  

 .ٔكاف صدكقا :فقاؿ
  :العلماء في دمحم أقوال
كقاؿ  ،كركػ لو مسمـ ،إستشيد بو البخارؼ  ،كف بو بأسبف حنبل أرجك أف ال يك أحمدقاؿ      

صالح  :َكَقاؿ أبك حاتـ ،كقاؿ النسائي ال بأس بو ،ثقة :في حديثو نظر،  َكَقاؿ أبك داكد :العقيمى
 .ٕثقة مف التاسعة :كقاؿ ابف حجر ،كذكره ابُف ِحبَّاف في كتاب "الثقات" ،الحديث

  :الخاصة
كاستشيد بو  ،يبيف السبباال ما كاف مف العقيمي كلـ  ،بف حميد اتفق النقاد عمى تكثيق دمحم   

 ، فخالصة االمر انو ثقة .  البخارؼ 
انتقل إلى  ،مف أىل دمشق كيعرؼ بالمكحكلي ،أبك يحيى الخزاعي الشامي ،دمحم بف راشد -ٓ٘

 مات بعد الستيف كمائة .  ،البصرة فنزليا كقدـ بغداد كحدث بيا
 .ٖدمحم بف راشد ثقة  :كرياقاؿ أبك ز  ،قاؿ الغالبي

 :ابن معين االخرى  أقوال
ـْ َيُكْف ِبِو َبْأس، كاف ُسِئَل ا :قاؿ ابف الجنيد   بف َمِعْيٍف، َكَأَنا َأْسَمُع، عف ُمَحمَّد بف َراِشد؟ َفَقاَؿ: َل

؟ َفَقاَؿ: بف َمِعْيٍف، كَسَأَلو أبك َطاِلب عف ُمَحمَّد بف َراشِ َسِمْعُت ا :كايضا  ،َيُقكُؿ بالَقَدرِ  اِميِّ د اْلشَّ
ُمَحمَّد بف َراشد َشامي " ،َقاَؿ يحيى :كقاؿ الدكرؼ  ،َصاِلح، َقاَؿ: كاف باْلَبْصَرة، ككاف، ِثَقة . َصُدكق ا

 .َٗسِمعت يحيى َيُقكؿ ُمَحمَّد بف َراشد ِثَقة َكَكاَف قدريا :كقاؿ ابف طيماف ،"َكاَف ِباْلَبْصَرِة َكُىَك ِثَقة
  :ي دمحم بف راشدالعمماء ف أقكاؿ

كقاؿ ابف  ،ثقة :كقاؿ عمي بف المديني ،صدكؽ المساف كأراه اتيـ بالقدر :قاؿ عبد هللا بف المبارؾ
كقاؿ عبد  ،ال باس بو :كفي مكضع اخر ،ثقة ثقة :أحمدكقاؿ  ،ثقة ككاف يميل إلى ىكػ  :دحيـ

                                         
  ٖٕٔ/ٔ، كالجرح كالتعديل ٖٛ/ٔ، كتاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز ٖٓٔسؤالت ابف محرز  (ٔ
، كالتعديل ٜٕ/ٛ، كالثقات ٖٕٔ/ٔ،  كالجرح كالتعديل ٕٓٛ/ٕ، كسؤاالت االجرؼ ٜٕ/ٔالتاريخ الكبير  (ٕ

، كتيذيب ٖٙ٘/ٕ، كميزاف االعتداؿ ٜٓٔ/ٕ٘، كتيذيب الكماؿ ٕ٘ٗ/ٚ، كالضعفاء لمعقيمي ٜٓٔ/ٖكالتجريح 
 .  ٛ٘٘، كتيذيب التيذيب ٜ٘/ٛالتيذيب  

  ٕٕٚ/٘تاريخ بغداد  (ٖ
، كتاريخ ابف طيماف ٘ٙٗ/ٗ، كتاريخ ابف معيف بركاية الدكرؼ ٕٓٔك  ٖٜلجنيد البف معيف سؤاالت ابف ا (ٗ

 . ٗ/ٖ٘، كتاريخ دمشق ٖ٘ٛ/ٜ، كتاريخ بغداد ٕٔٓ/ٙ، كالكامل ٖٙ
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ب الرصافة فسمـ عمي كنت عند با :قاؿ ابك النضر ،الرزاؽ ما رأيت أحدا أكرع في الحديث منو
 ،ال تكتب عنو فإنو قدرؼ  :شعبة فمر دمحم بف راشد الخزاعي فقاؿ لي كتبت عف ىذا شيئا ؟ ثـ قاؿ

كقاؿ الجكزجاني قاؿ دمحم بف راشد كاف  ،يقكلكف في دمحم بف راشد إنو معتل الحديث :كقاؿ الغالبي
كفي  ،ثقة :قاؿ النسائيك  ،لمصدؽ في حديثوغير بدعة ككاف فيما سمعت متحريا  مشتمال عمى
كقاؿ ابف  ،صدكؽ  :كقاؿ يعقكب بف شيبة ،ليس بو باس :كاخر ،ليس بالقكؼ  :مكضع اخر

ىذا لفع الطرسكسي كقاؿ الرازؼ  ،متركؾ الحديث ،دمحم بف راشد المكحكلي مف أىل الشاـ :خراش
 :فقاؿ ،ـ عنوسألت عبد الرحمف بف إبراىي :َكَقاؿ يعقكب بف سفياف ،دمحم بف راشد ضعيف الحديث

َكَقاؿ ابف  ،حسف الحديث ،كاف صدكقا :َكَقاؿ أبك حاتـ ،كاف يذكر بالقدر إال أنو مستقيـ الحديث
 ،فكثر المناكير في ركايتو ،كلـ يكف الحديث مف صنعتو ،كاف مف أىل الكرع كالنسؾ :حباف

ذا  ،تو بأسيركؼ عف مكحكؿ أحاديث كليس بركايا :َكَقاؿ ابف عدؼ ،فاستحق ترؾ االحتجاج بو كا 
  :كقاؿ ابف حجر ،ككفي ثقة :كايضا ،يعتبر بو :كقاؿ الدارقطني ،حدث عنو ثقة فحديثو مستقيـ

 ٔصدكؽ ييـ رمي بالقدر 
  :الخاصة

كما اختمف كل فريق في  ،اختمف اىل النقد في الحكـ عمى دمحم بف راشد بيف معدؿ لو كمجرح   
كابف حباف ابف  ،عدلكه كتارة يترككف االحتجاج بوفنراىـ تارة ي ،تحديد المرتبة التي يستحقيا

 ،ككالميـ مقدـ عمى المتاخر لعمميـ بحالو ،أحمدكعده المتقدميف ثقة كعمي بف المديني ك  ،خراش
كالمضعفكف فجميكرىـ ضعفو التيامو بالقدر كىذا اليعيب الراكؼ كال يؤثر عمى ركايتو السيما انو 

 ثقة .  :اعمـ انوكالراجح فيو كهللا  ،لـ يدع لعقيدتو
القرشي  ،كاسمو ىشاـ بف شعبة ،دمحم بف عبد الرحمف بف المغيرة بف الحارث بف َأبي ذئب -ٔ٘

كحدث بيا ثـ رجع يريد  ،أقدمو الميدػ أمير المؤمنيف بغداد ،أبك الحارث المدني ،العامرؼ 
 ىػ . ٜ٘ٔالمدينة فمات بالككفة سنة 

ابف َأبي ذئب أثبت مف ابف عجالف  :حيى بف َمِعيفعف ي ،َقاؿ المفضل  بف غساف الغالبي    
 .ٕاختمطت عمى ابف عجالف فأرسميا  ،في حديث َسِعيد بف َأبي َسِعيد المقبرؼ 

  :ابن معين االخرى  أقوال
                                         

، كالجرح كالتعديل ٖٕ٘/ٕ، كالمجركحيف البف حباف ٛٔ، احكاؿ الرجاؿ ٖٗ/ٔالتاريخ الكبير لمبخارؼ  (ٔ
، ٗ/ٖ٘، كتاريخ دمشق ٖ٘ٛ/ٜ، كتاريخ بغداد ٕٕاالت البرقاني لمدارقطني ، كسؤ ٕٔٓ/ٙ، كالكامل ٖٕ٘/ٚ

، كتقريب التيذيب ٓٗٔ/ٜ، ك تيذيب التيذيب ٖٙٙ/ٕ، كميزاف االعتداؿ ٕ٘٘/ٖكتاريخ اإلسالـ لمذىبي 
562  . 

  ٜٖٙ/ٕ٘، كتيذيب الكماؿ ٜٙ/٘تاريخ بغداد  (ٕ
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ابف َأبي ذئب  :فابف َأبي ذئب ما حالو في الزُّْىِرّؼ ؟ فقاؿ :بف َمِعيفقمت ال ،الدارمي ؿ َقا     
ابف َأبي ذئب لـ يسمع مف الزُّْىِرّؼ  :بف َمِعيفعف ا ،َأبي عثماف الطيالسيف َكَقاؿ جعفر ب ،ثقة

ككل مف  ،بف معيف يقكؿ ابف أبى ذئب ثقةسمعت ا :كقاؿ ابف أبى مريـ ،إنو عرض :شيئا يعني
أبك جابر البياضي  :كسمعت يحيى يقكؿ ،إال أبك جابر البياضي ،ركػ عنو ابف أبي ذئب ثقة

 ،يقكؿ ابف أبى ذئب مدني ثقةبف معيف سمعت يحيى  :عاكية بف صالحكقاؿ م ،ليس بثقة كذاب
َيُقكُلكَف ِإنََّيا  ،ابف أبي ِذْئب أثبت ِفي سعيد مف بف عجاَلف  :بف معيف َقاَؿ يحيى :كقاؿ الدكرؼ 

َسَألت يحيى قمت َأييَما أثبت َلْيث بف سعد َأك ابف َأبى ِذْئب  :كايضا ،اْختمطت عمى ابف عجاَلف
ا َعْف  :قاؿ ابف الجنيد ،الَمْقُبرؼ َقاَؿ ِكاَلُىَما َثبت ِفي سعيد  َقاَؿ َيْحَيى: كَرَكػ ابف َأِبي ِذْئٍب َأْيض 

 .َٔرُجٍل، عف َعْجاَلف، َيْعِني أبا ُمَحمَّد بف َعْجاَلف
  :العلماء في ابن ابي ذئب أقوال
ككانكا يكىنكنو  ،ةكاف عندنا ثق :كفي مكضع اخر ،ابف ابى ذئب ثبت :قاؿ عمى بف المدينى  

سألت ابى عف ابف ابى ذئب فقاؿ ثقة  :كقاؿ ابف عمي بف المديني ،في أشياء ركاىا عف الزىرؼ 
سئل ابى عف ابف ابى ذئب كدمحم بف عجالف في  :كقاؿ ايضا ،اكثق مف اسامة بف زيد ،يفقو

كقاؿ ابف  ،ةابف ابى ذئب مدينى قرشي مخزكمي ثق :قاؿ ابك زرعة ،ما اقربيما :المقبرػ ؟ فقاؿ
لقد كاف ينفى قكليـ  ،كما كاف قدريا ،اف مف اكرع الناس كافضميـ ككانكا يرمكنو بالقدر :سعد

كلكنو كاف رجال كريما يجمس إليو كل أحد كيغشاه فال يطرده كال يقكؿ لو شيئا كاف ىك  ،كيعيبو
كاف  :حنبل يقكؿبف  أحمدسمعت  :كَقاؿ أبك داكد ،مرض عاده فكانكا يتيمكنو بالقدر ليذا كشبو

 ،كال بغيرىا ،ال :خمف مثمو ببالده ؟ قاؿ :حمدقيل أل ،(َسِعيد بف الُمَسيَّبػ)ابف َأبي ذئب يشبو ب
إال  ،(مالؾ بف أنس)صدكقا أفضل مف  ،ابف َأبي ذئب كاف ثقة :يقكؿ أحمد ماـاإلكسمعت  :قاؿ

كاف ابف  :كقاؿ ايضا ،يحدثابف َأبي ذئب كاف ال يبالي عف مف  ،أف مالكا أشد تنقية لمرجاؿ منو
في  :مسمـ ماـكقاؿ اإل ،ككاف يشبو بَسِعيد بف الُمَسيَّب ،َأبي ذئب رجال صالحا يأمر بالمعركؼ

 :كقاؿ ابف محرز ،يعني بالعراؽ ،كلعمو كاف يمقف فيتمقف :قاؿ ،حديث العراقييف عنو كىـ كثير
ليس أحد  :سمعت عميا يقكؿ :َكَقاؿ ابف َأبي ذئب أثبت في َسِعيد بف َأبي َسِعيد مف ابف عجالف.

كدمحم بف إسحاؽ ىؤالء  ،أثبت في َسِعيد بف َأبي َسِعيد المقبرؼ مف ابف َأبي ذئب كليث بف سعد
 :كَقاؿ يعقكب بف َشْيَبة السدكسي ،ابف عجالف كاف يخطئ فييا ،الثالثة يسندكف أحاديث حساف

فطعف بعضيـ  ،تكمـ الناس فييا "خاصة" غير أف ركايتو عف الزُّْىِرؼّ  ،ابف َأبي ذئب ثقة صدكؽ 

                                         
، كتاريخ ابف معيف بركاية الدكرؼ ٚٗيف ركاية الدارمي ، كتاريخ ابف معٖٕٔسؤاالت ابف الجنيد البف معيف   (ٔ

 ٜٙ/٘، كتاريخ بغداد ٙٛٔ/ٗ، كالكامل البف عدؼ ٕٙٗك  ٜٖٕ/ٖ
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كالعرض عند  ،كلـ يطعف بغير ذلؾ ،كذكر بعضيـ أف سماعو منو عرض ،فييا باالضطراب
 ،صدكقا رجال صالحا كرعا ،كاف ثقة في حديثو :َكَقاؿ حماد بف خالد ،جمع مف أدركنا صحيح

عا يأمر بالمعركؼ كينيى كاف فقييا صالحا كر  :كقاؿ الخطيب ،مدني يعتبر بو :كقاؿ الدارقطني
 :كقاؿ ابف حجر ،الثبت العابد ماـاإل :كايضا ،كاف كبير الشأف ثقة :كقاؿ الذىبي ،عف المنكر

 . ٔثقة فقيو فاضل مف السابعة
 
 

  :الخاصة
كعمى انو اثبت مف ابف عجالف في سعيد  ،اجمع العمماء عمى تكثيق ابف ابي ذئب      
يجمس إلى ابف  ،كاف داكد ابف قيس ،ئ في ركايتو عنوالف ابف عجالف كاف يخط ،المقبرؼ 

كقد  ،عجالف يتحفع عنو كيقاؿ انيا اختمطت عمى ابف عجالف يعنى في حديث سعيد المقبرػ 
قاؿ دمحم بف عجالف أحاديث سعيد المقبرؼ  :فسر ىذا االختالط يحيى بف سعيد القطاف بقكلو

فاختمطت عمي ()عف أبي ىريرة كبعضيا سعيد عف رجل  () بعضيا سعيد عف أبي ىريرة
كقاؿ  ،، فتكمـ يحيى بف سعيد في ابف عجالف ليذا()فصيرتيا عف سعيد عف أبي ىريرة 

إنما اضطرب عميو حديث المقبرؼ  :عف ابف عجالف في سعيد فقاؿ أحمد ماـالمركذؼ سألت اإل
كاية ابف أبي ر  :، كقد ايد ذلؾ الدارقطني بقكلو()كاف عف رجل، جعل يصيره عف أبي ىريرة 

 .ٕعف المقبرؼ  ،بعد اف ساؽ ركاية البف عجالف كابف ابي ذئب ،ذئب أشبو بالصكاب
كنيتو  ،دمحم بف عبد هللا بف المثنى بف عبد هللا بف أنس بف مالؾ القاضى مف أىل البصرة -ٕ٘  

شيخ البخارؼ كصاحب  ،كقاضي بغداد اياـ المأمكف  ،قاضي البصرة اياـ ىاركف  ،هللاأبك عبد
 ىػ .ٕ٘ٔت  ،مف أصحاب زفر بف اليذيل كأبي يكسف ،الجزء المشيكر

 . ٖثقة  :قاؿ المفضل بف غساف الغالبي عف بف معيف
  :ابن معين االخرى  أقوال

                                         
، كالتاريخ ٖٖ/ٕ، كالتاريخ الصغير ٕ٘ٔ/ٔ، كالعمل ألحمد ٘ٔٔسؤاالت ابف ابي شيبة لعمي بف المديني  (ٔ

يخ ابف معيف ركاية ابف محرز، كسؤاالت ، كتار ٕٗٔ/ٙ، كالثقات ٖٗٔ/ٔ، كالجرح كالتعديل ٘ٙ/ٔالكبير 
، ٜٙ/٘، كتاريخ بغداد ٖٖٖ، ك شرح عمل الترمذؼ  ٘ٗٔ/ٖ،كالتعديل كالتجريح ٘ٔالبرقاني لمدارقطني 

 . ٔٛ٘، كتقريب التيذيب ٕٕٔ/ٛ، كتيذيب التيذيب ٖٗٔ/ٔ، كتذكرة الحفاظ ٚٚ/ٔكالكاشف 
 ٘٘ٔ/ٛ، كعمل الدارقطني  ٔ٘/  ٙجرح كالتعديل  ، كالٛ، كالعمل لمترمذؼ   ٕٙٔسؤالت المركذؼ ينظر :  (ٕ

. 
 .  ٜٜٔ/ٛ، كتيذيب التيذيب ٕٖ٘/ٜ، كسير اعالـ النبالء ٖٔ/ٖ( تاريخ بغداد ٖ
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فكيف ىك في حفع  :قاض شريف يميق بو الفضائل قيل :سئل يحيى بف معيف عنو فقاؿ  
 قكا كلمدكاكيف كتاب كحساب لمحرب كالضرب أقكاـ ليا       خم :الحديث ؟ فأنشأ يقكؿ
 .ٔسمع دمحم بف عبدهللا مف الجريرؼ بعد االختالط  :كقاؿ يحيى بف معيف

  :العلماء في دمحم بن عبدهللا أقوال
ما كاف يضع االنصارؼ عند أصحاب  :أحمد ماـكقاؿ اإل ،كاف صدكقا :قاؿ ابف سعد    

ذىبت لو كتب فكاف يحدث مف  :يضاكقاؿ ا ،الحديث إال النظر في الرأؼ كأما السماع فقد سمع
كقاؿ  ،كقاؿ أبك داكد كاف قد تغير تغيرا شديدا ،فكأنو دخل عميو حديث في حديث ،كتاب غالمو

كلـ يكف مف فرساف  ،رجل جميل عالـ غمب عميو الرأؼ :كقاؿ الساجي ،ليس بو بأس :النسائي
كقاؿ  ،صدكؽ ثقة :اتـكقاؿ ابك ح ،كذكره ابف حباف في الثقات ،الحديث مثل يحيى القطاف

دمحم بف عبد هللا "ك "سميماف بف داكد الياشمي"ك "بف حنبل :"أحمدلـ أر مف األئمة إال ثالثة :ايضا
 ،الثقة  :كايضا ،العالمة المحدث ماـاإل :كقاؿ الذىبي ،ثقة مامكف  :كقاؿ ابك نعيـ ،"األنصارؼ 

 .ٕثقة مف التاسعة  :كقاؿ ابف حجر
  :الخاصة

كابي داكد فقد اخذ عميو  أحمد ماـاال ما كاف مف اإل ،د عمى تكثيق دمحم بف عبدهللاالنقا اتفق    
كذكر ايضا انو قد ضاعت كتبو  ،الرأؼ كىي ليست تيمة يضعف بيا حديث الراكؼ  أحمد ماـاإل

فاخذ يحدث مف كتاب غالمو فدخل عميو الخطا في ركايتو كلعل ذلؾ كاف بعد اف كبر كتغير 
 :"قاؿ الذىبي ،اما في االصل فيك ثقة احتج بو اصحاب الكتب الستة ،ك داكداب ماـكما ذكر اإل

 . ٖما ينبغي أف يتكمـ في األنصارؼ ألجل حديث تفرد بو، فإنو صاحب حديث" 
 

 :كقيل ،االحدب مكلى إياد ،الطنافسيأبك عبد هللا  ،دمحم بف عبيد بف أبي أمية عبد الرحمف  -ٖ٘
 ،فمكث بيا دىرا ،نزؿ بغدادك  ،مف الككفةانتقل  ،عة آالؼ حديثمكلى بني حنيفة. كاف يحفع أرب

 في خالفة المأمكف .  ،ػىٕ٘ٓفمات بيا سنة  ،ثـ رجع إلى الككفة
                                         

 .  ٜٜٔ/ٛ، كتيذيب التيذيب ٘٘ٔ، كاالرشاد لمخميمي ٕٚٔ/ ٔتاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز  (ٔ
، ٘ٛ/ٕ، كالضعفاء لمعقيمي ٖٛٔ/ٖل كالتجريح ، كالتعديٗ٘/ٔ، التاريخ الكبير ٜٙٔ/ٙطبقات ابف سعد  (ٕ

، كتيذيب ٕٓ، كالضعفاء لالصبياني ٖٔ/ٖ، تاريخ بغدادٖٙٓ/ٔ، كالجرح كالتعديل ٜٕٕ/ٔكاخبار القضاة 
، كىدؼ السارؼ ٕٖ٘/ٜ، كسير اعالـ النبالء ٕٕٚ/ٔ، كتذكرة الحفاظ٘ٚ/ٔ، كالكاشف ٜٖ٘/ٕ٘الكماؿ 

 .  ٚٚ٘لتيذيب ، كتقريب أٜٜ/ٛ، كتيذيب التيذيب ٖٛٙ/ٕ
، كمنيج اإلماـ أحمد في اعالؿ ٜٔٔينظر : منيج اإلماـ البخارؼ في تصحيح االحاديث البي بكر الكافي  (ٖ

 .  ٕٖٙ، كنياية االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختالط ٕٚٗاالحاديث لبشير عمي عمر 
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 .ٔكدمحم بنك ُعَبيد ثقات  ،كَيْعَمى ،ُعَمر :بف َمِعيفا عف  ،المفضل بف غساف الغالبيَقاؿ 
  :ابن معين االخرى  أقوال

ُسِئَل  :كقاؿ ابف الجنيد ،ثقتاف :ى َكُمَحّمد اْبني عبيد الطنافسييف َفَقاؿَ َسَألتو َعف يعم :قاؿ الدارمي
، َيْحَيى، َكَأَنا َأْسَمُع: أيما َأَحبَّ ِإَلْيَؾ، ُمَحمَّد بف ُعَبْيد، أك َيْعَمى بف ُعَبْيد؟ َفَقاَؿ: َيْعَمى َأَحبُّ ِإَليَّ 

أتينا دمحم بف عبيد  :يحيى بف معيف قاؿ سمعت :كقاؿ عباس بف دمحم الدكرؼ  ،كأراه َقاَؿ: كَأْثَبتُ 
 :قاؿ يحيى ،الطنافسي كىك ال يجترغ عمى قراءة كتابو حتى نعينو عميو أك نحك ىذا مف الكالـ

سألتو يعنى يحيى بف معيف عف دمحم بف عبيد  :كقاؿ ابف أبى مريـ ،كما ذكره أحد اال بخير
كسئل عف  ،سمعت يحيى بف َمِعيف :ْيَبةكَقاؿ دمحم بف عثماف بف َأبي شَ  ،ثقة :الطنافسي ؟ فقاؿ

كأثبتيـ َيْعَمى بف ُعَبيد. كقاؿ في دمحم  ،كانكا ثقات :فقاؿ ،كَيْعَمى ،كدمحم ،ُعَمر :كلد ُعَبيد الطنافسي
 .ٕىك كثير الخطأ عف سفياف الثكرؼ  :بف عبيد الطنافسي

  :العلماء في دمحم بن عبيد أقوال
ككاف صاحب سنة  ،كاف ثقة كثير الحديث :بف سعدكقاؿ ا ،كاف كيسا :قاؿ ابف المديني

بف عبيد يظير السنة ككاف كاف دمحم  :كقاؿ ايضا ،كاف دمحم رجال صدكقا :أحمدكقاؿ  ،كجماعة
كاحفظيـ  ،كميـ ثبت :كقاؿ ابف عمار عف كلد عبيد أييـ اثبت؟ قاؿ ،عف خطأهيخطئ كال يرجع 

ككاف حديثو ...ككفى ثقة  :كقاؿ العجمي ،دبيعمى بف عبيد كأبصرىـ بالحديث دمحم بف عبيد االح
ىك صدكؽ  :كقاؿ أبك حاتـ ،كذكره ابف حباف في الثقات ،ثقة :َكَقاؿ النََّسائي ،أربعة آالؼ يحفظيا

اَرُقْطِنيُّ  ،ال بأس بو دريس ،كُعَمر ،كدمحم ،َيْعَمى :َكَقاؿ الدَّ براىيـ بنك ُعَبيد كميـ ثقات ،كا  كقاؿ  ،كا 
 :كايضا ،كاف يحفع حديثو كىك أربعة آالؼ :كايضا ،ككاف أحد المتقنيف ،ةالحافع الثق :الذىبي

 .ٖثقة يحفع مف الحادية عشر  :كقاؿ ابف حجر ،صدكؽ مشيكر
 :الخاصة

                                         
 .  ٚٓٗ/ٜ، كتيذيب التيذيب ٗ٘/ٕٙتيذيب الكماؿ  (ٔ
، ك تاريخ ابف معيف بركاية ٚٚ، ك تاريخ ابف معيف بركاية ابف الجنيد ٘٘ٔكاية الدارمي تاريخ ابف معيف بر  (ٕ

 . ٖٖٖ/ٔ، كتذكرة الحفاظ ٛٛٔ/ٔٔ، كتاريخ بغداد ٜٗ/ٕ، كالتعديل كالتجريحٚٛٗ/ٖالدكرؼ 
معرفة الثقات  ٚٚٔ/ٚكالثقات  ٕٔٚ/ٕ، كالتاريخ الصغير ٖٚٔ/ٔالتاريخ الكبير،  ٜٖ٘/ٙطبقات ابف سعد  (ٖ

، كالمنتظـ ٕ٘،  سؤاالت السممي لمدارقطني ٕٔ/ٙكالجرح كالتعديل  ٜٗ/ٕ، كالتعديل كالتجريح ٔ٘/ٕلمعجمي 
، شرح عمل الترمذؼ البف ٗ٘/ٕٙ، تيذيب الكماؿ ٛٛٔ/ٔٔ، كتاريخ بغداد ٜٓ/ٓٔفي التاريخ البف الجكزؼ 

، المغني في الضعفاء ٖٛٗ/ٜ، كسير اعالـ النبالء ٖٗ/ٖ، كميزاف االعتداؿ ٜٜ/ٕ، كالكاشف ٕٗٚ/ٔرجب 
، ٛٙٔ/ٚ، كلساف الميزاف ٖٓٚ/ٕ، كىدؼ السارؼ ٗٛ٘، كتقريب التيذيب ٖٖٖ/ٔ، كتذكرة الحفاظ ٜٜٕ

 . ٕٙكطبقات الحفاظ لمسيكطي 
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 لذا فيك ثقة صحيح الحديث . ،اغمب النقاد عمى تكثيق دمحم بف عبيد الطنافسي
 الميثيأبك غساف المدني  ،دمحم بف مطرؼ بف داكد بف مطرؼ بف َعبد هللا بف سارية -ٗ٘
كنزؿ عسقالف  ،قدـ بغداد كحدث بيا ،مف أقراف مالؾ ،إنو مف مكالي ُعَمر بف الخطاب :ُيَقاؿ
تكفي سنة سبعيف  ،فسمع الناس منو ،قدـ عمى الميدؼ بغداد ،ككاف مف أىل كادؼ القرػ  ،الشاـ

 كمائة أك ما دكنيا . 
 .ٔشيخ ثبت  :زاد ابف الغالبي ،ثقة :بف َمِعيفريـ عف ابف سعد بف َأبي م أحمدالغالبي ك قاؿ  
 
 

  :ابن معين االخرى  أقوال
 ،ليس بو باس :بف معيفكقاؿ ابف محرز عف يحيى  ،ليس بع باس :بف معيفقاؿ الدارمي عف ا

 :بف معيفكقاؿ الباجي عف يحيى  ،أرجك أف يككف ثقة :بف َمِعيفا عف كَقاؿ إسحاؽ بف منصكر 
 . ٕال بأس بو

  :ماء في دمحم بن مطرفالعل أقوال
براىيـ بف  ،كأبك حاتـ ،بف حنبل أحمدكاف شيخا كسطا صالحا  كقاؿ  :قاؿ ابف المديني   كا 

أبك حاتـ  زادك  ،ليس بو باس :ثقة. كقاؿ ابك داكد :كالحاكـ ،كيعقكب بف َشْيَبة ،يعقكب الجكزجاني
بف حنبل  أحمدقاؿ لى  سمعت ابى يقكؿ :كقاؿ عبد الرحمف بف ابي حاتـ ،صالح الحديث :أيضا

كقاؿ النسائي كالبزار كابف  ،وثقاتكذكره ابف حباف في  ،كذكر دمحم بف مطرؼ فجعل يثنى عميو
كقاؿ  ،كقاؿ ابف الرقي: احتممنا حديثو ألنو ركػ عنو الثقات ،ال بأس بو :السكرؼ  كابف بكير

ثقة مف  ،ء األثباتأحد العمما ،احتج بو األئمة :قاؿ ابف حجر ،كاف متيقظا يغرب :الذىبي
 . ٖالسابعة 

                                         
  ٖٔٗ/ٛ، كتيذيب التيذيب ٓٚٗ/ٕٙ، كتيذيب الكماؿ ٜٕٙ/ٖتاريخ الخطيب  (ٔ
، ك تاريخ الخطيب ٜٚٔ/ٔف ركاية الدارمي ، كتاريخ ابف معيٙٛ/ٔتاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز  (ٕ

 .  ٚٔٗ/٘٘، كتاريخ دمشق ٕٛ/ٕ، كالتعديل كالتجريح ٜٕٙ/ٖ
، كسؤاالت ٜ٘/ٔ، كالعمل البف ابي حاتـ  ٔٓٔ، كسؤاالت ابف ابي شيبة البف المديني ٗٓٔ/ٔالتاريخ الكبير  (ٖ

، ٜٚٙ/ٕ، كاليداية كاالرشاد ٔٚٔ/ٚ، كالثقات ٚٗٔ/٘، كالكنى كاالسماء لمدكالبي ٕٕٛ/ٕاالجرؼ البي داكد 
، تاريخ بغداد ٜٕٗ/ٔ، كالجرح كالتعديل ٕٛ/ٕ، كالتعديل كالتجريح ٘ٙٔكمعرفة عمـك الحديث لمحاكـ 

، ٓٚٗ/ٕٙ، كتيذيب الكماؿ ٚٔٗ/٘٘، كتاريخ دمشق ٕٕٕ/ٔ، كترتيب المدارؾ  لمقاضي عياض ٜٕٙ/ٖ
، كتيذيب الكماؿ ٕٖٚ/ٕ، كىدؼ السارؼ ٜٓٔ/ٚ، كلساف الميزاف ٖٙ/ٚ، كميزاف االعتداؿ ٔٔٔ/ٕكالكاشف 

 .  ٜٛ٘، كتقريب التيذيب ٓٚٗ/ٕٙ
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  :الخاصة
، كلـ يصفو احد مف المتقدميف بانو يغرب فكالميـ نرػ اف العمماء عمى تكثيق دمحم بف مطرؼ    

 . كاف متيقظا يغرب  :مقدـ عمى المتاخريف كالذىبي فقد كصفو بقكلو
 ىػ  ٛٙٔاك  ٚٙٔت سنة  ،مف طبقة مالؾ ،دمحم بف ميمكف المركزػ أبك حمزة السكرػ   -٘٘

ركػ عنو ابف  ،أبك حمزة السكرؼ دمحم بف ميمكف مركزؼ  :قاؿ الغالبي عف يحيى بف معيف
كعنو إبراىيـ  ،األعمش كعف السدػ كعف أبى إسحاؽ كعطاء بف السائب :ركػ عف ،المبارؾ
لما صرؼ  ،تصدؽ بمثل نفقة المريض ،كذكره بصالح كاف إذا مرض الرجل مف جيرانو ،الصائغ

 .ٔكذكر المزؼ ركاية ابراىيـ الصائغ عنو فقط ... ،لعمةعنو مف ا
  :ابن معين االخرى  أقوال
َكقد  ،"ُمَحمَّد بف َمْيُمكف "َيُقكؿ َأُبك َحْمَزة السكِرؼ اْسمو  بف معيف  َسِمعت يحيى :قاؿ الدكرؼ      

 .َٕكعمي بف اْلُحَسْيف بف َشِقيق  ،بف اْلُمَبارؾعبدهللا حدث َعنُو 
  :ء في رواية دمحم بن ميمون العلما أقوال
أبك حمزة   :كقاؿ ابف المبارؾ ،سمع عبد الممؾ بف عمير كأبا إسحاؽ كمنصكرا :قاؿ البخارؼ    

كفي  ،كقاؿ النسائي ثقة ،كقاؿ العباس بف مصعب كاف أبك حمزة مجاب الدعكة ،صاحب حديث
ه فمف كتب عنو قبل إال أنو كاف قد ذىب بصره في آخر عمر  (أبي حمزةػ)ال بأس ب :مكضع اخر
ركػ عف ابى اسحاؽ اليمداني كعاصـ بف كميب كمنصكر كرقبة  :قاؿ ابك حاتـ ،ذلؾ جيد

كذكر الخطيب في  ،كمطرؼ كاالعمش كالسدػ كيزيد النحكؼ كجابر الجعفي كابراىيـ الصائغ
لصائغ اختمفت إلى إبراىيـ ا :قاؿ أبك حمزة السكرؼ  :كايضا ،تاريخو كقاؿ سمع مف ابراىيـ الصائغ

ك عف معاذ بف  ،نيفا كعشريف سنة ذكرىا ما عمـ أحد مف أىل بيتي أيف ذىبت كال مف أيف جئت
َكَقاؿ  ،ما شبعت منذ ثالثيف سنة إال أف يككف لي ضيف :سمعت أبا حمزة السكرؼ يقكؿ :خالد

 أراد جار البي حمزة السكرؼ  :عف دمحم بف عمي بف الحسف بف شقيق ،إبراىيـ  بف إسحاؽ الحربي
فبمغ ذلؾ أبا حمزة  ،بألفيف ثمف الدار كألفيف جكار أبي حمزة :بكـ ؟ قاؿ :فقيل لو ،أف يبيع داره

كذكره المزؼ فيمف ركػ عنو إبراىيـ بف  ،خذ ىذه كال تبع دارؾ :َكَقاؿ ،فكجو إليو بأربعة آالؼ
لسائب إبراىيـ بف ميمكف الصائغ كعطاء بف ا :َرَكػ َعف :كفي مكضع اخر قاؿ،ميمكف الصائغ

كاف ثقة ثبتا نبيال ثبتا سمحا جكادا حمك الكالـ كلذلؾ  :كقاؿ الذىبي  ،كأبي إسحاؽ السبيعي..
كقاؿ ابف  ،ما شبعت منذ ثالثيف سنة إال أف يككف لي ضيف :لقب بالسكرؼ كقاؿ ابك حمزة

                                         
  ٗٗ٘/ٕٙ، كتيذيب الكماؿ ٕٛٙ/ٖتاريخ بغداد  (ٔ
  ٜٖ٘/ٗتاريخ ابف معيف بركاية الدكرؼ  (ٕ
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كاألعمش ... كعنو  كزياد بف عالقة ركػ عف ابي إسحاؽ السبيعي كعبد الممؾ بف عمير :حجر
 . ٔف المبارؾ اب

  :الخاصة
 ،الشؾ اف العمماء قد شيدكا بصالح دمحم بف ميمكف كذلؾ مف خالؿ بياف سيرتو كخمقو مع الناس

كركاية ابراىيـ  ،ككذلؾ ايد العمماء ما قالو ابف معيف مف ركايتو عف ابف اسحاؽ كاالعمش كغيرىـ
 الصائغ عنو . 

 
ارجة بف ُعَيْيَنة بف حصف بف حذيفة بف بدر مركاف بف معاكية بف الحارث بف أسماء بف خ -ٙ٘

 ،كقدـ بغداد كحدث بيا ،سكف مكة  ،ابف عـ أبي إسحاؽ الفزارؼ  ،أبك عبد هللا الككفي ،الفزارؼ 
 ىػ . ٖٜٔمات بمكة سنة  :كُيقاؿ ،تحكؿ إلى دمشق فسكنيا كمات بيا

 .ٕمركاف بف معاكية ثقة :بف معيفقاؿ ا،قاؿ الغالبي
  :رى ابن معين االخ أقوال
 ،بف معيف كأنا أسمعسئل ا :كقاؿ دمحم بف عثماف بف أبي شيبة ،ثقة :بف َمِعيفَقاؿ الدارمي عف ا  

كذاؾ أنو كاف  ،كاف ثقة فيما يركؼ عمف يعرؼ :كيف كاف مركاف بف معاكية في الحديث ؟ فقاؿ
 ،ككاف يحدث عف دمحم بف سعيد المصمكب ،يركؼ عف أقكاـ ال يدرؼ مف ىـ كيغير أسماءىـ

 بف معيف َسِمعت يحيى :كقاؿ الدكرؼ  ،حدثنا دمحم بف قيس ألنو ال يعرؼ :يقكؿ ،ككاف يغير اسمو
يو َيُقكؿ حدث َأُبك بكر َعف  َيُقكؿ َكاَف َمْرَكاف بف ُمَعاِكَية يحدث َعف أبي بكر بف َعيَّاش َكاَل ُيَسمِّ

 .ٖأبي َصالح كيدع اْلَكْمِبّي يكىميـ َأنو َأُبك بكر آخر
  :علماء في مروانال أقوال

كقاؿ ابف  ،كضعفو فيما ركػ عف المجيكليف ،ثقة فيما ركػ عف المعركفيف :قاؿ عمي بف المديني
كاف مركاف الفزارؼ مف  :كفي مكضع اخر ،ثبت حافع :بف حنبل أحمد :كقاؿ ،كاف ثقة :سعد

ذا رأيتو تقكؿ: ىك اب"كاف حافظ ا حافظ ا"الحفاظ حافظ ا، كأنيا نصب عينيو،   :َكَقاؿ العجمي ،مو، كا 
كما حدث عف المجيكليف ففيو ما فيو كليس  ،ما حدث عف المعركفيف فصحيح ،ككفي ثقة ثبت

يعقكب بف  :كقاؿ ،مركاف بف معاكية يقمب االسماء :سمعت أبا داكد يقكؿ :كقاؿ االجرؼ  ،بشيءٍ 

                                         
، كتيذيب ٕٛٙ/ٖ، كتاريخ بغداد ٕٛ/ٙ، كالجرح كالتعديل ٕٗ/ٕ، كالتاريخ الصغير ٖٓٔ/ٔالتاريخ الكبير  (ٔ

  ٛٙٔ/ٔ، كتذكرة الحفاظ ٕٙٔ/ٔ، كالمقتنى ٗٗ٘/ٕٙك  ٖٕٕ/ٕالكماؿ 
  ٜٗٔ/ٖٔتاريخ بغداد  (ٕ
 . ٖٚٓ/ٛ، كالضعفاء لمعقيمي ٙ٘ٗ/ٖ، كتاريخ ابف معيف بركاية الدكرؼ ٕٕٓتاريخ ابف معيف ركاية الدارمي  (ٖ
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ايتو عف الشيكخ كتكثر رك  ،صدكؽ ال يدفع عف صدؽ :َكَقاؿ أبك حاتـ ،ثقة :كالنََّسائي ،َشْيَبة
 :كقاؿ ابف حجر ،الحافع المحدث الثقة :كقاؿ الذىبي ،كذكره ابف حباف في الثقات ،المجيكليف

 . ٔثقة حافع  ككاف يدلس أسماء الشيكخ مف الثامنة 
 
 

  :الخاصة
كاجماعيـ ىذا في ركاية مركاف بف معاكية عف  ،اجمع العمماء عمى تكثيق مركاف بف معاكية

كذكركا سبب تضعيفيـ لو بانو كاف يدلس اسماء  ،ضعفو بعضيـ مع تكثيقيـ لواذا  ،المعركفيف
 فيك ثقة في ركايتو عف المعركفيف كغير ثقة في ركايتو عف المجيكليف . ،الشيكخ

قدـ بغداد كحدث بيا فركؼ عنو مف  ،الككفى ،أبك عبد هللا ،مصعب بف المقداـ الخثعمي -ٚ٘
 ىػ .ٖٕٓأىميا ت

 . ٕمعيف ثقة قاؿ الغالبي عف بف 
  :ابن معين االخرى  أقوال

؟ َفَقاَؿ: ما أرػ ِبِو ُسِئَل ا :قاؿ ابف الجنيد بف َمِعْيٍف، كأنا شاىد، عف ُمْصَعب بف اْلِمْقَداـ اْلَخْثَعِميِّ
 .َٖبْأسا
  :العلماء في مصعب أقوال
فإذا أحاديثو كاف رجال صالحا رأيت لو كتابا فإذا ىك كثير الخطأ ثـ نظرت في حديثو  :أحمدقاؿ 

سئل أبك داكد عف مصعب :كقاؿ االجرؼ  ،ككفي متعبد :كقاؿ العجمي ،الثكرؼ  سفياف متقاربة عف
كقاؿ  ،ككفي صالح :كقاؿ بف قانع ،صالح الحديث :كقاؿ أبك حاتـ ،ال باس بو :بف المقداـ فقاؿ

اَرُقْطِنّي يقكؿ :الَبْرقاِنيّ  كاف  ،ضعيف الحديث :ساجيكقاؿ ال ،مصعب بف المقداـ ثقة :َسِمْعُت الدَّ

                                         
ابي شيبة  ، كسؤاالت ابفٕٗ، سؤاالت ابي داكد ألحمد ٕٚٗ/ٖ، كالعمل ألحمد ٓٛٔ/ٙطبقات ابف سعد  (ٔ

، ٖٖٕ، كتاريخ اسماء الثقات ٕٖٚ/ٔ، كسؤاالت االجرؼ ٘ٗ/ٕ، كمعرفة الثقات ٕٓٔلعمي بت المديني 
، كتذكرة ٖٓٗ/ٕٚ، كتيذيب الكماؿ  ٖٕٓ/ٖ، كالتعديل كالتجريح ٖٛٗ/ٚ، كالثقات ٕٕٚ/ٛكالجرح كالتعديل 

 .ٕٕٙ، كتقريب التيذيب ٜٙ/ٜ، كتيذيب التيذيب ٕٙٔ/ٔالحفاظ 
  ٚٔٔ/ٜ، كتيذيب التيذيب ٖٗ/ٕٛ، كتيذيب الكماؿ ٓٔٔ/ٖٔغداد تاريخ ب (ٕ
  ٛٔٔسؤاالت ابف الجنيد  (ٖ
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 :كقاؿ ابف حجر ،قاؿ أبك داكد ال بأس بو كعف ابف المديني تضعيفو :كقاؿ الذىبي ،مف العباد
 .ٔصدكؽ لو أكىاـ مف التاسعة 

  :الخاصة
كاكىامو  ،لكثرة خطئو ،كثق العمماء مصعب بف المقداـ اال اف تكثيقيـ ليس باعمى مراتب التكثيق

كاصح ماركػ عف  ،د ضعفو الجل ذلؾ كعمي بف المديني كالساجيحتى اف بعض اىل النقد ق
 كهللا اعمـ .  ،أحمدالثكرؼ كما قاؿ 

 نزيل بغداد . ،مصعب بف سالـ التميمي الككفي -ٛ٘
ليس  ،مصعب بف سالـ قد كتبت عنو :قاؿ يحيى بف معيف ،َقاؿ المفضل بف غساف الغالبي   

 ٕبو بأس

  :ابن معين االخرى  أقوال
َكَقاؿ إبراىيـ بف َعبد هللا  ،ضعيف :عف يحيى بف َمِعيف ،جعفر بف َأبي عثماف الطيالسيَقاؿ    

فأعطكه كتابا لمحسف بف  ،كاف ىا ىنا يعني ببغداد ،صدكؽ  :بف الجنيد عف يحيى بف َمِعيف
ُمصعب بف َسالـ  :َسِمعت يحيى َيُقكؿ ،كقاؿ الدكرؼ  ،ثـ رجع عنو ،فحدث بو عف شعبة ،عمارة
 .َٖلْيَس ِبِو َبْأس ،َقاَؿ يحيى َكمْصَعب بف َسالـ قد كتبت َعنوُ  :كايضا ،ِو َبْأسَلْيَس بِ 

  :العلماء في مصعب أقوال
انقمبت عميو أحاديث يكسف بف صييب جعميا عف الزبرقاف  :أحمدكقاؿ  ،ضعفو ابف المديني    

جعل يسمى عمينا مصعب بف سالـ تركنا حديثو كذلؾ انو  :كقاؿ ابك بكر بف ابى شيبة ،السراج
عف شعبة أحاديث حدثنا شعبة حدثنا شعبة فذىبت الى ككيع فألقيتيا عميو قاؿ مف حدثؾ بيذا ؟ 

فاذا الشيخ قد نسخ  ،ىذه األحاديث كميا حدثنا بيا الحسف بف عمارة :قاؿ ،فقمت: شيخ ىينا
سألت أبا  :آلجرؼ َكَقاؿ أبك ُعَبيد ا ،ثقة :َكَقاؿ العجمي ،حديث الحسف بف عمارة فى حديث شعبة

ضعيف  :كقاؿ الساجي ،كقاؿ أبك بكر البزار: ضعيف جدا عنده أحاديث مناكير ،داكد فكىاه
كقاؿ ابف  ،شيخ محمو الصدؽ :َكَقاؿ أبك حاتـ ،ضعيف الحديث :كقاؿ ابك زرعة ،منكر الحديث

ف انقمبت عميو صحائفو فكاف يحدث ما سمع مف ىذا عف ذاؾ كىك ال يعمـ كما سمع م :حباف
ذاؾ عف ىذا مف حيث ال يفيـ فبطل االحتجاج بكل ما ركػ عف شعبة إنما ىك ما سمع مف 

                                         
، كالثقات البف حباف ٛ٘/ٕ، كمعرفة الثقات ٜٙ/ٕ، كالتاريخ الصغير لمبخارؼ ٕٓٔ/ٚالتاريخ الكبير لمبخارؼ  (ٔ

، كالكاشف ٖٚٓ/ٙل ، كالجرح كالتعديٕٙ، كسؤاالت البرقاني لمدارقطني ٕٛٛ/ٔ، كسؤاالت االجرؼ ٙٚ/ٛ
  ٖٔٙ، كتقريب التيذيب ٜٚٔ/ٚ، كلساف الميزاف ٕٓٔ/ٚ، كميزاف االعتداؿ ٖٗٔ/ٕ

 ٛٓٔ/ٖٔتاريخ بغداد  (ٕ
  ٛٓٔ/ٖٔ، كتاريخ بغداد ٕٕٗك ٖٙٔ/ٖ، كتاريخ ابف معيف ركاية الدكرؼ ٛٔٔسؤاالت ابف الجنيد  (ٖ
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كأما ما انقمبت عميو فإنو غمط منو ال  ،أرجك أنو ال بأس بو :كقاؿ ابف عدؼ ،الحسف بف عمارة
 . ٔصدكؽ لو أكىاـ مف الثامنة :قاؿ ابف حجر ،تعمد

  :الخاصة
كىك خمطو احاديث  ،كقد بينكا سبب تضعيفيـ لو ،ـاغمب النقاد عمى تضعيف مصعب بف سال  

كعمى الرغـ مف ذلؾ فقد حسف مف شانو  ،فانكركا عميو ذلؾ ،شعبة باحاديث الحسف بف عمارة
 ،كىؤالء ال يستياف بتعديميـ ،و كالعجمي كابك حاتـ كابف عدؼ ابف حجرأقكالابف معيف في احد 

النو لـ يتعمد الغمط كما قاؿ  ،ف اغالطو فتترؾكالراحج في شانو اف ركاياتو تختبر فاف كانت م
 كهللا اعمـ .  ،ابف عدؼ

 ىػ.ٕٚٓت  ،أصمو مف خراساف ،أبك كامل ،بغدادؼ ،مظفر بف مدرؾ الخراساني -ٜ٘
 .ٕسمعت أبا كامل شيخ مف األبناء ثقة صاحب الحديث  :قاؿ المفضل الغالبي عف ابف معيف

  :ابن معين االخرى  أقوال
اْسمو مظفر بف مدرؾ َكَكاَف مف اأْلَْبَناء مف أىل  يحيى َيُقكؿ َأُبك َكاِمل ِمعتسَ  :قاؿ الدكرؼ 

 .ٖكقاؿ يحيى بف معيف كنت آخذ عنو ىذه الصنعة يعني صنعة الحديث كمعرفة الرجاؿ ،ُخَراَساف
  :العلماء في مظفر أقوال
 قاؿ ،عيف سنةسمعت أبا كامل مظفر بف مدرؾ مذ نحك أرب :أحمدكقاؿ  ،ثقة :قاؿ ابف سعد  

كاف بصيرا بالحديث، متقنا يشبو الناس،  :كقاؿ ايضا ،الحديث ككاف لو كقار كىيئة ككاف مف أىل
كاف أصحاب الحديث ببغداد  :كايضا ،ال يتكمـ إال أف يسأؿ فيجيب أك يسكت، لو عقل شديد

بف مدرؾ مظفر ككاف الييثـ أحفظيـ ك كأبك سممة الخزاعي كالييثـ   (مظفر بف مدرؾ) ابك كامل
سالت  :كقاؿ اآلجرؼ  ،لـ يككنكا يحممكف عف كل كاحد كلـ يكتبكا إال عف الثقات ،أبك كامل اتقنيـ

مظفر بف  :كقاؿ ايضا ،كقاؿ النسائي: ثقة مأمكف  ،ثقة ثقة :أبا داكد عف مظفر بف مدرؾ فقاؿ
أبك بف مدرؾ  مظفرحدثنا دمحم بف المبارؾ حدثنا  :كقاؿ ايضاالمأمكف مدرؾ الثقة الرجل الصالح 

 مظفر بف مدرؾ كقاؿ أبك يعمى: سمعت أبا خيثمة يقكؿ: ما كاف ،كامل شيخ ثقة صاحب حديث
                                         

، سؤاالت ٚٗ/ٕ، كمعرفة الثقات ٖٗ٘/ٚبير،  كالتاريخ الكٖٕٙ/ٕ، كالتاريخ الصغير ٜٕٗ/ٖالعمل ألحمد  (ٔ
، ٖٚٓ/ٛ، كالجرح كالتعديل ٕٚٚ/ٛ،  كالضعفاء لمعقيمي ٖ، كسؤاالت البرذعي البي زرعة ٘ٓٔ/ٔاالجرؼ 

، كتيذيب الكماؿ ٖٖٙ/ٙ، كالكامل  ٖٕٔ/ٕ، كتاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز ٕٛ/ٖكالمجركحيف 
  ٖٓٙ، كتقريب التيذيب ٙٗٔ/ٓٔ، كتيذيب التيذيب  ٕٚٙ/ٕ، كالكاشف ٔٛ/ٖ، كميزاف االعتداؿ  ٕٛ/ٕٛ

  ٖٔٔ/ٜ، تيذيب التيذيب ٜٛ/ٕٛ، كتيذيب الكماؿ ٕ٘ٔ/ٖٔتاريخ بغداد   (ٕ
، كتاريخ بغداد ٕٗٗ/ٗ، الكامل ٖٛٚ/ٗ،  كتاريخ ابف معيف ركاية الدكرؼ ٜٚ/ٕكالضعفاء لمعقيمي  (ٖ

  ٕٕٙ/ٔ، كتذكرة الحفاظ ٜٛ/ٕٛ، كتيذيب الكماؿ ٕ٘ٔ/ٖٔ
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 ،وقاتذكره ابف حباف في ثك  ،صدكؽ  :كقاؿ ابك حاتـ ،أبك كامل عندنا بدكف ككيع عند الككفييف
قة متقف ث :قاؿ ابف حجر ،ثقة ثبت :كقاؿ الييثمي ،الحافعالثبت المجكد  ماـاإل :كقاؿ الذىبي

 .ٔكاف اليحدث اال عف ثقة مف صغار التاسعة 
  :الخاصة

 اجمع العمماء عمى تكثيق مظفر بف مدرؾ كعمى انو صاحب صنعة كمف اصحاب الحديث .  
 ىػ. ٓٚٔالمتكفي حكالي سنة  ،معاكية بف يحيى الشامي  أبك مطيع االطرابمسي الدمشقي -ٓٙ

معاكية بف يحيى االطرابمسي أقكػ مف  :َمِعيفَقاؿ المفضل بف غساف الغالبي عف يحيى بف 
 .ٕمعاكية بف يحيى الصدفي 

  :ابن معين االخرى  أقوال
 :كقاؿ ابف الجنيد عف يحيى بف َمِعيف ،ليس بو بأس :بف َمِعيفعف ا ،قاؿ معاكية بف صالح

 . ٖكىك اقكػ مف الصدفي  ،ليس بذاؾ القكؼ  ،صالح
 :العلماء في معاوية أقوال
 :قمُت ألبي حاتـ :َكَقاؿ دمحم بف إبراىيـ األصبياني ،صدكؽ مستقيـ الحديث :ـقاؿ ابك حات  

االطرابمسي أحب  :معاكية ابف يحيى االطرابمسي أحب إليؾ أك معاكية بف يحيى الصدفي ؟ فقاؿ
بف يحيى االطرابمسي حمصي مف امعاكية  :َكَقاؿ صالح بف دمحم ،ىك ثقة :َكَقاؿ أبك ُزْرَعة ،إلي

معاكية بف يحيى )حدثنا أبك مطيع  :كقاؿ ىشاـ بف عمار ،صحيح الحديث . أىل الساحل
معاكية بف يحيى األطرابمسي حمصي مف  :كقاؿ صالح بف دمحم الحافع ،ككاف ثقة (األطرابمسي

 ،أىل الساحل صحيح الحديث
داكد  دحيـ كأبك كقاؿ ،معاكية بف يحيى االطرابمسي شامي ثقة :َكَقاؿ أبك عمي النيسابكرؼ الحافع

اَرُقْطِنيُّ  ،ضعيف :َكَقاؿ أبك القاسـ البغكؼ كأبك الحسف الدارقطني ،ال بأس بو :كالنََّسائي  :َكَقاؿ الدَّ
كقاؿ  ،في بعض ركاياتو ماال يتابع عميو :بف عدؼ أحمدَكَقاؿ أبك  ،ىك أكثر مناكير مف الصدفي

فرادا كقاؿ ايضا :الذىبي يف فظنيما كاحدا فمـ يصنع كقد خمط ابف حباف الترجمت :لو غرائب كا 

                                         
، كالتاريخ الكبير ٘ٙ/ٕ، كالتاريخ الصغير ٔٛٔ/ٔك ٗٙٔ/ٔ، كالعمل ألحمد ٗٛٔ/ٙبقات ابف سعد ط (ٔ

، كالكامل ٜٖٓ/ٕ، كسؤاالت االجرؼ ٖٗٗ/ٙ، كالجرح كالتعديل ٕٕٗ/٘، كالكنى كاالسماء لمدكالبي ٕٕ/ٛ
لنبالء ، كسير اعالـ اٖٙٔ/ٕ، كالكاشف ٜٛ/ٕٛ، كتيذيب الكماؿ ٕٗٔ/ٕ، كالتعديل كالتجريح ٕٗٗ/ٗ

 .  ٕٚٛ، كبحر الدـ فيمف تكمـ فيو اإلماـ أحمد ٖٖٙ، كتقريب التيذيب ٖ٘٘/ٕ، كمجمع الزكائد ٕٗٔ/ٓٔ
 ٚ٘ٔ/ٜ، كتيذيب التيذيب ٕٕٗ/ٕٛ، كتيذيب الكماؿ ٜٕٛ/ٜ٘تاريخ دمشق  (ٕ
 . ٕٕٗ/ٕٛتيذيب الكماؿ  (ٖ
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 :كقاؿ ابف حجر ،(معاكية بف يحيى الصدفي األطرابمسي كنتيو أبك مطيع :شيئا ) قاؿ ابف حباف
 .ٔ-اؼ معاكية بف يحيى الصدفي –صدكؽ لو أكىاـ كغمط مف خمطو بالذؼ قبمو 

  :الخاصة
يس بأعمى مراحل ل ،نرػ انيـ عمى تكثيقو ،العمماء في معاكية بف يحيى أقكاؿبعد سبر      

عمى  ،أبك مطيع االطرابمسي ،في تقديـ معاكية بف يحيى ،كقد ايد ابك حاتـ ابف معيف ،التكثيق
 ،بف يحيى االطرابمسي اما تضعيف البغكؼ  كالدارقطني لمعاكية ،معاكية بف يحيى الصدفي

لذلؾ كهللا  ،الخطأ كالكىـ في الحديث حتى كصفو الدارقطني بكثرة المناكير في حديثو بسببفيك 
ماال يتابع )كقاؿ ابف عدؼ في بعض ركاياتو   ،اعمـ انو كما قاؿ ابف حجر: صدكؽ لو أكىاـ

 كهللا اعمـ .  ،كال يحتج بما انفرد بو ،، لذا يكتب حديثو كيختبر(عميو
 . مف تابعي أىل الشاـ ،أدرؾ الزبير ككعبا  ،مغيث بف سمى االكزاعي أبك ايكب الشامي -ٔٙ

 ،كاف صاحب كتب كابي الجمد ،شامي ،مغيث بف سمي مف االكزاع :بف َمِعيفعف ا ،َقاؿ الغالبي
 .ٕككىب بف منبو 

  :ابن معين االخرى  أقوال
 .ٖسمعت يحيى يقكؿ مغيث بف سمى شامي  :قاؿ الدكرؼ 

  :العلماء في مغيث أقوال
مف  "ألفا"أدركت  :كابف حباف اف مغيث بف سمي قاؿ ،سمع أبك بكر بف سعيد األكزاعي  

 :كقاؿ االجرؼ  ،كقاؿ يعقكب: شامي ثقة ،ككاف شيخا صالحا :كزاد ابف حباف ،أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص
كاف اخباريا   :كايضا ،كثق :كقاؿ الذىبي ،ثقة دمشقي :فقاؿ ،سالت أبا داكد عف مغيث بف سمي
 .ٗصاحب كتب ككىب، كأبي الجمد

  :الخاصة

                                         
،  ٕٕالضعفاء لمدارقطني ، ك ٔٔٗ/ٚ، كالكامل ٖ/ٖ، كالجركحيف البف حباف ٖ٘ٛ/ ٙالجرح كالتعديل  (ٔ

، ٖٖٙ/ٖ، كتاريخ اإلسالـ ٕ٘ٔ/ٕ، كالمغني في الضعفاء ٙٔٔ/ٚ، كميزاف االعتداؿ  ٓٗٔ/ٕكالكاشف 
  ٚ٘ٔ/ٜكتيذيب التيذيب 

 ، ٔٛٔ/ٜ، كتيذيب التيذيب ٜٖٗ/ٕٛ، كتيذيب الكماؿ ٖ٘ٗ/ٜ٘تاريخ دمشق  (ٕ
 . ٚٔٗ/ٗتاريخ ابف معيف بركاية الدكرؼ  (ٖ
، كتاريخ ابك زرعة ٕٕٔ/ٕ، كسؤاالت االجرؼ البي داكد ٖٕٛ/ٕ، المعرفة ليعقكب ٛ/ٛ التاريخ الكبير (ٗ

، ٕٜٖ/ٙ، كالجرح كالتعديل ٘ٙ، كمشاىير عمماء االمصار ٕٗٔ/ٗ، كالثقات البف حباف ٜٕالدمشقي 
 ، ٕٔٙ/ٚ، كتاريخ اإلسالـ ٗٔٔ/ٔ، كالكاشف ٘ٛ/ٗالمؤتمف كالمختمف لمدارقطني 
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كابي الجمد االسدؼ  ،يث بف سمي كاف اخباريا ككىب بف منبوالعمماء اف المغ أقكاؿيتبيف مف 
انو يعتمد عمى كتبو  (، اذ يتبادر الى الذىف اف كصفو بػ ) صاحب كتبٔصاحب كتب التكراة 

 كهللا اعمـ .  ،اك انو صاحب مؤلفات كثيرة ،بالتحديث
 ػ .قٗٚٔسنة كمات بيا  ،أبك عمرك النحكؼ الككفي سكف الرؼ كحدث بيا ،نعيـ بف ميسرة -ٕٙ

كنعيـ  ،كالخميل بف زرارة ،حكاـ بف سمـ :الرازيكف ال بأس بيـ :قاؿ يحيى بف معيف ،قاؿ الغالبي
 .ٕكسممة بف الفضل األبرش قاضييـ ،بف ميسرة

 
 

  :ابن معين االخرى  أقوال
 .ٖرازؼ ليس بو بأس :سألت يحيى بف معيف عف نعيـ بف ميسرة؟ فقاؿ ،قاؿ ابف الجنيد

  :ء في نعيمالعلما أقوال
كقاؿ  ،ثقة :كقاؿ النسائي ،نعيـ بف ميسرة ليس بو بأس :كقاؿ أبك داكد ،ال بأس بو :أحمدقاؿ    

 :كقاؿ ابف حجر ،ثقة :كقاؿ الذىبي ،يعتبر حديثو مف غير ركاية بف حميد عنو :ابف حباف
 .ٗصدكؽ نحكؼ مف الثامنة 

  :الخاصة
كالذؼ انزؿ درجتو كهللا اعمـ  ،باعمى درجات التكثيقليس  ،اجمع النقاد عمى تكثيق نعيـ بف ميسرة

 ىك ركاية ابف حميد عنو . 
كاف  ،السكسكي مكالىـ ،أبك عبد هللا الدمشقي ،كيقاؿ بف عبيد ،ىقل بف زياد بف عبيد هللا -ٖٙ

 إماـكاتب األكزاعي  ،"عبد هللا"كقيل  "دمحم"لقب كاسمو  "ىقل"ك ،كسكف بيركت ،أصمو مف دمشق
 ىػ .ٜٚٔتكفي  ،مفت ثبت

 . ٘ما كاف بالشاـ أكثق مف ىقل  :عف يحيى بف َمِعيف ،َقاؿ المفضل بف غساف الغالبي
  :ابن معين االخرى  أقوال

                                         
 . ٛٗ/   ٔٔل  ينظر : الجرح كالتعدي (ٔ
  ٖٜٗ/ٜٕ، كتيذيب الكماؿ ٖٖٓ/ٖٔتاريخ بغداد  (ٕ
 ٖٖٓ/ٖٔتاريخ بغداد ، ك (ٖ
، كتيذيب ٕٚٔ/ٙ،  كالثقات ٕٖٛ/ٛ، كالجرح كالتعديل ٖٓٔ/ٕ، كسؤاالت االجرؼ ٖٓ/ٛكالتاريخ الكبير (ٗ

  ٓٚٙ، كتقريب التيذيب ٕٖٖ/ٜ، كتيذيب التيذيب ٜٕٔ/ٔ، كالكاشفٖٜٗ/ٜٕالكماؿ 
   ٜٕ٘/ٖٓالكماؿ  تيذيب  (٘
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ىنا أحد  -ما كاف ىا  :سمعت أبا مسير يقكؿ :بف َمِعيفعف ا ،َقاؿ أبك بكر بف َأبي خيثمة 
سئل يحيى بف َمِعيف عف ىقل ابف  :َكَقاؿ عبد الخالق بف منصكر ،"ىقل"أثبت في اأَلكزاِعّي مف 

قاؿ أبك مسير: ما كاف ىا ىنا أحد أثبت في  :كقاؿ ابف معيف ،صدكؽ  ،ثقة :فقاؿ ،زياد
 .ٔ"ىقل"مف  "األكزاعي"

  :ىقلالعلماء في  أقوال
كاف  :ك قاؿ ابف ابي خيثمة ،"ىقل"عف أكثق مف  "األكزاعي"ال يكتب حديث   :أحمد ماـقاؿ اإل

كىك أعمى أصحاب األكزاعي قاؿ بف مسير  ،عقكب بف سفياف: ثقة مف الثقاتكقاؿ ي ،ىقل حافظا
قيل البي  :كقاؿ ابف ابي حاتـ ،األكزاعي مثل ىقل بف زياد ثقة ماـاإللـ يكف في أصحاب 

 :كقاؿ أبك صالح عبدهللا بف صالح ،مسير: مف انبل اصحاب االكزاعي ؟ قاؿ اليقل بف زياد
 ،كقاؿ أبك زرعة الرازؼ كالنسائي ثقة ،مف أعمى أصحاب األكزاعي اليقل بف زياد كىك ثقة  حدثني

بف كذكره ا ،مف أثبت أصحاب األكزاعي "ىقل:"كقاؿ ابف عمار ،صالح الحديث :كقاؿ أبك حاتـ
كحديثو عشرة  ،كبمجمسو كبفتياه "اأَلكزاِعيّ ػ"كاف أعمـ الناس ب :كقاؿ مركاف بف دمحم ،وثقاتحباف في 

 .  ٕثقة مف التاسعة   :، كقاؿ ابف حجر"ىقل بف زياد"أكليـ 
  :الخاصة

 اجمع عمماء النقد كمنيـ ابف معيف عمى تكثيق اليقل بف زياد كانو ثقة مف الثقات االثبات . 
مف  أصمو مف خكارـز أك ،أبك بشر ،كيقاؿ الشيباني ،اليشكرؼ  ،كرقاء بف عمر بف كميب -ٗٙ

كاف يركػ تفسير بف أبى نجيح عف مجاىد  ،بياسكف المدائف كحدث كقد  ،مرك كيقاؿ مف الككفة
 فيك اثبت الناس فيما يركػ عنو .  ،بعضو سمعو مف بف أبى نجيح كبعضو قرأه عميو

 "كرقاء بف عمر اليشكرؼ "ك "شيباف بف عبد الرحمف التميمي المؤدب:"بف معيفاقاؿ الغالبي عف 
بف سعيد بف معاذ يقكؿ ليحيى  بف معيف قاؿ:  سمعت معاذحدثني ا :كقاؿ الغالبي ايضا ،ثقتاف

ممف سمعت أحاديث منصكر مف كرقاء؟ ال  :القطاف سمعت حديث منصكر، فقاؿ يحيى :القطاف
 .ٖيساكؼ شيئا 

  :ابن معين االخرى  أقوال
                                         

 ٗٗ/ٓٔ، كتيذيب التيذيب ٕٛٓ/ٔ، كتذكرة الحفاظ ٜٕ٘/ٖٓتيذيب الكماؿ   (ٔ
، كتاريخ ٕٗٓ/ٕ، كسؤالت االجرؼ ٕٖٕ/ٕ، المعرفة كالتاريخ ٘٘/ٕ، كمعرفة الثقات ٗٚ/ٛالتاريخ الكبير  (ٕ

، ٛٙت البف شاىيف ، كتاريخ اسماء الثقاٙٓٔ/ٛ، كالثقات ٖٙٔ/ٕ، الجرح كالتعديل ٖٕ٘/٘ابف ابي خيثمة 
، كتيذيب ٚٙ/ٜٔ، كتاريخ اإلسالـ ٕٛٓ/ٔ، تذكرة الحفاظ ٖٙٔ/ٔ، كالكاشف ٜٕ٘/ٖٓكتيذيب الكماؿ 

 .  ٔٛٙ، كتقريب التيذيب ٗٗ/ٓٔالتيذيب 
 ٛٚ/ٓٔ،  تيذيب التيذيب ٘ٔ٘/ٖٔتاريخ بغداد  (ٖ
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سمعت  :بف الدكرقياكقاؿ عبد هللا  ،نزؿ المدائف كىك ثقة "كرقاء بف عمر:"قاؿ يحيى بف معيف
معاذ  سمعت :بف معيف يقكؿسمعت ا :كقاؿ عباس الدكرؼ  ،"ثقة" كرقاء بف عمر :بف معيف يقكؿا

ممف سمعت حديث منصكر ؟  :القطاف سمعت حديث منصكر، فقاؿ يحيى بف معاذ يقكؿ ليحيى
عف حديث ابف معيف سألت يحيى  :كقاؿ الدكرؼ ايضا ،ال يساكؼ شيئا :فقاؿ ،"كرقاء"مف  :قاؿ
ترػ بأسا أف  :بف أبي نجيح عف مجاىد فقيل لواأنو كاف يقكؿ في أكليا عف  "كرقاء بف عمر"

كليس بو  :قاؿ ؟عف بف أبي نجيح عف مجاىد ،"كرقاء"يخرجيا إنساف فيكتب في كل حديث 
يحيى كقاؿ إسحاؽ بف منصكر عف  ،كرقاء ثقة :بف معيفيحيى بف أبي مريـ عف ا كقاؿ  ،بأس

 نجيح، عف مجاىد، أحب  تفسير كرقاء، عف ابف أبي :كقاؿ يحيى بف معيف ،صالح :بف معيف
 .ٔإلي مف تفسير قتادة 

  :العلماء في ورقاء أقوال
كشيباف أقدـ سمع مف  ،جميعا عندؼ سكاء :فقاؿ "شيباف"ك "كرقاء بف عمر"عف  أحمدسئل     

قيل لو: كاف مرجئ ا؟ قاؿ:  ،ثقة صاحب سنة :كقاؿ ايضا ،الحسف ككاف شعبة يحدث عف كرقاء
  :كرقاء أحب إليؾ في تفسير بف أبي نجيح أك شيباف ؟ قاؿ :حمدكقاؿ حرب قمت أل ،ال أدرؼ 

كقاؿ  ،إال أنيـ يقكلكف لـ يسمع التفسير كمو يقكلكف بعضو عرض ،كالىما ثقة ككرقاء أكثقيما
ككاف أبك عبد  ،يصحف في غير حرؼ ،حنبل: سمعت أبا عبد هللا يقكؿ: كرقاء مف أىل خرساف

شعبة يثني عميو  :كقاؿ ابك حاتـ ،كرقاء ثقة :ىيف عف ككيعكقاؿ ابف شا ،هللا ضعفو في التفسير
 ،سمعت معاذ بف معاذ يذكر كرقاء كيحسف الثناء عميو :كقاؿ عمرك بف عمي ،ىك صالح الحديث

 أبككقاؿ  ،"كرقاء"ال تمقني حتى ترجع مثل  :بف الحجاجقاؿ لي شعبة  :كقاؿ أبك داكد الطيالسي
 :داكد قاؿ أبك ،اآلجرؼ كقاؿ  ،عف مثل كرقاء حتى يرجعال يكتب  بف الحجاج قاؿ شعبة :داكد

بف حدثنا أبك داكد  قاؿ لي شعبة  :كقاؿ محمكد بف غيالف ،إال أف فيو ارجاء ،كرقاء صاحب سنة
أؼ  :قمت ألبي داكد بف غيالف ، قاؿ محمكد"كرقاء بف عمر": ال تمقى حتى ترجع مثل الحجاج

 ،تكممكا في حديثو عف منصكر :كقاؿ العقيمي ،منوأفضل كأكرع كخير  :؟ قاؿ شيء يعني بقكلو
 :كقاؿ ابف عدؼ ،مات بالمدائف عمى تيقع فيو كاتقاف :كقاؿ ايضا،كذكره ابف حباف في ثقاتو

كقد ركػ  ،لكرقاء أحاديث كثيرة كنسخ كلو عف أبي الزناد نسخة كعف منصكر بف معتمر نسخة
 ،عالـ ،صدكؽ  :كقاؿ الذىبي ،ال باس بو جممة ما ركاه أحاديث غمط في أسانيدىا كباقي حديثو

                                         
، ٖٖٗ/ٖٓيذيب الكماؿ ، كت٘ٔ٘/ٖٔ، كتاريخ بغداد ٜٔ/ٛ، كالكامل البف عدؼ ٓٔٔ/ٜالضعفاء لمعقيمي  (ٔ

 ، ٛٚ/ٓٔكتيذيب التيذيب 
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 :كقاؿ ابف حجر ،الثقة، الحافع، العابد ماـككصفو باإل ،ثقة ثبت :كايضا ،مف ثقات الككفييف
 .ٔمف السابعة  ،في حديثو عف منصكر ليف ،صدكؽ 

  :الخاصة
يو اما اسباب مف تكمـ ف ،نرػ اف اغمب  العمماء عمى تكثيق كرقاء بف عمر كاالحتجاج بو    
  :فيي
 اتيامو باالرجاء كىذا مما ال يجرح بو الراكؼ . -ٔ
كما قاؿ ابف يغمط في ركايتو عنو  ،ركايتو عف منصكر بف المعتمر كفي حديثو عنو ليف -ٕ

 عدؼ .
 كهللا اعمـ .  ،كىك فيما سكػ ذلؾ صدكؽ 

 مكالىـ ،أبك عبد الرحمف ،السكسكى ،الحضرمي ،الحميرػ  ،يحيى بف حمزة بف كاقد - ٘ٙ
 ،كىي قرية بالقرب مف دمشق ،"لييا"مف أىل بيت  ،الفقيو ،السممي الدمشقي البتميي، القاضي

 .ىػ ٖٛٔلـ يزؿ قاضيا حتى مات سنة اثنتيف أك ك  ،ٖ٘استقضاه المنصكر سنة 
 .ٕكاف يظف بو القدر ،عف ابف معيف ثقة :قاؿ الغالبي

  :ابن معين االخرى  أقوال
َسِمعت  :قاؿ الدكرؼ  ،بف معيف يحيى بف حمزة الدمشقي ثقةا قرأ عمي :كقاؿ عبد هللا بف شعيب

 .ِٖباْلقدرِ  اَف َقاِضي دمشق َكَكاَف َيتيـيحيى بف َحْمَزة كَ  ،َيُقكؿ ابف معيف يحيى
  :العلماء في يحيى أقوال
 ،ليس بو بأس ،في ركاية المركذؼ: ثقة أحمدكقاؿ  ،كاف كثير الحديث صالحو :قاؿ ابف سعد  

 ،عطاؼ صالح الحديث ،سئل عف يحيى بف حمزة كعطاؼ فقاؿ ما اقربيما :كفي مكضع اخر
 ،ثقة عالـ ال أشؾ :كقاؿ عثماف الدارمي عف دحيـ ،ككاف يرمي بالقدر ،كاف ثقة :كقاؿ الغالبي
سمعت أبا داكد  :كقاؿ اآلجرؼ  ،"ثقة مشيكر:"كقاؿ يعقكب بف شيبة ،شامي ثقة :كقاؿ العجمي

 :نعـ.، كقاؿ ابف ابي شيبة :كاف قدريا ؟ قاؿ :ثقة . قمت ،مشقيحيى بف حمزة قاضي د :يقكؿ
 :كقاؿ يعقكب بف سفياف ،كاف عند أصحابنا ثقة :سألت عميا عف يحيى بف حمزة الدمشقي؟ فقاؿ

                                         
، ٖٔٔ/ٖ، كالتعديل كالتجريح ٓٙ، كتاريخ اسماء الثقات ٛٛٔ/ٛ، كالتاريخ الكبير ٜٕٔك ٗ/ٔالعمل ألحمد  (ٔ

 ،٘ٔ٘/ٖٔكتاريخ بغداد ، ٘ٙٚ/ٕ، كاليداية كاالرشاد ٓٓٔ، كمشاىير عمماء االمصار ٜٕٕ/ٚكالثقات 
، كتيذيب ٕٓٗ/ٚ، كسير اعالـ النبالء ٜٙٔ/ٔ، كتذكرة الحفاظ ٘ٚٔ/ٕشف ، كالكإٚٔ/ٖكميزاف االعتداؿ 

 . ٜٓٙكتقريب التيذيب  ،ٛٚ/ٓٔكتيذيب التيذيب ، ٖٖٗ/ٖٓالكماؿ 
  ٖٛٔ/ٓٔ، تيذيب التيذيب ٕٛٚ/ٖٔ، كتيذيب الكماؿ ٖٓٔ/ٗٙتاريخ دمشق  (ٕ
 .  ٖٓٔ/ٗٙكتاريخ دمشق ، ٔٗٗ/ٗتاريخ ابف معيف بركاية الدكرؼ  (ٖ
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 ،صدكؽ  :كقاؿ الذىبي ،صدكؽ  :كقاؿ ابك حاتـ ،ثقة :يحيى بف حمزة ثقة مشيكر، كقاؿ النسائي
ثقة رمي بالقدر مف  :العسقالنيكقاؿ ابف حجر  ،إماـثقة  :كفي مكضع اخر كاف ثبتا في الحديث

 .ٔالثامنة 
  :الخاصة

اما ما رمي بالقدر فيك غير مؤثر في عدالة الراكؼ  ،اجمع العمماء عمى تكثيق يحيى بف حمزة   
ف كاف يميل إلى القدر فمـ يكف داعية  :قاؿ الذىبي ،اذا لـ يكف داعية  . ٕكا 

 
أبك َسِعيد  ،بف فيركز اليمداني الكادعي ،كاسمو ميمكف  ،ي زائدةيحيى بف زكريا بف َأب -ٙٙ

كىك ممف جمع لو الفقو  ،مكلى دمحم بف المنتشر اليمداني :كقيل ،مكلى امرأة مف كادعة ،الككفي
ىػ أك  ٖٛٔمات سنة  ،كيعد مف حفاظ الككفييف لمحديث ،ككاف عمى قضاء المدائف ،كالحديث

 ىػ . ٗٛٔ
كال أعممو أخطأ إال في حديث  ،كيسا "يحيى بف زكريا"كاف  :بف َمِعيفا عف  ،َقاؿ الغالبي 

 .ٖكاحد
  :ابن معين االخرى  أقوال
بف معيف فابف مسير أحب إليؾ أك يحيى بف زكريا بف قمت ال :قاؿ عثماف بف سعيد الدارمي   

كريا بف بف معيف يقكؿ يحيى بف ز سمعت ا :كقاؿ ابف أبى مريـ ،كالىما ثقتاف :أبى زائدة ؟ قاؿ
كقاؿ ابف الجنيد قاؿ سمعت ابف نمير يقكؿ: كاف ابف ابى زائدة في الحديث اكثر  ،أبي زائدة ثقة

َيُقكؿ َكاَف يحيى بف َزَكِريَّا بف معيف َسِمعت يحيى  :كقاؿ الدكرؼ  ،مف ابف ادريس في االتقاف

                                         
، ٕٖ٘، بحر الدـ ٕٔ/ٕ، كالعمل ألحمد ٕٙٗ/ٙ، كطبقات ابف سعد ٓٙٔت ابف ابي شيبة لعمي سؤاال (ٔ

، ٖٖ/ٔ، كالمعرفة كالتاريخ ٚ٘/ٕ، كالثقات لمعجمي ٔٛ/ٛ، كالتاريخ الكبير ٕ٘/ٕكالتاريخ الصغير لمبخارؼ 
، ٜٖٚ/ٕيمي ، كالضعفاء لمعقٕٚٓ/ٕ، كسؤالت ابك عبيد االجرؼ البي داكد ٕٖٔ/ٗكالتعديل كالتجريح 
، ٖٓٔ/ٗٙ، كتاريخ دمشق ٜٛٚ/ٕ، كاليداية كاالرشاد ٛٓٔ/ٛ، كالثقات ٖٚٔ/٘، ٖٔ/ٔكالجرح كالتعديل 
، كتذكرة ٘ٗٔ/ٔ، كالكاشف ٕٓٗ/ٖ، كتاريخ اإلسالـ ٖٓٙ، كالمغني في الضعفاء ٕٛٚ/ٖٔكتيذيب الكماؿ 

، كتقريب ٖٛٔ/ٓٔب التيذيب ، كتيذيٕٛٔ/ٚ، كلساف الميزاف ٖ٘٘/ٛ، كسير اعالـ النبالء ٜٕٓ/ٔالحفاظ 
 .  ٕٓٚالتيذيب 

 . ٖ٘٘/ٛسير اعالـ النبالء   (ٕ
  ٗٔٔ/ٗٔتاريخ بغداد  (ٖ
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َعف أبي ِإْسَحاؽ َعف قبيَصة لثكرؼ اَكاَل أعممُو َأخَطأ ِإالَّ ِفي َحِديث َكاِحد حدث َعف ُسْفَياف "كيسا "
نََّما ُىَك َعف َكاصل َعف قبيَصة ،َقاؿَ  ،بف برمة  .َٔقاَؿ عبد هللا َما أحب َأف يككف مؤذنيكـ َكاِ 

  :العلماء في يحيى أقوال
لـ يكف أحد بالككفة بعد الثكرؼ أثبت مف  :كقاؿ ايضا ،ىك مف الثقات :َقاؿ عمي ابف المديني   

كقاؿ ابف  ،ما خالفني أحد بالككفة أشد عمي مف ابف َأبي زائدة :القطاف يحيى ،ابف َأبي زائدة
سحاؽ بف منصكر ،َعف أبيو ،أحمداؿ َعبد هللا بف َكقَ  ،كاف ثقة إف شاء هللا :سعد َكَقاؿ  ،ثقة :كا 

 ،كككيع إنما صنف كتبو عمى كتب يحيى ابف َأبي زائدة ،"صاحب سنة" ،مفتيا ثبتا ،ثقة :العجمي
َكَقاؿ يعقكب  ،ثقة :كقاؿ عيسى بف يكنس ،كاف يحيى جيد األخذ لمحديث :ك خالد األحمركقاؿ أب
 ،مستقيـ الحديث :َكَقاؿ أبك حاتـ ،ثقة ثبت :َكَقاؿ النََّسائي ،حسف الحديث ،كاف ثقة :بف َشْيَبة
 :كقاؿ الذىبي ،كقاؿ ابك نعيـ ما ىك بأىل أف أحدث عنو ،وثقاتكذكره ابف حباف في  ،ةصدكؽ ثق

 .ٕثقة متقف مف كبار التاسعة :كقاؿ ابف حجر ،الحافع الثبت ،المتقف الفقيو
  :الخاصة

 ،كاما ماذكره ابف معيف مف انو اخطا في حديث كاحد ،اجمع النقاد عمى تكثيق يحيى بف زكريا   
كقكؿ ابي نعيـ مف اف ابف ابي زائدة ليس باىل اف احدث  ،فيذا اليؤثر في مرتبة الراكؼ كثقتو

 كثانيا الجماع اىل العمـ عمى تكثيقو .  ،النو اكال لـ يبيف سبب ذلؾ ،فمردكد عميو ،نوع
أخك  ،أبك بكر الَبْصِرؼّ  ،يزيد بف حاـز بف زيد بف َعبد هللا بف شجاع األزدؼ الجيضمي -ٚٙ

تكفي آخر سنة سبع أك أكؿ سنة  ،كىما مف مكالي حماد بف زيد ،جرير بف حاـز ككاف االكبر
 بعيف كمئة.ثماف كأر 

 .ٖجرير كأخكه ابنا حاـز ثقتاف :بف َمِعيفعف ا ،َقاؿ المفضل الغالبي
  :ابن معين االخرى  أقوال
 :بف َمِعيفعف ا ،كَقاؿ عباس بف دمحم الدكرؼ  ،ثقة :بف َمِعيفعف ا ،قاؿ إسحاؽ بف منصكر   

 .ٗأكبرىما  "يزيد"ككاف  ،كىما ثقتاف ،كيزيد بف حاـز ىما أخكاف ،جرير بف حاـز
  :ابن معين في جرير أقوال

                                         
 ٓٗٗ/ٖ، كتاريخ ابف معيف ركاية الدكرؼ ٜٙتاريخ ابف معيف ركاية الدارمي  (ٔ
عديل ، كالتٚٙٔ/ٙ، كالثقات ٘ٗٔ/٘، كالجرح كالتعديل  ٖٛ/ٛ، كالتاريخ الكبير ٜٔٔ/٘الطبقات البف سعد  (ٕ

، كتيذيب التيذيب ٜٙٔ/ٔكتذكرة الحفاظ  ٙٗٔ/ٔ، كالكاشف ٖ٘ٓ/ٖٔ، كتيذيب الكماؿ ٕٖٗ/ٗكالتجرح 
  ٖٓٚ، كتقريب التيذيب ٖٗٔ/ٓٔ

 ٓٓٔ/ٕٖتيذيب الكماؿ  (ٖ
 ٚٗٔ/٘ٙ، كتاريخ دمشق ٕٛ٘/٘، كالجرح كالتعديل ٗٗٔ/ٗتاريخ ابف معيف بركاية الدكرؼ   (ٗ
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بف معيف يحيى سألت  أحمدكقاؿ عبد هللا بف  ،ثقة :بف معيف يحيى  قاؿ عثماف الدارمي عف   
ليس بشيء  :فقمت إنو يحدث عف قتادة عف أنس أحاديث مناكير؟ فقاؿ ،ليس بو بأس :عنو فقاؿ

 .ٔىك عف قتادة ضعيف
  :العلماء في يزيد أقوال
سألت عميا عف  :كقاؿ ابف ابي شيبة ،ثقة :أحمدكقاؿ  ،اف ثقة إف شاء هللاك :قاؿ ابف سعد     

ابنا  "جرير"ك "يزيد:"كَقاؿ العجمي ،كانا ثقتيف عندنا :فقاؿ "يزيد بف حاـز"كأخيو  "جرير بف حاـز"
 كذكره ابف حباف  ،ةثق :قاؿ ابك حاتـ ،ليس بو بأس :َكَقاؿ النََّسائي ،ثقتاف أزدياف ،حاـز بصرياف

 .ٕثقة مف السادسة  :كقاؿ ابف حجر  ،وثقات في
  :اما اخوه جرير فقد قال العلماء عنو

 ،صاحب سنة :بف حنبل أحمد ماـاإلكقاؿ  ،القطاف يقكؿ ىك ثقة ككاف يرضاهكاف يحيى      
كثير الغمط عف قتادة  "جرير بف حاـز:"كفي مكضع اخر ،مف الحديث أمر عظيـ "جرير"عند 
اختمط ككاف لو أكالد أصحاب حديث فمما أحسكا ذلؾ  "جرير بف حاـز:"ؼبف ميداكقاؿ  ،كغيره

أثبت عندؼ " جرير بف حاـز :"كفي مكضع اخر ،منو حجبكه فمـ يسمع منو أحد شيئا في اختالطو
 :كقاؿ أبك حاتـ ،ليس بو بأس :كقاؿ النسائي ،بصرؼ ثقة :كقاؿ العجمي ،ٖ"قرة بف خالد"مف 

كاف يخطىء ألف أكثر ما كاف يحدث  :كقاؿ ابف حباف ،يثجرير بف حاـز صدكؽ صالح الحد
كقاؿ  ،ما رأيت أحفع مف رجميف جرير بف حاـز كىشاـ الدستكائي :ككاف شعبة يقكؿ ،مف حفظو
كقاؿ البزار في  ،بف صالح أحمدككثقو  ،صدكؽ حدث بأحاديث كىـ فييا كىي مقمكبة :الساجي
الطو فمـ يتركو يحدث فخرج حديثو مستقيما، ككاف قد اختمط فحبسو كلده في اخت ،ثقة :مسنده

ىك مستقيـ الحديث صالح فيو إال ركايتو عف قتادة فإنو يركؼ عنو أشياء ال  :كقاؿ ابف عدؼ
تغير قبل مكتو فحجبو ابنو كىب فما حدث  ،إماـجرير بف حاـز ثقة  :قاؿ الذىبي ،يركييا غيره
ضعف كلو أكىاـ إذا حدث مف حفظو  ثقة لكف في حديثو عف قتادة :كقاؿ ابف حجر ،حتى مات

 .ٗكىك مف السادسة مات سنة سبعيف بعد ما اختمط لكف لـ يحدث في حاؿ اختالطو 
                                         

 ، ٚٗ/ٔ، ك تيذيب التيذيب ٚٛ تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي (ٔ
، كمعرفة الثقات ٛ٘، سؤاالت ابف ابي شيبة البف المديني ٕٜ/ٔ، كالعمل ألحمد ٕ٘ٔ/ٙطبقات ابف سعد  (ٕ

، ٕٕٕ/ٓٔ، كتيذيب التيذيب ٓٓٔ/ٕٖ، كتيذيب الكماؿ ٜٚٔ/ٙ، كالثقات ٕٛ٘/٘الجرح كالتعديل ، ك ٜ٘/ٕ
 . ٘ٔٚكتقريب التيذيب 

 . ٖٖ٘ط، تقريب التيذيب قاؿ ابف حجر : ثقة ضاب (ٖ
، ٖٔٗ/ٔ، كالتعديل التجريح لمباجي ٜ، كتاريخ اسماء الثقات ٕٖٔ/ٕ، كمسند البزار ٕٗٔ/ٕسؤاالت االجرؼ  (ٗ

  ٜٔٔ، كتقريب التيذيب ٛٗٔ/ٔ، كتذكرة الحفاظ ٕٙ، كالمغني في الضعفاءٕٗ/ٕكالكاشف 
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  :الخاصة
اما اخكه جرير بف حاـز فقد اتفقكا ايضا  ،نرػ اف العمماء قد اجمعكا عمى تكثيق يزيد بف حاـز

رة فانو لـ يؤثر فيو الف اكالده كاما اختالطو باخ ،اال انو يخطئ في احاديث قتادة ،عمى ثقتو
 حجبكه فمـ يحدث حاؿ اختالطو الى اف مات . 

  يحيى بن معين مامالرواة الذين جرحيم اإل:المبحث الثاني
أبك بكر بف عبد هللا بف دمحم بف أبي سبرة بف أبي رىـ بف عبد العزؼ بف أبي قيس بف عبد  -1

 ،قيل اسمو عبدهللا ،ي العامرؼ المدنيكد بف نصر بف مالؾ بف حسل بف عامر بف لؤؼ القرش
ككاف مف عمماء  ،ككاف يفتي بالمدينة ،كلي قضاء مكة لزياد الحارثي في عيد المنصكر

 .ىػ ٕٙٔت ،قدـ بغداد،قريش
 .ٔضعيف الحديث :قاؿ الغالبي عف بف معيف

  :ابف معيف االخرػ  أقكاؿ
بف سعد ابف أبى مريـ  أحمدؿ قاؿ الدكرؼ كمعاكية بف صالح عف بف معيف ليس حديثو بشيء، قا

بف َمِعْيف اَسِمْعُت  :كقاؿ ابف ابي خيثمة ،أبك بكر بف أبى سبرة ليس بشئ :سمعت يحيى يقكؿ
 .ٕأبك بكر الّسبرؼ مدني مات ببغداد ليس حديثو بشيء :يقكؿ
  :العلماء في عبدهللا بن دمحم أقوال
كقاؿ  ،رحمة كالسماع كالركايةكاف كثير ال ،كاف كثير الحديث كليس بحجة :قاؿ بف سعد   

كاف ضعيفا في الحديث كقاؿ مرة كاف :قاؿ ابف المديني ،ضعيف كقاؿ مرة منكر الحديث:البخارؼ 
 :كفي مكضع اخر ،يضع الحديث :أحمد ماـكقاؿ اإل ،اخذ منو ابف جريج مناكلة،منكر الحديث

ه يعقكب في باب" كذكر  ،يضعف حديثو :كقاؿ الجكزجاني ،ليس بشيء كاف يضع الحديث كيكذب
 :كقاؿ النسائي ،مفتي أىل المدينة :كقاؿ اآلجرؼ عف أبي داكد ،مف يرغب عف الركاية عنيـ"

كاف ممف يركؼ المكضكعات  :كقاؿ ابف حباف ،الساجي عنده منا كير :كقاؿ ،متركؾ الحديث
و غير عامة ما يركي :كقاؿ ابف عدؼ ،عف األثبات ال يحل كتابة حديثو كال االحتجاج بو بحاؿ

بو  سلي :كقاؿ ابف شاىيف ،محفكظ ركػ عنو بف جريج أحاديث كىك في جممة مف يضع الحديث
يركؼ المكضكعات  :كقاؿ الحاكـ أبك عبدهللا ،ليس بالقكؼ عندىـ :الحاكـ أحمدقاؿ ابك  ،باس

                                         
 . ٘ٓٔ/ٖٖتيذيب الكماؿ  (ٔ
 . ٖٓٗ/ٛ،  كتاريخ بغداد ٖٜٕكامل /، كالٕٖ٘/ ٗتاريخ ابف ابي خيثمة (ٕ
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كفي مكضع  ،عالـ مكثر لكنو متركؾ :كقاؿ الذىبي ،عف االثبات مثل ىشاـ بف عركة كغيره
 .ٔرمكه بالكضع  :كقاؿ ابف حجر ،ضعيف الحديث مف قبل حفظو كىك :آخر

  :الخاصة
 ،كنرػ اكثرىـ عمى كصفو بالكضع ،بكر بف عبدهللا بف دمحم عمى تضعيف ابياجمع العمماء     

 كهللا اعمـ .  ،ضعيف الحديث مف قبل حفظو :كسبب ذلؾ  سكء حفظو كما قاؿ الذىبي
كيقاؿ األسكد بف  ،عبد الرحمف ابف األسكد بف سكادة ،إسحاؽ بف عبد هللا بف أبي فركة -2

أدرؾ  ،مكلى آؿ عثماف بف عفاف ،أبك سميماف المديني ،االمكؼ  ،عمرك بف رياس القريشي
 ىػ .ٗٗٔت   ،معاكية

المفضل بف غساف الغالبي حدثنا يحيى بف معيف قاؿ إسحاؽ بف أبي فركة كالحكـ األيمي  :قاؿ
 .ٕيـ ال يكتب حديث :كابف أبي يحيى

  :ابن معين االخرى  أقوال
 :قاؿ معاكية بف صالح عف يحيى بف معيف ،ليس بشيء، ضعيف :بف معيفقاؿ ابف الجنيد عف ا

 ،حديثو ليس بذاؾ :كقاؿ في مكضع اخر ،ال يكتب حديثو ليس بشئ ،إسحاؽ بف أبي فركة مدني
سحاؽ بف أبي فركة عبد الحكـ بف أبي فركة  :سمعت يحيى يقكؿ :قاؿ العباس بف دمحم الدكرؼ  كا 

سمعت يحيى بف معيف  :كقاؿ ابف أبي مريـ ،كآخر مف بني أبي فركة ىـ ثقات إال إسحاؽ
كعف إسحاؽ بف منصكر الككسج عف  ،ال يكتب حديثو ،إسحاؽ بف أبي فركة ليس بشئ:يقكؿ

إسحاؽ بف أبي فركة ال شئ كذاب، كقاؿ عمي بف الحسف اليسنجاني  :يحيى بف معيف أنو قاؿ
 ،َكَقاؿ َعبد هللا بف شعيب الصابكني ،إسحاؽ بف أبي فركة كذاب:يحيى بف معيف يقكؿ  سمعت

 .ٖعف يحيى: ضعيف 
  :العلماء في السحاق بن ابي فروة أقوال
قاتمؾ هللا ما أجراؾ عمى هللا يا ابف  :مالؾ البي فركة حيف جمس يحدث بالمدينة ماـقاؿ اإل   

 :كفي ركاية اخرػ  ،حاديث يعني ليس ليا خطـ كال أزمةنا بأتحدثأبي فركة أال تسند أحاديثؾ 
ث كالزىرؼ إلى جانبو فجعل يقكؿ: قاؿ رسكؿ هللا َصمَّى َّللاَُّ يحدجمس إسحاؽ في مسجد المدينة 
                                         

، ٜٜٗ/ٔ، كالجرح كالتعديل ٕٛ/ٔ، كتاريخ ابف شاىيف ٕٕ/ٖ، كالعمل ألحمد ٖٗ/ٕتاريخ البخارؼ الصغير  (ٔ
، كالكشف الحثيث لمف ٕٜ/ٔ، كاخبار القضاة البف صدقة ٓٗ/ٖ، كالمعرفة كالتاريخ ٚٗٔ/ٖكالمجركحيف 

، ٚٔ/ٔٔ، كتيذيب التيذيب ٔٔٗ/ٕ، كالكاشف ٖٖٓ/ ٚء ، كسير اعالـ النبال٘ٓٔرمي بكضع الحديث 
 .ٖٗٚكتقريب التيذيب 

 . ٖٔ/ٕ، كبغية الطمب في تاريخ حمب ٕ٘ٗ/ٛتاريخ دمشق  (ٕ
 ، ٕٓٔ/ٗ، كالضعفاء لمعقيمي ٗٛٔ/ٖ، كتاريخ ابف معيف ركاية الدكرؼ ٕٖٔسؤاالت ابف الجنيد  (ٖ
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ـَ فمما أكثر قاؿ الزىرؼ: قاتمؾ هللا يا ابف أبي فركة ما أجرأؾ عمى هللا أال تستر، حديثؾ  َعَمْيِو َكَسمَّ
ككاف يكتب  ،منكر الحديث :ديث ليس ليا خطـ كال أزّمة، قاؿ عمي بف المدينيإّنؾ تتحّدث بأحا

كاف  :كقاؿ ابف سعد ،أؼ شيء نصنع بيا؟ فقاؿ: أعرفيا لئال تقمب :احاديث اسحاؽ فقيل لو
كقاؿ   ،ضعيف الحديث :كقاؿ مسمـ ،كثير الحديث يركؼ أحاديث منكرة كال يحتجكف بحديثو

سحاؽ بف أبي فركة ،عبدالرحمف بف زياد ،أربعةال أكتب حديث  :أحمد ماـاإل كمكسى بف  ،كا 
 سمعت :كقاؿ الجكزجاني ،ما ىك بأىل أف يحمل عنو كال يركػ عنو :كجكيبر، كقاؿ ايضا ،عبيدة

كقاؿ  ،"متركؾ الحديث"بف أبي فركة ا :كقاؿ عمرك بف عمي ،عنو ةبف حنبل يقكؿ ال يحل الكتابا
كفي ،كقاؿ البزار: ليس بالقكؼ  ،"ضعيف ذاىب"أبي فركة ابف عمار: إسحاؽ بف عبد هللا بف 

إسحاؽ بف عبد هللا  :كقاؿ أبك زرعة ،مدني ضعيف :كقاؿ البغكؼ  ،ضعيف الحديث :مكضع اخر
كقاؿ أبك  ،بف أبي فركة ذاىب الحديث، متركؾ الحديث .....كقاؿ أضعف كلد أبي فركة إسحاؽ

كقاؿ الفسكؼ في باب مف  ،أبي فركة ليس بثقةقاؿ بف يحيى معيف إسحاؽ بف عبد هللا بف  :داكد
كقاؿ دمحم  ،إسحاؽ بف أبي فركة كذاب :كقاؿ ابف خراش ،ال يكتب حديثو :يرغب عف الركاية عنيـ

فمـ أر أىل المدينة يشككف أف إسحاؽ  ،قدمت المدينة كمالؾ حي :بف عاصـ بف حفص المصرؼ 
ذاىب الحديث متركؾ  :كقاؿ ابك حاتـ ،ـسالكفي ركاية في اإل ،أبي فركة متَّيـ عمى الديف بف

كقاؿ  ،كال يكتب حديثو ،ليس بثقة :كفي مكضع آخر ،متركؾ الحديث :كقاؿ النسائي ،الحديث
 ،كاف يقمب األسانيد كيرفع المراسيل :كقاؿ ابف حباف ،الساجي: ضعيف الحديث ليس بحجة

قاؿ  ،ال أحتج بحديثو :فقاؿكسئل أبك بكر دمحم بف إسحاؽ عف إسحاؽ بف عبد هللا بف أبي فركة 
متركؾ  :قاؿ العيني ،ضعيف:كقاؿ ابف عبدالبر ،ضعيف :كقاؿ البييقي ،متركؾ :ابف بطريق

كال  ،يركؼ أحاديث منكرة ،كاف إسحاؽ كثير الحديث :كقاؿ المزؼ  ،باتفاقيـ، كقد اتيمو بعضيـ
اَرُقْطِنيُّ  ،يحتجكف بحديثو كفي  ،كلـ أر أحدا مشاه :كقاؿ الذىبي ،متركؾ الحديث :َكَقاؿ الدَّ

،قاؿ ابف حجر :كقاؿ الزيمعي ،ترككه :مكضع اخر ـْ ، َكَقْد اتََّيَمُو َبْعُضُي ـْ  متركؾ  :َمْتُركؾ  ِباتَِّفاِقِي
كقاؿ قاضي الممؾ دمحم صبغة هللا بف دمحم غكث بف دمحم ناصر الديف  ،متركؾ :قاؿ المباركفكرؼ 

 .َٔلِكف لـ يتيـ ِباْلَكِذِب تكمُمكا ِفيِو  :المدارسي اليندؼ الشافعي

                                         
، ٘ٙ، كتاريخ ابك زرعة الدمشقي ٘ٔ، كاحكاؿ الرجاؿ ٕٕٔ، كالكنى كاالسماء ٙٙٔ/ٔالتاريخ الكبير لمبخارؼ  (ٔ

، ٕٓٔ/ ٗ، كالضعفاء لمعقيمي ٗٔ، كالعمل لمترمذؼ ٗ٘ٔ، كالضعفاء لمنسائي ٓٓٙ/ٕكالضعفاء البي زرعة 
 ٖٔٔ/ ٕ، كمسند البزار ٖٔ/ٕ، كالكامل البف عدؼ ٕٖٔ/ٔ، كالمجركحيف ٜٕٕ/ٓٔكالجرح كالتعديل 

، ٗ٘ٗ/ٕ، كتيذيب الكماؿ ٙٛ/ٖ، كالعمل لمدارقطني ٖٛٔلمخطيب  ، كالجامع الخالؽ الركؼ ٕٕٗ/ٖك
 . ٜٖٙ/ٔ، كتيذيب التيذيب ٖٔٔ/ٔ، كميزاف االعتداؿ ٕٓ/ٕكالكاشف 
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  :الخاصة
كقد بيف بعضيـ سبب  ،كتركو ،اجمع العمماء عمى عدـ االحتجاج بحديث اسحاؽ بف ابي فركة   

كاما قكؿ دمحم بف عاصـ في اف اىل المدينة لـ يتيمكه في  ،تركو كالزىرؼ كابف سعد كابف حباف
 . ة فيذا االمر ال يتعمق بتجريح الراكؼ إسالمدينو اك 

 ثـ البغدادؼ، ت ،أبك عثماف الخفاؼ الَبْصِرؼّ  ،العجمي :بشار بف مكسى الشيباني، كُيقاؿ -ٖ
 ىػ ببغداد . ٕٕٛ

 :فقاؿ بشار ،بشار الخفاؼ مف الدجاليف :عف يحيى بف َمِعيف ،َقاؿ المفضل بف غساف الغالبي  
 .ٔنعـ المكعد يـك القيامة . نمتقي أنا كيحيى بف معيف 

  :ن االخرى ابن معي أقوال
 ،ثـ ترحـ عميو بعد مكتو ،يحيى بف معيف يقكؿ بشار الخفاؼ يكذب أخزاه هللا :قاؿ ابف محرز

 .ٕليس بثقة :عف يحيى بف َمِعيف ،كعثماف بف َسِعيد الدارمي ،كقاؿ أبك بكر بف َأبي خيثمة
  :العلماء في بشار الخفاف أقوال
كاف معركفا  :أحمد ماـكقاؿ اإل ،لسنة منوما كاف ببغداد أصمب في ا :قاؿ عمى بف المدينى   

بمغني أف عمي ابف المديني كاف يحسف القكؿ فيو ككاف  :كقاؿ عثماف الدارمي ،كاف صاحب سنة
كاف ببغداد  :كَقاؿ الُبخاِرؼُّ  ،ضعيف الحديث :كَقاؿ َعْمرك بف عمي ،بف حنبل أحمدمف رىط 

سألت أبا داكد  :َقاؿ أبك ُعَبيد اآلجرؼ كَ  ،كتركت حديثو ،ككتبت عنو ،قد رأيتو ،منكر الحديث
َكَقاؿ أبك  ،كأنا ال أحدث عنو ،ككاف فيو حسف الرأؼ ،يكتب عنو أحمدكاف  ،ضعيف :فقاؿ ،عنو

يتكممكف فيو كينكر عف الثقات، انكر  :َكَقاؿ أبك حاتـ ،ليس بثقة :َكَقاؿ النََّسائي ،ُزْرَعة: ضعيف.
كاف  :كقاؿ ابف حباف ،ة حديث االشتر، كىك شيخعف يزيد بف زريع عف شعبة عف عمرك بف مر 

سمعت الفضل بف سيل كذكر عنده بشار بف  :كقاؿ أبك العباس الثقفي ،صاحب حديث يغرب
رجل مشيكر بالحديث  ،كقاؿ ابف عدؼ: كبشار بف مكسى الخفاؼ ،فأساء القكؿ فيو ،مكسى

كقد حدث عنو الناس  ،ثيركأنو قد كتب الحديث الك ،كيركؼ عف قكـ ثقات كأرجك أف ال بأس بو
كقاؿ الحاكـ أبك  ،كقكؿ مف كثقو أقرب الى الصكاب ممف ضعفو ،كلـ أر في حديثو شيئا منكرا

كقد كتبكا  ،ضعفو الحفاظ كميـ :كقاؿ ايضا ،فيو ليف :كقاؿ الخميمي ،ليس بالقكؼ عندىـ أحمد
                                                                                                                     

، كالتمييد ٕٓٗ/ٔ،  كشرح ابي داكد لمعيني ٙٓٔ/ٓٔ، كشرح السنة لمبغكؼ ٓٔٗ/ٔككذلؾ االدب لمبييقي     
، كتحفة ٖٖٗ/ٖ، كنصب الراية ٙٔٙ/٘الزكائد  ، كمجمعٖٕٗ/ ٔ،  كشرح ابف ماجة لمغمطاؼ ٓٔٗ/ٕٔ

 . ٚٚٗ/ٖاالحكذؼ 
 .  ٜ٘/ٚ، كلساف الميزاف ٕٚ٘/ٔ، كميزاف االعتداؿ ٓ٘ٔ-٘ٗٔ/٘ٔتاريخ بغداد  (ٔ
 .  ٔٛ، كتاريخ ابف معيف ركاية الدارمي ٘ٙ/ٔتاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز  (ٕ



 87  

 

 . ندى عبدهللا خليل.م.دأ                  ية لساملعلوم اإلامجلة                تاريخ اإلمام َيحيى بن َمعين
                      (8( اللسنة )37العدد )    ِرَوايُة الغّابي جمعًا ودرالسة

 

 ،حسف الرأؼ فيو أحمدضعفو الجميكر ككاف  :كقاؿ الذىبي ،عنو . كآخر مف ركػ عنو البغكؼ 
اختمف في  :ثـ قاؿ ،بشار بف مكسى  المحدث الكبير :كقاؿ في ترجمتو في سير اعالـ النبالء

ضعيف كثير الغمط كثير الحديث مف  :كقاؿ ابف حجر ،ضعفو الجميكر :كقاؿ العراقي ،تكثيقو
 .ٔالعاشرة 
 :الخاصة

سكػ عمي بف المديني  ،نرػ اف جميكر العمماء عمى تضعيف بشار بف مكسى الخفاؼ    
كانو  قد اطمع عمى عممو  أحمد ماـكارجح سبب ذلؾ الى انو كاف مف اقراف اإل ،أحمد ماـكاإل

كقكؿ ابف عدؼ )  كقكؿ مف كثقو أقرب الى  ،الكثير السيما في الحديث زيادة عمى معرفتو بحالو
يحيى بف معيف  ماـإلاما الذؼ بيف بشار كا ،أحمد ماـالصكاب ممف ضعفو( يؤيد ما ذىب اليو اإل

عف عبدكس بف دمحم  :فاظنو كهللا اعمـ مف جرح االقراف فقد ركػ الخطيب البغدادؼ في تاريخو
فقاؿ لو بعض مف  ،فمر لو حديث ،كنا في مجمس بشار بف مكسى الخفاؼ :القطاف أبك بكر قاؿ

ربعو  ترػ ما شذ عمى يحيى مف الحديث :فقاؿ  ،إف يحيى بف معيف ينكر ىذا :في المجمس
تدركف ما كاف يقكؿ عندنا ظريف يقاؿ لو الحسف بف  :ثـ قاؿ ،خمسو سدسو حتى بمغ عشره

 :ىانئ
 كامض عنو بسالـ     خل جنبيؾ لراـ                                

 مت بداء الصمت خير    لؾ مف داء الكالـ
 ه بمجاـجـ فا        إنما العاقل مف ألػ                                
 رؾ أخالؽ الغالـ   شبت يا ىذا كما تتػ                               
 شاربات لالناـ      كالمنايا آكالت                                    

  :جاء رجل فساؿ يحيى ،كبعد اف مات بشار ،نعـ المكعد القيامة نمتقي أنا كيحيى  :ثـ قاؿ
 
كجعل يحيى  ،أقكؿ فيو ما كنت أقكؿ فيو قبل اليكـ :كريا ؟ فقمت لوما تقكؿ فيو اآلف يا أبا ز  

فحدثني ىاشـ بف المطمب قاؿ سمعت يحيى بف معيف يقكؿ بشار الخفاؼ  ،يعجب مف الذػ سألو
 . ٕقاؿ ثـ سمعت يحيى بف معيف بعد مكتو يترحـ عميو   ،يكذب أخزاه هللا

                                         
، كالضعفاء لمعقيمي ٜ٘ٔ، كالضعفاء لمنسائي ٕ٘ٗ/ٖ، التاريخ الكبير لمبخارؼ ٜٓٔ/ٙطبقات ابف سعد  (ٔ

، كتاريخ ٙٚٗك ٕٙ، كاالرشاد لمخميمي ٖ٘ٔ/ٛ، كالثقات ٛٔٗ/ٓٔ، كالجرح كالتعديل البف ابي حاتـ ٚٗٔ/ٗ
، كسير اعالـ ٜٓ/ٗ، كالمغني ٜٔٔ/ٗ، كتاريخ اإلسالـ ٜٓ/ٗ، كتيذيب الكماؿ ٓ٘ٔ-٘ٗٔ/٘ٔبغداد 
 .  ٜٙ، كتقريب التيذيب ٖٕٓ/ٗ، كتخريج احياء عمـك الديف ٕٚ٘/ٔ، كميزاف االعتداؿ ٔٛ٘/ٓٔالنبالء 

 ٓ٘ٔ-٘ٗٔ/٘ٔتاريخ بغداد   (ٕ
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كاف  ،"ابف الشاعرػ "المعركؼ ب ،غدادؼالب ،حجاج بف أبي يعقكب يكسف بف الحجاج الثقفي -4
 ىػ .ٜٕ٘ثقة حافع مف الحادؼ عشرة مات سنة   ،كأخذ عنو "أبا نكاس"صحب كقد أبكه شاعرا 
 .ٔفبزؽ لما سئل عنو ،"حجاج بف الشاعر"سئل يحيى يعني ابف معيف عف  :قاؿ الغالبي

  :العلماء في حجاج أقوال
حجاج  :إليؾ ؟ الرمادؼ أك حجاج بف الشاعر ؟ فقاؿ أيما أحب :قمت لالبي داكد :قاؿ االجرؼ    

قاؿ ابف أبي حاتـ: ثقة  ،قاؿ أبك حاتـ صدكؽ  ،كقاؿ النسائي ثقة ،خير مف مائة مثل الرمادؼ
مف شيكخنا ككاف صاحب حديث  :كقاؿ ابف حباف ،مف الحفاظ ممف يحسف الحديث ،حافع
 :كقاؿ ابك يعمى الحنبمي ،"يما حافظاف"كاف ثقة  :كقاؿ الخطيب ،حافع ثقة :كقاؿ الحاكـ ،معسر

ثقة مشيكر  ،الحافع األكحد المأمكف  ،حافع رحاؿ :كقاؿ الذىبي ،ككاف ثقة فيما مف الحفاظ
 .ٕثقة حافع مف الحادؼ عشرة :كقاؿ ابف حجر ،حافع

  :الخاصة
كقد بحثت عف سبب تجريح ابف معيف  ،اجمع العمماء عمى تكثيق ابف الشاعر سكػ ابف معيف   
 ،فال يمتفت لو كهللا اعمـ ،كيمكف القكؿ انو مف تجريح االقراف ،كلـ اجد مف يكافقو فيو ،و فمـ افمحل

 مسمـ بحجاج ابف الشاعر في صحيحو بمكاضع عدة في كتابو  .  ماـكقد استشيد اإل
 قدـ بغداد . ،أبك إسماعيل ،حماد بف عمرك النصيبي -5
 .ٖيكف بثقة لـ  :بف معيفيحيى الغالبي عف  المفضل قاؿ

  :ابن معين االخرى  أقوال
 ،ليس بشئ :قاؿ الدارمي عف يحيى بف معيف ،ممف يكذب كيضع الحديث :قاؿ ابف معيف   
 .ٗمف المعركفيف بالكذب ككضع الحديث :بف سعد ابف أبي مريـ عف يحيى بف معيف أحمدقاؿ 
  :العلماء في حماد أقوال
حماد بف عمرك  :كقاؿ ابك زرعة ،منكر الحديث ،متركؾ الحديث ،ضعيف جدا :قاؿ الفالس   

عمار  قاؿ ابف ،"عمي بف حجر"منكر الحديث ضعفو لي  :كقاؿ البخارؼ  ،النصيبي كاىي الحديث
                                         

  ٕٓٗ/ٛ، كتاريخ بغداد ٖٖٔالكفاية  (ٔ
، ٕٓٙ/ٔ، كالمستدرؾ ٙٚ/ٚ، كالثقات البف حباف ٛٙٔ/ٖ، كالجرح كالتعديل ٜٕٓ/ٕسؤاالت االجرؼ   (ٕ

، كتذكرة الحفاظ ٔ٘/ٕ، كالكاشف ٙٙٗ/٘كماؿ ، كتيذيب الٔٓٔ، كطبقات الحنابمة ٕٓٗ/ٛكتاريخ بغداد 
 .  ٜٖٔ، كتقريب التيذيب ٜٖٔ/ٔ، كتيذيب التيذيب ٖٛٓ/ٔ، كميزاف االعتداؿ ٓٓٔ/ٕ

 . ٘ٚٔ/  ٙٔتاريخ بغداد (ٖ
. كلساف الميزاف  ٘ٛ/ٕ، كالمكضكعات البف الجكزؼ ٘ٚٔ/  ٙٔ، ك تاريخ بغدادٖٛٓ/ٗالضعفاء لمعقيمي  (ٗ

ٕ/ٕ٘ٛ . 
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ابف عبدهللا كقد سمعت منو كثيرا كال أركؼ عنو كال أرػ الركاية عنو كأنا أعجب مف  :المكصمي
قاؿ لي غير  :كقاؿ ابف أبي مريـ ،لحديثإيش ا يعمـركيا عنو كلـ يكف  اذ المبارؾ كالمعافى

حماد بف  يحيى بف معيف اجتمع الناس عمى طرح ىؤالء النفر ليس يذاكر بحديثيـ كال يعتد بو 
سحاؽ بف نجيح الممطي كذكر قكماك  ،عمرك النصيبي كاف يكذب فمـ يدع  :كقاؿ الجكزجاني ،ا 

كقاؿ  ،"متركؾ الحديث"صيبي حماد بف عمرك الن :كقاؿ النسائي ،لمحميـ في نفسو منو ىاجس
عامة حديثو ال  :كقاؿ ابف عدؼ ،منكر الحديث شبو ال شيء ال يدرؼ ما الحديث :ابف الجاركد

قاؿ ابف  ،منكر الحديث ضعيف الحديث جدا :كقاؿ ابك حاتـ ،يتابعو أحد مف الثقات عميو
عف جماعة مف  يركػ  :كقاؿ الحاكـ ابك عبدهللا ،كضعا عمى الثقات االحاديثكاف يضع :حباف

يركؼ عف  :كقاؿ ابف نعيـ ،أحد اليالكيف :كقاؿ الزركشي ،الثقات أحاديث مكضكعة ساقطة بمرة
 أحمدقاؿ ابك  ،ىك عند أئمة الحديث متركؾ كذاب :كقاؿ العجمكني :الثقات المناكير ال شيء

 :كضع اخركقاؿ في م ،كاه :كقاؿ الذىبي ،ضعيف :كقاؿ الدارقطني ،ليس حديثو بالقائـ :الحاكـ
كقاؿ  ،ىك مف المذككريف بالكضع :كقاؿ ابف حجر ،ركػ عف الثقات مكضكعات قالو النقاش

 .ٔأحد المذككريف بالكضع  :السخاكؼ 
  :الخاصة

 كاالكثر منيـ عمى تكذيبو كتركو  ،اجمع عمماء الجرح كالتعديل عمى تضعيف حماد بف عمرك    
قدـ  ،الككفي ،الخزار ،أبك الحسف المخمي ،حميد بف الربيع بف حميد بف مالؾ بف سحيـ -6

 ىػ .ٕٛ٘ت  ،بغداد كحدث بيا مف طبقة عثماف بف ابي شيبة
 . ٕقاؿ يحيى بف معيف أخزػ هللا ذاؾ كمف يسأؿ عنو  :قاؿ الغالبي

  :ابن معين االخرى  أقوال
قاؿ  ،بف معيف عف حميد بف الربيع الخزار فقاؿ مف حميد ال اعرفواسألت  :قاؿ ابف محرز     

أك يكتب عف ذاؾ كذاب خبيث غير ثقة كال مأمكف يشرب الخمر كيأخذ دراىـ  :يحيى بف معيف
كقاؿ في  ،كقاؿ ايضا: حميد الخزاز كذاب ال يمد اال كذابا ،الناس يكابرىـ عمييا حتى يصالحكه

                                         
، كعمل الحديث البف ابي ٕٙ٘/ٕ، كالكامل البف عدؼ ٕٓ، ك احكاؿ الرجاؿ ٛٙ/ٕر لمبخارؼ التاريخ الصغي (ٔ

، كالجرح كالتعديل ٕٔ، كسؤالت البرذعي ٖٛٓ/ٗ، الضفاء لمعقيمي ٘ٚٔ/  ٙٔ،  تاريخ بغدادٓٛٔ/ٕحاتـ 
ل الى  ، كالمدخٕٕ٘/ٔ، كالجركحيف البف حباف ٗٚٔ/ٔٔ، كعمل الدارقطني ٚٙٔ، كالضعفاء لمنسائي ٗٗٔ/ٖ

، كتاريخ اإلسالـ ٜٓ/ٔ، كالمغني في الضعفاء ٘ٛ/ٕ،  كالمكضكعات البف الجكزؼ ٜٕٔالصحيح لمحاكـ 
، كلساف ٖٓٓ/ٕ، كالنكت عمى مقدمة ابف الصالح لمزركشي ٜٜٖ/ٔ، كميزاف االعتداؿ ٖٖٔ/ٕٔلمذىبي 
 .  ٜٕٗ/ ٕ، ككشف الخفاء لمعجمكني ٕٛ٘/ٕالميزاف 

 .  ٕٚٙ/ٕ: كلساف الميزاف  ٛ/ٕف االعتداؿ ، كميزإٙٔ/ٛتاريخ بغداد  (ٕ
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ا م :كجاءني مرة فقاؿ لي يا أبا زكريا ىل بمغؾ عني شيء؟ فما تنقـ عمى؟ قمت لو  :مكضع اخر
 .ٔاال أني أستحيي مف هللا أف أقكؿ فيؾ باطال  ،بمغني عنؾ شيء

 
 
 

 :العلماء في حميد بن الربيع أقوال
قاؿ مطيف حيف مر عميو الحسيف بف  ،بف حنبل يحسف القكؿ فيو أحمدكاف  :قاؿ الخطيب   

سألت أبي عف حميد   مدأحَىَذا َكذَّاب  اْبُف َكذَّاٍب اْبِف َكذَّاٍب، قاؿ عبد هللا بف  :حميد بف الربيع
سمعت منو ببغداد تكمـ  :كقاؿ ابك حاتـ ،دعكا المسكيف كعف ماذا يسئل مف أمره :بف الربيع فقاؿ

بف معيف اتكمـ فيو  :كقاؿ الدارقطني ،ربما اخطا :كقاؿ ابف حباف ،الناس فيو فتركت التحدث عنو
كقاؿ  ،لـ يتكمـ فيو بحجة بيعفي حميد بف الر كقد حمل الحديث عنو األئمة كرككا عنو كمف تكمـ 

ليس بحجة ألني رأيت عامة  :كقاؿ الخطيب ،يحسف القكؿ فيو "الدارقطني"رأيت  :البرقاني
قاؿ أبي أنا اعمـ الناس  :كقاؿ دمحم بف عثماف بف أبي شيبة ،"ذاىب الحديث"شيكخنا يقكلكف ىك 

سمعت عبداف  :نسائيال أحمدكقاؿ أبك دمحم بف  :بحميد بف الربيع ىك ثقة لكف شره يدلس
 :كقاؿ ابف عدؼ ،ليس بشيء :كقاؿ النسائي :الجكاليقي قاؿ: قاؿ يحيى بف معيف كذاب زماننا

 ،كركػ أحاديث عف أئمة الناس غير محفكظة عنيـكيسرؽ الحديث يرفع أحاديث  ككفي كاف
ؼ كلحميد بف الربيع حديث كثير بعضو سرؽ مف الثقات كبعض مف المكقكفات الذ :كقاؿ ايضا

 ،رفعو كبعض زاد في أسانيده فجعل بدؿ ضعيف ثقة ...... كىكضعيف جدا في كل ما يركيو
كقاؿ ابف ابي  ،طعنكا عميو في أحاديث يغرؼ بالقدماء مف أصحاب ىشيـ ركاىا :كقاؿ الخميمي

كقاؿ ابك  ،بف حنبل يقكؿ في حميد بف الربيع اال خيرا ككذلؾ أبي كأبك زرعة أحمدما كاف  :حاتـ
ما  :إف يحيى يتكمـ فيو ؟ قاؿ:فقمت لو بف الربيع بف حنبل عف حميد اسألت  :لمركزؼ بكر ا

ثـ  ،عف المحدثيف فينفعناإلى الككفة فننزؿ عنده  عمى حميد بف الربيعقد كنا نقدـ  ،عممتو إال ثقة
 . ٕقدـ إلى بغداد ليسمع التفسير مف حسيف المركزؼ 

  :الخاصة

                                         
 . ٖٙ/ٖ، كالمكضكعات البف الجكزؼ ٖٛٓ/ٕ، الكامل البف عدؼ ٙٚٔ/ٕتاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز  (ٔ
، ٖٜ/ٛ، كالثقات ٕٕٕ/ٖ، كالجرح كالتعديل ٛٙٔ، كالضعفاء لمنسائي ٖٛٓ/ٕ، كالكامل ٕٙٔ/ٛتاريخ بغداد  (ٕ

، كالمغني في الضعفاء ٓ٘، كالمنار المنيف البف القيـ ٛٗٔ/ٔقات الحنابمة ، كطبٕٓٔكمعرفة عمـك الحديث 
 .  ٜٗ، كتعريف اىل التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس ٘، كالتبييف السماء المدلسيف ٕٜ/ٔ
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كمف ىؤالء  ،ي حميد بف الربيع فمنيـ مف يضعفو بل كيشدد ضعفونرػ اف العمماء قد انقسمكا ف 
كالقسـ االخرػ ال يرػ فيو شئ مف الجرح سكػ انو يدلس كىك ما ارجحو فيو لقكؿ  ،ابف معيف

 كهللا اعمـ . ،ىك ثقة لكف شره يدلس :قرينو
أبك  ،ألمكؼ القرشي ثـ ا  ،بف سعيد بف العاص السعيدؼاخالد بف عمرك بف دمحم بف عبد هللا  -7

 ىػ .ٖٕٙسعيد الككفي ت 
 ،عف خالد بف عمرك بف دمحم بف عبد هللا بف سعيد بف العاص سألت يحيى بف معيف :قاؿ الغالبي

 . ٔكلـ يكثقو ،فذمو ذما شديدا
  :ابن معين االخرى  أقوال
بف الحجاج حدث عف شعبة  ،كاف كذابا يكذب :بف معيف قاؿ الحسيف بف حباف عف يحيى    

 :كقاؿ الخطيب ،ليس حديثو بشيء :كقاؿ عباس الدكرؼ عف يحيى بف معيف ،مكضكعةأحاديث 
ككتبت عنو كاف كذابا يكذب كبالككفة ببغداد رأيت خالد بف عمرك ىذا  كقدقاؿ يحيى بف معيف 

 . ٕرماه ابف معيف بالكذب :كقاؿ ابف حجر ،،حدث عف شعبة أحاديث مكضكعة
  :العلماء في خالد أقوال
 ،ليس بثقة :القرشي . قاؿ  بف دمحم عف خالد بف عمرك ،سألت أبي :أحمدهللا بف  قاؿ عبد    

 ،بف حنبل رقعة أسألو عف حديث أحمدبعثت إلى  :بف سناف أحمدكقاؿ  ،يركؼ أحاديث بكاطيل
ركاه خالد بف عمرك القرشي ف فكقع فييا نظرنا في ىذا الحديث فمـ نجد لو أصال  كىذا الشيخ 

سمعت  :كقاؿ سعيد بف عمرك ،منكر الحديث :ؿ البخارؼ كالساجي كأبك زرعةكقا ،منكر الحديث
 بف دمحم  ككاف بجنبو حديث لخالد بف عمرك ،اضرب عمى حديثو ،نصر بف باب :أبا زرعة يقكؿ
ليس  :كقاؿ أبك داكد ،ضعيف كتبنا عنو :كقاؿ العجمي ،كخالد أيضا ألحقو بو :القرشي فقاؿ

كقاؿ أبك  ،ليس بثقة :كقاؿ النسائي ،كاف يضع الحديث :بغدادؼكقاؿ صالح بف دمحم ال ،بشيء
كاف يتفرد عف الثقات بالمكضكعات ال يحل  :كقاؿ ابف حباف ،متركؾ الحديث ضعيف :حاتـ

مناكير كأكرد لو أحاديث مف ركػ عف الميث كغيره أحاديث  :بف عدؼاكقاؿ  ،االحتجاج بخبره
كىذه األحاديث كميا  :ثـ قاؿ ،يزيد بف أبي حبيب عف الميث عف ركاية خالد بف عمرك بف دمحم 

كنسخة الميث عف يزيد عندنا ليس فييا مف ىذا شيء  "الميث"كعندؼ أنو كضعيا عمى  "باطمة"
كلو غير ما ذكرت كعامتيا أك كميا مكضكعة كىك بيف األمر مف الضعفاء، كقاؿ ابف االثير: 

                                         
 ٜٜٕ/ٛتاريخ بغداد (ٔ
 ٙٛٔ، كتقريب التيذيب ٜٜٕ/ٛ، كتاريخ بغدادٛٔ٘/ٖتاريخ ابف معيف ركاية الدكرؼ  (ٕ
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نسبو صالح جزرة كغيره إلى  :اؿ ابف حجركق ،ترككه :كقاؿ الذىبي ،كىك منكر الحديث مترككو
   ٔ  الكضع مف التاسعة

  :لخاصةا
 ،كقد تركو الركاة لكضعو ،كقسـ منيـ اتيمو بالكضع ،اجمع العمماء عمى تضعيف خالد بف عمرك

 اما ابف حباف فقد كىـ كهللا اعمـ عندما ذكره في كتابو الثقات . 
  .ىػ٘ٛٔت  ،أبك ىاشـ اليمداني " ىانئ"كاسمو  ،ؾخالد بف يزيد بف عبد الرحمف بف أبي مال -8

الرحمف حدثنا عنو سميماف بف عبد ،عف شيخ شاميبف معيف سألت يحيى  :الغالبي المفضلقاؿ 
يحدث عف أبيو عف جده أبي ىانئ   ،الدمشقي اسمو خالد بف يزيد بف عبد الرحمف بف أبي مالؾ

 :لغالبي عف ابف معيف في مكضع آخركقاؿ ا ،فضعف يحيى ىذا الشيخ ،أبي مالؾ اليمداني
 .ٕليس بذاؾ   ،خالد بف يزيد بف أبي مالؾ

  :ابن معين االخرى  أقوال
ثـ قاؿ  ،خالد بف يزيد بف أبي مالؾ ليس بشئ :سمعت يحيى بف معيف يقكؿ ،عباس الدكرؼ    

قرغ عمى يحيى  :كقاؿ عبد هللا بف شعيب ،في مكضع آخر: خالد بف يزيد بف أبي مالؾ ضعيف
بف معيف سمعت ا ،بف أبي الحكارؼ  أحمدكقاؿ  ،بف معيف خالد بف يزيد بف أبي مالؾ ضعيف

فأما الذؼ بالعراؽ فكتاب  ،كبالشاـ كتاب ينبغي أف يدفف ،بالعراؽ كتاب ينبغي أف يدفف :يقكؿ
، كأما الذؼ بالشاـ فكتاب "رضي هللا عنو "التفسير عف الكمبي عف أبي صالح عف ابف عباس 

أبي مالؾ لـ يرض أف يكذب عمى أبيو حتى كذب عمى عبدالرحمف الد بف يزيد بف الديات لخ
 .ٖ(أصحاب رسكؿ هللا ) ملسو هيلع هللا ىلص

 :العلماء في خالد أقوال
خالد بف يزيد بف أبي  :بف حنبل أحمدكقاؿ  ،صاحب فتيا :قاؿ عثماف الدارمي عف دحيـ     

أبي مالؾ حدثنا عنو سميماف بف عبد الرحمف  خالد بف يزيد بف :كقاؿ يعقكب ،مالؾ ليس بشئ
بف صالح فقمت لو  أحمدبف دمحم بف الحجاج بف رشديف أنو قاؿ سألت  أحمدكعف  ،كىك ضعيف

                                         
، كسؤاالت ٓٔ/ٖ، كالضعفاء لمعقيمي ٚ، كالضعفاء لمبخارؼ ٘ٙ/ٕ، كالتاريخ الصغير ٓٔٔ/ٖمل ألحمد الع (ٔ

، كمعرفة الثقات لمعجمي ٖٗٗ/ٖ، كالجرح كالتعديل ٕٜٙ/ٕ، كسؤاالت البرذعي لمرازؼ ٕٕٔ/ٔاالجرؼ 
كاسد ، ٖٕٗ/ٖ، كبغية الطمب في تاريخ حمب ٜٜٕ/ٛكتاريخ بغداد، ٕٖ/ٗ، كالكامل ٗٛ/ٚ، كالثقات ٖٕ/ٔ

، كالكاشف ٕ٘ٗ/ٔ،  زميزاف االعتداؿ ٜٚ، كالمغني في الضعفاء ٖٛٔ/ٛ، كتيذيب الكماؿ ٖ٘٘/ٕالغابة 
 . ٙٛٔ، كتقريب التيذيب ٖٚ/ٕ، كتيذيب التيذيب ٘ٚ/ٕ

  ٜٕٛ/ٙٔتاريخ دمشق  (ٕ
 ٜٕٛ/ٙٔكتاريخ دمشق  ،ٚٔ/ٖكالضعفاء لمعقيمي ، ٜٕٗك  ٕ٘ٗ/ٗتاريخ ابف معيف بركاية الدكرؼ   (ٖ
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كقاؿ اآلجرؼ عف  ،ثقة :كقاؿ أبك زرعة الدمشقي ،نعـ :خالد بف يزيد بف أبي مالؾ ثقة ؟ فقاؿ لي
كذكره ابف  ،خالد بف يزيد متركؾ الحديثكقاؿ مرة كاف بدمشق رجل يقاؿ لو  ،ضعيف :أبي داكد

ال  :كسئل أبك زرعة عنو فقاؿ ،ليس بثقة :كقاؿ النسائي ،الجاركد كالساجي كالعقيمي في الضعفاء
خالد بف  :كقاؿ ابف حباف ،يركؼ أحاديث مناكير :َكَقاؿ أبك حاتـ ،حدث عنو بف المبارؾ ،بأس بو

ركػ عنو ىشاـ بف خالد  ،يركؼ عف أبيو ،يزيد بف أبي مالؾ الدمشقي مف فقياء أىل الشاـ
ال يعجبني  ،كفي حديثو مناكير ،كلكنو كاف يخطئ كثيرا ،األزرؽ كاف صدكقا في الركاية
 ،كىك ممف أستخير هللا فيو ،كما أقربو مف نفسو إلى التعديل ،االحتجاج بخبره إذا انفرد عف أبيو

كل ما يحتمل في الركاية أك يركيو عف  ىذا إالبف يزيد لـ أر مف أحاديث خالد  :كقاؿ ابف عدؼ
ثقة صادؽ قالو عثماف بف  :كقاؿ ابف شاىيف ،فيككف البالء مف الضعيف ال منو ،ضعيف عنو

كقاؿ  ،كأبكه مف الثقات ،خالد بف يزيد بف أبي مالؾ شامي عف أبيو :كقاؿ الدارقطني ،أبي شيبة
 .ٔقد اتيمو بف معيف مف الثامنة ضعيف مع ككنو كاف فقييا ك  :كقاؿ ابف حجر ،ضعفكه :الذىبي

  :الخاصة
 ،كنرػ اف االكثر منيـ عمى تضعيفو ،نرػ اف العمماء قد اختمفكا في الحكـ عمى خالد بف يزيد   

ضعيف  ،كارػ كهللا اعمـ انو عدؿ في نفسو ،كابك داكد ،كمنيـ مف شدد الضعف فيو كابف معيف
ىذا إال كل ما يحتمل بف يزيد ر مف أحاديث خالد لـ أ :كقد بيف ىذا ابف عدؼ بقكلو ،في الركاية

خالد  فعمى ىذا يككف  ،فيككف البالء مف الضعيف ال منو ،في الركاية أك يركيو عف ضعيف عنو
 ، كهللا اعمـ . بف يزيد ممف يصمح لالعتبار

كيقاؿ  ،السدكسي جزرؼ  ،كيقاؿ أبك عمر ،خميد بف دعمج يكنى  أبك حمبس كيقاؿ أبك عمرك -9
 ىػ .ٙٙٔت  ،ثـ بيت المقدس ،نزؿ المكصل ،بصرؼ  أصمو

قاؿ يحيى بف  :كايضا ،سعيد بف بشير كخميد بف دعمج ضعيفاف :بف معيفا عف  قاؿ الغالبي  
 .ٕخميد بف دعمج كسعيد بف بشير كعثماف بف عطاء يضعفكف  ،معيف
 :ابن معين االخرى  أقوال

                                         
، ٓ٘ٗ/ٕ، كالمعرفة كالتاريخ ٕٚٔ، كالضعفاء لمنسائي ٚٔ/ٖ،  كالضعفاء لمعقيمي ٚ٘/ٖالتاريخ الكبير  (ٔ

 ، كٗٔ، كتاريخ اسماء الثقات البف شاىيف ٜ/ٗ، كالكامل ٕٗٛ/ٔ، كالمجركحيف ٜٖ٘/ٖكالجرح كالتعديل 
، كتييب ٚٚ/ٕاشف ، كالكٖٔٗ/ٔ، كميزاف االعتداؿ ٜٙٔ/ٛ، كتيذيب الكماؿ ٜٕٛ/ٙٔتاريخ دمشق 

 .ٜٛٔ، كتقريب التيذيب ٘ٛ/ٕالتيذيب 
 ٖٛٗ/ٓٔ، كتيذيب الكماؿ ٕٕ/ٕٔتاريخ دمشق   (ٕ
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سمعت يحيى  :الدكرؼ  كقاؿ ،ضعيف :اؿبف معيف فخميد بف دعمج ؟ فققمت ال :قاؿ الدارمي   
سمعت أبي يقكؿ سألت يحيى بف  :كقاؿ أبك دمحم بف أبي حاتـ ،يقكؿ خميد بف دعمج ليس بشئ
 .ٔضعيف الحديث :معيف عف خميد بف دعمج؟ فقاؿ

  :العلماء في خليد أقوال
 :يافكقاؿ يعقكب بف سف ،ضعيف الحديث :أحمدكقاؿ  ،كاف خميد ضعيفا :قاؿ ابف المديني   

ليس بالمتيف " صالح  :"كقاؿ أبك حاتـ ،ليس بثقة :كقاؿ النسائي ،ىك أمثل مف سعيد بف بشير
كاف كثير الخطأ فيما  :كقاؿ ابف حباف ،أحاديث منكرة بف دعامة  في الحديث حدث عف قتادة

عامة حديثو يتابعو  :كقاؿ ابف عدؼ ،يركؼ عف قتادة كغيره يعجبني التنكب عف حديثو إذا انفرد
خميد   :كقاؿ البرقاني لمدارقطني ،عميو غيره كفي بعض حديثو نكاره كليس بالمنكر الحديث جدا

اَرُقطِنّي في جماعة مف المترككيف ،بف دعمج ثقة؟ قاؿ ال  ،ليس بقكؼ  :كقاؿ الذىبي ،كذكره الدَّ
 .ٕضعيف :كقاؿ ابف حجر

  :الخاصة
كلـ يرضكا تفرده  ،ايتو عف قتادةالسيما رك  ،اجمع العمماء عمى تضعيف خميد بف دعمج   

بدليل قكؿ  ،كتضعيفيـ لو ليس بالتضعيف الشديد الذؼ يكصف بو قسـ مف الركاة ،بالحديث
  كهللا اعمـ   ،يعقكب ىك امثل مف سعيد بف بشير

 ،"مكحكؿ الشامي"كاف ابف أمرأة  ،ربيب مكحكؿ ،أبك عبد هللا ،ركف بف عبد هللا بف سعد -ٓٔ
 ىػ .ٓٙٔمات نحك  ،مكحكؿزكج امو بيا عف كحدث  ،قدـ بغداد

 ،ركػ عنو ضعفاء أىل العراؽ ،لـ يكف ركف بشئ :قاؿ المفضل بف غساف الغالبي قاؿ أبك زكريا
 .ٖحدثني بعل أمي مكحكؿ  :ككاف يقكؿ

  :ابن معين االخرى  أقوال
 "بانيأبك عمرك الشي"ركف الذؼ يركؼ عنو  :يقكؿبف معيف قاؿ عباس الدكرؼ سمعت يحيى     

بف معيف كأنا شاىد اسأؿ رجل  :كقاؿ ابف الجنيد ،ليس بثقة قاؿ كسمعتو  يقكؿ ركف ليس بشئ
 . ٔفقاؿ ليس بشئ ،"ركف الشامي"عف 

                                         
 .   ٖٗٛ/ٖ، كالجرح كالتعديل ٕٖٗ/ٗ، تاريخ ابف معيف بركاية الدكرؼ ٗٓٔتاريخ ابف معيف ركاية الدارمي  (ٔ
، كالضعفاء ٖٕٔ/ٕالمعرفة كالتاريخ  ،ٕٗ/ٖ، كالعمل ألحمد  ٚ٘ٔسؤاالت ابف ابي شيبة لعمي بف المديني  (ٕ

، ٖٗٛ/ٖ، كالجرح كالتعديل ٖٚٔ، كالضعفاء لمنسائي ٕٗٔ/ٕ، كسؤاالت االجرؼ البي داكد ٜٔ/ٖلمعقيمي 
، كتيذيب الكماؿ  ٕٓ/ٚٔ، كتاريخ دمشق ٚٗ/٘، كالكامل ٕ٘ٛ/ٔ، كالمجركحيف ٚكسؤاالت البرقاني 

 ٖٜٔ، كتقريب التيذيب ٗٓٔ/ٕذيب التيذيب ، تئٓٔ، كالمغني ٖٗٗ/ٔ، كميزاف االعتداؿ ٖٚٓ/ٛ
 . ٜٛٔ – ٖٜٔ/ٛٔتاريخ دمشق  (ٖ
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  :العلماء في ركن الشامي أقوال
ألف أقطع الطريق أحب إلي مف أف أركؼ عف عبد القدكس الشامي، كعبد  :بف المبارؾقاؿ ا   

ركف ليس  :الدراكردؼ :كقاؿ ،متركؾ الحديث :كقاؿ ابف حماد ،ركفئة مثل مالقدكس خير مف 
 :كقاؿ البخارؼ  ،ركف الذؼ ركػ عنو أبك عمرك الشيباني ليس بثقة :كقاؿ في مكضع ،بشيء

كزير بف عبد هللا  :كقاؿ يعقكب بف سفياف ،ركف متركؾ الحديث :كقاؿ  النسائي ،منكر الحديث
كركف الشامي كذكر جماعة غيرىـ ال ينبغي ألىل العمـ أف كغالب بف عبيد هللا الجزرؼ العقيمي 

ركف  لو عف مكحكؿ أحاديث كمقدار ما لو  :كقاؿ ابف عدؼ ،يشغمكا أنفسيـ بحديث ىؤالء
ال  ،ركػ عف مكحكؿ شبييا بمائة حديث ما لكثير شيء منيا أصل :كقاؿ ابف حباف ،مناكير

كقاؿ الحاكـ  ،ة بنسخة أكثرىا مكضكعإمامركػ عف مكحكؿ عف أبي  ،يجكز االحتجاج بو بحاؿ
ركف بف  :كقاؿ الدارقطني ،أبك عبد هللا ركف الشامي عف مكحكؿ حديثو ليس بالقائـ :أحمدأبك 

ركف بف  :كقاؿ أبك نعيـ ،كقاؿ بطريق متركؾ كلـ يقل مقل ،عبد هللا الشامي عف مكحكؿ مقل
 . ٕترككا حديثو  :قاؿ الذىبي ،حدث عنو آدـ ال شئ ،شامي يركؼ عف مكحكؿ مناكير ،عبد هللا

  :الخاصة
السيما  ،بسبب النكارة التي في احاديثو ،اجمع العمماء عمى تضعيف ركف بف عبدهللا الشامي    

ركػ عف مكحكؿ شبييا بمائة حديث ما لكثير شيء منيا  :ركايتو عف مكحكؿ كما قاؿ ابف حباف
 لترؾ . كىذه المناكير كانت سببا لكصف العمماء لو با ،أصل
إنو مكلى بني نصر بف  :اؿكيقاؿ أبك سممة كُيق ،أبك عبد الرحمف ،َسِعيد بف بشير األزدؼ -ٔٔ

 :كُيقاؿ ،فسمع بيا ثـ رجع إلى دمشق ،حممو أبكه إلى البصرة ،أبك سممة الشامي :، كُيقاؿمعاكية
 ىػ .   ٓٚٔىػ كقيل سنة ٜٙٔت سنة  ،إنو مف أىل دمشق :كقيل ،كاسطمف 

قاؿ يحيى  :كايضا ،سعيد بف بشير كخميد بف دعمج ضعيفاف :بي عف يحيى بف معيفقاؿ الغال
قاؿ  :كفي مكضع اخر ،، خميد بف دعمج كسعيد بف بشير كعثماف بف عطاء يضعفكف بف معيف
 .ٖضعيف  :بف َمِعيفعف ا ،الغالبيالمفضل 

 :ابن معين االخرى  أقوال

                                                                                                                     
 .  ٕٔٗ/ٗ، كتاريخ ابف معيف ركاية الدكرؼ ٜٖٗسؤاالت ابف الجنيد  (ٔ
، كالمجركحيف البف حباف ٖ٘ٔ/ٕ، كالضعفاء لمدارقطني ٗٙٔ/٘، كالكامل ٗٓٔ/ٖتاريخ البخارؼ الكبير  (ٕ

 . ٖٓٗ/ٕ، كلساف الميزاف ٗ٘/ٕف االعتداؿ ، كميزاٖ٘ٗ/ٛ، كتاريخ بغداد ٖٔٓ/ٔ
 ٖٛٗ/ٓٔ، كتيذيب الكماؿ ٕٕ/ٕٔتاريخ دمشق   (ٖ
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كِرؼُّ  :ير؟ فقاؿقمت ليحيى بف معيف سعيد بف بش :قاؿ الدارمي     كأبك  ،ضعيف َكَقاؿ َعباس الدُّ
سألت  :كقاؿ دمحم بف عثماف بف أبي شيبة ،ليس بشيءٍ  :عف يحيى بف َمِعيف ،بكر بف َأبي خيثمة

سمعت يحيى كقيل لو سعيد  :كقاؿ ابف محرز ،يحيى بف معيف عف سعيد بف بشير فقاؿ ضعيف
شقى عنده أحاديث غرائب عف قتادة كليس دم ،بف بشير يركػ عف قتادة فقاؿ يحيى كأنا أسمعو

 . ٔقاؿ فأيف؟ ،قيل لو سمع مف قتادة بالبصرة ،حديثو بكل ذاؾ
 :العلماء في لسعيد أقوال
منكر الحديث ليس بقكؼ الحديث يركؼ عف قتادة ليس بشيء  :قاؿ دمحم بف عبد هللا بف نمير     

َثَنا عف َسِعيد  كاف عبد :أحمدكقاؿ  ،ككاف قدريا :كقاؿ ابف سعد ،المنكرات الرحمف بف ميدؼ يَحدَّ
 :كايضا  ،صدكؽ الحديثاالزدؼ َسِعيد بف بشير  :قاؿ لي شعبة :كعف بقية ،ثـ تركو ،بف بشير
 :عف بقية :كفي اخرػ  ،ذاؾ صدكؽ المساف :فقاؿ ،سألت شعبة عف َسِعيد بف بشير :عف بقية

فحدثت بو َسِعيد بف  :يث. قاؿ بقيةصدكؽ المساف في الحداالزدؼ َسِعيد بف بشير  :قاؿ لي شعبة
َكَقاؿ  ،فإف الناس عندنا كأنيـ ينتقصكنو ،بث ىذا يرحمؾ هللا في جندنا :فقاؿ لي ،عبد العزيز

 :البخارؼ دمحم بف اسماعيل كقاؿ  ،ضعيف :بف َأبي َشْيَبةكا ،الدارمي ك ،أبك داكدك  ،بف المدينيا
 :فقاؿ االزدؼأبا مسير عف َسِعيد بف بشير  سألت :َكَقاؿ يعقكب ،يتكممكف في حفظو كىك محتمل

سألت عبد  :َكَقاؿ أبك ُزْرَعة الدمشقي ،منكر الحديث ،كىك ضعيف ،لـ يكف في جندنا أحفع منو
َكَقاؿ في  ،يكثقكنو :فقاؿ ،االزدؼ الرحمف بف إبراىيـ عف قكؿ مف أدرؾ في َسِعيد بف بشير

 :ككاف يميل إلى ىكػ. قمت ،ثقة :فقاؿ ما تقكؿ في دمحم بف راشد ؟ :قمت لدحيـ :مكضع آخر
سألني َسِعيد بف  :كَعف أبي خميد عتبة بف حماد ،فأيف ىك مف َسِعيد بف بشير ؟ فقدـ َسِعيدا عميو

 ،خذ عنو التفسير :قاؿ ،التفسير :ما الغالب عمى عمـ َسِعيد بف بشير ؟ قمت لو :عبد العزيز قاؿ
كرأيتو مكضعا عند أبي مسير  :أبك ُزْرَعةكقاؿ  ،فإنو كاف حاطب ليل ،كدع ما سكػ ذلؾ

سألت شعبة عف  :كمكسى بف أيكب عف بقية ،َكَقاؿ أبك حاتـ الرازؼ عف حيكة بف شريح ،لمحديث
فذكرت ذلؾ لَسِعيد بف عبد العزيز  :قاؿ بقية ،أحدىما ثقة :َكَقاؿ ،صدكؽ  :َسِعيد بف بشير فقاؿ

كأبا  ،سمعت أبي :َكَقاؿ عبدالرحمف بف َأبي حاتـ ،وانشر ىذا الكالـ فإف الناس قد تكممكا في :فقاؿ
يحتج  :يحتج بحديثو ؟ قاال :قمت ليما ،محمو الصدؽ عندنا :فقاال ،زرعة كذكرا َسِعيد بف بشير

كاف فاحش الخطأ  :كقاؿ ابف حباف ،ىذا شيخ يكتب حديثو ،بحديث ابف َأبي َعُركَبة كالدستكائي
ىك  كقاؿ أبك بكر البزار ليس بو بأس ،ما ال يتابع عميوبف دعامة يركؼ عف قتادة ردؼء الحفع 

                                         
، كتاريخ ابف معيف ركاية ٕٖٗك  ٜٗ/ٗ، تاريخ ابف معيف ركاية الدكرؼ ٓ٘تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي   (ٔ

  ٕٕ/ٕٔتاريخ دمشق ، ك ٕٔٔك ٗٚ/ٔابف محرز 
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ضعيف مف  :كقاؿ ابف حجر ،أبك عبد هللا اختمفت االقاكيل فيو :َكَقاؿ الحاكـ ،عندنا صالح
 .ٔالثامنة 

 
 

  :الخاصة
فانما كاف   ،كاما مف مدحو ،نرػ اغمب العمماء عمى تضعيف سعيد بف بشير في الحديث      

 الشتياره بتفسير كتاب هللا كهللا اعمـ .  ،لسانومدحو لو الجل صدؽ 
 كتكفي بيا .  ،سكف بغداد ،الكراؽ الثقفي ،أبك الحسف الككفي ،سعيد بف دمحم -ٕٔ

 .ٕقاؿ يحيى بف معيف سعيد الكراؽ ليس بثقة  :قاؿ الغالبي
  :ابن معين االخرى  أقوال
سعيد بف دمحم  ،بف معيفى يحيقاؿ  :كقاؿ البخارؼ  ،ضعيف :بف معيفقاؿ معاكية  عف ا    

سالت أبا داكد عف سعيد بف دمحم  :كقاؿ االجرؼ  ،ىك الثقفي الككفي ،ليس بشئ الككفي  الكراؽ
ليس حديثو   :بف معيفا الدكرؼ عفعباس كقاؿ  ،ليس بشئ :سالت يحيى فقاؿ :فقاؿ ،الكراؽ
 .ٖبشيء
  :العلماء في لسعيد الوراق أقوال
 "لـ يكف بذاؾ"  :بف حنبل أحمدكقاؿ المركزؼ عف  ،قد كتبكا عنوكاف ضعيفا ك  :قاؿ ابف سعد    

كقاؿ  ،كقد حككا عنو عف يحيى بف سعيد عف عركة عف عائشة حديثا منكرا في السخاء
كقاؿ أبك  ،كذكره يعقكب بف سفياف في باب مف يرغب عف الركاية عنيـ ،غير ثقة :الجكزجاني

 وثقاتبف حباف في كذكره ا ،ليس بالقكؼ  :حاتـ كقاؿ أبك ،داكد ضعيف كقاؿ النسائي ليس بثقة
 ،يتبيف عمى ركاياتو الضعف :كقاؿ ابف عدؼ ،"متركؾ:"كقاؿ الدارقطني ،كقاؿ ركػ عف األعمش

                                         
، كتيذيب ٖٙٚ/ٖ، كالكامل ٜٜٕ/ٔ، كالجرح كالتعديل ٖٓٚ/ٔرؼ ، كسؤاالت االجٕٙٗ/ٙطبقات ابف سعد  (ٔ

 ٕٔٗ، كتقريب التيذيب ٘/ٖكتيذيب التيذيب ٕٕ٘/ٔ؟، كالمغني في الضعفاء  ٖٛٗ/ٓٔالكماؿ 
 
  ٓ٘/ٖكتيذيب التيذيب  ٔٚ/ٜتاريخ بغداد   (ٕ
، ٛ٘/ٛجرح كالتعديل ، كال٘ٙ/ٕ، كالتاريخ الصغير ٘٘ٔ/ٖ، كالتاريخ الكبير لمبخارؼ ٜٕٚ/ٕسؤاالت االجرؼ  (ٖ

 ٓ٘/ٖكتيذيب التيذيب  ٖٓٗ/٘كالكامل  ٖٕٙ/ٖكتاريخ ابف معيف بركاية الدكرؼ 
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كقاؿ  ،ىك ثقةضعفو أبك خيثمة ك  :كقاؿ الحاكـ ،حدث بأحاديث ال يتابع عمييا  :كقاؿ الساجي
 .ٔضعيف  :قاؿ ابف حجر ،ضعيف :الذىبي

  :الخاصة 
 ،كمنيـ مف شدد الضعف فيو فكصفو بالترؾ ،اجمع العمماء عمى تضعيف سعيد الكراؽ    

كيتبف مف ذلؾ اف سعيد ضعيف لكف ليس بالضعف الشديد الذؼ  ،كتبكا عنو :كمنيـ مف قاؿ
 كهللا اعمـ .  ،يجب الترؾ

لراء بعدىا باسكاف الالـ كفتح الزاؼ المعجمة ككسر ا –ابك يكنس البصرؼ  ،ْسمـ بف َزِرير -ٖٔ
  . ٖالعطاردؼ   - ٕياء اخيرة ثـ راء 

 ٗضعيف  :سأؿ الغالبي يحيى عف سمـ بف زرير فقاؿ      
  :يحيى بن معين االخرى  أقوال     

يزعـ ابف عرعرة اف سمـ بف زرير  :كقاؿ ايضا ٘كاف يحيى بف سعيد يضعفو تضعيفا شديدا  :قاؿ
لـ يكف الحديث صناعتو ككاف الغالب  :حبافف كقاؿ اب ،ٙىك ضعيف ضعيف  :ثقة ... ثـ قاؿ

 ٚعميو الصالح يخطىء خطأ فاحشا ال يجكز االحتجاج بو إال فيما يكافق الثقات 
  :قكاؿفاليؾ ماجاد بحثي في ىذه األالعلماء فيو  أقوالاما       

يمة لو احاديث قم :كقاؿ ابف عدؼ ،ٜليس بالقكؼ  :كقاؿ النسائي ٛبصرؼ صدكؽ  :قال ابو زرعة
يمة كىك في عداد البصرييف المقميف الذيف يعز حديثيـ كليس ىي مقدار ما لو مف الحديث اف قم

                                         
، سؤاالت المركذؼ ٘ٙ/ٕ، كالتاريخ الصغير ٘٘ٔ/ٖ، كالتاريخ الكبير لمبخارؼ ٜٗٔ/٘طبقات ابف سعد  (ٔ

، كالثقات ٛ٘/ٛعديل ، كالجرح كالتٖٕ، كالضعفاء لمنسائي، كاحكاؿ الرجاؿ ٚٔٔ/ٖ، كالضعفاء لمعقيمي ٕٛٓ
، ٚٗ/ٔٔكتيذيب الكماؿ  ،ٔٚ/ٜ، كتاريخ بغداد ٖٓٗ/٘لكامل ، كإٗٚسؤاالت البرقاني لمدارقطني  ،ٖٔٔ/٘

 . ٕٓ٘ف كتقريب التيذيب  ٓ٘/ٖكتيذيب التيذيب ٓٔٔ/ٕ، كالكاشف ٕٙٔكالمغني 
كعمدة القارؼ  ٕٛٗ/ ٔ، كمقدمة فتح البارؼ ٕٙٚ، كمقدمة ابف الصالح ٜٖٛ/ ٔينظر : عمل الترمذؼ  ٕ

ٙ/ٛٛ 
  ٗٛ/ٖتيذيب التيذيب  ٖ
 .  ٕٛٗ/ ٗالتعديل كالتجريح لمباجي  ٗ
  ٜٖٓ/ٔالمصدر نفسو، المكضع نفسو . كمقدمة فتح البارؼ  ٘
 .  ٜٖٙ/ ٕٔتيذيب الكماؿ  ٙ
  ٖٗٗ/ٔالمجركحيف البف حباف  ٚ
  ٜٔ/ ٓٔالجرح كالتعديل  ٛ
  ٖٔٚ/ٔتقريب التيذيب  ٜ
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ليس  :قاؿ ابك داكد ،ٕفي عداد الشيكخ ثقة  :، كقاؿ العجمئيعتبر حديثو ضعيف ىك اك صدكؽ 
كذكره ابف ٘سمـ عزيز الحديث  :كقاؿ ابك عكانة ،ٗثقة ما بو باس  :قال ابو حاتم ٖليس ىك بذاؾ 

 ،ثقة مشيكر خرج لو البخارؼ في االصكؿ :، كقاؿ الذىبيٙفي الثقات كسكت عنو ابف حباف 
 ثقة مف رجاؿ  :كقاؿ ابف الممقف ،لو ثمانية عشر حديثا ،كليس ىك بالمكثر ،كمرة في الشكاىد

 . ٚالصحيحيف 
  :الخاصة

 ،لقكؿ فيوفنرػ المتقدميف قد حسنكا ا ،اختمف العمماء في سمـ بف زرير بيف مكثق لو كمعدؿ     
كمنيـ مف فصل القكؿ فيو فبيف حالو بانو مقل كليس  ،ككذا المتأخريف كالذىبي ،ككابي حاتـ

يـ انو يقبل حاؿ مكفقة حديثو أقكالكعمى االرجح مف  ،حديثو بالذؼ يحكـ العمماء عميو مف خاللو
  .حديث الثقات كهللا اعمـ 

 ،كلى األنصار كيقاؿ مكلى قريشكقيل م ،مكلى قريظة أك النضير ،سميماف بف ارقـ -ٗٔ
 البصرؼ 

 .ٛسميماف بف أرقـ ليس بذاؾ  :قاؿ الغالبي  قاؿ أبك زكريا
  :ابن معين االخرى  أقوال
بف  أحمدكقاؿ دمحم بف  ،ليس بشيٍء. :بف معيف عف يحيى ،الدارميَقاؿ عثماف بف َسِعيد    

يماف بف قـر جميعا سميماف بف أرقـ كسم :يعقكب بف شيبة قاؿ جدؼ قاؿ يحيى بف معيف
 ،سميماف بف أرقـ ليس حديثو بشئ :كقاؿ ابف أبي خيثمة  سمعت يحيى بف معيف يقكؿ ،ضعيفاف
ليس يسكػ فمسا، كليس  " أبك معاذ"سميماف بف ارقـ  :بف معيف يقكؿسمعت ا الدكرؼ عباس كقاؿ 
 .ٜبشئ 

                                         
  ٜٖٗ/ ٘لرجاؿ الكامل في معرفة ا ٔ
 ٚٗ/ٔمعرفة الثقات لمعجمي  ٕ
  ٜٕٔ/ ٔسؤاالت االجرؼ  ٖ
  ٜٔ/ ٓٔالجرح كالتعديل  ٗ
 .  ٘ٔٗ/ ٔمستخرج ابي عكانة  ٘
 ٕٚٔ/٘الثقات  ٙ
  ٔٚ٘/ ٘البدر المنير  ٚ
 . ٚٛٔ/ٕٕتاريخ دمشق  (ٛ
، ٓٓٔ/ٛجرح كالتعديل ، كالٕٙٚ/ٖ، كتاريخ ابف معيف ركاية الدكرؼ ٕٚٔتاريخ ابف معيف ركاية الدارمي  (ٜ

  ٖٔ/ٜكتاريخ بغداد 
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 :العلماء في لسليمان أقوال
 ،ال تسألكا عف أشياء اف تبد لكـ تسؤكـ :سمو ؟ فقاؿقيل ليزيد بف ىاركف مف ىذا الشيخ أك      

ال يسكؼ شيئا ال يركؼ عنو  :كايضا ،ليس بشئ :أحمدكقاؿ  ،قاؿ الصائغ ىك سميماف بف أرقـ
 :كقاؿ مسمـ ،ترككه :كقاؿ البخارؼ  ،كقاؿ عمرك بف عمى: ليس بثقة ركػ احاديث منكرة ،الحديث

 ،ساقط :كقاؿ الجكزجاني ،"عف الركاية عنيـ باب مف يرغب"في  كذكره يعقكب ،منكر الحديث
ركػ  :حمدقمت أل ،متركؾ الحديث :قاؿ ،سالت أبا داكد عف سميماف بف أرقـ :كقاؿ االجرؼ 

كقاؿ  ،ال تبالي ركػ أك لـ يرك :سميماف بف أرقـ عف الزىرؼ عف أنس في " التمبية " فقاؿ
كقاؿ  ،ـ ىك ضعيف الحديث جداسميماف بف أرق :قاؿ يعقكب ،الترمذؼ ضعيف عند أىل الحديث

بصرػ ضعيف  :كقاؿ ابك زرعة ،ال يكتب حديثو :كقاؿ النسائي ،متركؾ الحديث :ابف خراش
كاف ممف يقمب األخبار  :كقاؿ ابف حباف ،متركؾ الحديث :كقاؿ ابك حاتـ ،الحديث ذاىب الحديث

كقاؿ ابف  ،الحديثمتركؾ  :الحاكـ كالدارقطني أحمدكقاؿ أبك  ،كيركؼ عف الثقات المكضكعات
قاؿ البييقي أبك معاذ سميماف بف أرقـ  ،عامة ما يركيو ال يتابع عميو ،متركؾ الحديث :عدؼ

ضعيف مف  :كقاؿ ابف حجر ،متركؾ :كفي مكضع اخر ،كاىي الحديث :كقاؿ الذىبي ،متركؾ
 . ٔالسابعة

  :الخاصة
فكصفو بانو  ،في تضعيفو ىـ شدد القكؿكاكثر  ،اجمع العمماء عمى تضعيف سميماف بف ارقـ 

 اك كاىي الحديث .  ،اك متركؾ ،اليسكؼ فمسا

قدـ بغداد  ،سميماف بف داكد بف بشر بف زياد الشاذككنى المنقرػ  بصرؼ يكنى أبا أيكب -٘ٔ 
 ىػ .ٖٕٗكجالس الحفاظ بيا كذاكرىـ ثـ خرج إلى أصبياف فسكنيا كانتشر حديثو بيا ت 

 .ٕربت عمى بف الشاذككني الكذب ج :قاؿ الغالبي قاؿ يحيى بف معيف
  :ابن معين االخرى  أقوال

ليس  :بف معيف عف سميماف الشاذككني فقاؿ ليسألت ا ،بف دمحم الحضرمي أحمدقاؿ          
اَذُككِني ؟ َفَقاؿَ  ،َسِمْعُت َيْحَيى بف َمِعْيفٍ  :كقاؿ ابف الجنيد ،بشئ إال أنو  ،قد َسِمعَ  :كَذَكَر ابف اْلشَّ
 .َٔيَضُع اْلَحِدْيثك  ،َيْكِذب

                                         
، كالضعفاء لمعقيمي ٖٔ، كاحكاؿ الرجاؿ ٔ/ٗ، كالتاريخ الكبير ٙٗ/ٕ، كالتاريخ الصغير  ٕٔ/ٕالعمل ألحمد   (ٔ

، كالمعرفة ٕٖٛ/ٔ، كالمجركحيف ٓٓٔ/ٛ، كالجرح كالتعديل ٜ٘ٔ/ٕ، كسؤاالت االجرؼ ٕٔٔ/ٖلمعقيمي 
، كتيذيب ٕٙٚ/ٕٛ، كتاريخ دمشق ٜٕٙ/٘ك ٖ/ٖ، كالكامل ٜٓٔ/ٜ،  كالعمل لمدارقطني ٓٗٔ/ٖكالتاريخ 
   ٕٔٙ، كتقريب التيذيبٔٔٔ/ٖ، كتيذيب التيذيب ٚٔٔ/ٕ، كالكاشف ٖٔٔ، كالمغني ٖٔ٘/ٔٔالكماؿ 

  ٚٗ/ٜتاريخ بغداد  (ٕ
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  :العلماء في الشاذكوني أقوال
 - "عبد هللا بف سممة االفطس"ىك مف نحك  :أحمدكقاؿ  ،ذاؾ الخائب :قاؿ يحيى بف سعيد      

كأعممنا كاف أحفظنا لالبكاب سميماف الشاذككني،  :كفي مكضع اخرقاؿ ،يكذب –يعنى انو 
كفي  ،فيو نظر :كقاؿ البخارؼ  ،نا لمطكاؿبف المديني أحفظككاف ا ،بالرجاؿ يحيى بف معيف

كقاؿ  ،الشاذككني ليس بثقة :كقاؿ ابك داكد ،ىك أضعف عندؼ مف كّل ضعيف :مكضع اخر
كسئل صالح بف دمحم جزرة عف  ،عباس العنبرؼ: انسمخ مف العمـ انسالخ الحية مف قشرىا
قاؿ  :في مكضع اخركقاؿ ايضا  ،الشاذككني فقاؿ: ما رأيت أحفع منو لكنو يكذب في الحديث

قاؿ صالح فذىبت بو  ،لي أبك زرعة الرازؼ ببغداد أريد اف اجتمع مع سميماف الشاذككني فاناظره
إليو فمما دخل عميو قمت لو ىذا أبك زرعة الرازؼ أراد مذاكرتؾ فتذاكرا حديث أستار الكعبة كما 

تحير أبك زرعة كسكت فمما ف ،فكاف الشاذككني يصنع األسانيد في الكقت كيذاكره بيا  ،قطع منيا
فقمت لو ىذه األحاديث  ،اغتممت كهللا مما فعل ىذا الشيخ :قاؿ لي أبك زرعة ،قمنا مف عنده

كنا نجتمع  :كقاؿ أبك بكر بف أبي شيبة ،كضعيا الساعة كلك ذاكرتو بشيء آخر لكضع مثميا
صاحبو الذؼ سمع  لممذاكرة كفينا الشاذككني ككاف إذا مر حديث لـ يكف عندؼ عمقتو فإف كاف

ال ضربت عميو ثنا معاذ بف معاذ فعمقتو  :فقاؿ الشاذككني ،فتذاكرنا يكما ،منو حي سمعت منو كا 
كجاء رجل إلى عبد الرزاؽ فدفع إليو كتابا فأخذه  ،فذىبت إلى معاذ ألسألو فقاؿ ما ليذا أصل

ف يفعل كذا كيفعل كذا ثـ العدك هللا الكذاب الخبيث جاء إلى ىا ىنا كا :فقرأه فتغير كجيو ثـ قاؿ
ذىب إلى العراؽ فذكر أنى حدثتو بأحاديث كهللا ما حدثتو بيا عف معمر كال عف الثكرؼ كال عف 

 ،كقاؿ النسائي: ليس بثقة ،ثـ رمى بكتابو ثـ قاؿ ذاؾ الشاذككني ،ابف جريج كال سمعتيا منيـ
ليس  ،متركؾ الحديث سمعت ابى يقكؿ: سميماف الشاذككنى :كقاؿ عبد الرحمف بف ابي حاتـ
يركػ عف أىل العراؽ ككاف يحفع حتى ذكر  :كقاؿ ابف حباف ،بشئ، كترؾ حديثو كلـ يحدث عنو

حافع ماجف عندؼ ممف  :كقاؿ ابف عدؼ ،في الحفاظ إال أنو لـ يصف نفسو حتى يرد في القمكب
بو صكرة مناكير كبعضيا سرقة كما أش :كذكر ابف عدؼ احاديث عدة لو ثـ قاؿ ،يسرؽ الحديث

نما أتى مف ىناؾ يشتبو عميو  أمره بما قاؿ عبداف إنو ذىبت كتبو فكاف يحدث حفظا فيغمع كا 
مف أفراد  :كقاؿ الذىبي ،فمجرأتو كال كاقتداره عمى الحفع يمر عمى الحديث ال أنو يتعمده

                                                                                                                     
  ٗٔٔ/ٛ، كالجرح كالتعديل ٚٙ، كسؤاالت ابف الجنيد ٕٛٔ/ٖالضعفاء لمعقيمي  (ٔ
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ع ضعفو العالـ الحافع البارع .... أحد اليمكى... م :كقاؿ في مكضع اخر ،الحافظيف إال أنو كاهٍ 
 ٔ . لـ يكد يكجد لو حديث ساقط بخالؼ ابف حميد، فإنو ذك مناكير 

  :الخاصة
اال انيـ يتيمكنو بالسرقة كالكذب  ،عمى الرغـ مف كصف العمماء لمشاذككني بانو حافع       
فقد ضعفو اكثر اىل العمـ كلـ  ،كىذه الصفات تضع الراكؼ في اعمى مراتب التجريح ،كالكضع

اال اني ارػ كهللا  ،كقد حاكؿ عبداف اف يحسف صكرتو بقكلو انو لـ يتعمد الكذب ،تويحسنكا صكر 
كما يؤيد كالمي ىك صناعتو ككضعو لالسانيد عند مذاكرتو  ،اعمـ اف دفاعو ىذا ليس في محمو

  .كهللا اعمـ  ،ككذلؾ تحديثو عف عبد الرزاؽ باحاديث لـ يسمعيا منو ،البي زرعة
كقيل أنو  ،أصمو مف كاسط ،مكالىـ ،السمميالدمشقي بف نمير  سكيد بف عبد العزيز -ٙٔ

كلي سكيد بف عبد العزيز  ،يكنى أبا دمحم ،سكف حمص كيقاؿ دمشق ،كقيل مف الككفة ،حمصي
 ىػ . ٜٗٔقضاء بعمبؾ ثـ نائب الحكـ بدمشق ت 

 .ٕضعيف  :عف يحيى ،الغالبي َقاؿ المفضل 
  :ابن معين االخرى  أقوال
بف معيف كسألت ا :كقاؿ ابف محرز ،ليس بشيءٍ  :بف َمِعيفالدكرقي عف ا أحمدبف  بد هللاَقاؿ ع  

سئل يحيى بف معيف عف سكيد  :بف زىير أحمدكقاؿ  ،عف سكيد بف عبد العزيز فقاؿ ليس بثقة
بف سئل ا :كقاؿ  الدكرؼ  ،ضعيف :عف يحيى ،َكَقاؿ معاكية ،الدمشقي قاؿ ليس حديثو بشيء

عزيز فقاؿ: كاف قاضى دمشق بيف النصارػ، ككاف يقضى بيف معيف عف سكيد بف عبد ال
 كقاؿ في اخرػ  ،قاؿ بف معيف ليس بثقة :كقاؿ ابف حجر ،المسمميف رجل آخر، كسكيد ليس بشئ

 .ٖ ال يجكز في الضحايا  :كفي اخرػ  ،كقاؿ مرة ضعيف ،ليس بشيء
  :العلماء في لسويد أقوال
كقاؿ  ،متركؾ الحديث :عف أبيو  أحمداؿ عبد هللا بف كق ،ركػ أحاديث منكرة :قاؿ ابف سعد     
في حديثو مناكير  :كقاؿ البخارؼ  ،مستكر في حديثو ليف كقاؿ مرة ضعيف الحديث  :يعقكب
سكيد بف عبد العزيز رجل كثير الغمط  :قاؿ الترمذؼ ،فيو نظر ال يحتمل :كقاؿ مرة أحمدأنكرىا 

                                         
، ٓٗ/ٜ، كتاريخ بغداد ٖٗٔ/٘،  كالكامل ٚٓٔ/ٚ، كالثقات ٗٔٔ/ٛرح كالتعديل ، الجٕٛ/ٕالتاريخ الصغير  (ٔ

، كسير ٖٛٔ/ٗ، كميزاف االعتداؿ  ٙ٘/ٕ، كتذكرة الحفاظ ٕٕٔ، كالمغني ٜٛ/ٔكطبقات المحدثيف باصبياف 
 . ٜٚٙ/ٓٔاعالـ النبالء 

  ٜٕٔ/ٙٔ، كينظر: تاريخ دمشق ٜٕ٘/ٕٔتيذيب الكماؿ  (ٕ
، كتاريخ ابف معيف ركاية الدكرؼ  ٔ٘/ٔ، كتاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز ٗٔٔسؤاالت ابف الجنيد  (ٖ

 ٚٛٔ/ٖ، كتيذيب التيذيب ٖٓ٘/ٕ، كالمجركحيف البف حباف ٖٕٛ/ٛ، كالجرح كالتعديل ٘ٔٗ/ٗ
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ككانت لو أحاديث يغمط فييا ككاف كثير الغمط  ،ةثق :كقاؿ عثماف الدارمي عف دحيـ ،في الحديث
ليف  :كقاؿ ابف أبي حاتـ عف أبيو ،كقاؿ مرة ضعيف ،ليس بثقة :كقاؿ النسائي ،في الحديث

سكيد  :حدثنى ابى قاؿ سمعت دحيما كقيل لو :كقاؿ عبد الرحمف ايضا ،الحديث في حديثو نظر
كقاؿ أبك  ،ه عمى ما في الكتاب ؟ فقاؿ: نعـبف عبد العزيز ممف إذا دفع إليو مف غير حديثو  قرأ 

كقاؿ  ،،نعـ :قمت لدحيـ كاف سكيد عندؾ ممف يقرأ إذا دفع إليو ما ليس مف حديثو ؟ قاؿ :حاتـ
كقاؿ أبك بكر البزار في  ،ضعيف الحديث :كقاؿ الخالؿ ،حديثو ليس بالقائـ :الحاكـ أحمدأبك 

ثـ  ،لو أحاديث مناكير بف حباف جدا كذكرضعفو اك  ،ليس بالحافع كال يحتج بو إذا انفرد :المسند
كلسكيد أحاديث صالحة  :كقاؿ ابف عدؼ ،كىك ممف استخير هللا فيو ألنو يقرب مف الثقات :قاؿ

  :كقاؿ الذىبي ،مما ال يتابعو الثقات عميو كىك ضعيف كما كصفكه "عامة حديثو"غير ما ذكرت ك
 ٔضعيف  :كقاؿ ابف حجر ،ضعيف

 :الخاصة
لكثرة غمطو ال يقبمكف  ،لكف ليس بالتضعيف الشديد ،مع العمماء عمى تضعيف سكيداج    

 كهللا اعمـ . ،لذلؾ ال يحتج بو ،انفراده
زعـ ابف  ،مكلى ىشاـ بف عبدالممؾ ،ل البصرةي، نز اليماميصالح بف أبي األخضر  -ٚٔ

 المبارؾ انو كاف خادما لمزىرؼ،  تكفي سنة بضع كخمسيف كمائة .
صالح بف أبي األخضر  :مفضل بف غساف بف الغالبي نا أبك زكريا يحيى بف معيف قاؿقاؿ ال  

 .ٕليس بالقكؼ كقدـ البصرة كليس منيـ 
 :ابن معين االخرى  أقوال
بف معيف اكقاؿ ابف ابى خيثمة سئل  ،ضعيف الحديث :قاؿ ابف الجنيد عف يحيى بف َمِعيف    

صالح  :بف معيف عف يحيىبف صالح معاكية كقاؿ  ،عف صالح بف ابى االخضر فقاؿ: ال شئ
كقاؿ الميث بف  ،ليس بشيء عف الزىرػ  :كقاؿ ابف معيف ،بف أبي األخضر بصرؼ ضعيف

 :كقاؿ عثماف بف سعيد الدارمي ،صالح بف أبي األخضر ضعيف :بف معيف يقكؿاسمعت  :عبدة
 :ؿ ابف أبي مريـكقا ،ليس بشئ في الزىرؼ  :قمت ليحيى بف معيف فصالح بف أبي األخضر؟ قاؿ

 :كقاؿ المركذؼ ،صالح بف أبي األخضر ليس حديثو عف الزىرؼ بشئ :بف معيف يقكؿاسمعت 
                                         

، ٘٘/ٗ،  كالتاريخ الكبير ٓٙ/ٕ، كالتاريخ الصغير ٛٚٔ/ٕ، كالعمل ألحمد ٕٙٗ/ٙالطبقات الكبرػ  (ٔ
، ٖٕٛ/ٛ، كالجرح كالتعديل ٚٛٔ، كالضعفاء لمنسائي ٙٚ، كعمل الترمذؼ ٕٙٔ/ٖ  كالضعفاء لمعقيمي

، كتيذيب الكماؿ، كالكاشف ٕ٘ٛ/ٗ، كالتعديل كالتجريح  ٕ٘/ ٘، كالكامل ٜٕكسؤاالت البرذعي البي زرعة 
 ٕٗٚ، كتقريب التيذيب ٚٛٔ/ٖ، كتيذيب التيذيب ٕٙٛ، كالمغني ٕ٘ٔ/ٕ

 . ٖٔٓ/ٖٕتاريخ دمشق  (ٕ
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لـ يكف زمعة بالقكؼ كىك أصمح  :بف معيفقاؿ يحيى  :كقاؿ الدكرؼ  ،كاف يحيى ال يحدث عنو
بف معيف اكقاؿ جعفر بف أباف الجماني سألت  ،ليس بشئ :كايضا ،مف صالح بف َأبي االخضر

 .ٔف صالح بف أبي األخضر فقاؿ ليس بشيء ع
  :العلماء في صالح أقوال
سمعت بف عدؼ أك معاذ بف معاذ يقكؿ: ألححنا عمى صالح بف أبي  :قاؿ عمي بف المديني   

فاختمط  ،كمنو ما لـ أسمع ،منو ما سمعت، كمنو ما عرضت :فقاؿ ،األخضر في حديث الزىرؼ 
ىل سمعت ىذا  :سألت صالح بف أبي األخضر فقمت لو :ؼ كقاؿ دمحم بف عبد هللا األنصار  ،عمي

فال أدرؼ ما ىذا  ،كمنو ما قرأت عميو ،منو ما حدثني بو :الزىرؼ ؟ فقاؿ ماـاإلالذؼ تركيو عف 
سمعت معاذ بف معاذ كذكر  :َكَقاؿ َعْمرك بف عمي ،يعتبر بو ،يستدؿ بو :أحمدكقاؿ  ،مف ىذا

سمعت مف الزُّْىِرّؼ كقرأت عميو فال أدرؼ ىذا مف  :سمعتو يقكؿ :صالح بف َأبي االخضر فقاؿ
كلكنو سمع كعرض  ،سمع كعرض ،لك كاف ىذا ىكذا كاف جيدا :ىذا. فقاؿ يحيى كىك إلى جنبو

كقاؿ  ،أحمد ماـكقاؿ المركذؼ: لـ يرضو اإل ،ال أدرؼ ىذا مف ىذا :فقاؿ ،ككجد شيئا مكتكبا
ليس بشيٍء  :كفي اخر ،ضعيف :في مكضعك ،صالح بف أبي األخضر عف الزىرؼ ليف :البخارؼ 

كقاؿ  ،يضعف في الحديث :كقاؿ الترمذؼ ،يكتب حديثوليس بالقكؼ  :كقاؿ العجمي ،عف الزُّْىِرؼّ 
كقاؿ الساجي:   ،صالح يحتج بو؟ قاؿ يستدؿ بو كيعتبر بو حمدقمت أل :أبك زرعة الدمشقي

كقاؿ أبك  ،ف الحديثصالح بف ابى االخضر لي :كقاؿ ابك حاتـ ،صدكؽ ييـ ليس بحجة
احدىما عرض  ،كاف عنده عف الزىرؼ كتابيف ،ضعيف الحديث ،صالح بف ابى االخضر:زرعة

قمت  :سمعت أبا داكد يقكؿ :قاؿ االجرؼ  ،كاآلخر مناكلة، فاختمطا جميعا فال يعرؼ ىذا مف ىذا
 :كايضا ،ال ىك كال زمعة :صالح بف أبي االخضر أكبر عندؾ أك زمعة ؟ قاؿ :ليحيى بف معيف

كقاؿ  ،كاف يحيى بف سعيد ال يحدث عنو :فقاؿ ،سئل أبك داكد عف صالح بف أبي االخضر
أصمو  :كقاؿ ابف حباف ،في بعض حديثو اضطراب :كقاؿ الباجي ،اتيـ في أحاديثو :الجكزجاني

مف اليمامة قدـ عمييـ بالبصرة كحدثيـ بيا ركػ عنو العراقيكف اختمط عميو ما سمع مف الزىرؼ 
 :كقاؿ البييقي ،يركؼ عف الزىرؼ أشياء مقمكبة ،كجد عنده مكتكبا فمـ يكف يميز ىذا مف ذاؾبما 

اختمف في االحتجاج  :كايضا ،ىك ممف يكتب حديثو عمى ضعفو :كقاؿ الييثمي ،ليس بالحافع
ىك  :كايضا ،يعتبر لحديثو :أحمدضعفو الجميكر كقاؿ  :كايضا ،بو كلـ ينسبو أحد إلى الكذب

 :كقاؿ سبط ابف العجمي ،ىك ضعيف يعتبر حديثو ،ضا: ىك ضعيف كقد كثقكاي ،ضعيف

                                         
، ٕٙٛ/ٗك ٕٙ/ٖ، كتاريخ ابف معيف بركاية الدكرؼ ٖٗ، كتريخ ابف معيف لمدارمي ٖ٘ٛت ابف الجنيد سؤاال (ٔ

 . ٖٔٓ/ٖٕ، كتاريخ دمشق ٖٙ/٘،       كالكامل البف عدؼ ٕٓٔ/ٗكتاريخ البخارؼ الكبير
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ألف عف بف شياب عرض ككتاب  ،ىك بصرؼ ال يعتبر بو :صالح الحديث،  قاؿ الدارقطني
كليس  :كقاؿ ابف حجر ،صالح الحديث :كقاؿ الذىبي ،ال :فقيل لو يميز بينيما ؟ فقاؿ ،كسماع

 .  ٔمف السابعة مات بعد األربعيف ،وضعيف يعتبر ب :كقاؿ ايضا ،صالح بذاؾ
  :الخاصة

كىك اف  ،اتفق اغمب النقاد عمى تضعيف صالح بف ابي االخضر كسبب ضعفو قد بينو ىك    
كبيف ما   ،ركايتو عف الزىرؼ لـ تكف معتبرة بسبب اختالطو كعدـ تمييزه بيف ما سمعو منو

لذلؾ فيك  ،عض العمماء صالح الحديثلذلؾ قاؿ عنو ب ،اال اف ضعفو ليس بالشديد ،عرض عميو
 ممف يعتبر بحديثيـ كيكتب كليس ممف يحتج بيـ . 

القاص  ،القارغ أبك بشر الَبْصِرّؼ  ،صالح بف بشير بف كادع بف َأبي بف َأبي االقعس -ٛٔ
مف االقاعسة مف كلد عامر بف حنيفة بف جارية بف مرة بف الحارث مف  ،المعركؼ بالمرؼ 

 كيقاؿ بعدىا . ،ىػٕٚٔت سنة  ،حسف الصكت "قاص"كىك رجل  ،لبصرةمف أىل ا ،عبدالقيس
 .ٕضعيف :بف َمِعيفعف ا ،الغالبي َقاؿ المفضل 

 :ابن معين االخرى  أقوال
عباس قاؿ  ،ليس بشىء :سمعت يحيى كسئل عف صالح المرؼ ؟ فقاؿ :كقاؿ ابف محرز   

بف مِعيف َلْيَس َلُو ِفي َرَأْيت ا :كايضا ،سَصالح المرؼ َلْيَس ِبِو َبأْ  :َسِمعت يحيى َيُقكؿ :الدكرؼ 
 :بف َمِعيفا عف  ،دمحم بف إسحاؽ الصاغانيك ،يزيد بف الييثـ الباداَكَقاؿ  ،َصالح المرؼ َكِبير رأػ

كاف قاصا ككاف كل حديث  :بف َمِعيفعف ا ،ف َأبي عثماف الطيالسيَكَقاؿ جعفر ب ،ليس بشيءٍ 
 .ٖيحدث بو عف ثابت باطال 

  :العلماء في صالح أقوال

                                         
عرفة ، كالمٕٓٔ/ٗ، كالتاريخ الصغير لمبخارؼ ٕٙ/ٕ، كالتاريخ الكبير لمبخارؼ ٓٙٔ/ٙطبقات ابف سعد  (ٔ

، ٕٔٗك ٜٖ٘/ٔ، كسؤاالت االجرؼ البي داكد ٚٗ/ٔ، كالثقات لمعجميٗٔ، كاحكاؿ الرجاؿ ٛٗٔ/ٖكالتاريخ 
، كالجرح كالتعديل ٕٙٙ/ٕ، كالضعفاء البي زرعة ٜٚٔ/ٖ، كالضعفاء لمعقيمي ٜ٘ٔكالضعفاء لمنسائي 

، كالتعديل ٕٔني ، سؤاالت البرقاني لمدارقطٖٙ/٘، كالكامل ٜٖٙ/ٔالمجركحيف البف حباف ، ك ٜٖ٘/ٛ
، كالكشف ٙٔٗ/ٔ، كمجمع الزكائد ٖٗٔ، كبحر الدـ ٕٔ٘/ٔ، كشرح عمل الترمذؼ ٖٖٛ/ٔكالتجريح لمباجي 

، كالنكت ٖٗٔ، كالمغني ٜٛٔ/ٗ، كميزاف االعتداؿ ٖٖٔ/ٕ، كالكاشف ٛ/ٖٔ، كتيذيب الكماؿ ٔ٘الحثيث 
 .  ٕٛٛلتيذيب ، كتقريب إٕٙ/ٖ، كتيذيب التيذيب ٚٙٙ/ٕعمى ابف الصالح البف حجر 

  ٖٜٕ/ٖتيذيب التيذيب  (ٕ
، ك تيذيب التيذيب ٔٙ/ٔ، كتاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز ٖٕٙك ٘ٓٔ/ٗتاريخ ابف معيف بركاية الدكرؼ  (ٖ

ٖ/ٕٜٖ 
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كَقاؿ  ،فضعفو جدا ،المرؼ بف بشير َسَألُت أبي عف صالح  :بف المدينيَعبد هللا بف عمي َقاؿ     
كاف  :بف حنبل أحمدكقاؿ  ،ضعيف ،ليس بشيءٍ  :ابف المديني عف ،دمحم بف عثماف بف َأبي َشْيَبة

 :ؿ الُبخاِرؼُّ كَقا ،كال يعرؼ الحديث ،حديثال صاحب قصص يقص ليس ىك صاحب آثار ك 
 ،يحدث بأحاديث مناكير عف قكـ ثقات مثل ُسَمْيماف التَّْيِميّ  :منكر الحديث َكَقاؿ َعْمرك بف عمي

 ،ككاف ييـ  في الحديث ،ضعيف الحديث ،كقتادة ،كثابت ،كالحسف كالجريرؼ  ،كىشاـ بف حساف
قمُت  :َبيد اآلجرؼ َكَقاؿ أبك عُ  ،كاف قاصا كاىي الحديث :كقاؿ الجكزجاني ،ككاف رجال صالحا

لو  ،ضعيف الحديث :َكَقاؿ النََّسائي ،ال :المرؼ ؟ فقاؿبف بشير يكتب حديث صالح  :ألبي داكد
كاف  :َكَقاؿ صالح بف دمحم البغدادؼ ،متركؾ الحديث :َكَقاؿ في مكضع آخر ،أحاديث مناكير

كعف  ،الجريرؼ  كعف ،يركؼ أحاديث مناكير عف ثابت البناني ،يقص كليس ىك شيئا في الحديث
ككاف مف المتعبديف كلـ  ،صالح بف بشير المرػ منكر الحديث ،ُسَمْيماف التَّْيِمّي أحاديث ال تعرؼ.

غمب عميو الخير كالصالح حتى  :كقاؿ ابف حباف ،يكتب حديثو ،يكف في الحديث بذاؾ القكػ 
الء عمى التكىـ الذؼ سمعو مف ثابت كالحسف كىؤ  اإلتقاف في الحفع فكاف يركؼ الحديثغفل عف 

فيجعمو عف أنس عف رسكؿ هللا صمى هللا عميو ك سمـ فظير في ركايتو المكضكعات التي يركييا 
ف كاف في الديف مائال عف طريق اإلعكجاج ككاف  ،عف األثبات كاستحق الترؾ عند االحتجاج كا 

كىك  ،ةالمرؼ مف أىل البصر بف بشير صالح  :كقاؿ ابف عدؼ ،يحيى بف معيف شديد الحمل عميو
صاحب ػ"كعامة أحاديثو منكرات ينكرىا األئمة عميو كليس ىك ب ،رجل قاص حسف الصكت

نما أتى مف قمة معرفتو باألسانيد كالمتكف  "حديث بل يغمط  ،كعندؼ أنو مع ىذا ال يتعمد الكذب ،كا 
 :كقاؿ ابف حجر ،ضعيف :كقاؿ الدارقطني ،ليس بالقكؼ عندىـ :الحاكـ أحمدكقاؿ أبك  ،شيئا
 . ٔيف مف السابعة ضع

   :الخاصة
كه رجل صالح اال انو ليس بصاحب صنعة في  ،اجمع العمماء عمى تضعيف صالح المرؼ 
 كىذا حاؿ القصاص مثمو . ،الحديث كليس لو معرفة باالساني كالمتكف 

نزيل  مف بنى النضير،  ،أبك الحارث المدني ،،صالح بف حساف االنصارؼ النضرػ  -ٜٔ
 دـ بغداد . حجازػ ق ،البصرة

                                         
، ٕٛٚ/ٗ، كالجرح كالتعديل ٜٛٔ/ٖ، كالضعفاء لمعقيمي ٕٓٔ/ٗ، كالتاريخ الكبير ٜٗ/ٕالتاريخ الصغير  (ٔ

، ٖ٘ٓ/ٜ، كتاريخ بغداد ٖٙ/٘، كالكامل ٖٔٚ/ٔ، كالمجركحيف البف حباف ٜٗزرعة كسؤاالت البرذعي البي 
، كتيذيب ٜٕٙ، كالمغني في الضعفاء ٜٛٔ/ٗ، كميزاف االعتداؿ ٖٖٔ/ٕ، كالكاشف ٙٔ/ٖٔكتيذيب الكماؿ 

 التيذيب، كتقريب التيذيب 



 107  

 

 . ندى عبدهللا خليل.م.دأ                  ية لساملعلوم اإلامجلة                تاريخ اإلمام َيحيى بن َمعين
                      (8( اللسنة )37العدد )    ِرَوايُة الغّابي جمعًا ودرالسة

 

 .ٔصالح بف حساف ليس بثقة  :قاؿ أبك زكريا ،قاؿ الغالبي
  :ابن معين االخرى  أقوال

بف كقاؿ معاكية  ،سألت يحيى عف صالح بف حساف ؟ فقاؿ: ليس بشئ :قاؿ عثماف بف سعيد
سمعت  :كقاؿ الدكرؼ  ،صالح بف حساف البصرؼ ليس حديثو بذاؾ :بف معيف عف يحيىصالح 

 .ٕيقكؿ: صالح بف حساف مدينى كليس حديثو بشئ يحيى بف معيف 
 
 

  :العلماء في صالح أقوال
سالت أبا داكد عف  :كقاؿ االجرؼ  ،منكر الحديث :كقاؿ البخارؼ  ،ضعيف :أحمدقاؿ       

 :كقاؿ النسائي ،في حديثو نكارة :كقاؿ في مكضع آخر ،ضعيف الحديث :صالح بف حساف فقاؿ
قينات "كاف صاحب  :كقاؿ ابف حباف ،عيف الحديث منكرض :كقاؿ ابك حاتـ ،متركؾ الحديث

شيد  ،ككاف ممف يركؼ المكضكعات عف االثبات حتى إذا سمعيا مف الحديث صناعتو " كسماع
بعض أحاديثو فييا  ،ىك إلى الضعف أقرب منو إلى الصدؽ :كقاؿ ابف عدؼ ،ليا بالكضع

مريا يمال الميدؼ ككاف سريا الخميفة أدرؾ  :قاؿ دمحم بف ُعَمر ،ضعيف :كقاؿ الدارقطني إنكار،
كقدـ الككفة فسمع منو  ،فيف كضعنو عند الناس ؼ يغنيفككاف عنده جكار  ،المجمس إذا تكمـ

 :كقاؿ ابك نعيـ ،اجمعكا عمى ضعفو :كقاؿ الخطيب البغدادؼ ،ككاف قميل الحديث ،الككفيكف 
 :كقاؿ الذىبي ،ف الثقاتيركؼ المكضكعات ع :كقاؿ ابف طاىر المقدسي ،منكر الحديث متركؾ

 .ٖمتركؾ مف السابعة  :كقاؿ ابف حجر ،ضعفكه
  :الخاصة

كمنيـ مف كصفو بالترؾ لركايتو المكضكعات  ،اجمع العمماء عمى تضعيف صالح بف حساف   
 فيك ضعيف متركؾ .  ،عف االثبات

                                         
  ٖٔٓ/ٜتاريخ بغداد  (ٔ
  ٜٖٛ/ٛ، ك الجرح كالتعديل ٓٙٔ/ٖمعيف ركاية الدكرؼ ، كتاريخ ابف ٖٗٔتاريخ ابف معيف ركاية الدارمي  (ٕ
، ٕٓٓ/ٖ، كالضعفاء لمعقيمي  ٖٓٔ/ٗ،  كالتاريخ الكبير ٕٙ/ٕ، كالتاريخ الصغير ٖٙٔ/ٔالعمل ألحمد  (ٖ

، كسؤاالت ٜٖٛ/ٛ، كالجرح كالتعديل ٚٛٔ، كالضعفاء لمنسائي ٛٓٔكعمل الترمذؼ  ٖٓٓ/ٕكسؤاالت االجرؼ 
، كمعرفة ٕٜٔ/ٗٔ، كالعمل لمدارقطني ٖ٘/ٕ،  كالكامل ٖٚٙ/ٔكالمجركحيف ، ٜٗالبرذعي البي زرعة 

، ٖٖٔ/ٕ، كالكاشف ٖٔ/ٖٔ، كتيذيب الكماؿ ٖٜ، كالضعفاء البي نعيـ ٛٛٔالتذكرة البف طاىر المقدسي 
 . ٕٛٛ، كتقريب التيذيب ٚٛٔ/ٖ، كتيذيب التيذيب ٜٕٚكالمغني 
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بف معيف إلى  نسبو يحيى ،تحكؿ الى الشاـ  كنزؿ الرممة ،صدقة بف يزيد خراساني األصل -ٕٓ
 ت نيف كخمسيف كمئة .  ،نزيل بيت المقدس ،دمشق لسكناه

 .ٕمف السميف  ٔىك أنبل :قاؿ الغالبي عف ابف معيف
 
 

 :ابن معين االخرى  أقوال
سمعت يحيى يقكؿ صدقة بف عبد هللا الدمشقي كصدقة بف يزيد الدمشقي  :قاؿ ابف الجنيد

ف يقكؿ صدقة بف يزيد الدمشقي صالح بف معياكقاؿ الدكرؼ: سمعت  ،ضعيفاف ليسا بشئ
 .ٖليس بو بأس  :كقاؿ ابك داكد عف يحيى ،الحديث

  :العلماء في صدقة أقوال
كقاؿ  :كقاؿ يعقكب بف سفياف ،منكر الحديث :كقاؿ البخارؼ  ،حديثو ضعيف :أحمد ماـقاؿ اإل   

 :بك حاتـكقاؿ ا ،ضعيف :كقاؿ العقيمي ،شيخ ثقة :قاؿ ابك زرعة ،الفسكؼ: حسف الحديث
كاف ممف يحدث عف الثقات باألشياء المعضالت عمى قمة ركايتو ال  :كقاؿ ابف حباف ،صالح

ما أقرب أحاديثو مف أحاديث صدقة  :كقاؿ ابف عدؼ ،يجكز االشتغاؿ بحديثو عند االحتجاج بو
 بف عبد هللا كصدقة بف مكسى المذيف تقدـ ذكرىما قبل ذكره يقرب بعضيـ مف بعض كثالثتيـ الى
الضعف أقرب منيـ الى الصدؽ كأحاديثيـ بعضيا مما يتابعكنو عمييـ كبعضيا ال يتابعيـ أحد 

 .ٗصدقة السميف كصدقة بف يزيد لينا الحديث  :كقاؿ إبراىيـ بف يعقكب السعدؼ ،عمييا
  :الخاصة

عف العمماء في صدقة بف يزيد الخراساني تبيف اف صدقة ينسب الى الض أقكاؿبعد استقراء      
فنرػ بعضيـ يكثقو كابي زرعة كاالكثر عمى تضعيفو لكف ليس بالجرح الشديد في  ،الغير شديد

 كيجرحو في قكؿ اخر .   ،كمف ىؤالء ابف معيف فنراه يحسف القكؿ فيو مرة ،حقو

                                         
ىػ، ككذلؾ طبعة سنة ٜٖٓٔ-ـٜٔٚٔ، الطبعة الثانية لسنة في لساف الميزاف نسخة مؤسسة االعممي، بيركت (ٔ

 ىػ :     )ابغل( بدؿ )انبل( . ٙٓٗٔ-ـٜٙٛٔ
، كالسميف ىك :صدقة بف عبدهللا السميف : ٕٗٔ/ٖ، لساف الميزاف ٖٚ/ ٕٗتاريخ دمشق البف عساكر  (ٕ

 ضعيف .  
 .  ٚٔٗ/ٗ، كتاريخ الدكرؼ ٜٖ٘سؤاالت ابف الجنيد  (ٖ
، كميزاف ٚٚ/٘، كالكامل ٖٗٚ/ٔ، كالمجركجيف البف حباف ٕٖٗ/ٛ، الجرح كالتعديل ٖٚ/ٗي الضعفاء لمعقيم (ٗ

 .   ٕٗٔ/ٖ، كلساف الميزاف ٚ٘/ ٚ، كسير اعالـ النبالء ٙٗٔ، كالمغني ٕٚٙ/ٖاالعتداؿ 
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مف تابعي اىل  ،عاصـ بف عبيد هللا بف عاصـ بف عمر بف الخطاب العدكؼ، المدني -ٕٔ
 ىػ .ٕٖٔككاف قد كفد إليو سنة  ،أبي العباسخالفة  فيمات  ،المدينة

بف معيف عاصـ بف عبيد هللا كابف عقيل متشابياف في ضعف قاؿ ا :الغالبيقاؿ المفضل 
 . ٔالحديث 

  :ابن معين االخرى  أقوال
َكَسَألتو  :كقاؿ الدارمي ،عاصـ بف ُعَبيد هللا ضعيف :كقاؿ ابف محرز عف يحيى بف َمِعيف    

كِرؼُّ  ،بيد هللا َفَقاَؿ َضِعيفَعف َعاِصـ بف ع َسِمعت  :كايضا ،ضعيف :عف يحيى ،َكَقاؿ َعباس الدُّ
يحيى َيُقكؿ َبمغِني َعف َمالؾ بف أنس َأنو َقاَؿ عجبا مف ُشْعَبة َىَذا الَِّذؼ ينتقى الرَِّجاؿ َكُىَك يحدث 

َعاِصـ بف عبيد هللا اَل كَ كفميح بف ُسَمْيَماف اْبف عقيل  :َعف َعاِصـ بف عبيد هللا كفي مكضع اخر
ِ؟ َفَقاَؿ: َلْيَس  :كقاؿ ابف ابي خيثمة ،يْحَتج ِبَحِديِثِيـْ  ُسِئَل َيْحَيى ْبُف َمِعيٍف: َعْف َعاِصـ ْبِف ُعَبْيد َّللاَّ

 ،كابف عقيل ،كسئل يحيى عف حديث سييل بف َأبي صالح. كالعالء بف عبد الرحمف :قاؿ ،ِبَذاؾَ 
كالعالء كسييل حديثيما قريب  ،عاصـ كابف عقيل أضعف األربعة :فقاؿ ،كعاصـ بف ُعَبيد هللا

عف يحيى  ،قاؿ إبراىيـ بف َسِعيد الجكىرؼ   ،أك قريب مف ىذا ،بالحجةكحديثيـ ليس  ،مف السكاء
قمت ليحيى بف معيف عبد هللا بف :كقاؿ مسمـ بف الحجاج ،عاصـ بف ُعَبيد هللا ضعيف :بف َمِعيف

ك قاؿ  ،عاصـ بف عبيد هللا ؟ فقاؿ: ما احب كاحدا منيما في الحديث دمحم بف عقيل احب اليؾ أك
 ،حدثنا يحيى بف معيف قاؿ عاصـ بف عبيد هللا بف عاصـ ضعيف :إبراىيـ بف سعيد الجكىرؼ 

كقاؿ  ،بف معيف يقكؿ عاصـ بف عبيد هللا ضعيف الحديثاسمعت  :بف أبي يحيى أحمدكقاؿ 
سمعت  :كقاؿ بف أبي مريـ ،ؿ عاصـ بف عبيد هللا ضعيفبف معيف قااعبد هللا بف الدكرقي ثنا 

بف اقرغ عمى  :كقاؿ عبد هللا بف شعيب ،بف معيف يقكؿ عاصـ بف عبيد هللا ضعيف الحديثا
كقاؿ معاكية عف يحيى قاؿ عاصـ بف  ،معيف عاصـ بف عبيد هللا بف عاصـ بف عمر يضعف

سئل يحيى بف معيف عف  :خيثمةكقاؿ أبك بكر بف أبي  ،عبيد هللا بف عاصـ المدني ضعيف
 .ٕعاصـ بف عبيد هللا فقاؿ ليس بذاؾ 

 :العلماء في عاصم بن عبيدهللا أقوال

                                         
 .  ٕٙ٘/ٕ٘تاريخ دمشق  (ٔ
كتاريخ ابف معيف ركاية ، ٖٚٔ، كتاريخ ابف معيف ركاية الدارمي ٗٚ/ٔتاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز  (ٕ

، ٘٘ٔ/ٗ، ك كالجرح كالتعديل ٕٕٙ/ٙ، كالكامل البف عدؼ ٕٖٚ/ٔ، كالضعفاء لمعقيمي ٓٚٔ/ٖالدكرؼ 
 .  ٕٙ٘/ٕ٘، كتاريخ دمشق ٕٚٔ/ٕكالمجركحيف البف حباف 
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ىك عندؼ  :ذكرنا عند يحيى القطاف ضعف عاصـ بف عبيد هللا فقاؿ :قاؿ عمى بف المديني    
 :صرة ؟ لقاؿلك قيل لو مف بنى مسجد الب ،كاف عاصـ بف ُعَبيد هللا :كقاؿ شعبة ،نحك ابف عقيل

كقاؿ  ،أف النبي ملسو هيلع هللا ىلص بناه ،حدثني فالف عف فالف :فالف عف فالف عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص. كفي ركاية لقاؿ
العدكؼ ليس عمى عاصـ بف عبيد هللا  :كقاؿ دمحم بف يحيى ،ىك مضطرب الحديث :ابك يكسف

معيف أييما أحب إليؾ عاصـ بف عبيد  سألت يحيى بف :مسمـ بف الحجاج ماـكقاؿ اإل ،"قياس"
كقاؿ ابراىيـ بف سعيد الجكىرؼ  ،لست أحب كاحدا منيما :هللا أك عبد هللا بف دمحم بف عقيل ؟ قاؿ

كاف االشياخ  :كقاؿ ابف ُعَيْيَنة ،عاصـ بف عبيد هللا بف عاصـ ضعيف :عف يحيى بف معيف قاؿ
ذكرنا عند يحيى بف َسِعيد  :بف المدينيكعف عمي  ،العدكؼ يتقكف حديث عاصـ بف ُعَبيد هللا 

بف اسمعت  :كقاؿ ايضا ،ىك عندؼ نحك ابف عقيل :فقاؿ يحيى ،ضعف عاصـ بف ُعَبيد هللا
كال يحتج  ،ينكر حديث عاصـ بف ُعَبيد هللا أشد االنكار. كقاؿ ابف سعد:كاف كثير الحديث ،ميدؼ

كَقاؿ  ،ما أقربيما :ف دمحم بف عقيل فقاؿعف عاصـ بف عبيد هللا كعبد هللا ب أحمد ماـكسئل اإل ،بو
كقاؿ  ،غمزه ابف ُعَيْيَنة في حفظو ،ضعيف الحديث :كقاؿ الجكزجاني ،منكر الحديث :الُبخاِرؼُّ 
بف يحيى قاؿ  :كقاؿ اآلجرؼ قمت ألبي داكد ،منكر الحديث :كقاؿ ابك زرعة ،ال بأس بو :العجمي

ال نعمـ مالكا ركػ  :َكَقاؿ النََّسائي ،صدؽ :اؿق ،ال يحتج بحديثكعاصـ  معيف فميح كابف عقيل 
 ،فإنو ركػ عنو حديث ا ،العدكؼ إال عاصـ بف ُعَبيد هللا  ،عف إنساف ضعيف مشيكر بالضعف

كفي  ،قد حمل الناس عنو :َكَقاؿ يعقكب بف َشْيَبة ،ضعيف ،عاصـ بف عبيدهللا :كقاؿ ايضا
ليف الحديث، ليس بالقكػ كال ممف يحتج  :َكَقاؿ أبك حاتـ ،كلو أحاديث مناكير ،أحاديثو ضعف

ِإّنُو ليس لُو  :ُيقاؿُ  ،ُمنكُر الحِديثِ  :كايضا ،مضطرُب الحديث :كايضا ،يكتب حديثو ،بحديثو
العدكؼ كعاصـ  ،عبد هللا بف عقيل يختمف عميو في األسانيد :بف نميراكقاؿ  ،حِديث  ُيعتمُد عميوِ 

لست احتج بعاصـ  :كقاؿ أبك بكر بف خزيمة ،كىك مضطرب الحديث ،منكر الحديث في األصل
كاف  ،كثير الكىـ :كقاؿ ابف حباف ،ضعيف الحديث :َكَقاؿ ابف خراش ،بف عبيد هللا لسكء حفظو

قد  :كقاؿ بف عدؼ ،فترؾ مف أجل كثرة خطئو كعاصـ يكتب حديثو ،فاحش الخطأ ،سيء الحفع
كىك مع  ،كقد احتممو الناس ،ات الناسكشعبة كغيرىـ مف ثق ،،الثكرؼ ك  ،ابف ُعَيْيَنة ركػ عنو 

اَرُقْطِنيُّ  ،في حديثو ليف :كقاؿ البزار في السنف ،ضعفو يكتب حديثو كلـ يكف بالحافع،  :َكَقاؿ الدَّ
مديني يترؾ كىك مغفل كال اعمـ احد اثنى عميو اال أبك مسمـ صالح بف  :كايضا ،كاف َسيء الِحفعِ 

عبيد هللا بف عاصـ بف عمر بف الخطاب مدني ال عاصـ بف  :بف صالح حدثني قاؿ أبي أحمد
فيو  :كقاؿ الييثمي ،ضعفو مالؾ كابف معيف :كقاؿ الذىبي ،ليس بذاؾ :كقاؿ الباجي ،بأس بو
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ضعيف مف الرابعة مات في أكؿ دكلة بني العباس  :كقاؿ ابف حجر ،كالـ كثير لغفمتو كقد كثق
 .ٔسنة اثنتيف كثالثيف 

  :الخاصة
كتعديل  ،سكػ العجمي ،ماء الجرح كالتعديل عمى تضعيف عاصـ بف عبيدهللانرػ اف عم    

ائمة الجرح  أقكاؿكثكثيقو مردكد اذا خالف  ،العجمي ال يؤخذ بو معركؼ بالتساىل  التكثيق
لكف مع تضعيف العمماء لعاصـ اال اننا نراىـ قد كتبكا  ،وأقكالكما انيـ ال يعتدكف  ،كالتعديل
يشدد في يعني شعبة بف الحجاج شعبتكـ  :قاؿ لي مالؾ :ميماف الجيضميقاؿ قرة بف س ،حديثو

 كقد تركو العمماء لسكء حفظو . ،العدكؼ الرجاؿ كقد ركػ عف عاصـ بف عبيد هللا 
أبك الحسف القرشي  :كُيقاؿ ،أبك الحسيف ،عاصـ بف عمي بف عاصـ بف صييب الكاسطي -ٕٕ

ثـ عاد  ،قدـ بغداد كحدث بيا زمانا طكيال ،بكر الصديقمكلى قريبة  بنت دمحم بف َأبي  ،التَّْيِميّ 
 ىػ .ٕٕٔكمات بيا سنة  ،إلى كاسط

 .ٕفذمو كاتيمو ،عف عاصـ بف عمي ،سألت يحيى بف َمِعيف :َقاؿ المفضل بف غساف الغالبي
  :ابن معين االخرى  أقوال
كَقاؿ صالح بف ليس بثقة،  :كفي ركاية ،ليس بشيءٍ  :بف َمِعيفعف ا ،قاؿ معاكية بف صالح   

 ،سألتو :كَقاؿ أبك بكر المركذؼ ،كاف عاصـ بف عمي ضعيفا :قاؿ يحيى بف َمِعيف ،دمحم الحافع
كل عاصـ في الدنيا  :بف َمِعيف قاؿإف ا :فقمت ،ف عاصـ بف عميعَ  ،بف حنبل أحمديعني 
لي يحيى بف قاؿ  :كقاؿ ابف الجنيد ،كاف حديثو صحيحا ،ما أعمـ منو ِإالَّ َخْير ا :قاؿ ،ضعيف

 ،بف َمِعيفا  َكَقاؿ الحسيف بف فيـ عف ،عاصـ ليس بشيءٍ  -ابتداء كلـ أسألو عنو  -َمِعيف يكما 
كميـ كانكا عنده  ،كآؿ أبي أكيس ،كعمي بف عاصـ ككلده ،المحبر بف قحذـ ككلده :مف أشر قكـ
ف عمي بف عاصـ كذكر عاصـ ب -ف معيف سمعت اب :كقاؿ ُعَبيد هللا بف دمحم الفقيو ،ضعافا جدا

                                         
 ، كالعمل ألحمدٔ/ٕ، كالثقات  لمعجمي  ٕٜ/ٕ، كالتاريخ الصغير لمبخارؼ ٜٚٔ/ٔالتاريخ الكبير لمبخارؼ  (ٔ

، كالعمل البف ٘٘ٔ/ٗك كالجرح كالتعديل  ،ٕٖٚ/ٔ، كالضعفاء لمعقيمي ٙٗٙ/ٕ، كالضعفاء البي زرعة ٚٙ/ٕ
، كالعمل لمدارقطني ٕٕٙ/ٙ، كالكامل البف عدؼ ٕٚٔ/ٕ، كالمجركحيف البف حباف ٕٗٗك ٘ٔ/ٔابي حاتـ 

، كشرح ٕٙ٘/ٕ٘، كسؤاالت البرذعي، كتاريخ دمشق ٖٜٔ/ٖ، كالتعديل التجريح ٗٛٔ/ٕك ٕٕ/ٕ، كٜٓ/ٔ
، كالمغني في الضعفاء ٙٓ٘ – ٓٓ٘/ ٖٔ، كتيذيب الكماؿ ٖٛٗ/ٖ، كمجمع الزكائد ٕٛٗ/ ٔعمل الترمذؼ

 .  ٖٛٓ، كتقريب التيذيب ٔ٘ٔ
 ٛٓ٘/ٖٔ، كتيذيب الكماؿ ٕٚٗ/ٕٔتاريخ بغداد  (ٕ
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بف بد هللا الجعفي الككفي سمعت اكقاؿ أبك ع ،كذاب ابف كذاب :فقاؿ -بف صييب الكاسطي 
 .ٔعاصـ بف عمي سيد مف سادات المسمميف :معيف يقكؿ

  :العلماء في عاصم أقوال
قد  :أحمدكقاؿ  ،ثقة كليس بالمعركؼ بالحديث كيكثر الخطأ فيما حدث بو :قاؿ ابف سعد   

ما كاف  ،صحيح الحديث ،قميل الغمط :كقاؿ ايضا، ما أقل خطأه ،ي بعض حديثوعرض عم
شيدت مجمس  :كقاؿ العجمي ،ثقة :كقاؿ ابف قانع ،ككاف إف شاء هللا صدكقا ،أصح حديثو

 ،ككاف رجال مسكدا ،فحزركا مف شيده ذلؾ اليـك ستيف كمائة ألف ،الكاسطيعاصـ بف عمي 
عاصـ بف عمي بف عاصـ ؟  قاؿ:  :قيل لو أحمدسمعت  :كدكقاؿ ابك دا ،ككاف ثقة في الحديث

قاـ  ،كلكف أبكه كاف ييـ في الشيء ،ما أقل الخطأ فيو ،حديثو حديث مقارب حديث أىل الصدؽ
إف ابف معيف قاؿ  حمدقمت أل :كقاؿ المركذؼ ،بمكضع أرجك أف ُيثيبو هللا بو الجنة سالـمف اإل

 ،إال خيرا كاف حديثو صحيحا ا أعمـ في عاصـ قاؿ م ،في الدنيا ضعيفبف عمي كل عاصـ 
 :كقاؿ ابف عدؼ ،كذكره ابف حباف في الثقات ،صدكؽ  :كقاؿ ابك حاتـ ،ضعيف :كقاؿ النسائي

كساؽ  -عاصـ بف عمي ال أعرؼ لو شيئا منكرا في ركاياتو إال ىذه األحاديث التي ذكرتيا 
شيخ  :كقاؿ الذىبي ،إال فيما ذكرت كقد حدثناه عنو جماعة فمـ أر بحديثو بأسا -احاديث عدة 

كقاؿ ابف  ،قدـ بغداد كأممى بيا كتزاحمكا عميو ،ثقة مكثر :كفي مكضع اخر ،البخارؼ صدكؽ 
 .ٕصدكؽ ربما كىـ :حجر

  :الخاصة
عمى الرغـ مف تضعيف ابف معيف لعاصـ بف عمي فقد اعمى مف شانو العمماء كلـ يذمكه ذما    

انما ليس باعمى درجات  ،يـ انيـ اتفقكا عمى تعديموأقكالؿ كنرػ مف خال ،شديدا كابف معيف
 كهللا اعمـ .  ،التعديل

                                         
، ٛٓ٘/ٖٔ، كتيذيب التيذيب ٕٚٗ/ٕٔ، كتاريخ بغداد ٕٗٗ/ٖ، كالكامل ٕٕٔك ٙ٘ٔسؤاالت ابف الجنيد  (ٔ

 .  ٖٚ/ٗكتيذيب التيذيب 
، كمعرفة ٚٗٔ/ٙ،  كالتاريخ الكبير ٜٚ/ٕ، كالتاريخ الصغير ٖٓٔ/ٔالعمل ألحمد ، ك ٘ٚٔ/ٙالطبقات الكبرػ  (ٕ

، كعمل ٖٖ، كسؤالت ابي داكد ألحمد ٖٗٗ/ٖ، كالعمل ألحمد ٕٓٓ/ٖ، كالضعفاء لمعقيمي  ٔ/ٕالثقات 
، ٜٗ، كسؤاالت البرذعي البي زرعة ٖٚٗ/ٖكالتعديل  ، كالجرحٚٛٔ، كالضعفاء لمنسائي ٛٓٔالترمذؼ 
، تاريخ بغداد ٔٙ٘/ٕ، كاليداية كاالرشاد ٕٜٔ/ٗٔ، كالعمل لمدارقطني ٕٗٗ/ٖ،  كالكامل ٕٕٓ/ٚكالثقات 

، ٖٜ، كالضعفاء البي نعيـ ٛٛٔ، كمعرفة التذكرة البف طاىر المقدسي ٙٛ/ٗ، كالتعديل كالتجريح ٕٚٗ/ٕٔ
، كتيذيب ٕٔٗ/ٗ، كميزاف االعتداؿ ٜٕٓ/ٔ، كتذكرة الحفاظ ٖٗٔ/ٕالكاشف ، ك ٛٓ٘/ٖٔكتيذيب الكماؿ 

 ٖٛٓ، كتقريب التيذيب ٖٚ/ٗالتيذيب 
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ككاف  ،أصمو ككفي ،أبك مسعكد مكلى بنى زىرة ،عبد االعمى بف ابى المساكر الجرار -ٖٕ
 ىػ .ٓٙٔتكفي بعد سنة  ،كقدـ بغداد كحدث بيا ،يسكف المدائف
يد بف ىاركف يقاؿ لو عبد األعمى بف أبي سألت يحيى عف شيخ حدثنا عنو يز  :قاؿ الغالبي

 .ٔليس بثقة  :فقاؿ ،المساكر
  :ابن معين االخرى  أقوال
عبد اأَلْعَمى بف َأِبي اْلُمساكر، أبك َمْسُعكد اْلَجرَّار،  :بف َمِعْيٍف َيُقكؿُ َسِمْعُت ا :قاؿ ابف الجنيد     

يف يقكؿ عبد االعمى بف ابى المساكر سمعت يحيى بف مع :كقاؿ ابف محرز ،َلْيَس ِبَشْيٍء، َكذَّاب
الدكرؼ كقاؿ  ،أرجك أف يككف صالحا كلـ ندركو نحف :كقاؿ أبك داكد عف بف معيف ،ليس بشئ

 :بف معيفا كقاؿ عبد هللا الدكرقي عف ،عبد االعمى بف ابى المساكر ليس بشئ :بف معيفا عف 
 كقد ركػ غير كاحد عف  :طيبكقاؿ الخ ،"الجرار "عبد األعمى بف أبي المساكر ليس بثقة كىك

 
 .ٕيحيى بف معيف الطعف عميو كسكء القكؿ فيو 

  :االعلى العلماء في عبد أقوال
عبد األعمى بف أبي المساكر منكر  :كقاؿ البخارؼ  ،ضعيف ليس بشئ :قاؿ عمي بف المديني    

 :ائيكقاؿ النس ،ليس بشئ :كقاؿ ابك داكد ،ضعيف ليس بحجة :بف عماركقاؿ ا ،ككفيالحديث  
 ،متركؾ الحديث :كقاؿ ابف نمير ،كقاؿ في مكضع آخر: ليس بثقة كال مأمكف  ،متركؾ الحديث
 ،ىك ضعيف جدا :كسئل أبك زرعة عف عبد االعمى الجرار فقاؿ  ،ضعيف :كقاؿ الدارقطني
كاف ممف يركػ عف االثبات ما  :كقاؿ ابف حباف ،ضعيف الحديث شبو المتركؾ :كقاؿ ابك حاتـ
كقاؿ ابف  ،ث الثقات حتى إذا سمعيا المبتدػ في ىذه الصناعة عمـ أنيا معمكلةال يشبو حدي

 ،الحاكـ: ليس بالقكؼ عندىـ أحمدأبك  كقاؿ ،عامة أحاديثو مما ال يتابعو عميو الثقات :عدؼ
كقاؿ ابف  ،ضّعفو الكلّ  :كفي مكضع اخر ،ضعفكه :كقاؿ الذىبي ،منكر الحديث :كقاؿ الساجي

 .ٖمتركؾ كذبو بف معيف مف السابعة  :ع اخركفي مكض ،ليف :حجر

                                         
 ٙٙ/٘، كتيذيب التيذيب ٖٙٙ/ٙٔ، كتيذيب الكماؿ ٛٙ/ٔٔتاريخ بغداد  (ٔ
، كتاريخ ابف معيف ركاية ابف ٗٓٗك ٖٙٚ/ٗ، كتاريخ ابف معيف ركاية الدكرؼ ٓ٘ٔسؤاالت ابف الجنيد  (ٕ

، ٖٙٙ/ٙٔ، كتيذيب الكماؿ ٛٙ/ٔٔتاريخ بغداد ، ك ٖٖٔ/ٖ، كالكامل ٜ٘/ٔ، كالضعفاء لمعقيمي ٗ٘/ٔحرز م
 ٙٙ/٘كتيذيب التيذيب 

،  كسؤاالت ٕٕ/ٙ، كالتاريخ الكبير ٔٗ/ٕ،  كالتاريخ الصغير ٖٙسؤاالت ابف ابي شيبة لعمي بف المديني  (ٖ
، ٖٙٛ/ٕ، كالعمل البي حاتـ ٕ٘/ٖجرح كالتعديل ، كالٜٕٓ، كالضعفاء لمنسائي ٖٖٓ/ٕاالجرؼ البي داكد 

تاريخ بغداد ك ، ٖٖٔ/ٖ، كالكامل ٖٔٓ/ٕ، كالمجركحيف البف حباف ٖٕٖ/ٕكسؤاالت البرذعي لمرازؼ 
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  :الخاصة
كاتيمو قسـ متيـ  ،االعمى بف ابي المساكر تضعيفا شديدا اغمب العمماء عمى تضعيف عبد   

 . بالترؾ كالكذب
 ،أبك دمحم المدني ،مكالىـ ،القرشي ،َعبد هللا بف ذككاف :كاسمو ،عبد الرحمف بف َأبي الزناد -ٕٗ

 ىػ . ٗٚٔتكفي ببغداد سنة 
 .ٔضعيف :َقاؿ المفضل بف غساف الغالبي عف يحيى بف َمِعيف

  :ابن معين االخرى  أقوال
َناد ؟ َفَقاؿَ  :قاؿ الدارمي ليحيى       كقاؿ أبك داكد عف  ،َضِعيف :قمت فعبد الرَّْحَمف بف أبي الزِّ
كقاؿ ابف  ،، عبد الرحمف بف أبي الزناد"ىشاـ بف عركة "أثبت الناس في   :بف معيفيحيى 
ـْ َيُكْف َيْثُبُت،  ،ليس بشيءٍ  ،ليس ممف يحتج بو أصحاب الحديث :بف َمِعيفعف ا ،محرز َل

ال  :بف معيفيحيى كقاؿ الدكرؼ عف  ،ضعيف :بف َمِعيفعف ا ،معاكيةكقاؿ  ،َضِعْيُف اْلَحِدْيثِ 
جب ممف إني ألع :يقكؿ ،سمعت يحيى بف معيف :كقاؿ سميماف بف أيكب البغدادؼ ،يحتج بحديثو

بف معيف عف ابف سألت ا :بف دمحم الحضرمي أحمدكقاؿ  ،يعد في المحدثيف فميحا كابف أبي الزناد
 .ٕضعيف :فقاؿ لي ،أبي الزناد

  :العلماء في عبدالرحمن أقوال
 ،أفسده البغداديكف  ،كما حدث ببغداد ،" صحيح " بف المديني: ما حدث بالمدينة فيكاقاؿ    

ككاف يقكؿ في حديثو عف  ،خطط عمى أحاديث عبد الرحمف بف َأبي الزناد ،ابف ميدؼ  كرأيت
كاف نبيال في  :كقاؿ الكاقدؼ ،فالف كفالف كفالف ،عدىـ ،كلقنو البغداديكف عف فقيائيـ ،مشيختيـ

كقاؿ ابف  ،كثير الحديثعالما ككاف  ،فكاف يستعيف بأىل الخير كالكرع كلي خراج المدينة  ،عممو
مضطرب  :بف حنبل أحمدكقاؿ  ،ككاف يضعف لركايتو َعف أبيو ،الحديثكاف كثير  :سعد

فيو  :كَقاؿ َعْمرك بف عمي ،كفي حديثو ضعف ،صدكؽ  ،ثقة :َكَقاؿ يعقكب بف َشْيَبة ،الحديث
كقاؿ  ،كاف ابف ميدؼ يخط عمى حديثو ،"بغدادػ" أصح مما حدث ب ،ما حدث بالمدينة ،ضعف

يكتب  ،ال يحتج بو :َكَقاؿ أبك حاتـ ،ال يحتج بحديثو :َسائيَكَقاؿ النَّ  ،ثقة :الترمذؼ كالعجمي
 :كقاؿ الساجي ،ال يتابع عميو ىك ممف يكتب حديثو ،كبعض ما يركيو :كقاؿ ابف عدؼ ،حديثو

                                                                                                                     
، ٖٙ/ٔ، كتبصير المنتبو ٖٕٙ/ٖ، كتاريخ اإلسالـ ٓٛٔ/ٕ، كالكاشف ٖٙٙ/ٙٔ، كتيذيب الكماؿ ٛٙ/ٔٔ

 . ٖٚٙ، كتقريب التيذيب ٙٙ/٘كتيذيب التيذيب 
 ٜٛ/ٚٔ، كتيذيب الكماؿ ٕٕٛ/ٓٔتاريخ بغداد   (ٔ
، ٕٚ٘/ٖ، كتاريخ ابف معيف ركاية الدكرؼ ٖٗ/٘، كالضعفاء لمعقيمي ٔ٘ٔتاريخ ابف معيف ركاية الدارمي  (ٕ

  ٜٛ/٘ٔ، كتيذيب الكماؿ ٕٕٛ/ٓٔ، كتاريخ بغداد ٖٚ/ٔكتاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز 
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الحاكـ: ليس بالحافع  أحمدأبك كقاؿ  ،كما حدث بالمدينة أصح مما حدث ببغداد ،فيو ضعف
صدكؽ  :كقاؿ ابف حجر ،ركػ َعف أبيو أشياء لـ يركىا :َكَقاؿ صالح بف دمحم البغدادؼ ،عندىـ

 .  ٔتغير حفظو لما قدـ بغداد ككاف فقييا مف السابعة
  :الخاصة

ارػ اف العمماء قد ضعفكا حديث عبدالرحمف بف ابي الزناد بسبب خفة ضبطو عند قدكمو     
 كهللا اعمـ .  ،ما لـ يركىاكاالمر االخر انو كاف يركؼ احاديث عف ابيو  ،فكاف يتمقف ،الى بغداد

 ،شامي سكف بغداد كحدث بيا ،أبك سعيد ،الكحاظي ،الكالعي ،عبد القدكس بف حبيب -ٕ٘
 كمات بالعراؽ عند أبي جعفر .

 :عف عبد القدكس يحدث عف عطاء كعف مكحكؿ فقاؿبف معيف سمعت يحيى  :قاؿ المفضل
 .ٕشيخ شامي مطركح الحديث

  :ابن معين االخرى  أقوال
 َٖسِمعت يحيى َيُقكؿ عبد القدكس َشامي َضِعيف :قاؿ الدكرؼ      
  :العلماء في عبدالقدوس أقوال
عبد القدكس  :كقاؿ البخارؼ  ،الشامي كىنا حدابف حبيب بف حنبل: عبد القدكس  أحمدقاؿ     

 :كفي مكضع اخر ،كمجاىد كمكحكؿ كعطاء أحاديث مقمكبةكالشعبي بف حبيب يركؼ عف نافع 
كقاؿ  ،أبك سعيد عبد القدكس ذاىب الحديث :كقاؿ مسمـ بف الحجاج ،ديثو مناكيرفي ح

كقاؿ أبك زرعة عف عبد القدكس بف  ،عبد القدكس أبك سعيد ال ينفع الناس بحديثو :الجكزجاني
كقاؿ  ،أبك سعيد عبد القدكس بف حبيب متركؾ الحديث :كقاؿ أبك بشر الدكالبي ،ضعيف :حبيب

فإني  بف حبيب بف المبارؾ يفصح بقكلو كذاب إال لعبد القدكست عبدهللا ما رأي :عبد الرزاؽ
عمر بف ال أشيد عمى أحد بالكذب إال عمى  :كقاؿ إسماعيل بف عياش ،سمعتو يقكؿ لو كذاب

حدثتو بحديث عف رجل فطرحني  عبدالقدكس  :كقاؿ ،عبد القدكس بف حبيبمكسى الكجييي ك 
 عبد القدكس بف حبيب :كقاؿ عمرك بف عمي ،ثالثكطرح الذؼ حدثتو عنو كحدث بو عف ال

يركؼ عف أبي الثكرؼ كاف سفياف  :المكصميكقاؿ ابف عمار  ،أجمع أىل العمـ عمى ترؾ حديثو
نما ىك عبد القدكس كناه كلـ يسمو كىك ذاىب الحديث سألت أبا  :كقاؿ اآلجرؼ  ،سعيد الشامي كا 

                                         
، ٜٗٗ/٘، كالجرح كالتعديل ٘ٔ/ٕ، كمعرفة الثقات لمعجمي ٛٔٔ/٘كبير ، كالتاريخ الٕٚ٘/ٗطبقات ابف سعد  (ٔ

 ٖٚٛ، كتقريب التيذيب ٚٔٔ/٘، كتيذيب التيذيب ٜٛ/٘ٔ، كتيذيب الكماؿ ٕٕٛ/ٓٔك تاريخ بغداد 
 ٕٓٗ/ٖٙتاريخ دمشق  (ٕ
 ٗ٘/ٖ، كالجرح كالتعديل ٜٜٖ/ٗتاريخ ابف معيف بركاية الدكرؼ  (ٖ
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 :كقاؿ ابك حاتـ ،متركؾ الحديث :نسائيكقاؿ ال ،داكد عف عبد القدكس الشامي قاؿ ليس بشئ
كقاؿ ابف  ،ليس بثقة كال مأمكف سكتكا عنو :كفي مكضع اخر ،متركؾ الحديث كاف ال يصدؽ

كاف يضع الحديث عمى الثقات ال يحل كتابة حديثو كال الركاية عنو ككاف ابف المبارؾ  :حباف
منكر  :كقاؿ ابف عدؼ ،امييقكؿ ألف أقطع الطريق أحب إلي مف أف أركؼ عف عبد القدكس الش

فيؤالء  :النككؼ في شرحو لمسمـ في المقدمة مع غيره ثـ قاؿ :كقاؿ النككؼ  ،الحديث إسنادا كمتنا
الجماعة المذككركف كميـ متيمكف متركككف ال يتشاغل في حديثيـ لشدة ضعفيـ كشيرتيـ بكضع 

 . ٔترككه  :قاؿ الذىبي ،الحديث
  :الخاصة

كاكثرىـ عمى تشديد ضعفو  ،عكا عمى تضعيف عبدالقدكس بف حبيبنرػ اف العمماء اجم 
 فكصفكه بالترؾ كالكضع كالكذب . 

كقد قيل  ،مف أىل حمص ،أبك دمحم الحمصي الشامي ،األسدؼ ،عبد هللا بف دينار البيراني -ٕٙ
 كرجح ابف عساكر كالمزؼ انو حمصي .  ،مف أىل دمشق

 .ٕضعيفشامي  :قاؿ المفضل الغالبي عف ابف معيف
  :ابن معين االخرى  أقوال
مف  :فقاؿ ،َسِمعت يحيى َكَسَألتو َعف َحِديث بف َعيَّاش َعف عبد هللا بف ِديَنار :قاؿ الدكرؼ      

مف يْركػ َعنُو سكػ ِإْسَماِعيل بف َعيَّاش ؟  :قمت ،َشامي حمصي :عبد هللا بف ِديَنار َىَذا ؟ َقاؿَ 
 .ٖغير ِإْسَماِعيل بف َعيَّاش  َما سمعَنا أحدا يْركػ َعنوُ  :َقاؿَ 

  :العلماء في عبدهللا بن دينار أقوال
ا  ،البيرانيَعبد هللا بف دينار  :َكَقاؿ النََّسائي ،يتأنى في حديثو :قاؿ الجكزجاني      ال نعمـ أحد 

قمُت ألبي زرعة عبد هللا بف دينار الشامي  :كقاؿ البرذعي ،ركػ عنو غير إسماعيل بف عياش
الحاكـ  أبك عبد هللا كقاؿ ،شيخ ليس بالقكؼ منكر الحديث  :كقاؿ أبك حاتـ ،ربما أنكر قاؿ شيخ

 ،ليس بالقكؼ  ،ال يشبو حديثو حديث الناس :كقاؿ األزدؼ ،ىك عندؼ ثقة :عف أبي عمي الحافع
مف المتقنيف سمع عطاء كنافعا  :كقاؿ في مكضع اخر ،عزيز الحديث جدا :قاؿ ابف حباف

 زيز الحديث يغربكأقرانيما ككاف ع
                                         

، كالجرح ٕٛٓ، كالضعفاء لمنسائي ٖ٘/ٙ، كالتاريخ الكبير ٛٗ/ٕيخ الصغير، كالتار ٚٛٔالكنى لمدكالبي  (ٔ
، كتاريخ دمشق ٕٙٔ/ٔٔ، كتاريخ بغداد ٜٖ٘/ٖ، كالكامل ٖٔٔ/ٕ، كالمجركحيف البف حباف ٗ٘/ٖكالتعديل 

 ، ٔٗٗ/ٗ، كميزاف االعتداؿ ٖٜٔ، كالمغني ٙٔٗ/ٖٛ
 ٚٗٔ/ٗذيب ، كتيذيب التي٘ٚٗ/ٗٔ، كتيذيب الكماؿ ٖٚ/ٕٛتاريخ دمشق  (ٕ
 . ٚٗٗ/ٗتاريخ ابف معيف بركاية الدكرؼ  (ٖ
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كلعبد هللا بف دينار غير ما ذكرت مف الحديث كليس بالكثير ال أعمـ يركؼ عنو  :كقاؿ ابف عدؼ
كقاؿ  ،فيو ضعف :كقاؿ الذىبي ،ضعيف ال يعتبر بو :كقاؿ الدارقطني ،غير إسماعيل بف عياش

 .ٔضعيف مف الخامسة  :ابف حجر
  :الخاصة

كالذؼ  ،كانكركا ركايتو عف اسماعيل بف عياش ،دينار لقمتيا انكر العمماء ركاية عبدهللا بف    
كالقسـ االخر  ،يـ انيـ عابكا عميو النكارة في احاديثو فنرػ قسـ منيـ صرح بذلؾأقكاليظير مف 

ابف حباف كابك  أقكاؿسكػ احد  ،داللة عمى اتياميـ لو بالنكارة ،ال يشبو حديثو حديث الناس :قاؿ
 كهللا اعمـ .  ،العمماء أقكاؿيـ بعد أقكالالى كال يمتفت  ،عمي الحافع

مكلى أـ سممة  ،المديني أبك عبد الرحمف ،عبد هللا بف زياد بف سميماف بف سمعاف القرشي -ٕٚ
 كلي قضاء المدينة .  ،زكج النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 .ٕضعيف ،عبد هللا بف سمعاف ليس بثقة :بف معيفالغالبي عف اقاؿ 
  :االخرػ ابف معيف  أقكاؿ

بف كقاؿ ا ،عبد هللا بف زياد بف سمعاف مديني ليس حديثو بشئ :بف معيف قاؿ معاكية عف يحيى
بف سمعت يحيى  :كقاؿ عباس الدكرؼ  ،ابف سمعاف ليس بثقة :بف معيف يقكؿأبي مريـ سمعت ا

 .ٖيقكؿ ابف سمعاف مديني ضعيف الحديثمعيف 
  :العلماء في ابن لسمعان أقوال
أنو حدث عنو بأحاديث كهللا ما  :كقاؿ ىشاـ بف عركة في بف سمعاف ،كاف كذابا :ؾقاؿ مال    

كاف ضعيفا في الحديث رماه مالؾ  :كعف مجاىد كدمحم بف المنكدر ،حدثتو بيا كلقد كذب عمي
كقاؿ  ،متركؾ الحديث :أحمدكقاؿ  ،ذاؾ عندنا ضعيف ضعيف :كقاؿ عمي بف المديني ،بالكذب

 ،ف يعرؼ ابف سمعاف بالمدينة بالصالة كلـ يكف يعرؼ بالحديثإنما كا :في مكضع اخر
اظف بف سمعاف كاف يضع لمناس يعنى  :بف صالح أحمدكقاؿ  ،كالشاميكف أركػ الناس عنو

إف  :فقمت ،ثقة :فقاؿ ،سألت عبد هللا بف كىب عف عبد هللا بف زياد بف سمعاف :كقاؿ ،الحديث
كقاؿ  ،سكتكا عنو :كقاؿ البخارؼ  ،بعضيـ في بعضال يقبل قكؿ  :مالكا يقكؿ فيو كذاب فقاؿ

 ،قاؿ أبك مسير يعني صالة ،لـ يكف بف سمعاف صاحب عمـ إنما كاف صاحب عمكد :األكزاعي
                                         

، كالثقات البف حباف ٜٕٖ/ٕ، كسؤاالت البرذعي البي زرعة ٛٗ/ٗ، كالجرح كالتعديل ٖٔ/٘التاريخ الكبير  (ٔ
، كالمغني ٘ٚٗ/ٗٔ، كتيذيب الكماؿ ٕٕ٘/ٕ،  كالكامل البف عدؼ ٗٓٔ/ٔ، كمشاىير عمماء االمصارٔٔ/ٙ

 ٜٕٖ، كتقريب التيذيب ٚٗٔ/ٗذيب التيذيب ،  كتيٓٙٔفي الضعفاء 
 ،ٕٙٚ/ٕٛ، كتاريخ دمشق ٚ٘ٗ/ٜتاريخ بغداد  (ٕ
 ، ٕٙٚ/ٕٛ، كتاريخ دمشق ٕ٘ٔ/ٕكالكامل ،  ٕٕ٘/ٖتاريخ ابف معيف بركاية الدكرؼ    (ٖ
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أتى العراؽ  :ذاىب .. سمعت أبا مسير سمعت سعيد بف عبد العزيز يقكؿ :كقاؿ الجكزجاني
سالت أبا داكد عف عبد  :كقاؿ االجرؼ  ،مف كتبو فزادكا فييا فقرأه عمييـ فقالكا كذابىك فأمكنيـ 

كاف متركؾ  :كقاؿ ابك بكر المركزؼ  ،عبد هللا بف سمعاف كاف مف الكذابيف :هللا بف سمعاف فقاؿ
 ،ىك ال شيء :، كقاؿ ابك زرعة"متركؾ "كقاؿ النسائي عبد هللا بف زياد بف سمعاف  ،الحديث

 ،الضعف عمى حديثو كركاياتو بيف :دؼقاؿ ابف ع ،الترؾ ضعيف الحديث سبيمو  :كقاؿ ابك حاتـ
متركؾ  :كقاؿ الدارقطني ،يركؼ عف مف لـ يرهيحدث بما لـ يسمع ك كاف  :كقاؿ ابف حباف

كقاؿ  ،عبد هللا بف زياد بف سمعاف ضعيف الحديث متفق عمى ضعفو :كقاؿ الكالباذؼ ،الحديث
كقاؿ ابف  ،ف في الحديثأحد المترككي ،ترككه :ذاىب الحديث، كقاؿ الذىبي :الحاكـ أحمدأبك 
 .ٔضعفو الجميكر ،متركؾ :حجر

  :الخاصة
اذ انيـ كصفكه  ،نرػ اف العمماء قد اجمعكا عمى تضعيف عبدهللا بف سمعاف تضعيفا شديدا  

اما قكؿ عبدهللا بف كىب في اف ابف سمعاف  ،زيادة عمى كصفو بالترؾ ،يـأقكالبالكذب في اغمب 
 مماء الجرح كالتعديل فيو . فال يمتفت اليو بعد قكؿ ع ،ثقة
 ،فقدـ بغداد كحدث بيا ،ككاف مف أىل الككفة ،الثقفىأبك عقيل الككفي  ،عبد هللا بف عقيل -ٕٛ

 ىػ .ٓٛٔكسكنيا إلى آخر عمره،  تكفي في حدكد 
مات في مدينة أبي جعفر،    ،أبك عقيل ككفى :بف معيفقاؿ أبك زكريا كىك ا قاؿ المفضل الغالبي

بف معيف عاصـ بف عبيد هللا اقاؿ  :قاؿ المفضل الغالبي :، كقاؿ ابف عساكرٕيث منكر الحد
 .  ٖبف عقيل متشابياف في ضعف الحديث كعبدهللا 

  :ابن معين االخرى  أقوال
كقاؿ أبك  ،ثقة ال بأس بو :قمت فأبك عقيل الثقفي كيف ىك؟ فقاؿ :قاؿ الدارمي البف معيف    

 .ٔعيف يقكؿ: أبك عقيل الككفى عبد هللا بف عقيل  ثقة بف مسمعت ا :بكر بف ابي خيثمة

                                         
، كسؤاالت االجرؼ ٕٛ/ٕ،  كالتاريخ الصغير ٖٚ/ٔ، كالعمل ألحمد ٕٖٔكسؤاالت ابف ابي شيبة لممديني   (ٔ

، كالتعديل كالتجريح  ٓٙٔ/ٛ، كالعمل لمدارقطني ٕ٘ٔ/ٕ،  كالكامل ٔٙ/٘، كالجرح كالتعديل ٖٔٓ/ٕي داكد الب
، كتيذيب الكماؿ ٕ٘ٙ/ٕٛ، كتاريخ دمشق ٖٔٗ، جامع بياف العمـ ٚ٘ٗ/ٜتاريخ بغداد ، ك ٕٖٚ/ٖ

كتعريف ، ٖٖٓ، كتقريب التيذيب ٓٙٔ/ٗ، كتيذيب التيذيب ٔٙٔ، كالمغني ٚ٘ٔ/ٕ، كالكاشف ٕٙ٘/ٗٔ
 . ٗ٘اىل التقديس 

 ٖٕ٘/ٗ، كتيذيب التيذيب ٖٗٔ/٘ٔكتيذيب الكماؿ ، ٛٔ/ٓٔتاريخ بغداد   (ٕ
 . ٕٙ٘/ٕ٘تاريخ دمشق  (ٖ
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  :العلماء في عبدهللا أقوال
 :سئل أبك داكد عف أبي عقيل الثقفي ؟ فقاؿ :كقاؿ االجرؼ  ،ثقة صالح الحديث :أحمدقاؿ      

كقاؿ ابف  ،شيخ :كقاؿ ابك حاتـ ،ثقة :كقاؿ النسائي ،ثقة :كقاؿ ابف شاىيف ،عبدهللا بف عقيل ثقة
  بف مالؾ عف كأما نسختو عف دمحم ،يعتبر حديثو إذا لـ يكف دكنو كفكقو شيخ ضعيف :فحبا
 
 

 .ٕ: صدكؽ ك ابف حجركقاؿ الذىبي  ،، لـ يسمع دمحم مف البراء بف عازب شيئاالبراء فيك منقطع
  :الخاصة

الذؼ ابف معيف كالتفصيل  أقكاؿسكػ احد  ،نرػ اف اغمب العمماء عمى تكثيق عبدهللا بف عقيل   
 كهللا اعمـ .   ،لكف ليس باعمى درجات التكثيق  ،فيككف عبدهللا ثقة ،ذكره ابف حباف

مكلى  ،كاسـ ابى مسمـ عبد هللا ،كىك ابف عطاء بف ابى مسمـ ،عثماف بف عطاء الخراساني -ٜٕ
 ىػ .ٔ٘ٔىػ كقيل سنة ٘٘ٔت  ،مف أىل بيت المقدس ،آؿ الميمب بف ابى صفرة االزدؼ

 .ٖخميد بف دعمج كسعيد بف بشير كعثماف بف عطاء يضعفكف  :قاؿ يحيى بف معيف :قاؿ المفضل
  :ابن معين االخرى  أقوال
ىك ضعيف  :فقاؿ ،بف َمِعيف عف عثماف بف عطاء الخراسانيسألت ا :قاؿ ابف الجنيد   

يحيى  كقاؿ معاكية عف ،كاف ضعيفا :بف َمِعيفعف ا ،َكَقاؿ دمحم بف عثماف بف َأبي َشْيَبة ،الحديث
كِرؼُّ  ،عثماف بف عطاء ضعيف :قاؿ عثماف بف عطاء الخراساني  :بف َمِعيفا عف ،َكَقاؿ َعباس الدُّ

 .ٗابف ابي رباح ليس ىك أخك  يعقكب بف عطاء 
  :العلماء في عطاء أقوال
كقاؿ عمرك بف عمى أبك حفص  ،ليس بذاؾ :كقاؿ البخارؼ  ،كاف ضعيفا :قاؿ عمي بف المديني  

ليس  :كقاؿ الجكزجاني ،منكر الحديثك  ،ف بف عطاء الخراساني متركؾ الحديثعثما :الصيرفى

                                                                                                                     
تاريخ  ، كٕٙٔ/ٗ، كالجرح كالتعديل ٕٔٔ/ٗ، ك تاريخ ابف ابي خيثمة ٖٛٔاريخ ابف معيف ركاية الدارمي (ٔ

 ٖٕ٘/ٗكتيذيب التيذيب ، ٛٔ/ٓٔبغداد 
، كتاريخ اسماء الثقات البف ٖٕٙ، كسؤاالت االجرؼ ٓٙ/٘، كالتاريخ الكبير ٚٚٔ/ٖك  ٖٕٔ/ٕ العمل ألحمد (ٕ

كتيذيب الكماؿ ، ٛٔ/ٓٔتاريخ بغداد ، ك ٕٖٔ/ٚ، كالثقات البف حباف ٕٙٔ/ٗالجرح كالتعديل ، ك ٖٓشاىيف 
 . ٖٗٗ، كتقريب التيذيب ٖٕ٘/ٗ، كتيذيب التيذيب ٙٙٔ/ٕ، كالكاشف ٖٗٔ/٘ٔ

 ٓ٘ٗ/ٖٛتاريخ دمشق  (ٖ
، كتاريخ ابف معيف بركاية الدكرؼ  ٛٙ/ٔ، ك تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز ٖٙٔسؤاالت ابف الجنيد   (ٗ

  ٘ٚٔ/ٖ، كالكامل ٕٔٔ/ٙ، الضعفاء لمعقيمي ٖٛٙ/ٗ
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سمعت دحيما كسألتو عف  :كقاؿ ابك حاتـ ،ال أحتج بو :كقاؿ ابف خزيمة ،بالقكؼ في الحديث
كاػ شئ حدث عثماف  :فقاؿ ،اف اصحابنا يضعفكنو :فقمت ،عثماف بف عطاء فقاؿ ال بأس بو

سألت ابى عف عثماف بف عطاء  :اؿ عبد الرحمف بف ابي حاتـكق ،مف الحديث كاستحسف حديثو
أكثر ركايتو عف أبيو كأبكه ال  :كقاؿ ابف حباف ،يكتب حديثو كال يحتج بو :الخراساني ؟ فقاؿ

يجكز االحتجاج بركايتو لما فييا مف المقمكبات التي كىـ فييا فمست أدرؼ البمية في تمؾ األخبار 
يء يشتبو إذا ركػ رجل ليس بمشيكر بالعدالة عف شيخ ضعيف منو أك مف ناحية أبيو كىذا ش

أشياء ال يركييا عف غيره ال يتييأ إلزاؽ القدح بيذا المجيكؿ دكنو بل يجب التنكب عما ركيا 
 ،جميعا حتى يحتاط المرء فيو ألف الديف لـ يكمف هللا عباده أخذة عف كل مف ليس يعدؿ مرضي

عثماف بف عطاء الخراساني عف أبيو  :قاؿ  أبك نعيـ ،ىك ممف يكتب حديثو :كقاؿ ابف عدؼ
 :كقاؿ الذىبي ،عطاء الخراساني معركؼ بكثرة الغمط :كقاؿ أبك بكر البييقي  ،أحاديث منكرة

 .ٔضعيف مف السابعة :كقاؿ ابف حجر ،ضعفو الدارقطني كغيره
  :الخاصة

 ،شدد فكصفو بالترؾاجمع العمماء عمى تضعيف عثماف بف عطاء كنرػ اف قسـ منيـ فد     
كما اف تضعيفو  ،كالقسـ االخر قاؿ فيو يكتب حديث كاليحتج بو فعمى ذلؾ يكخذ حديثو لالعتبار

 كهللا اعمـ .  ،زيادة عمى تضعيفو ىك ،جاء مف قبيل ركايتو الحاديث ابيو التي ضعفيا العمماء
ت  ،مكالىـأبك حفص البمخي الثقفي،  ،عمر بف ىاركف بف يزيد بف جابر بف سممة -ٖٓ

  .ىػٜٗٔ
 .ٕكنصر بف باب مثمو  ،ليس بثقة :َقاؿ الغالبي عف يحيى  

  :ابن معين االخرى  أقوال
بف يحيى كقاؿ جعفر الطيالسي عف  ،ليس بشيء :بف معيفيحيى عف  ،قاؿ ابف أبي خيثمة    
كقاؿ الحسيف بف  ،ىك غير ثقة :يقكؿ بف معيف  سمعت يحيى :كقاؿ أبك داكد ،يكذب :معيف
قد كتبت  ،كذاب خبيثليس حديثو بشيء عمر بف ىاركف البمخي  :قاؿ يحيى بف معيف ،حياف

ما عندؼ عنو  ،كذىبنا معو إلى النيركاف ثـ تبيف لنا أمره فحرقت حديثو ،عنو كبت عمى بابو
بف ميدؼ قدـ عمينا فحدثنا عف جعفر بف دمحم قاؿ ا :ما تبيف لكـ مف أمره ؟ قاؿ :فقمت ،كممة

                                         
، كالجرح كالتعديل ٛٔ،  كاحكاؿ الرجاؿ ٖٓ/ٕ، كالتاريخ الصغيرٛ٘ٔسؤاالت ابف ابي شيبة لعمي بف المديني  (ٔ

، كتيذيب الكماؿ ٗٔٔ، كالضعفاء البي نعيـ ٘ٚٔ/ٖ، كالكامل ٓٓٔ/ٕلمجركحيف البف حباف ، كأٙٔ/ٖ
،  كتيذيب التيذيب، كتقريب التيذيب ٕٖ/ٕ، كميزاؿ االعتداؿ ٕٙٓ، كالمغني : ٖ/ٔ، كالكاشف ٔٗٗ/ٜٔ

ٖٜٗ 
  ٕٓ٘/ٕٔتيذيب الكماؿ  (ٕ
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لى خركجو مف مكةفنظرنا إل كقاؿ ابف محرز، عف  ،فإذا جعفر مات قبل خركجو ،ى مكلده كا 
ليس  "البمخى"عمر بف ىاركف  :كقاؿ الدكرؼ عف يحيى بف معيف ،ليس ىك بثقة :بف معيفيحيى 
قدـ مكة كقد مات جعفر  ،بف معيف يقكؿ عمر بف ىاركف كذابا سمعت  :كقاؿ بف الجنيد ،بشئ

 .ٔبف دمحم فحدث عنو
 

  :العلماء في عمر بن ىارون  لأقوا
ككاف ُعَمر يركؼ  ،كاف ابف المبارؾ يغمز ُعَمر بف ىاركف في سماعو مف جعفر بف دمحم     

 ،سألت أبي عنو فضعفو جدا :كقاؿ عبد هللا بف عمي بف المديني  ،عنو ستيف حديث ا أك نحك ذلؾ
عمر بف ىاركف  :أحمد ماـاإلكقاؿ  ،كتب الناس عنو كتابا كبيرا ،ترككا حديثو :كقاؿ ابف سعد

لـ  :بف ميدؼ يقكؿكلكف كاف ا ،كىك مف أىل بمخ كقد أكثرت عنو ،ال أركؼ عنو شيئاالبمخي 
حدثني بأحاديث فمما قدـ مرة أخرػ حدث بيا عف إسماعيل  :تكف لو قيمة عندؼ كبمغني أنو قاؿ
 ،ع الناس بحديثوعمر بف ىاركف لـ يقن :قاؿ الجكزجاني ،بف عياش عف أكلئؾ فتركت حديثو

كاف ابك رجاء قتيبة بف  :بف سيار المركزؼ  أحمدكَقاؿ  ،تكمـ فيو يحيى بف معيف :كقاؿ البخارؼ 
ا عف عمر بف ىاركف  :كقاؿ الترمذؼ ،ضعيف :كقاؿ العجمي ،سعيد يطريو كيكثقو  سألت ُمحمد 

 :ي الحافعكأبك عمبف جزرة كقاؿ النسائي كصالح بف دمحم  ،ىك مقارب الحديث :فقاؿ البمخي
سألت ابى عف عمر بف ىاركف فقاؿ تكمـ ابف  :كقاؿ عبدالرحمف بف ابي حاتـ ،متركؾ الحديث

قمت البي اف ابا سعيد االشج حدثنا عف عمر بف ىاركف البمخى، فقاؿ  ،المبارؾ فيو فذىب حديثو
ىك ضعيف الحديث نخسو ابف المبارؾ نخسة فقاؿ اف عمر بف ىاركف يركػ عف جعفر بف دمحم 
 :كقد قدمت قبل قدكمو ككاف قد تكفى جعفر بف دمحم، كقاؿ عبد الرحمف سمعت ابا زرعة يقكؿ

 ،الناس ترككا حديثو :سمعت ابراىيـ بف مكسى كقيل لو لـ ال تحدث عف عمر بف ىاركف ؟ فقاؿ
كقاؿ ابف   ،كاف ممف يركؼ عف الثقات المعضالت كيدعى شيكخا لـ يرىـ :كقاؿ ابف حباف

ال  :كقاؿ أبك نعيـ ،ضعيف :كقاؿ الدارقطني ،ابف جريج أشياء لـ يركىا غيرهكركػ عف  :عدؼ
 :كايضا ،كاه اتيمو بعضيـ :كايضا ،ترككه ككذبو بعضيـ :كقاؿ الذىبي ،حدث بالمناكيرشيء 

عمى سعة  :كايضا ،كما أظنو ممف يتعمد الباطل ،ككاف مف أكعية العمـ عمى ضعفو ككثرة مناكيره

                                         
، كتاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز ٖ٘٘/ٗ، كتاريخ ابف معيف بركاية الدكرؼ  ٖ٘ٓ/ٕسؤاالت االجرؼ  (ٔ

 ٕٓ٘/ٕٔ، ك تيذيب الكماؿ ٜٖٔ/ٖ، كالجرح كالتعديل ٗ٘/ٔ
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متركؾ ككاف حافظا مف كبار  :كقاؿ ابف حجر ،ـ يركه حجة كال عمدةفم ،عممو سيئ الحفع
 .ٔالتاسعة 
  :الخاصة

كقد بينكا سبب تضعيفيـ كىك اضطراب حديثو  ،اجمع عمماء النقد عمى تضعيف عمر بف ىاركف 
اما مف حسف  ،كمنيـ مف شدد تضعيف عمر فكصفو بالترؾ كالكذب ،كنكارتو بسبب سكء حفظو

 :كىذا ما بينو ابف حباف بقكلو ،كاف بسبب دفاعو كتعصبو لسنة المصطفى ملسو هيلع هللا ىلصالقكؿ فيو فأظنو 
))كاف عمر بف ىاركف صاحب سنة كفضل كسخاء ككاف أىل بمده يبغضكنو لتعصبو في السنة 
كذبو عنيا كلكف كاف شأنو في الحديث ما كصفت كفي التعديل ما ذكرت كالمناكير في ركايتو 

ا قاؿ يحيى بف معيف فيو كقد حسف القكؿ فيو جماعة مف شيكخنا كاف يصميـ تدؿ عمى صحة م
 .  ٕ((في كل سنة بصالت كثيرة مف الدراىـ كالثياب كغيرىا يبعث إلييـ مف بمخ إلى بغداد

ابف أخي دمحم  ،األَْنصاِرؼّ  ،أبك دمحم الككفي ،َعبد هللا بف عيسى بف عبد الرحمف بف َأبي ليمى -ٖٔ
 ىػ . ٖ٘ٔت ،ككاف أكبر مف عمو كأفضل منو ،بف َأبي ليمى بف عبد الرحمف

 .ٖكاف يتشيع  :عف يحيى بف َمِعيف ،َقاؿ المفضل بف غساف الغالبي
  :ابن معين االخرى  أقوال
 .ٗثقة :بف َمِعيفعف ا ،كالدارمي ،إسحاؽ بف منصكرَكَقاؿ 
 :العلماء في عبدهللا بن عيلسى أقوال
عمي بف حكيـ االكدػ قاؿ سمعت شريكا يثنى عمى عبد  ،نكرىك عندؼ م :عمي ابف المديني   

 :كقاؿ العجمي ،ثقة :أحمدكقاؿ  ،كقاؿ في ركاية كاف رجل صدؽ ،بف ابي ليمىهللا بف عيسى 
ىك أكثق كلد أبي ليمى.  :َكَقاؿ عبد الرحمف بف يكسف بف خراش ،صالح :َكَقاؿ أبك حاتـ ،ثقة

                                         
، كالضعفاء ٗ٘ٔ، كعمل الترمذؼ ٖٓ/ٕ، كمعرفة الثقات ٜٔٔ/ٔ، كالضعفاء لمعقيمي ٕٗاحكاؿ الرجاؿ  (ٔ

يخ بغداد ، تار ٖٔ/ٖ، كالكامل ٜٓ/ٕ، كالمجركحيف البف حباف ٜٖٔ/ٖ، كالجرح كالتعديل ٕٕٗلمنسائي 
، ٕٛٗ/ٔ، كتذكرة الحفاظ ٕٙ/ٔ، كالكاشف ٕٖٕ، كالمغني في الضعفاء ٖٔ،  كالضعفاء البي نعيـ ٚٛٔ/ٔٔ

 ، كتقريب التيذيب ٖٗٙ/ٙ،  كتيذيب التيذيب ٕٚٙ/ٜ، كسير اعالـ النيالء ٚ٘ٔ/ٕكميزات االعتداؿ 
 .  ٜٔ/ٕالمجركحيف البف حباف  (ٕ
  ٘ٔٗ/٘ٔ، كتيذيب الكماؿ ٖٜٖ/ٖٔتاريخ دمشق  (ٖ
  ٕٚٔ/ٗ، كالجرح كالتعديل ٓٙٔتاريخ ابف معيف ركاية الدكرؼ  (ٗ
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ِحبَّاف في كتاب "الثقات"، كقاؿ الحاكـ ىك مف أكثق آؿ أبي  ثقة ثبت. كذكره ابفُ  :َكَقاؿ النََّسائي
 .ٔثقة فيو تشيع مف السادسة  :كقاؿ ابف حجر ،ثقة :ليمى كقاؿ الذىبي

  :الخاصة
اك انو  ،سكػ عمي بف المديني كارػ انو كىـ منو ،اغمب العمماء عمى تكثيق عبدهللا بف عيسى    

 كهللا اعمـ .  ،ف البخارؼ لـ ينقل عنو قكلو ىذا عمى عادتوكما ا ،قصد غير عبدهللا بف عيسى ىذا
 سكف بغداد . ،عبيد بف القاسـ األسدؼ التيمي الككفي يقاؿ أنو ابف أخت سفياف الثكرؼ  -ٕٖ

عف أبي خالد كاألعمش،  ،قرابة الثكرؼ  ،قاؿ يحيى بف معيف عبيد بف القاسـ التيمي :قاؿ الغالبي
 . ٕقاؿ أظنو ابف أبي خالد ،ثقةليس ب ،عف أبي خالد ،معضل يشؾ

  :ابن معين االخرى  أقوال
كقاؿ ابف  ،َلْيَس ِبِثَقة َ :كقاؿ مرة أخرػ  ،كاف كذابا :بف معيف عف يحيىالدكرؼ قاؿ عباس     

بف معيف عنو ؟ يحيى كقاؿ عبد الخالق بف منصكر: سئل  ،"كذاب"بف معيف يحيى الجنيد عف 
 :بف معيفيحيى كقاؿ الحسيف بف حباف عف  ،الناس سمتا ككاف مف أحسف ،كال كرامة ،ال :فقاؿ

 .ٖعبيد بف القاسـ قرابة سفياف كاف كذابا خبيثا 
  :العلماء في عبيد بن القالسم أقوال

 ،متركؾ الحديث :كقاؿ النسائي ،كاف يضع الحديث :داكد ابكليس بشيء، كقاؿ  :قاؿ البخارؼ 
كقاؿ  ،كذاب يضع الحديث كلو أحاديث منكرة :كقاؿ صالح جزرة ،كاىي الحديث :كقاؿ ابك زرعة

 :كقاؿ ابف ابي حاتـ ،ككفي كاف يككف في المسجد الجامع ككانت لو ىيبة ككاف كذابا :العقيمي
كقاؿ  ،سألت ابي عف عبيد بف القاسـ فقاؿ: ضعيف الحديث ذاىب الحديث كلـ يحدثنى بحديثو

اـ بف عركة بنسخة مكضكعة ال كاف ممف يركؼ المعضالت عف الثقات ركػ عف ىش :ابف حباف
كقاؿ  ،متركؾ ،ال شيء :كقاؿ أبك نعيـ األصبياني ،ديثو إال عمى جية التعجباحايحل كتابة 

عبيد بف القاسـ عف ىشاـ بف عركة كذبة  :كقاؿ الذىبي ،متركؾ الحديث :ابف طاىر المقدسي

                                         
، تاريخ دمشق ٖٔ٘/ٖ، كالتعديل كالتجريح ٓٔ/ٙ، كالثقات ٜ/ٕ، كمعرفة الثقات ٕٚٔ/ٗالجرح كالتعديل  (ٔ

، كتيذيب التيذيب ٛٙٔ/ٕ، كالكاشف ٕٓٗ/ٖ، كميزاف االعتداؿ ٘ٔٗ/٘ٔ، ك تيذيب الكماؿ ٖٜٖ/ٖٔ
 ، ٖٛٗب التيذيب ، كتقريٕٙ٘/ٗ

  ٕ٘/ٙ، كتيذيب التيذيب ٜٙٔ/ٜٔ، كتيذيب الكماؿ ٖٜ/ٔٔتاريخ بغداد  (ٕ
، ٔ٘ٔ/ٙ، كالكامل ٕٕٕ، كسؤالت ابف الجنيد البف معيف ٜٖٙ/ٗك  ٕٓٗ/ٖتاريخ ابف معيف بركاية الدكرؼ  (ٖ

 ٕ٘/ٙكتيذيب التيذيب 
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 ،مو أبك داكد بالكضعكذبو ابف معيف كاتي ،متركؾ :كقاؿ ابف حجر ،ابف حباف كغيره مف الحفاظ
 .ٔمف التاسعة 

  :الخاصة
 ،ليس بالضعف الييف كانما بالضعف الشديد ،احمع العمماء عمى تضعيف عبيد بف القاسـ    

 كىذه االكصاؼ مف اشد اكصاؼ التضعيف عند العمماء.  ،فقد كصفكه بالكذاب كالمتركؾ
 ىػ ٕٕٓت ،ابك حفص الككفي ،عمر بف شبيب المسمى المذحجي -ٖٖ   

كلـ يكف عمر  ،رأيت عمر بف شبيب كركػ مركاف الفزارؼ عف شبيب :قاؿ الغالبي عف بف معيف
 .ٕمحمكدا 

 
  :ابن معين االخرى  أقوال

ـْ َيُكْف ِثَقة   :قاؿ ابف الجنيد ؟ َفَقاَؿ: قد َسِمْعُت منو، كَل  ،َسَأْلُت َيْحَيى عف ُعَمر بف َشِبيٍب اْلُمْسِميِّ
َكقد َرَأْيتو َكقد ركػ اْلَفزاِرّؼ  ،عمر بف شبيب لـ يكف ِبَشْيء :يحيى َيُقكؿَسِمعت   :كقاؿ الدكرؼ 

 ،كجدت في كتاب أبي بخط يده :كقاؿ ابف حباف ،ليس بثقة :َعف َأِبيو شبيب، كفي مكضع اخر
 .ٖليس بشئ  ،عمر المسمي ككفي كتبنا عنو ببغداد :بف معيفقاؿ ا
  :العلماء في عمر بن شبيب أقوال
شيخ يكتب حديثو كال  :قاؿ ابك حاتـ ،ليس بالقكؼ  :كقاؿ النسائي ،ليس حديثو بشيء :كبيعققاؿ 

 :كفي مكضع اخر ،فقاؿ ليف الحديث :كسئل أبك زرعة عف عمر بف شبيب المسمى ،يحتج بو
خرج عف حد  ،كاف شيخنا صدكقا كلكنو كاف يخطىء كثيرا :كقاؿ ابف حباف ،كاىي الحديث

كقاؿ  ،ىك في جممة متشيعي أىل الككفة :كقاؿ ابف عدؼ ،مى قمة ركايتواالحتجاج بو إذا انفرد ع

                                         
، ٖٔٔ/ٔ، كالضعفاء لمعقيمي ٘ٓ٘/ٕ، كسؤاالت البرذعي البي زرعة ٖٖٓ/ٕسؤاالت االجرؼ البي داكد  (ٔ

، ٘ٔ، كالضعفاء لالصبياني ٘ٚٔ/ٕ، كالمجركحيف ٗٔٗ/ٗ، كالجرح كالتعديل ٖٕٔكالضعفاء لمنسائي 
، ٖٕٓ، كالمغني في الضعفاء ٖٔ/ٕ،  كميزاف االعتداؿ ٜٙٔ/ٜٔ، تيذيب الكماؿ ٚٔٔكمعرفة التذكرة 
  ٕٚٗتقريب ، كتقريب الٕ٘/ٙكتيذيب التيذيب   ٕ٘/ٙكتيذيب التيذيب 

 ٖٖٖ/ٙ، كتيذيب التيذيب ٕٜٖ/ٕٔ، كتيذيب الكماؿ ٜٗٔ/ٔٔتاريخ بغداد  (ٕ
، ٛٙٔ/ٔ،  كالضعفاء لمعقيمي ٕٓ٘/ٖك ٓ٘ٗ/ٖ، تاريخ ابف معيف ركاية الدكرؼ ٖ٘ٔسؤاالت ابف الجنيد  (ٖ

 ٖٖٖ/ٙ، كتاريخ بغداد تيذيب التيذيب ٖٗ/ٖكالكامل البف عدؼ 
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كقاؿ  ،صكيمح :كقاؿ الذىبي ،كضعفو الدارقطني ،ركػ القكاريرؼ عف أبيو تضعيفو :ابف شاىيف
 .  ٔضعيف مف صغار الثامنة  :ابف حجر
  :الخاصة

باف مف انو صدكؽ اما ماذكره ابف ح ،نرػ اف جميكر العمماء عمى تضعيف عمر بف شبيب    
ىذا فيو تناقض، فالصدكؽ ال يكثر خطؤه، كالكثير  :ككنو يخطئ ... قفد اجاب عنو الذىبي بقكلو

 .  ٕالخطأ مع القمة ىك المتركؾ 
 ىػ ٖ٘ٔت  ،أصمو مف جكزجاف ،أبك طيبة الدارمي ،عيسى بف سميماف بف دينار الجرجاني -ٖٗ

بف أبي طيبة الجرجاني ثقة كأبكه أبك طيبة  مدأح :بف معيف يقكؿسمعت ا :قاؿ المفضل الغالبي
 .ٖضعيف

   :العلماء في عيلسى أقوال
كاف  :كقاؿ ابف عدؼ ،كاف ييـ في األحاييف :يخطىء، كقاؿ في مكضع اخر :قاؿ ابف حباف 

كقد حدث جماعة مف  ،لعمو كاف يشبو عميو فيغمط ك ،يتعمد الكذب كال أظنو  ،رجال صالحا
 :كقاؿ الذىبي ،كاف مف العمماء كالزىاد :كقاؿ حمزة الجرجاني ،طيبة الكبار مع كرقاء عف أبي

 .ٗ كاف مف زىاد العمماء مع األمكاؿ كالثركة
  :الخاصة

لـ يكف لمعمماء كبير ذكر لعيسى بف سميماف سكػ ما ذكره ابف حباف كابف عدؼ كتبعيـ      
 عمـ . كهللا ا  ،الذىبي في اف عيسى رجل صالح  يخطئ كال يتعمد الكذب

 نزيل كاسط. ،المعشارؼ   ،أبك الحسف الككفي ،دمحم بف الحسف بف ابى يزيد اليمداني -ٖ٘
 .٘ليس بثقة  :قاؿ الغالبي عف ابف معيف

  :ابن معين االخرى  أقوال

                                         
الضعفاء لمعقيمي ، ك ٖ٘ٗ/ٕ، كالضعفاء البي زرعة ٗٔٔ/ٖكالتعديل  ، كالجرحٖٕٕالضعفاء لمنسائي  (ٔ

، كالكاشف ٕٕٛ، كالمغني في الضعفاء ٖٗ/ٖ،  كالكامل البف عدؼ ٜٓ/ٕكالمجركحيف البف حباف ، ٛٙٔ/ٔ
  ٚٚٗ، كتقريب التيذيب ٖٖٖ/ٙ، كتيذيب التيذيب ٔٗٔ/ٕ، كميزاف االعتداؿ ٕٗ/ٔ

 .  ٜٕٗ/ٜسير اعالـ النبالء  (ٕ
  ٕٚٙ/ٖكامل البف عدؼ ال (ٖ
كالثقات البف حباف ، ٕٚٚ/ٖ،  كالجرح كالتعديل ٜٔٔ/ٙ، كالتاريخ الكبير ٖٓ/ٕالتاريخ الصغير لمبخارؼ  (ٗ

، كتكممة االكماؿ ٕ٘ٛ، كتاريخ جرجاف ٕٚٙ/ٖ، كالكامل البف عدؼ ٗٔٔ، كمشاىير عمماء االمصار ٖٚ/ٙ
  ٔٛٔ/ٖ، كتاريخ اإلسالـ لمذىبي ٕٖ/ٗ

 ٕٔٓ/ٔد تاريخ بغدا (٘
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 :دمحم بف الحسف بف أبي يزيد :كقاؿ ايضا ،ليس بثقة كاف يكذب:بف معيفاقاؿ الدكرؼ عف   
 .ٔكلـ يكف بثقة  ،د سمعنا منوق :قاؿ ابف معيف ،يكذب
  :العلماء في دمحم بن الحلسن أقوال
ما  ،دمحم بف الحسف اليمداني ضعيف الحديث :أحمد ماـقاؿ اإل ،ضرب أبك خيثمة عمى حديثو   

َثَنا بأحاديث يجئ بيا كاف ،أراه يسكػ شيئا قاؿ  ،ال يحدث بيا ابف َأبي زائدة كال أبك معاكية ،يَحدَّ
كقاؿ ابك  ،ضعيف :كقاؿ يعقكب بف سفياف ،متركؾ الحديث :كقاؿ النسائي ،يكذبكاف  :ابك داكد

َكَقاؿ أبك ُعَبيد  ،منكر الحديث يركؼ عف الثقات المعضالت :كقاؿ ابف حباف ،ليس بالقكؼ  :حاتـ
قاؿ ابف  ،كثب عمى كتب ابيو ،يكف لو سماعلـ  :بف حنبل أنو قاؿ أحمدبمغني عف  :اآلجرؼ 
كقاؿ  ،ضعفو جماعة :قاؿ الذىبي ،ال شيء :كقاؿ الدارقطني ،حديثو مع ضعفو يكتب :عدؼ

 :كقاؿ ابف حجر ،كاه جدا :كقاؿ في مكضع اخر ،حسف الترمذؼ حديثو فمـ يحسف :الذىبي
 .ٕمف التاسعة  ،ضعيف

 
 

  :الخاصة
كمنيـ مف كصفو  ،اجمع عمماء الجرح كالتعديل عمى تضعيف دمحم بف الحسف اليمداني     

 .    "مع ضعفو يكتب حديثو"اال ابف عدؼ فقد قاؿ  ،شدد تضعيفوبالكذب ف
بف  ،ُعَبيد هللا :كُيقاؿ ،كىك دمحم ابف َعْمرك بف ُعَبيد ،الكاقفيدمحم بف َعْمرك األَْنصاِرّؼ  -ٖٙ

 قدـ بغداد . ،كاف ينزؿ بالبصرة كعباداف ،أبك سيل الَبْصِرؼّ  ،حنظمة بف رافع األَْنصاِرؼّ 
 .ٖضعيف االمر :بف َمِعيفاغساف الغالبي عف َقاؿ المفضل بف 

  :ابن معين االخرى  أقوال
كِرؼُّ عف يحيى بف َمِعيف  .ٗضعيف  :َقاؿ َعباس الدُّ

  :العلماء في دمحم بن عمرو أقوال

                                         
  .ٖٚٗ/ٕ، كميزاف االعتداؿ ٘ٗ/ٕر ، كالضعفاء الكبيٖٙ٘ك ٕٖٚك  ٜٖٗ/ٖتاريخ ابف معيف ركاية الدكرؼ )  ٔ
، ككالمجركحيف البف حباف ٕٕ٘/ٔ، كالجرح كالتعديل ٗٗ/ٗ،كالضعفاء لمعقيمي ٕٖٔك  ٓٚ/ٖالعمل ألحمد  (ٕ

، كالكاشف ٜٙٔة البف طاىر المقدسي ،  كمعرفة التذكر ٘ٚٔ/ٗ، كالكامل ٕٗ، كسؤاالت البرقاني ٕٙٚ/ٕ
 .  ٚ٘٘، كتقريب التيذيب ٙٚ/ٕ٘، كتيذيب الكماؿ ٖٗٓ/ٜ، كسير اعالـ النبالء ٘ٙ/ٔ

 .  ٕٚٚ/ٛكتيذيب التيذيب  ٖٕٕ/ٕٙ،  كتيذيب الكماؿ ٕٗٔ/ٖتاريخ بغداد  (ٖ
 .  ٜ٘/ ٗتاريخ ابف معيف بركاية الدكرؼ  (ٗ
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كفي مكضع  ،كاف دمحم بف عمرك يحدث بأحاديث فيرسميا كيسندىا ألقكاـ آخريف :أحمد ماـقاؿ اإل
 :كعمي بف المديني كابك داكد عف يحيى بف سعيد أحمد ماـاؿ اإلكق ،مضطرب الحديث :اخر

ممف ينفرد :"كقاؿ ايضا ،يخطئ :كقاؿ ابف حباف ،ضعيف :كقاؿ يعقكب بف سفياف ،ضعيف
أحاديثو إفرادات كيكتب  :كقاؿ ابف عدؼ ،"بالمناكير عف المشاىير يعتبر حديثو مف غير احتجاج

 .ٔضعيف مف السابعة  :كقاؿ ابف حجر ،يفل :كقاؿ الذىبي ،حديثو في جممة الضعفاء
  :الخاصة

اج باحاديثو لنكارتيا كهللا كعدـ االحتج ،اجمع العمماء عمى تضعيف دمحم بف عمرك االنصارؼ    
 . اعمـ
 ىػ  ٕٛٓت ،دمحم بف مصعب بف صدقة القرقساني، أبك عبد هللا، كقيل: أبك الحسف -ٖٚ

 .ٕ ليس بشيءٍ  :بف َمِعيفعف ا َقاؿ الغالبي
  :ابن معين االخرى  أقوال
لـ يكف مف أصحاب  ،كاف مغفال :كذكر عنو حديثا ثـ قاؿ ،ليس بشيء :بف معيفاقاؿ       

كَقاؿ أبك  ،كاف صاحب غزك ،ليس يدرؼ ما يحدث :كقاؿ يزيد بف الييثـ عف بف معيف ،الحديث
بف معيف قاؿ لي ا :معاكيةكقاؿ  ،شئال  :َعبد هللا  دمحم بف ُعَبيد هللا الزُّْىِرّؼ عف يحيى ابف َمِعيف

سمعت يحيى يقكؿ دمحم بف مصعب القرقساني  :كقاؿ في مكضع آخر ،دمحم بف مصعب ليس بشئ
 .ٖليس حديثو بشئ ال تبالي أف تراه

  :العلماء في دمحم بن مصعب أقوال
، عف دمحم بف مصعب القرقساني، فقاؿ: ال بأس بو ،: سألت أبيأحمدقاؿ عبد هللا بف      

كقاؿ أبك داكد سمعت  ،كاف ابف معيف سيء الرأؼ فيو :كقاؿ البخارؼ  ،كحدثنا عنو بأحاديث كثيرة
كلو عف حماد بف سممة ففيو  "مقارب"القرقساني عف األكزاعي  دمحم بف مصعب حديث :يقكؿ أحمد

منكر  :كَقاؿ عبد الرحمف بف يكسف بف خراش ،نعـ :تحدث عنو ؟  قاؿ حمدقمت أل  ،"تخميط"
كقاؿ صالح بف  ،مف الضعفاء :كقاؿ عبد هللا بف دمحم بف سيار ،ضعيف :كقاؿ النسائي ،حديثال

عامة أحاديثو عف األكزاعي مقمكبة كقد ركػ عف األكزاعي غير حديث  :دمحم ضعيف كقاؿ ايضا
سألت أبا زرعة عف دمحم  :كقاؿ ابف أبي حاتـ ،كقاؿ ابف قانع ثقة ،كميا مناكير كليس ليا أصكؿ

                                         
، كالثقات ٖٖ/ٙ، كالجرح كالتعديل ٗٓٔ/ٕالضعفاء لمعقيمي ، ك ٔٙ/ٕ، كالمعرفة ٖٙ/  ٕالعمل ألحمد  (ٔ

، كميزاف ٖٕٗ/ٗ، كالكامل البف عدؼ ٖٗٗ، كسؤالت االجرؼ البي داكد ٕٙٛ/ٕ، كالمجركحيف ٜٖٗ/ٚ
 .  ٜٓ٘، كتقريب التيذيب ٚٛٔ/ٚ، كلساف الميزاف ٕٚٗ/ٔ، المنتقى في سرد الكنى ٘٘ٗ/ٕاالعتداؿ 

  ٓٙٗ/ٕٙ، كتيذيب الكماؿ ٜٖٛ/٘٘مشق ، كتاريخ دٕٙٚ/ٖتاريخ بغداد   (ٕ
 ٖٖٛ/ٛ، كتيذيب التيذيب ٓٙٗ/ٕٙ،  كتيذيب الكماؿ ٜٖٛ/٘٘، كتاريخ دمشق ٕٖٔ/ٕالضعفاء لمعقيمي   (ٖ
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قمت فميس ىذا مما يضعفو  ،كلكنو حدث بأحاديث منكرة ،صدكؽ في الحديث :فقاؿ عببف مص
قمت لو  ،ضعيف الحديث ليس بقكؼ  :سألت أبي عنو فقاؿايضا كقاؿ  ،قاؿ نظف أنو غمط فييا

ليس ىك عندؼ كذا ضعف لما حدث بيذه  :فقاؿ ،أف أبا زرعة قاؿ كذا كحكيت لو كالمو
العراقيكف كاف ممف ساء حفظو حتى كاف يقمب أىل الشاـ ك عنو  ركػ  :كقاؿ ابف حباف ،المناكير

األسانيد كيرفع المراسيل ال يجكز االحتجاج بو إذا انفرد فأما فيما كافق الثقات فإف احتج بو محتج 
 ،كلـ يكف حافظا :كقاؿ الدارقطني ،كفيما لـ يخالف األثبات إف اعتبر بو معتبر لـ أر بذلؾ بأسا

ليس  :كقاؿ ابف عدؼ ،ف األكزاعي أحاديث منكرة كليس بالقكؼ عندىـركػ ع :كقاؿ الحاكـ
كقاؿ  ،الصالحتحديثو مف حفظو كيذكر عنو كاف كثير الغمط ل :بركايتو بأس كقاؿ الخطيب

 .ٔصدكؽ كثير الغمط مف صغار التاسعة  :كقاؿ ابف حجر  ،فيو ضعف :الذىبي
  :الخاصة

 كهللا اعمـ .  ،اما ما كافق الثقات فقد قبمكه ،ارة ما ركاهنرػ اف العمماء قد ضعفكا لسكء حفظو كلنك
مكلى لالزد سكف اليمف، كىك ابك عركة بف ابى عمرك  ،معمر بف راشد الميمبى الحداني -ٖٛ

 ىػ ٗ٘ٔانتقل إلى صنعاء كمات بيا سنة  ،البصرؼ 
ثـ  ،ّؼ ثـ معمراسمعت يحيى بف َمِعيف يقدـ مالؾ بف أنس عمى أصحاب الزُّْىرِ  :َقاؿ الغالبي   

كأثبت  :َكَقاؿ يحيى بف َمِعيف :ككاف القطاف يقدـ ابف ُعَيْيَنة عمى معمر. قاؿ :يكنس بف يزيد. قاؿ
كيكنس ككل ثبت. كمعمر عف ثابت  ،كاأَلكزاِعيّ  ،ثـ عقيل ،كمعمر ،ف ركػ عف الزُّْىِرّؼ مالؾم

 .ٕضعيف
  :ابن معين االخرى  أقوال
ابف عيينة احب اليؾ في الزىرؼ أك معمر ؟ قاؿ: معمر،  :معيفسألت يحيى بف  :قاؿ الدارمي  

قمت: معمر احب اليؾ أك صالح بف كيساف ؟ قاؿ: معمر احب إلى قمت: فمعمر احب اليؾ أك 
يكنس بف معيف يقكؿ: سمعت ا :كقاؿ أبك بكر ابف ابى خيثمة فيما كتب إلى ،يكنس ؟ قاؿ: معمر

 :كفي مكضع اخر ،بف عيينةلزىرؼ مف سفياف لزىرػ، كمعمر أثبت في اعالماف باكمعمر 
بف معيف يقكؿ إذا حدثؾ معمر عف العراقييف فخالفو إال عف الزىرؼ كابف طاكس فإف سمعت ا

حديثو عنيما مستقيـ فأما أىل الككفة كأىل البصرة فال كما عمل في حديث األعمش شيئا قاؿ 
                                         

، ٖٓٔ/ٙ،  كالجرح كالتعديل ٕ٘، كسؤاالت ابي داكد ألحمد ٘ٓٔ/ٔ، كالتاريخ الكبير ٜٕٕ/ٕالعمل ألحمد  (ٔ
، كتاريخ دمشق ٕٙٚ/ٖ، كتاريخ بغداد ٕٔٔ/ٔالعمل لمدارقطني ، ك ٖٕٚ/ٗ، كالكامل  ٖٜٕ/ٕكالمجركحيف 

، ٖٖٛ/ٛكتيذيب التيذيب  ٜٓٔ/ٚ، كلساف الميزاف ٛٛ/ٔ، كالكاشف ٓٙٗ/ٕٙ، كتيذيب الكماؿ ٜٖٛ/٘٘
 ٜٛ٘كتقريب التيذيب 

 .  ٕٓٔ/ٖ، كميزاف االعتداؿ ٖٚٔ/ٜ، كتيذيب التيذيب ٜٖٓ/ٕٛتيذيب الكماؿ  (ٕ
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ىشاـ بف عركة كىذا الضرب كحديث معمر عف ثابت كعاصـ بف أبي النجكد ك  بف معيف يحيى
بف معيف يقكؿ: اثبت الناس في الزىرؼ مالؾ ا سمعت  :كقاؿ الدكرؼ   ،مضطرب كثير األكىاـ

 :بف َمِعيفعف ا ،َكَقاؿ معاكية ،بف انس كمعمر كيكنس كعقيل كشعيب بف ابى حمزة كابف عيينة
 .ٔثقة 
  :العلماء في معمر بن راشد أقوال

كقاؿ  ،فانو لـ يبق مف اىل زمانو اعمـ منو -يعنى معمرا  -لرجل عميكـ بيذا ا :قاؿ ابك جريج
جعل ثابت عف أنس أف  ،في أحاديث معمر عف ثابت أحاديث غرائب كمنكرة :عمي بف المديني

نما ىذا حديث أباف بف أبي عياش عف أنس ،شيء ذكره ،النبي }ملسو هيلع هللا ىلص{ كاف كذا كعف ثابت في  ،كا 
 أحمدكقاؿ المركذؼ: قاؿ  ،عبدالرزاؽ عف معمر لـ يركه عف ثابت غيرهقصة حبيب قاؿ حدثنا 

ثـ قاؿ: كسميماف بف المغيرة، قمت:  ،بف حنبل: ليس أحد أثبت كال أعرؼ بحديث ثابت مف حماد
 ،كاف معمر يحدث حفظ ا فيحرؼ :كقاؿ ايضا ،معمر ؟ قاؿ: كمعمر حسف الحديث عف ثابت

ا أحسف حديثو، ثـ قاؿ: حماد بف سممة أحب إلي، ليس قيل لو: فما ركػ عف ثابت ؟ فقاؿ: م
كقاؿ  ،كقاؿ العجمي بصرؼ سكف اليمف ثقة رجل صالح ،أحد أثبت في ثابت مف حماد بف سممة

سماع أىل البصرة مف معمر حيف قد عمييـ فيو  :كقاؿ يعقكب بف شيبة ،النسائي ثقة مأمكف 
 :كقاؿ ابك حاتـ ،حديثا عف ثابت معمر أنكرىـ :كقاؿ العقيمي ،ألف كتبو لـ تكف معو ،اضطراب

 ،ككاف فقييا متقنا حافظا كرعا :كقاؿ ابف حباف ،البصرة ففيو اغاليطما حدث بصالح الحديث ك 
 ،احتممت لو في سعة ما أتقف ،لو أكىاـ معركفة ،أحد االعالـ الثقات ،إماـثقة  :كقاؿ الذىبي

اـ بف عركة شيئا ككذا بت كاألعمش كىشثقة ثبت فاضل إال أف في ركايتو عف ثا :كقاؿ ابف حجر
  .ٕبالبصرة مف كبار السابعة  فيما حدث 

  :الخاصة
الشؾ اف العمماء قد اجمعكا عمى الثناء عمى معمر بف راشد كانو احد االعالـ الثقات الذيف    

ككاف سبب ذلؾ اف معمرا  ،اال انيـ ضعفكه في ركايتو عف العراقييف خاصة ،اشتيركا في زمانو
كعندما جاء لزيارة امو في العراؽ كلـ تكف  ،اف يتعاىد كتبو كينظر فييا عندما كاف في اليمفك

                                         
، كتيذيب الكماؿ ٖٕٗ/ٖ، كالتعديل كالتجريح ٕٚ٘/ٙ، كالجرح كالتعديل ٔٗلدارمي تاريخ ابف معيف ركاية ا (ٔ

ٕٛ/ٖٖٓ 
، ٜٗ/ٕ، كمعرفة الثقات ٖٚٔ/ٚ، كتاريخ البخارؼ الكبير ٜٖٔ/ٗ، كالطبقات الكبرػ ٜٔالعمل البف المديني  (ٕ

، ٕٚ٘/ٙتعديل ، كالجرح كالٖٛٚ/ٗ، كالضعفاء لمعقيمي ٖٓٔ/ٗ، كالكنى لمدكالبي ٕٕكاالرشاد لمخميمي 
، كالمغني في ٕٗٔ/ٔ، كتذكرة الحفاظ ٕٓٔ/ٖ، كميزاف االعتداؿ ٖٖٓ/ٕٛ،، كتيذيب الكماؿ ٙ٘ٔ/ٙكالثقات 
  ٓٗٙ، كتقريب التيذيب ٖٚٔ/ٜكتيذيب التيذيب  ٖٖٓالضعفاء 
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معو كتبو ككافق انو حدث اىميا فكقعت لو االغاليط التي كصفيا العمماء في حقو فاضطرب 
حديث عبد الرزاؽ عف معمر أحّب إلّي مف أحمد:" ماـكما ذكر األثـر عف اإل ،حديثو الجل ذلؾ

 ،ؤالء البصرييف، كاف يتعاىد كتبو كينظر، يعني باليمف، ككاف يحدثيـ بخطأ بالبصرة"حديث ى
قمت إلسماعيل بف :"كذلؾ أنو كاف يحدثيـ بالبصرة مف حفظو. قاؿ عبد هللا: حدثني أبي قاؿ

 ،ككاف إسماعيل بف عمية بصريا   ،عمية: كاف معمر يحدثكـ مف حفظو؟ قاؿ: كاف يحدثنا بحفظو"
اك النو لـ يتعاىد  ،ذكر ابف معيف اف ركايتو عف ثابت البناني كىك بصرؼ ضعيفةكليذا السبب 

 كهللا اعمـ .  ،حديث ثابت بكتابو فغمط
  :كقد ذكر ابف رجب اضطراب حديث معمر بف راشد في بعض االمثمة ىي

اه باليمف عف الزىرؼ رك  ،كىك أف النبي ملسو هيلع هللا ىلص ككػ أسعد بف زرارة مف الشككة ،أف معمرا ركػ حديثا
 .ٔكركاه بالبصرة عف الزىرؼ عف أنس كالصكاب المرسل  ،ة بف سيل مرسالإمامعف أبي 

 :فقد خالفيا ضمنا بقكلو ،في ركاية معمر عف ثابت انيا ركاية حسنة أحمد ماـاما ما ذكره اإل
يل لو: ق ،كاف معمر يحدث حفظ ا فيحرؼ  :كقكلو ،ليس أحد أثبت في ثابت مف حماد بف سممة
فانما يقصد حديث ثابت حصرا دكف ركاية معمر  ،فما ركػ عف ثابت ؟ فقاؿ: ما أحسف حديثو

 كهللا اعمـ .  ،عنو
نزيل مرك، كيقاؿ  ،األزدؼ، الخراساني، ،أبك الحسف البمخي ،مقاتل بف سميماف بف بشير -ٜٖ

 ىػ  ٓ٘ٔ، صاحب التفسير ت ٕلو: ابف دكاؿ دكز
 .ٖمقاتل بف سميماف خراساني ليس حديثو بشئ  :عيفقاؿ الغالبي عف يحيى بف م

  :ابن معين االخرى  أقوال
 .ٗسمعت يحيى بف معيف يقكؿ: مقاتل بف سميماف ليس حديثو بشئ  :قاؿ الدكرؼ 

  :العلماء في مقاتل أقوال
سمعت مقاتل يقكؿ إف لـ يخرج الدجاؿ األكبر سنة خمسيف كماية فاعممكا أني  :قاؿ ابف عيينة  

كقاؿ  ،كسئل ككيع عف مقاتل بف سميماف فقاؿ: سمعنا منو كهللا المستعاف ،سكتكا عنوكذاب 
كاف مقاتل ابف سميماف  :كايضا ،كنا نأتيو فيحدثنا ثـ نأتيو بعد اياـ فيقمب االسناد كالحديث :ايضا
كسئل  ،كلك كاف أىال يركؼ عنو لركينابف سميماف سمعت مف مقاتل  :فمـ نكتب عنو كايضا ،كذابا

                                         
  ٖٗشرح عمل الترمذؼ البف رجب  (ٔ
 معناىا خياط الجكاليق   (ٕ
  ٚٗٗ/ٗالكامل البف عدؼ  (ٖ
  ٖٖٚ/ٗمعيف بركاية الدكرؼ  تاريخ ابف (ٗ
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ابف المبارؾ عف مقاتل بف سميماف كأبي شيبة الكاسطي فقاؿ اـر بيما كمقاتل بف سميماف ما 
 ماـقاؿ اإل ،أصحاب الحديث يتقكف حديثو كينكركنو :كقاؿ ابف سعد ،أحسف تفسيره لك كاف ثقة

المشيكركف  :كايضا ،ىك متركؾ الحديث :كقاؿ ايضا ،ما يعجبنى اف اركػ عنو شيئا :أحمد
براىيـ بف أبي يحيى ك  بالكذب عمى بف عبد هللا  أحمدرسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أربعة مقاتل بف سميماف كا 

الجكبارؼ كدمحم بف سعيد الشامي المصمكب فيذا الصنف مما يجب رد ما يركيو مف الحديث 
ف قدـ عمينا مقاتل ب :سمعت عبد الصمد بف عبد الكارث قاؿ :َكَقاؿ َعْمرك بف عمي ،لجرحة ناقمو

َثَنا عف عطاء بف َأبي رباح االزدؼ  ُسَمْيماف َثَنا بتمؾ  االحاديث نفسيا عف  ،فجعل يَحدَّ ثـ َحدَّ
َثَنا بيا عف َعْمرك بف شعيب ،الضحاؾ بف مزاحـ منيـ  :ممف سمعتيا ؟ قاؿ :فقمنا لو ،ثـ َحدَّ

مقاتل بف  :خارؼ كقاؿ الب ،كلـ يكف بشيءٍ  :كهللا ما أدرؼ ممف سمعتيا. قاؿ ،ال :كميـ. ثـ قاؿ
بف سيار  أحمدكقاؿ  ،ال شيء البتة :كقاؿ ايضا ،منكر الحديث ،سميماف خراساني سكتكا عنو

يكنى  ،مقاتل بف سميماف كاف مف أىل بمخ تحكؿ إلى مرك كخرج إلى العراؽ كمات بيا :المركزؼ 
حل الركاية ككاف يتكمـ في الصفات بما ال ي ،كىك متيـ متركؾ الحديث ميجكر القكؿ ،أبا الحسف

صاحب  :كقاؿ ابف ابي حاتـ ،مقاتل بف سميماف كاف دجاال جسكرا :كقاؿ الجكزجاني ،عنو
كقاؿ  ،ككاف بقية يقكؿ كاف مقاتل يذكر عند شعبة فما رأيتو يقكؿ فيو إال خيرا ،التفسير كالمناكير

ؾ الحديث مترك  :كقاؿ ايضا ،ترككا حديثو :سألت ابك داكد عف مقاتل بف سميماف فقاؿ :االجرؼ 
كاف يأخذ عف  :كقاؿ ابف حباف ،كقد لطخ بالتجسيـ مع أنو كاف مف أكعية العمـ بحرا في التفسير

الييكد كالنصارػ عمـ القرآف الذؼ يكافق كتبيـ ككاف شبييا يشبو الرب بالمخمكقيف ككاف يكذب 
ابف  كقاؿ ،كقاؿ النسائي كذاب ،ال شيء :كقاؿ ابف عمار المكصمي " الحديث"مع ذلؾ في 

عامة أحاديثو ال يتابع عميو عمى أف كثيرا  ،ككاف حافظا لمتفسير ككاف ال يضبط اإلسناد :عدؼ
 االزدؼ كالشافعي يقكؿ الناس عياؿ عمى مقاتل بف سميماف ،مف الثقات كالمعركفيف قد حدث عنو

نو أبك في التفسير ككاف مف أعمـ الناس بتفسير القرآف كلو كتاب الخمسمائة آية التي يركييا ع
نصير منصكر بف عبد الحميد الباكردؼ كفي ذلؾ الكتاب حديث كثير مسند كىك مع ضعفو 

كذاب كاف يسأؿ أىل الكتاب مف الييكد كالنصارػ كيفسر بذلؾ  :كقاؿ الباجي ،يكتب حديثو
بف حنبل يسأؿ  أحمدسمعت أبا عبدهللا ىك   :كقاؿ أبك بكر االثـر ،القرآف كىك مشيكر بالكذب

كقاؿ  ،بف سميماف فقاؿ كانت لو كتب ينظر فييا إال اني أرػ أنو كاف لو عمـ بالقرآف عف مقاتل
كفي مكضع  ،ىالؾ :كقاؿ الذىبي ،"ذاؾػ"كاف صاحب مناكير، كلـ يكف في الحديث ب :الخطيب

 .ٔكذبكه كىجركه كرمى بالتجسيـ مف السابعة  :كقاؿ ابف حجر ،كذاب :اخر

                                         
، الضعفاء ٜٖٓ/ٕكسؤاالت االجرؼ  ٘/ٛ، كالتاريخ الكبير ٜٛٔ/ٙ، الطبقات الكبرػ ٕٕاحكاؿ الرجاؿ  (ٔ
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  :الخاصة
 ،مع عدـ االحتجاج بو ،ماء عمى تضعيف مقاتل بف سميماف تضعيفا شديدانرػ اف اغمب العم   

سكػ ابف عدؼ فعمى الرغـ مف انو تكمـ فيو اال انو رفع  ،حتى اف بعض العمماء كصفو بالكذاب
كاف  :كاقكؿ ،مف شانو قميال كنقل قكؿ الشافعي فيو مف اف كتابو في التفسير فيو احاديث مسندة

 دة فاغمب العمماء عمى انو يركؼ المناكير  كهللا اعمـ . كانت ىذه االحاديث مسن
كتكفي  ،نزؿ بغداد فسمعكا منو كرككا عنو ،أبك سيل المركزػ  ،نصر بف باب خراساني -ٓٗ

 ىػ . ٖٜٔببغداد في عسكر الميدؼ سنة 
 .ٔكنصر بف باب مثمو  ،عمر بف ىاركف ليس بثقة :َقاؿ الغالبي عف يحيى

  :ابن معين االخرى  أقوال
نصر بف باب ليس  حديثو   :ابف معيف يقكؿسمعت  قاؿ ابف ابى خيثمة فيما كتب إلى    
كقاؿ ابف  ،نصر بف باب ضعيف :يقكؿبف معيف كقاؿ معاكية بف صالح  سمعت يحيى  ،بشئ
ذىبت إليو أنا  ،كذاب خبيث عدك هللا :بف معيف كذكرت عنده نصر بف باب فقاؿسمعت ا :محرز

ة فأخرج إلينا كتبا كاف فييا كتاب عكؼ فجعل يحدثنا فطكػ رأس الكتاب كبف الحجاج بف أرطا
ناكلني الكتاب كظننت أنو قد حبس عنا بعض األحاديث فأبى أف يعطيني  :فقمت ،فاستربت بو

هللا الرحمف   بسـ :فكثبت عميو فأخذت الكتاب منو فنظرت فيو ككاف يحدث عف عكؼ فإذا أكلو
عف عكؼ فطرحت الكتاب مف يدؼ  "أبك عصمة الخرساني" بف أبي مريـالرحيـ حدثني نكح 

ىذه كتبناىا عف أبي عصمة ثـ سمعتيا بعد فقمنا  :كيف ىذا ؟ فقاؿ :فقمت لو ،كقمت كتركناه
 .َٕيُقكؿ نصر بف َباب َلْيَس ِبَشْيءبف معيف َسِمعت يحيى  :الدكرؼ عباس كقاؿ   ،كتركناه

  :العلماء في نصر بن باب أقوال
 ،نصر بف باب كتبت عنو شيئا :عبد هللا بف عمي بف المديني  سمعت أبي يقكؿ قاؿ      

كقاؿ  ،ترككا حديثوحدث عف إبراىيـ الصائغ فاتيمكه ثـ  :كقاؿ ابف سعد ،كرميت بحديثو كضعفو
انما انكر الناس عميو  :سألت ابى عف نصر بف باب ؟ فقاؿ :فيما كتب إلى  أحمدعبد هللا بف 

براىيـ مف أىل بمده كال ينكر اف يككف سمع منو ،الصائغعف ابراىيـ  حديثو  ،كما كاف بو بأس ،كا 
                                                                                                                     

، كالتعديل ٚٗٗ/ٗ، كالكامل البف عدؼ ٗٔ/ٖ، كالمجركحيف ٕٕ٘/ٕ، كالجرح كالتعديل ٕٖٕ/ٕلمعقيمي 
، كالمغني في ٖٗٗ/ٕٛ، كتيذيب الكماؿ ٖٚٓ/ٖترؽ ، كالمتفق كالمفٓٛٔ/ٚ، كتاريخ بغداد ٕٙ٘/ٔكالتجريح 
 ، كتقريب التيذيب ٜٜٔ/ٜ، كتيذيب التيذيب ٖٔٔ/ٔ، كتذكرة الحفاظ ٕٖٖالضعفاء 

  ٕٓ٘/ٕٔتيذيب الكماؿ  (ٔ
، كتاريخ ابف معيف رك كاية الدكرؼ ٖ٘/ٖ، كالمجركحيف ٓٚٗ/ٙ، كالجرح كالتعديل ٕ٘ٛ/ٕالضعفاء لمعقيمي  (ٕ

 . ٕٛٚ/ ٖٔ، كتاريخ بغداد ٖٙ/ٔ، كالكامل ٘٘/ٔعيف ركاية ابف محرز ، كتاريخ ابف مٖ٘٘/ٗ
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كاف نصر بف باب كذابا ؟ قاؿ: ما اجترغ عمى ىذا اف اقكلو  :قمت: اف ابا خيثمة كاف يقكؿ
 ،"سكتكا عنو"عف إبراىيـ الصائغ  ،"أبك سيل"كنية نصر بف باب   :كقاؿ البخارؼ  ،استغفر هللا

 ،ال يساكػ شيئاحديثو نصر بف باب   :كقاؿ الجكزجاني ،يرمكنو بالكذب :كقاؿ في مكضع اخر
نصر بف باب متركؾ  :كقاؿ النسائي ،سالت أبا داكد عف نصر بف باب فكىاه جدا :كقاؿ االجرؼ 

كقاؿ لي  ،نصر بف باب ال ينبغي أف يحدث عنو :سمعت أبا زرعة يقكؿ :كقاؿ البرذعي ،الحديث
كاف ممف ينفرد عف  :كقاؿ ابف حباف ،ىك متركؾ الحديث :حاتـكقاؿ ابك  ،أضرب عمى حديثو

فمما كثر ذلؾ في ركايتو  ،الثقات و حديثالثقات بالمقمكبات كيركؼ عف األثبات ما ال يشبو حديث
كقاؿ ابف  ،كاه :كقاؿ الذىبي ،ىك مع ضعفو يكتب حديثو :كقاؿ ابف عدؼ ،بطل االحتجاج بو

 . ٔليس بثقة  :حجر
  :الخاصة

 ،اجمع العمماء عمى تضعيف نصر بف باب كمنيـ مف تركو كقسـ منيـ كصفو بالكذب      
باف ابراىيـ مف اىل  أحمد ماـكقد ردىـ اإل ،كعابك عميو ركايتو عف ابراىيـ الصائغ كىك صدكؽ 

كابف حباف ككاف ذلؾ بسبب  ،اما مف خفف مف ضعفو فقد بيف ذلؾ ،بمده كال ينكر سماعو منو
اما ابف معيف فقد بيف سبب  ،فترؾ الجل ذلؾ ،عف الثقات ككثرتيا في ركاياتو ركايتو المقمكبات

تضعيفو لو في ركاية ابف محرز عنو كانو اخفى سماعو مف نكح بف أبي مريـ أبك عصمة 
 ككاف يحدث عف عكؼ . كهللا اعمـ .  ،الخرساني عف عكؼ

في الطبقة  :اؿ خميفة بف خياطقَ  َ ،مف اىل البصرة ،أبك حرة الرقاشي،كاصل بف عبد الرحمف -ٔٗ
كقد كثق الفالس كفاتو بيذا ،مات سنة اثنتيف أك ثالث كخمسيف كمئة :السابعة مف أىل البصرة

 .ٕمف كبار السابعة مات سنة اثنتيف كعشريف ،كليس بالرقاشي :كقاؿ ابف حجر  ،التاريخ ايضا
كفي مكضع  ،خكه ثقةأبك حرة ضعيف كسعيد ا :قاؿ الغالبي كالدكرػ سمعت بف معيف يقكؿ

قاؿ يحيى ككاف عبدالرحمف يكثق سعيد أخا أبي :نا أبي قاؿ :قاؿ األحكص بف المفضل :اخر
 . ٖحرة  كيضعفو يحيى

 
                                         

، كاحكاؿ ٕٖ/ٛ، كالتاريخ الكبير ٔٙ/ٕ، كالتاريخ الصغير ٖٖٔ/ٖ، كالعمل ألحمد ٛٛٔ/ٙطبقات ابف سعد  (ٔ
، ٓٚٗ/ٙ، كالجرح كالتعديل ٙٗٗ/ٕ، سؤاالت البرذعي البي زرعة ٖٓٔ/ٕ، ك سؤاالت االجرؼ ٖٕالرجاؿ 

، كالمغني في الضعفاء ٕٛٚ/ٖٔ، كتاريخ بغداد ٖ٘/ٖ، كالمجركحيف ٜ٘اء الثقات البف شاىيف كتاريخ اسم
 . ٕٓٗ، كتعجيل المنفعة ٘٘/ٗ، كلساف الميزاف ٙٗٔ/ٖ، كميزاف االعتداؿ ٕٛٗ

 . ٛٛٙ،  تقريب التيذيب ٓٔ/ٖالمعرفة كالتاريخ  (ٕ
 .  ٕٙ/ٖ، كلساف الميزاف ٛٛٔ-ٙٛٔ/  ٕٔتاريخ دمشق  (ٖ
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  :ابن معين االخرى  أقوال
َسِمعت يحيى َيُقكؿ َأُبك حرَّة َلْيَس  :كايضا ،َسِمعت يحيى َيُقكؿ َأُبك حرَّة َضِعيف :قاؿ الدكرؼ    

سألت  :أحمدكقاؿ عبد هللا بف  ،كَسِمعت يحيى َيُقكؿ سعيد َأُخك أبي حرَّة َضِعيف ،ؼ ُىَك ِباْلَقكِ 
يقكلكف لـ يسمعيا مف  ،في حديثو عف الحسف ضعيف ،يحيى بف معيف عف أبى حرة فقاؿ صالح

سمعت يحيى يقكؿ كتبت  :قاؿ أبك بكر بف خالد ،كابك حرة اسمو كاصل بف عبد الرحمف ،الحسف
 .ٔديث يسيرة ما قاؿ سمعت كال سألت عمى أبي حرة أحا

  :العلماء في واصل أقوال
كقفت أبا حرة عمى أحاديث  :كقاؿ غندر ،ذاؾ مف أصدؽ الناس :قاؿ شعبة في أبي حرة   

الحسف فقاؿ لـ أسمعيا مف الحسف أك قاؿ فمـ نقف عمى شيء منيا إنو سمعو إال حديثا أك 
جاء رجل إلى شعبة يسألو عف  :ف أبي داكد الطيالسيكعَ  ،كاف فيو ضعف :َكَقاؿ ابف سعد ،اثنيف
أبك  :أحمد ماـقيل لإل ،كقد مات سيد الناس ؟ يعني أبا حرة ،تسألني عف حديث :فقاؿ ،حديث

ُحّرة؟ قاؿ: ثقة. قاؿ: قاؿ فالف أخذت كتابا  لو، فإذا فيو: حدثنا الحسف. فقاؿ: ما قمُت حدثنا; فما 
صاحب  :قاؿ فيو ايضا ،: كانكا يستفيمكف عند الحسفدأحمكقف منيا إال عمى ثالثة; قاؿ 

تدليس عف الحسف اال اف يحيى يعني بف سعيد ركػ عنو ثالثة أحاديث يقكؿ في بعضيا حدثنا 
كاف يحيى كعبد  :كقاؿ عمرك بف عمي ،يتكممكف في ركايتو عف الحسف :كقاؿ البخارؼ  ،الحسف

، قيل لو: أبك حرة؟ قاؿ: ثقة. قاؿ أحمدعت كقاؿ أبك داكد: سم ،الرحمف ال يحدثاف عف أبي حرة
 ،ضعيف :َكَقاؿ النََّسائي ،سعيد بف عبد الرحمف ،أخكه يقدـ عميو ،لؾأبك حرة ليس بذ :ابك داكد

لـ  :كقاؿ ابف عدؼ ،صاحب تدليس :قاؿ سفياف الفسكؼ  ،ليس بو بأس :َكَقاؿ في مكضع آخر
أرػ بما يركؼ سعيد بف عبد الرحمف كمقدار ال  :كقاؿ ايضا ،أجد في حديثو حديثا منكرا فأذكره

كقاؿ  ،كاف فيو ضعف :كقاؿ ابف عساكر ،ما يركيو بأسا كىك عزيز الحديث كأخكه أبك حرة كذلؾ
صدكؽ عابد ككاف يدلس  :كقاؿ ابف حجر ،صدكؽ  :كقاؿ ايضا ،ثقة يختـ في كل ليمتيف :الذىبي

 .َٕضِعيف   :ؿ في مكضع اخركقا ،عف الحسف مف كبار السابعة مات سنة اثنتيف كعشريف
 

                                         
  ٜٖٓكسؤالت ابف الجنيد  ٜٕٔك ٕٛٛك ٗٗٔ/ٗخ ابف معيف بركاية الدكرؼ تاري ٜ ٔ
،كالتاريخ الكبير ٗ٘ٔك ٖٛ/ٔ، كالعمل ألحمد ٖٔٛ، كطبقات خميفة بف خياط ٕ٘ٚ/ٚطبقات ابف سعد  (ٕ

، كالمعرفة ٖٗ، سؤاالت ابي داكد ألحمد ٖٗٙ، سؤالت االجرؼ البي داكد ٜٖٓ/ٕ، كالضعفاء لمعقيمي ٓ٘/ٛ
، التبييف ٔٙ، كتاريخ ابف شاىيف ٚٛ/ٛ، كالكامل ٕٕٙ/ٚ، كالثقات ٓٙٔ/ٔ، كالجرح كالتعديل ٓٔ/ٖكالتاريخ 

، ٗٚٔ/ٕ، كالكاشف ٖٗ٘، كالمغني ٜٕٙ/ٚ، ميزاف االعتداؿ ٜٜ، كجامع التحصيل ٗٔالسماء المدلسيف 
  ٛٛٙيب ، كتقريب التيذٕٛٔ/ٗ، كتمخيص الحبير ٛٗكتعريف اىل التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس 
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  :الخاصة
اال اف  ،اتفق العمماء عمى صالح كاصل بف عبدالرحمف كمنيـ مف كثقو كحسف القكؿ فيو    

بعضيـ رماه بالضعف كيحيى منيـ كقد بيف العمماء سبب ذلؾ كىك تدليسو عف الحسف كعدـ 
 عنو .     أحمدسماعو منو كىذا ما خمص اليو ابف معيف كما ركاه عبدهللا بف 

صاحب  ،الحذاء الضرير ،كُيقاؿ الككفي ،الُعَمرؼ  ،أبك عقيل المدنييحيى بف المتككل  -ٕٗ
 ىػ ٚٙٔتكفي  ،كقدـ بغداد ،ثـ انتقل إلى الككفة ،كاف مكفكفا نشأ بالمدينة ،مكلى الُعَمرييف ،بيية

 .ٔلحديث أبك عقيل ككفى مات في مدينة أبى جعفر منكر ا :قاؿ الغالبي  قاؿ أبك زكريا
  :ابن معين االخرى  أقوال
بف عف ا ،َكَقاؿ يزيد بف الييثـ البادا ،ليس بو بأس :بف َمِعيفعف ا ،الدارمي َقاؿ عثماف      
 ،أبك عقيل صاحب بيية ليس حديثو بشيء :بف معيفبف زىير عف ا أحمدكقاؿ  ،ضعيف :َمِعيف

ُمَتَككِّل، صاحب ُبَييَّة، أبك َعِقيل؟ َفَقاَؿ: َلْيَس ِبِو  َسَأْلُت َيْحَيى عف َيْحَيى بف الْ  َ :كقاؿ ابف الجنيد
كِرؼُّ  ،َبْأس َسِمعت يحيى َيُقكؿ َأُبك عقيل َصاحب بيية اْسمو يحيى بف المَتَككل  :َقاؿ َعباس الدُّ

صالح  :سألت يحي عف أبى عقيل يحيى بف المتككل فقاؿ :كقاؿ ابف محرز ،َلْيَس َحِديثو ِبَشْيء
 .ٕليس بالقكػ 

  :العلماء في يحيى أقوال
َكَقاؿ َعبد  ،صاحب بيية ضعيف "يحيى بف المتككل"أبك عقيل المحجكب  :قاؿ بف المبارؾ      

بف كقاؿ عثماف  ،فضعفو ،َعف أبي عقيل يحيى بف المتككل سألت ابي :بف المدينيهللا بف عمي 
 ،كبيية ،صاحب بييةككل يحيى بف المتأبك عقيل  :عمار َكَقاؿ ابف ،ىك ضعيف :الدارميسعيد 

 ،كيف حديثو ؟ فكأنو ضعفو :قمُت ألبي َعبد هللا :كَقاؿ حرب بف إسماعيل ،ليس ىؤالء بحجة
 :بف أبي يحيى أحمدكقاؿ  ،كلـ يحمل عنيـ ،ركػ عف قكـ ال أعرفيـ :أحمدكقاؿ أبك طالب عف 

فيو  :ْمرك بف عميكَقاؿ عَ  ،أحاديثو عف بيية منكرة كما ركػ عنيا إال ىك، كىك كاىي الحديث
 ،ليف :َكَقاؿ أبك ُزْرَعة ،ضعيف :َكَقاؿ النََّسائي ،أحاديثو منكرة :كقاؿ الجكزجاني ،ضعف شديد
ينفرد بأشياء ليس ليا أصكؿ مف  :َكَقاؿ ابف حباف ،يكتب حديثو ،ضعيف الحديث :َكَقاؿ أبك حاتـ

 :َكَقاؿ أبف عدؼ ،ضعيف ،ة أنيا معمكلةال يرتاب الممعف في الصناع ،حديث رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

                                         
 ، ٔٔ٘/ٖٔ، ك تيذيب الكماؿ ٛٓٔ/ٗٔتاريخ بغداد  (ٔ
، كسؤاالت ابف ٙٔٔ/ٖ، كالمجركحيف البف حباف ٕٓٔ/ٗ، كتاريخ ابف ابي خيثمة  ٔٔٗ/ٕالضعفاء لمعقيمي  (ٕ

، كتاريخ ابف ٘ٛ/ٗ، كتاريخ ابف معيف ركاية الدكرؼ  ٕٖٕ،  كتاريخ ابف معيف ركاية الدارمي  ٖٕٚالجنيد 
 . ٓٓٔ، كتاريخ ابف طيماف ٚٙ/ٔابف محرز  معيف ركاية
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ليس بالقكؼ  :أحمدأبك الحاكـ كقاؿ  ،منكر الحديث :كقاؿ الساجي ،عامة أحاديثو غير محفكظة
 :كقاؿ ابف حجر ،ضعفكه :كقاؿ الذىبي ،ىك عند جميعيـ ضعيف :كقاؿ ابف عبد البر :عندىـ

 .ٔضعيف 
  :الخاصة

اما ابف  ،كنراىـ قد ضعفكه بسبب ركايتو المناكير ،كلاجمع العمماء عمى تضعيف يحيى بف المتك 
 كنراه قد تراجع في مكاضع اخرػ كما تبيف . كهللا اعمـ  ،معيف فقد حسنو في مكاضع

 ،ابك يكسف المدني كقيل ابك ىالؿ ،يعقكب بف الكليد بف عبدهللا بف ابي ىالؿ االزدؼ  -ٖٗ
 سكف بغداد، مف الثامنة . 
 .ٕكذاب  :فقاؿ الغالبي عف بف معي

  :ل ابن معين االخرى ااقو 
يعقكب بف الكليد  :قاؿ الدكرؼ سمعت يحيى يقكؿ  ،مدني كذاب :عف يحيى قاؿ ابف محرز    

 .ٖ المدني كذاب كاف بحضرة الرصافة لـ يكف بشئ
  :العمماء في يعقكب أقكاؿ

 كتبت عنو كخرقنا حديثو منذ دىر مف اىل المدينة كاف مف الكذابيف :أحمد ماـقاؿ اإل
ليس بشئ.  :قاؿ ابك زرعة ،غير ثقة كال مأمكف  :قاؿ الجكزجاني ،الكبار...ككاف يضع الحديث

كقاؿ عمرك بف عمي  ،غير ثقة كاف يككف ببغداد :كترؾ حديثو كلـ يقرأ عمينا قاؿ ابك داكد
ضعيف الحديث، كاف يكذب، كالحديث الذػ ركاه مكضكع  :قاؿ ابك حاتـ ،ضعيف الحديث جدا

ليس بشئ  :قاؿ النسائي ،ليس بشئ. كترؾ حديثو كلـ يقرأ عمينا :قاؿ ابك زرعة ،، كىك متركؾٗ
ديث عمى الثقات ال يحل كتابة حديثو اال عمى جية احيضع اال :كقاؿ ابف حباف :متركؾ
عامة ما يركيو مف ىذا الطراز_بعد ركايتو الحاديث باطمة_ كليس ىك  :كقاؿ ابف عدؼ ،التعجب

بف انس يركؼ عف ىشاـ بف عركة كمالؾ  :كقاؿ الحاكـ ،ي الضعفاءبمحفكظ كىك بيف األمر ف
 ىالؾ نزؿ  :كقاؿ ايضا ،كذاب :قاؿ الذىبي ،ليس ىك عندىـ بذاؾ :كقاؿ ابف شاىيف ،المناكير

                                         
،  كالجرح ٕٓ٘، كالضعفاء لمنسائي ٔٗ/ٕ، كالتاريخ الصغير ٚٚسؤاالت ابي شيبة لعمي بف المديني  (ٔ

، كتيذيب ٖٗٔ/ٖٔ، كالعمل لمدارقطني ٕٔٔ/ٔ، كالكامل ٜٙٔ/ٙ، كالثقات البف حباف ٜٓٔ/٘كالتعديل 
 .ٓٔٚ، كتقريب التيذيب ٛٛ/ٓٔ، كتيذيب التيذيب ٖ٘ٙ، كالمغني ٓ٘ٔ/ٔ، كالكاشف ٔٔ٘/ٖٔالكماؿ 

 . ٕٔٛ/ ٓٔتيذيب التيذيب  (ٕ
 .  ٗٓٔ/ ٖ، كتاريخ ابف معيف بركاية الدكرؼ ٘٘/ٔتاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز  (ٖ
 يقصد اكل البطيخ بالرطب . (ٗ
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 .ٔ كذاب يضع :قاؿ السيكطي ،كغيره أحمدكذبو  :قاؿ ابف حجر ،بغداد
  :الخاصة

كلـ ار مف  ،ف شديدا بكصفو بالترؾ كالكذباجمع العمماء عمى تضعيف يعقكب بف الكليد تضعي
 خفف االمر فيو ال ابف معيف كال غيره مف العمماء . 

 التراجم  :المبحث الثالث
كقبائميـ ككناىـ كقد ركػ ىذه التراجـ ابف معيف لركاة عدة كبيف اسماءىـ  يحي ماـاإل ترجـ     

  :كىـ ،الغالبي عف ابف معيف
 ىػ .ٕٙٔىػ كقيل ٔٙٔت  ،أبك إسحاؽ البمخي الزاىد ،رإبراىيـ بف أدىـ بف منصك  -1

سألت مف إبراىيـ بف أدىـ فقالكا رجل  :قاؿ المفضل بف غساف الغالبي عف يحيى بف معيف قاؿ
 .ٕمف العرب مف بني عجل

  :ابن معين االخرى  أقوال
 .ٖ"عجل"سمعت يحيى يقكؿ إبراىيـ بف أدىـ رجل مف العرب مف بنى  :قاؿ الدكرؼ 

  :العلماء في ترجمة ابراىيم أقوال
 ،كيقاؿ العجمي كاف بالشاـ ،كاف بالككفة "تميمي"قاؿ لي قتيبة بف سعيد ىك  :قاؿ البخارؼ     

أخبرني أبك دمحم اليمامي أف إبراىيـ بف أدىـ  :كقاؿ ايضا ،كقاؿ الغالبي: إبراىيـ بف أدىـ عجمي
كقاؿ  ،ىك رجل مف بني عجلخرج مع جيضـ مف خراساف ىرب مف أبي مسمـ فنزؿ الثغكر ك 

 :كقاؿ اآلجرؼ  ،إبراىيـ بف أدىـ عربي كاف ينزؿ خراساف فتحكؿ إلى الشاـ :يعقكب بف سفياف
 ،ككاف مف بكر بف كائل :كقاؿ ابف حباف ،مف بني عجل ،إبراىيـ بف أدىـ :سمعت أبا داكد يقكؿ

بف سعيد بف حالـ بف  إبراىيـ بف أدىـ بف منصكر بف يزيد بف جابر بف ثعمبة :كقاؿ ابف منده
 ،التميمي :كقيل ،العجمي :كقاؿ المزؼ  ،غزية بف أسامة بف ربيعة بف ضبيعة بف عجل بف لجيـ

  ،ىك مف بكر بف كائل :كقاؿ اسماعيل ابف ابي الفداء ،التميمي كيقاؿ العجمي :كقاؿ ابف عساكر
 
 

                                         
، الجرح ٖٓٗ/ٕمي ، كالضعفاء لمعقيٕٙٗ، كالضعفاء لمنسائي ٘ٔ، كاحكاؿ الرجاؿ ٜٖٔ/ٔالعمل ألحمد (ٔ

، كسؤاالت االجرؼ ٖٚٔ/ٖ، كالمجركحيف البف حباف ٕٔٗ/ٔ، كالعمل البف ابي حاتـ ٕٚٔ/٘كالتعديل 
، كالاللئ ٕٔٛ/ٓٔ، تيذيب التيذيب ٓٙٔ/ ٔ، كالكاشف ٛٛٙ/ٖ، كالعمل النتناىية ٖٗٔ/ٛ، كالكامل ٖٗٔ/ٕ

 .   ٜٖٙ/ٖالمصنكعة 
  ٕٓٛ/ٙتاريخ دمشق  (ٕ
  ٚٔٗ/ٗية الدكرؼ تاريخ ابف معيف ركا (ٖ
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 .ٔمي كقيل التميميالعج :كقاؿ ابف حجر ،قاؿ ابف معيف عجمي كقاؿ قتيبة تميمي :كقاؿ الذىبي
  :الخاصة

اال اف اكثرىـ  ،لـ يتفق العمماء عمى نسب ابراىيـ بف ادىـ ىل ىك مف بيف عجمي اـ تميمي   
عمى انو عجمي كقد بيف بعضيـ نسبو الى بيف عجل مف خالؿ ذكرىـ لو عمى انو مف بكر بف 

 مـ . كهللا اع ،كائل كىـ بنك عجل بف لجيـ بف صعب بف عمي بف بكر بف كائل
 ىػ .ٗٓٔت  ،كىك تابعى ككفى، كلى قضاء الككفة ،أبك بردة بف أبي مكسى األشعرؼ الفقيو -ٕ

 .ٕأبك بردة بف أبي مكسى اسمو الحارث  :المفضل بف غساف الغالبي عف يحيى قاؿ
  :ابن معين االخرى  أقوال
َكاسـ َأبى  :ربف معيف يقكؿ أبك بردة اسمو الحارث كقاؿ في مكضع آخسمعت ا :قاؿ  الدكرؼ   

أبك بردة  :ُمكَسى اأْلَْشَعِرّؼ عبد هللا بف قيس َكاسـ اْبنو َأُبك بردة َعامر، كقاؿ أبك بشر الدكالبي
عامر بف عبد هللا بف قيس سمعت مف يحكي عف يحيى أنو قاؿ اسـ أبي بردة بف أبي مكسى 

قكؿ في تسمية أىل سمعت يحيى بف معيف ي :كقاؿ معاكية بف صالح ،عامر بف عبد هللا بف قيس
 .ٖالككفة أبك بردة بف أبي مكسى قضى لمحجاج كاسمو الحارث 

  :العلماء في ترجمة ابي بردة أقوال
كقاؿ دمحم بف  ،أبك بردة بف أبي مكسى عامر بف عبد هللا بف قيس :قاؿ أبك نعيـ الفضل بف دكيف

كقاؿ بف  ،بد هللاسمعت أبا عمر الضرير يقكؿ أبك بردة بف أبي مكسى عامر بف ع :إسحاؽ
أبك  :كقاؿ ابف خراش ،أبك بردة بف أبي مكسى األشعرؼ كاسمو عامر بف عبد هللا بف قيس:سعد

عامر بف عبد هللا بف "كاف اسـ أبي بردة  :كقاؿ ىاركف بف حاتـ ،بردة اسمو عامر بف أبي مكسى
 ،د هللا بف قيسأبك بردة بف أبي مكسى األشعرؼ اسمو عامر بف عب :كقاؿ خميفة بف خياط ،"قيس
عامر بف عبد هللا بف قيس ىك أبك  :كقاؿ البخارؼ  ،أبك بردة عامر بف أبي مكسى :أحمدكقاؿ 

اسـ أبي بردة بف أبي مكسى عامر بف عبد هللا بف  :كقاؿ يعقكب ،بردة بف أبي مكسى األشعرؼ 
أبكه عمى كلد ك  ،كقاؿ أبك بكر بف أبي خيثمة أنا المدائني قاؿ أبك بردة بف أبي مكسى ،قيس

كاسمو عامر بف عبد هللا بف  ،فاسترضع لو بالبادية فجاءكا بو كعميو بردة فكناه أبا بردة ،البصرة
كقاؿ  ،اسمو عامر بف عبد هللا بف قيس االشعرؼ  كأبك بردة بف أبي مكسى :كقاؿ الترمذؼ ،قيس

                                         
، كتاريخ ٘ٓٔ، كمشاىير عمماء االمصار ٕٕٔ/ٕ، كسؤاالت االجرؼ البي داكد ٚٔٔ/ٔكالتاريخ الكبير (ٔ

، كسير اعالـ النبالء ٕٚٓ/ٔ، كالكاشف ٖ٘ٗ/ٔ، كتاريخ ابي الفداء ٕٚ/ٕ، كتيذيب الكماؿ ٕٓٛ/ٙدمشق 
 ٗٗ، كتقريب التيذيب ٙٙ/ٔ، كتيذيب التيذيب ٖٚٛ/ٚ

 ٖٗ/ٕٙشق تاريخ دم (ٕ
 ٖٗ/ٕٙ، كتاريخ دمشق ٕٓك  ٗ/ٖتاريخ ابف معيف ركاية الدكرؼ  (ٖ
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 ،بردة عامر بف عمي بف سعيد سمعت يحيى بف معيف يقكؿ اسـ أبي أحمدالنسائي في الكنى أنا 
 :كقاؿ ابف حباف ،عامر بف عبد هللا بف قيس أبك بردة بف أبى مكسى األشعرؼ  :كقاؿ ابك حاتـ

كقد قيل إف اسـ أبي بردة الحارث  ،أبك بردة بف أبى مكسى اسمو عامر بف عبد هللا بف قيس
سمعت مسمـ بف الحجاج يقكؿ أبك بردة بف أبي مكسى  :كفي مكضع اخر ،كالصحيح عامر

أبك بردة بف أبي مكسى األشعرؼ  :الحاكـ أحمدكقاؿ أبك  ،عرؼ عامر بف عبدهللا بف قيساألش
ابك بردة  :كقاؿ ابك نصر الكالباذؼ ،الككفي كاسمو عامر كيقاؿ الحارث بف عبد هللا بف قيس
ردة بف كقاؿ أبك بكر الخطيب  أبك ب ،اْسمو َعامر بف عبد هللا بف قيس َأُبك بردة اأْلَْشَعِرّؼ اْلُككِفي

كاسـ أبى بردة عامر، ىذا  :كقاؿ النككؼ  ،أبي مكسى األشعرؼ كاسمو عامر بف عبد هللا بف قيس
أبك بردة بف أبي مكسى االشعرؼ  :كقاؿ الذىبي ،ىك الصحيح المشيكر الذػ قالو الجميكر

أبك بردة بف أبي مكسى قاضي الككفة  :قاضي الككفة الحارث كقيل عامر، كفي مكضع اخر قاؿ
عامر بف عبد هللا بف قيس أبك بردة بف أبي مكسى األشعرؼ  :كقاؿ العالئي ،رث كقيل عامرالحا

أبك بردة بف أبي مكسى األشعرؼ قيل اسمو عامر كقيل  :كقاؿ ابف حجر ،كىك بكنيتو أشير
 .ٔكقيل اسمو كنيتو  ،الحارث

  :الخاصة
ردة تبيف اف اكثرىـ عمى تسميتو عدد ليس بالقميل مف العمماء في تسمية ابي ب أقكاؿبعد سرد     

كالذؼ  ،ىذا ىك الصحيح المشيكر الذػ قالو الجميكر :النككؼ بقكلو ماـكاكد ذلؾ اإل ،(بػ ) عامر
 ،، كما تفعل العرب الى يكمنا ىذا(اراه اف اباه قد سماه عمى اسـ اخيو )ابك بردة عامر بف قيس

 كهللا اعمـ . 
ف ىانئ كقيل بف كىب كقيل عبيد بف كىب كليس ىك عـ أبك عامر األشعرؼ اسمو عبد هللا ب -ٖ

 أبي مكسى األشعرؼ 
أبك عامر األشعرؼ اسمو عبد هللا  :سمعت يحيى بف معيف يقكؿ :قاؿ المفضل بف غساف الغالبي

 .ٕبف ىانئ 
 

                                         
، ٙٛ، كالكنى لمبخارؼ ٜٛ/ٕ، كالكنى لمدكالبي ٕٕٗ، كطبقات خميفة بف خياط ٛاالسامي كالكنى ألحمد  (ٔ

، كاليداية ٘ٙ/ٗ، كالثقات البف حباف ٕٖ٘/ٙ، كالجرح كالتعديل ٖ٘ٔ/ٗ، كسنف الترمذؼ ٔٔكالكنى لمسمـ 
، ٘ٗٔ، كفتح الباب في الكنى كااللقاب ٜٖٖ/ٕ، كاالسامي كالكنى البي أحمد الحاكـ ٕٗٔ/ٔاالرشاد ك 

، ٖٛ/ٔ، كالمقتنى في سرد الكنى ٘ٙٔ/ٔ، كالكاشف ٖٗ/ٕٙ، كتاريخ دمشق ٘ٗٚكتيذيب االسماء كالمغات 
  ٓٗٚ، كتقريب التيذيب ٔٔ/ٔٔ، كتيذيب التيذيب ٕٗٓكجامع التحصيل 

  ٕ٘ٔ/ٖٛتاريخ دمشق  (ٕ
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  :العلماء في ترجمة ابو عامر أقوال
كيقاؿ عبيد بف كىب  ،كيقاؿ ابف كىب ،اسـ أبي عامر عبد هللا بف ىانئ :قاؿ خميفة بف خياط
أبك عامر األشعرؼ اسمو عبد هللا بف ىانئ كيقاؿ بف كىب كيقاؿ عبيد هللا  :كقاؿ في مكضع اخر

عبيد بف كىب أبك عامر األشعرؼ لو  :كقاؿ البخارؼ  ،بف كىب تكفي في خالفة عبد الممؾ
 ،بةمسمـ بف الحجاج يقكؿ أبك عامر عبيد بف كىب األشعرؼ عـ أبي مكسى لو صح ،صحبة

اسـ أبي عامر عبيد األشعرؼ كركػ دحيـ بسنده عف ابي الحسف بف سميع يقكؿ  :كقاؿ ابك زرعة
أبك عامر األشعرؼ بمغني اسـ أبي  :كقاؿ البغكؼ  ،أبك عامر األشعرؼ كاسمو عبيد قتل يكـ حنيف

 أبك مكسى األشعرؼ عبد هللا بف :المقدمي أحمدكقاؿ دمحم بف  ،عامر عبيد بف كىب سكف الشاـ
عبيد بف كىب  :كقاؿ ابف ابي حاتـ  ،قيس كأخكه ألمو أبك عامر األشعرؼ اسمو عبيد بف كىب

 ،اسـ أبي عامر األشعرؼ عبيد بف كىب :كقاؿ نكح بف حبيب ،لو صحبة ،أبك عامر األشعرؼ 
كقاؿ في  ،أبك عامر األشعرؼ كاسمو عبد هللا بف ىانئ كيقاؿ عبيد بف كىب :كقاؿ ابف ىشاـ

 :كقاؿ ابف منده ،ك عامر األشعرؼ حميف بني تميـ كجدت اسمو عبيد بف ىانئأب :مكضع آخر
أبك عامر  :أحمدأبك الحاكـ كقاؿ  ،عبيدا (عبيد بف كىب أبك عامر األشعرؼ سماه النبي ) ملسو هيلع هللا ىلص

األشعرؼ عبد هللا بف ىانئ كيقاؿ ابف كىب كيقاؿ عبيد بف كىب كىذا غير عبيد بف حضار أبي 
عبيد بف كىب أبك  :كقاؿ أبك نعيـ الحافع ،األشعرؼ عـ أبي مكسى األشعرؼ لو صحبةعامر 

عبيد بف  :كقاؿ ابف عساكر ،(عامر األشعرؼ استشيد بأكطاس يكـ حنيف مع رسكؿ هللا ) ملسو هيلع هللا ىلص
ف عامر ب :كقاؿ المزؼ  ،كىب كيقاؿ عبد هللا بف كىب كيقاؿ عبد هللا بف ىانئ أبك عامر األشعرؼ 

 ،كقد اختمف في صحبتو ،غير ذلؾ :كقيل ،"ُعَبيد بف كىب"كاسـ أبي عامر  ،َأبي عامر االشعرؼ 
أبك عامر األشعرؼ صحابي  :كقاؿ ابف حجر ،كليس أبكه بعـ أبي مكسى االشعرؼ   ،لو إدراؾ

كأبك عامر األشعرؼ  ،اسمو عبد هللا كقيل عبيد بف ىانئ أك بف كىب عاش إلى خالفة عبد الممؾ
 .ٔ ي آخر اسمو عبيد كىك عـ أبي مكسى األشعرؼ استشيد بحنيفصحاب

  :الخاصة
العمماء تبيف لي كهللا اعمـ اف ابي عامر االشعرؼ عبيد بف كىب الصحابي  أقكاؿبعد سبر    

حنيف كىك الذؼ  فابك عامر عبيد بف كىب قتل يكـ  ،ي عامر االشعرؼ عبدهللا بف ىانئغير اب
فعف أبي مكسى األشعرؼ قاؿ سمعت رسكؿ هللا  ،ـ ابك مكسى االشعرؼ ، كىك عسماه النبي عبيدا

فقتل عبيد يـك  :قاؿ ،الميـ اجعل عبيدا أبا عامر فكؽ أكثر الناس يكـ القيامة :يقكؿ () ملسو هيلع هللا ىلص

                                         
، كتقريب التيذيب ٜٛ/ٔٔ، كتيذيب التيذيب ٓ٘/ٗٔ، كتيذيب الكماؿ ٖٗٓك  ٛٙطبقات خميفة بف خياط  (ٔ

ٚٚٚ  . 
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     قاؿ رسكؿ هللا  :عف أبي مكسى األشعرؼ قاؿ :كايضا ،ٔكقتل أبك مكسى قاتل عبيد ،أكطاس
: الميـ اغفر لعبيدؾ أبي عامر حتى رايت بياض إبطيو ثـ قاؿ الميـ اجعل لو يكـ القيامة () ملسو هيلع هللا ىلص

الميـ اغفر لعبدهللا بف قيس ذنبو  (نكرا كثيرا قاؿ فقمت كلي يا رسكؿ هللا استغفر فقاؿ النبي ) ملسو هيلع هللا ىلص
كقد اختمف  ،انئ فقد سكف الشاـكاما ابك عامر عبدهللا بف ى ،ٕكادخمو يكـ القيامة مدخال كريما 

 في صحبتو كهللا اعمـ .  
 العالء بف عبد الرحمف  -ٗ

في  ،ٖ رحمف ىذا ليس بالمدني مكلى الحرقوقاؿ الغالبي عف بف معيف: العالء بف عبد ال    
قاـ رجل إلى  :الحديث الذؼ ركاه البييقي بسنده عف دمحم بف سكقة عف العالء بف عبد الرحمف قاؿ

اإليماف عمى  :يا أمير المؤمنيف  ما اإليماف ؟  فقاؿ :أبي طالب رضي هللا عنو فقاؿعمي بف 
 .ٗعمى الصبر ك العدؿ ك اليقيف ك الجياد  :أربع دعائـ

  :ابن معين االخرى  أقوال
 ،ِو َبْأسَلْيَس بِ  :َكَسَألتو َعف اْلَعاَلء بف عبد الرَّْحَمف َعف َأِبيو َكيَف َحِديثيَما َفَقاؿَ  :قاؿ الدارمي   

 :فقاؿ ،عف العالء بف عبد الرحمف ،كسئل ،بف معيفاسمعت  :قاؿ أحمدكقاؿ عبدهللا بف 
 .٘ ليس حديثو بحجة ،مضطرب الحديث

  :العلماء في العاء أقوال
كقاؿ  ،ليس في الركاة مف اسمو العالء كاسـ أبيو عبد الرحمف غير مكلى الحرقو  :قاؿ الخطيب

اف شيخا سأؿ عميا عف اإليماف فذكر فيو حديثا فيو طكؿ ركػ عنو  :ابف حجر في ترجمة العالء
 .ٙدمحم بف سكقة 

  :الخاصة
كما قاؿ  ،بعد التحقيق في كتب  التراجـ لـ اجد غير العالء بف عبدالرحمف مكلى الحرقة    

))كىذا القكؿ كىـ مف يحيى ألف شيخ  :كقاؿ ايضا ،الخطيب البغدادؼ معقبا عمى كالـ بف معيف
ف سكقة ىك العالء بف عبدالرحمف بف يعقكب المديني مكلى الحرقة كليس في الركاة مف اسمو اب

العالء كاسـ أبيو عبدالرحمف غيره فإف كاف الكىـ دخل عمى يحيى مف أجل أف العالء مكلى 
                                         

 . ٜٛٓٚٔرقـ  ٕٔٗ/ٗمسند أحمد  (ٔ
  ٔٛٚٛ، رقـ  ٕٓٗ/٘سنف النسائي الكبرػ،  استخالؼ صاحب الجيش  (ٕ
  ٖٙٔ/ٚتيذيب التيذيب  (ٖ
 .ٓٚ/  ٔشعب اإليماف ألبك بكر البييقي  (ٗ
 ٕٖٗ/ٙ، الضعفاء لمعقيمي  ٖٚٔتاريخ ابف معيف ركاية الدارمي  (٘
 ٖٙٔ/ٚتيذيب التيذيب  (ٙ
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الحرقة حجازؼ كابف سكقة ككفي فإف لدمحم بف سكقة ركايات عف جماعة مف أىل الحجاز أبي 
كنافع بف بف حنيف كعمي بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب كابنو أبي جعفر دمحم ة بف سيل إمام

كنافع مكلى عبدهللا بف عمر كعبدهللا بف دينار مكاله أيضا جبير بف مطعـ كأخيو دمحم بف جبير 
كدمحم بف المنكدر كىشاـ بف عركة كىؤالء كميـ مف أىل المدينة كلو ركايات عف جماعة مف 

، ٔ( (جبر كعطاء بف أبي رباح كعمرك بف دينار كطمق بف حبيب كغيرىـالمكييف مجاىد بف 
))فقد تبيف  :كساؽ البغدادؼ سمسمة احاديث بيف فييا اف العالء بف عبدالرحمف راك كاحد ثـ قاؿ

بما ذكرناه كىـ يحيى بف معيف في قكلو ككضح أف العالء بف عبدالرحمف الذؼ ركػ عنو دمحم بف 
 . ٕيس بغيره((سكقة ىك مكلى الحرقة كل

عمى  ،عدة فييا تشدد احيانا أقكاؿكقد بيف ابف معيف حاؿ العالء بف عبدالرحمف مكلى الحرقة ب   
منيا ما ذكره ابف الجكزؼ في مكضكعاتو اف ابف معيف  سئل عف  ،الرغـ مف تعديل العمماء لو

فر هللا فقاؿ أرجك العالء بف عبدالرحمف فقاؿ أحسف أحكالو عندؼ أنو قيل لو عند مكتو أال تستغ
احد عمماء  :،  كقد قاؿ عنو الذىبيٖ أف يغفر هللا لي كقد كضعت في فضل عمي سبعيف حديثا

 .ٗصدكؽ ربما كىـ  :كقاؿ ابف حجر ،المدينة
 ،مكلى لجكيرية بنت أبي سفياف ،القاسـ بف عبد الرحمف الشامى الدمشقى، أبك عبد الرحمف -٘

 ىػ . ٕٔٔت  ،مكلى بني يزيد بف معاكية :لؾ يقاؿكرث بنك يزيد بف معاكية كالءه فمذ
أبك عبد الرحمف صاحب بف عبدالرحمف القاسـ  :قاؿ  المفضل بف غساف عف يحيى بف معيف

 . ٘ة إمامة كفي ركاية ابف شعيب الذؼ يركؼ عف أبي إمامأبي 
  :ابن معين االخرى  أقوال
كِرؼُّ قَ      :كُيقاؿ ،عبد الرحمف الشامي مكلى معاكية القاسـ بف :بف َمِعيفعف ا ،اؿ َعباس الدُّ

 .ٙليس في الدنيا القاسـ بف عبد الرحمف شامي غير ىذا  ،مكلى يزيد بف معاكية
  :العلماء في ترجمة القالسم أقوال  
القاسـ بف عبد الرحمف كيكنى أبا عبد الرحمف مكلى جكيرية بنت أبي سفياف  :قاؿ ابف سعد     

القاسـ بف عبد الرحمف الشامي صاحب  :كقاؿ أبكعبد هللا المقدمي ،بف حرب كقيل مكلى معاكية
                                         

 ٕٚٓ/  ٔمكضح أكىاـ الجمع كالتفريق   (ٔ
 المصدر نفسو، المكضع نفسو . (ٕ
 .  ٜٕٔ/ٔالمكضكعات  (ٖ
 ، ٗٔٔ، كالكشف الحثيث ٙٓ٘، كتقريب التيذيب ٛٗ/ٕالكاشف  (ٗ
 ٗٓٔ/ٜٗتاريخ ابف عساكر  (٘
 .  ٜٙ٘، كتيذيب االسماء كالمغات ٔ٘/ٗتاريخ ابف معيف بركاية الدكرؼ  (ٙ
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القاسـ أبك عبد  :كقاؿ البخارؼ  ،الرحمف ىك مكلى خالد ابف يزيد بف معاكيةعبدة أبك إمامأبي 
الرحمف كيقاؿ ابف عبد الرحمف الشامي مكلى عبدالرحمف بف خالد ابف يزيد بف معاكية القرشي 

 :كقاؿ الترمذؼ ،أبك عبد الرحمف القاسـ مكلى بني معاكية :جكقاؿ مسمـ بف الحجا ،األمكؼ 
القاسـ ىك ابف عبد الرحمف يكنى أبا عبد الرحمف كىك مكلى عبد الرحمف بف خالد ابف يزيد بف 

أبك عبد الرحمف القاسـ بف عبد الرحمف مكلى عبد  :كقاؿ أبك بشر الدكالبي ،معاكية كىك شامي
حدثنا جدؼ يعقكب قاؿ  :يعقكب أحمدكقاؿ دمحم ابف  ،ي سفيافالرحمف بف يزيد بف معاكية بف أب

القاسـ بف عبدالرحمف ثقة مكلى جكيرية بنت أبي سفياف بف الحارث بف أمية كيكنى أبا عبد 
كقاؿ الطبرانى: مكلى  ،القاسـ بف عبد الرحمف مكلى يزيد بف معاكية :كقاؿ ابك حاتـ ،الرحمف

: أبك عبد الرحمف القاسـ بف عبد الرحمف األمكؼ أحمدبك أكقاؿ الحاكـ  ،معاكية بف أبى سفياف
الفارسي مكلى عبد الرحمف بف خالد ابف يزيد بف معاكية كيقاؿ مكلى جكيرية بنت أبي سفياف بف 

ىك أبك عبد الرحمف القاسـ بف عبد الرحمف  :كقاؿ النككؼ  ،حرب بف أمية بف عبد شمس الشامي
ف معاكية، كيقاؿ: عبد الرحمف بف خالد بف يزيد، كيقاؿ: الشامى الدمشقى، مكلى خالد بف يزيد ب

القاسـ بف عبد الرحمف الشامي أبك عبد الرحمف  :كقاؿ ابف حجر ،مكلى جكيرية بنت أبى سفياف.
 . ٔالدمشقي مكلى آؿ أبي سفياف بف حرب األمكؼ 

  :الخاصة
عمى كنيتو بابي اجمع العمماء عمى تسمية القاسـ بف عبدالرحمف الشامي الدمشقي ك     

كاختمفكا فيو  ،كعمى انو مكلى آلؿ سفياف بف حرب ،الفارسي :الحاكـ أحمدكزاد ابك  ،عبدالرحمف
كاحسف ماقيل  ،اـ خالد بف يزيد بف معاكية ،اـ معاكية ،ىل ىك مكلى لجكيرية بنت ابي سفياف

 :الءه فمذلؾ يقاؿكرث بنك يزيد بف معاكية ك  ،مكلى لجكيرية بنت أبي سفيافانو  :في ىذا االمر
 . ٕكهللا اعمـ ،مكلى بني يزيد بف معاكية

 البجمي ،أبك عبيدة ،الكليد بف كامل -ٙ
 .ٖىك مكلى لبجمية  :سألت يحيى بف معيف عف الكليد بف كامل ؟ فقاؿ :قاؿ المفضل الغالبي

 
 

                                         
، كتيذيب ٕٗٔ/ٖ، كالجرح كالتعديل ٙٛ/٘، كالكنى لمدكالبي ٔٙ/ٙ، كالتاريخ الكبير ٖٖٓ/ٛطبقات ابف سعد  (ٔ

، ٜٕٛ/ٛ، كتيذيب التيذيب ٖ٘ٛ/ٖٕ، كتيذيب الكماؿ ٗٓٔ/ٜٗ، كتاريخ ابف عساكر ٜٙ٘االسماء كالمغات 
 ٕٚ٘، كتقريب التيذيب ٚٓٔ/ٚكلساف الميزاف 

 ٜٕٛ/ٛ، كتيذيب التيذيب ٖ٘ٛ/ٖٕينظر : تيذيب الكماؿ  (ٕ
  ٕ٘٘/ٖٙتاريخ دمشق  (ٖ
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  :العلماء في ترجمة الوليد أقوال
الكليد بف كامل أبك  :كفي مكضع اخر قاؿ ،كنية الكليد بف كامل أبك عبيدة :قاؿ البخارؼ    

الكليد بف كامل أبك عبيدة البجمى شامى  :كقاؿ ابف ابي حاتـ ،عبيدة البجمي يعد في الشامييف
كقاؿ ابف  ،الكليد بف كامل أبك عبيدة البجمي عداده في أىل الشاـ :كقاؿ ابف حباف ،حمصي
أبك عبيدة الكليد بف  :الحاكـ أحمدأبك كقاؿ  ،الكليد بف كامل أبك عبيدة األسماء الشامي :عدؼ

حدثنا أبك عبيدة الكليد بف كامل مف  :كركػ ابف عساكر بسنده ،كامل البجمي يعد في الشامييف
الكليد بف كامل بف معاذ بف دمحم بف َأبي أمية  :كقاؿ المزؼ  ،أىل حمص البجمي ... الحديث

الكليد  :كقاؿ الذىبي ،دمشقي :كقيل ،حمصي ،الشامي ،أبك ُعَبيدة بف َأبي الكليد ،مكالىـ ،البجمي
الكليد بف كامل  :كقاؿ ابف حجر ،تابّعي صغير ،بف كامل، أبك عبيدة البجمّي، مكالىـ، الحمصيّ 

 . ٔأبك عبيدة بف أبي الكليد الشامي ف معاذ بف أبي أمية البجمي ب
  :الخاصة

مى انو الكليد بف كامل أبك عبيدة كترجمتو ع (اجمع العمماء عمى التعريف بػ ) الكليد بف كامل  
 حمصي . ،شامي ،البجمي

 ،كىي التي تعرؼ بأميا ،أميمة  بنت رقيقة كىي أميمة بنت عبد كيقاؿ عبد هللا بف بجاد -ٚ
كاميا رقيقة بنت خكيمد بف أسد بف عبد العزػ أخت خديجة بنت خكيمد زكج النبي صمى هللا عميو 

 ،ىاشـ بف عبد مناؼ أخت خديجة بنت خكيمد ألميا كيقاؿ رقيقة بنت أبي صيفي بف ،ك سمـ
كأميمة ابنة خالة أكالد النبي صمى هللا  ،ليا صحبة كىي مف المبايعات ،عدادىا في أىل المدينة

 عميو ك سمـ مف خديجة .
قاؿ ابف المنكدر عف أميمة بنت رقيقة  :قاؿ المفضل بف غساف الغالبي عف يحيى بف معيف

  .ٕكأميا رقيقة بنت خكيمد أخت خديجةأميمة بني تيـ ابف مرة 
  :العلماء في ترجمة اميمة أقوال
أميمة ابنة رقيقة أميا تنسب إلييا كىي أميمة بنت عبد بف بجاد تيمية تيـ  :مسمـ ماـقاؿ اإل  

أميمة بنت رقيقة كىي التي ركػ عنيا دمحم بف المنكدر كركت عف رسكؿ  :كقاؿ ابف سعد ،قريش
 حديثا في بيعتو النساء كىي أميمة بنت عبد هللا بف بجاد بف عمير بف الحارث بف حارثة هللا ملسو هيلع هللا ىلص

                                         
، ٘ٔ/٘، كالجرح كالتعديل ٜٕٔ/٘، كالكنى لمدكالبي ٙٗ/ٛ، كالتاريخ الكبير ٘ٗ/ٕالتاريخ الصغير لمبخارؼ  (ٔ

، كتاريخ اإلسالـ ٓٚ/ٖٔكتيذيب الكماؿ ، ٕ٘٘/ٖٙمشق تاريخ دك  ،ٗٛ/ٔ، كالكامل ٚٚٔ/ٙالثقات ك 
 ٜٗٙ، كتقريب التيذيب ٔٓٔ/ٓٔ، كتيذيب التيذيب ٕٛٙ/ٖ

  ٕ٘/ٜٙتاريخ ابف عساكر  (ٕ
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بف سعد بف تيـ بف مرة كأميا رقيقة بنت خكيمد بف أسد بف عبد العزػ بف قصي أخت خديجة 
أسد بف  أميمة بنت رقيقة كىي بنت خكيمد بف :كقاؿ مصعب الزبيرؼ  ،بنت خكيمد زكج النبي ملسو هيلع هللا ىلص

كقاؿ  ،حكليا معاكية إليو إلى الشاـ كبنيت ليا دار ،عبد العزػ كأميمة ىي عمة دمحم بف المنكدر
ابف أبي خيثمة أنا مصعب قاؿ أميمة التي يقاؿ ليا ابنة رقيقة ابنة أسد بف عبد العزػ بف قصي 

دة الحكـ بف ككانت أميمة مف المياجرات كىي التي حدث عنيا ابف المنكدر كرقيقة ابنة أسد ج
كأميا ابنة  ،قاؿ ابف أبي خيثمة ىكذا ينسبيا أصحاب الحديث إلى أميا ،أبي العاص مف قبل أمو

كقاؿ  ،أسد بف عبد العزػ كىي أميمة بنت عبد بف بجاد بف عمير بف الحارث بف حارثة بف سعد
ؿ الزبير بف كقا ،أميمة بنت رقيقة ركػ عنيا دمحم بف المنكدر في بيعة النساء :خميفة بف خياط

كلدت رقيقة ابنة خكيمد ابنة بجاد بف عمير بف الحارث بف حارثة بف سعد بف تيـ بف  :أبي بكر
 ،مرة كىي التي يقاؿ ليا ابنة رقيقة كىي مف المبايعات سكنت دمشق ليا بيا دار كمكالي كثير

د العزػ كرقيقة ىى أخت خديجة بنت خكيمد بف أسد بف عب ،أميمة بنت رقيقة :كقاؿ ابف حباف
كقاؿ أبك  ،كأبك أميمة عبد هللا بف نجاد بف عمير بف الحارث بف حارثة بف سعد بف تيـ بف مرة

نعيـ الحافع أميمة بنت رقيقة بنت أبي صيفي ابف ىاشـ بف عبد مناؼ كرقيقة ىي أـ مخرمة بف 
أميمة بنت بجاد  :ارقطنيكقاؿ الد ،(نكفل صاحبة الرؤيا في استسقاء عبد المطمب بالنبي ) ملسو هيلع هللا ىلص

بف عمير بف الحارث بف حارثة بف سعد بف تيـ بف مرة كأميا رقيقة بنت خكيمد بف أسد كىي التي 
أميمة بنت رقيقة صحابية كأميا رقيقة ىاشمية  :كقاؿ الذىبي ،أميمة بنت رقيقة :تعرؼ بأميا يقاؿ

صغير فييما كاسـ أبييا عبد هللا أميمة بنت رقيقة بالت :كقاؿ ابف حجر ،كأختيا خديجة بنت خكيمد
 .ٔبف بجاد التيمي صحابية ليا حديثاف كىي غير أمة بنت رقيقة بنت كىب الثقفية تمؾ تابعية

  :الخاصة
كلـ ار ليـ اختالفا في شئ سكػ اختالفيـ في  ،اجمع العمماء عمى ترجمة اميمة بنت رقيقة   

انيا اختيا  كالقسـ االخر عمى ،خكيمد الميا فقد نسبيا البعض انيا اخت خديجة بنت ،ابييا الميا
 .كهللا اعمـ ،البييا

 ابف امرأِة كعب األحبار . ،ُتَبيع بف عامر الِحْمَيرؼ  -ٛ
 .ٕتبيع أبك حمير :قاؿ المفضل بف غساف الغالبي عف يحيى بف معيف

                                         
، كتاريخ ٜٕٕ، كنسب قريش لمصعب الزبيرؼ ٚٙٔ/ٚ، كالطبقات البف سعد ٕٜالمنفردات كالكحداف لمسمـ  (ٔ

، كتكضيح المشتبو ٘ٔ/ٔ، كالمؤتمف كالمختمف لمدارقطني ٛ/ٕ، كالثقات البف حباف ٕٛٚ/ٕابف ابي خيثمة 
، ٖٕ٘/ٔٔ، كتيذيب التيذيب ٕٗٔ/ٔ، كالكاشف ٜٗ/ٜٙ، كتاريخ دمشق ٕ٘ٔ/ٗالبف ناصر الديف الدمشقي 

  ٕٜٛكتقريب التيذيب 
  ٛٗ/ٔالمؤتمف كالمختمف لمدارقطني  (ٕ



 146  

 

 . ندى عبدهللا خليل.م.دأ                  ية لساملعلوم اإلامجلة                تاريخ اإلمام َيحيى بن َمعين
                      (8( اللسنة )37العدد )    ِرَوايُة الغّابي جمعًا ودرالسة

 

  :العلماء في ترجمة تبيع أقوال
كيكنى أنا  ،تبيع بف امرأة كعب األحبار ،ل الشاـفي الطبقة الثانية مف تابعي أى :قاؿ ابف سعد   
يقاؿ  ،تبيع ابف امرأة كعب أبك عبيد :كقاؿ البخارؼ   ،كفي بعض الحديث يكنى أبا عامر ،عبيد

بف دمحم بف عيسى  أحمدكقاؿ  ،أبك عبيد تبيع بف امرأة كعب :كقاؿ مسمـ بف الحجاج ،مف حمير
أبك عبيدة تبيع  (ي تمي أصحاب رسكؿ هللا ) ملسو هيلع هللا ىلصفي الطبقة العميا مف أىل حمص الت :البغدادؼ
تبيع بف عامر الحميرػ أبك حمير، ابف امرأة كعب االحبار، كقاؿ  :كقاؿ ابف ماككال ،بف عامر
أبك حمير، يقاؿ ىك ابف امرأة كعب األحبار، كقاؿ ابف  ،تبيع بف عامر الحميرؼ  :الدارقطني
كيقاؿ أبك عامر  ،كيقاؿ أبك غطيف ،كيقاؿ أبك حمير ،تبيع بف عامر أبك عبيدة :عساكر

يكنى أبا  ،كقاؿ ابف يكنس تبيع بف عامر الكالعي مف ألياف ،الحميرؼ ابف امرأة كعب األحبار
 ،أبك ُعَبيد :أبك عبيدة كُيقاؿ ،تبيع بف عامر الحميرؼ  :كقاؿ المزؼ  ،غطيف ناقمة مف حمص

 ،أبك عامر :كُيقاؿ ،أبك غطيف :كُيقاؿ ،أبك حمير :قاؿكيُ  ،أبك أيمف :كُيقاؿ ،أبك عتبة :كُيقاؿ
تبيع بف عامر الحميرؼ  ابف امرأة  :كقاؿ الذىبي ،ابف امرأة كعب االحبار ،الشامي الحمصي

في  ،ُتَبيع بف عامر الِحْمَيرؼ ابف امرأِة كعب األحبار :كقاؿ ابف حجر ،كعب األحبار. نزؿ الشاـ
 .ٔأقكاؿكنيتو 

  :الخاصة
كنرػ اف ابف  ،اال انيـ لـ يتفقكا عمى كنيتو ،ق العمماء عمى ترجمة تبيع بف عامر الحميرؼ اتف   

 كهللا اعمـ .   ،(البخارؼ كمسمـ قد جزمكا انو ) ابك عبيد
 ثابت بف ثكباف الدمشقي  -ٜ

 .ٕأصمو خراساني نزؿ الشاـ :قاؿ الغالبي عف ابف معيف
  :العلماء في ترجمة ثابت أقوال
 ،ثابت بف ثكباف كيقاؿ العنسي أك العبسي :كقاؿ البخارؼ  ،ثابت بف ثكباف ىذا شامي :أحمدقاؿ 

 ،ثابت بف ثكباف العبسي مف أىل دمشق :كقاؿ ابف حباف ،ثابت بف ثكباف دمشقي :كقاؿ العجمي
ثابت بف ثكباف العنسي  :كقاؿ الذىبي ،ثابت بف ثكباف العنسي  الشامي الدمشقي :كقاؿ المزؼ 

 .ٖثابت بف ثكباف العنسي الدمشقي :ابف حجر كقاؿ ،الدمشقي
                                         

، ٕٙ/ٔٔ، كتاريخ دمشق ٜٕٗ/ٔاؿ ، كاكماؿ االكمٜٜٕ/ٖ، كالتاريخ الكبير ٕٓٗ/ٙطبقات ابف سعد  (ٔ
  ٜ٘ٔ/ٔ، كتبصير المنتبو ٕٖٙ/ٙ، كتاريخ اإلسالـ لمذىبي ٕٖٔ/ٗكتيذيب الكماؿ 

  ٕ/ٔ، كتيذيب التيذيب ٖٔٔ/ٔٔتاريخ دمشق  (ٕ
، كتيذيب الكماؿ ٚٗ/ٙ، كالثقات ٔٙ/ٕ، كالتاريخ الكبير ٘ٔ/ٔ، كمعرفة الثقات ٖ٘/ٕالعمل ألحمد  (ٖ

 ، كتيذيب التيذيب، كتقريب التيذيب ٜٗ/ٔ، كالكاشف ٖٕٗ/ٚلمذىبي ، كتاريخ اإلسالـ ٜٖٗ/ٗ
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  :الخاصة
اما قكؿ  ،سكػ انيـ  ترددكا في ككنو عبسي اك عنسي ،اتفق العمماء عمى تسمية ثابت بف ثكباف

كىذا ال يعني انو ليس بخراساني  ،فمـ اجده فيمف ترجـ لو ،ابف معيف اف اصمو مف خراساف
 كهللا اعمـ .  ،االصل

 السمميحناف بف خارجة  -ٓٔ
 .ٔحناف بف خارجة شامي  :يحيى بف معيف :الغالبي مفضل بف غساف قاؿ

  :ابف معيف االخرػ  أقكاؿ
 .َٕحَناف بف َخاِرَجة، َشاِميّّ  :قاؿ ابف محرز سالت ابف معيف فقاؿ

  :العلماء في ترجمة حنان أقوال
ف بف خارجة حنا :كقاؿ المزؼ  ،حناف بف خارجة السممي :قاؿ البخارؼ كابف حباف كالذىبي

 . ٖحناف بف خارجة السممي الشامي  :كقاؿ ابف حجر ،السممي الذككاني الشامي
  :الخاصة

 كبعضيـ عمى انو شامي .  ،اجمع العمماء عمى اف حناف بف خارجة سممي   
 ىػ . ٕٙٓأبك عبد الرحمف الككفي ت  ،خمف بف تميـ -ٔٔ

مكلى جعدة بف  ،خمف بف تميـ ،ف معيفقاؿ أبك زكريا يحيى ب :قاؿ المفضل بف غساف الغالبي
 .ِ ٗىبيرة
  :ابف معيف االخرػ  أقكاؿ

خمف مكلى  :ككاف الفزارؼ يحدث عف خمف بف تميـ يقكؿ :قاؿ يحيى بف معيف :قاؿ الدكرؼ 
 .٘جعدة بف ىبيرة 

  :العلماء في ترجمة خلف أقوال
 ،عبد الرحمف الككفي خمف بف تميـ أبك :كقاؿ البخارؼ  ،خمف بف تميـ الككفي :قاؿ ابف سعد   

كقاؿ  ،أبك عبد الرحمف خمف بف تميـ المصيصي :كقاؿ مسمـ ،يقاؿ مكلى جعدة بف ىبيرة
خمف بف تميـ بف أبي عتاب أبك  :كقاؿ ابك حاتـ ،خمف بف تميـ بف أبي عتاب ككفى :العجمي

                                         
  ٜٜ/ٔالمؤتمف كالمختمف  (ٔ
 ز  ٖٕٓسؤاالت ابف محرز  (ٕ
، ٕٙٓ/ٚ، كلساف الميزاف ٔٚ/ٕػ، كالكاشف ٕ٘ٗ/ٚ، كتيذيب الكماؿ ٕ٘/ٖ، كالثقات ٖ٘/ٖالتاريخ الكبير  (ٖ

 .  ٜٚٔ، كتقريب التيذيب ٖٙ/ٕكتيذيب التيذيب 
 . ٚ/ٚٔيخ دمشق تار  (ٗ
 . ٚ/ٚٔ، كتاريخ دمشق ٖٖ٘/ٖتاريخ ابف معيف ركاية الدكرؼ  (٘
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كقاؿ  ،ةخمف بف تميـ أبك عبد الرحمف الككفى مكلى جعدة بف ىبير  :كقاؿ ابف حباف ،عبد الرحمف
كيقاؿ  ،أبك عبد الرحمف خمف بف تميـ التميمي الدارمي مف أنفسيـ :دمحم بف دمحم الحاكـ أحمدأبك 

كقاؿ ابف عساكر: خمف بف تميـ بف مالؾ أبي عتاب أبك عبد  ،مكلى جعدة بف ىبيرة المصيصي
ي نزؿ مكلى آؿ جعدة بف ىبيرة ككف ،الرحمف التميمي الدارمي كيقاؿ البجمي كيقاؿ المخزكمي

التميمي  ،كاسمو مالؾ ،خمف بف تميـ بف َأبي عتاب :كقاؿ المزؼ  ،المصيصة  كطاؼ بالشاـ
 ،أبك عبد الرحمف الككفي ،مكلى آؿ جعدة بف ىبيرة ،المخزكمي :كُيقاؿ ،البجمي :كُيقاؿ ،الدارمي

كيقاؿ  الحافع الزاىد أبك عبد الرحمف التميمي ماـخمف بف تميـ اإل :كقاؿ الذىبي ،نزؿ المصيصة
 :مكلى آؿ جعدة كقاؿ ابف حجر ،كيقاؿ المخزكمي: مكالىـ الككفي نزيل المصيصة ،البجمي

أبك عبد الرحمف الككفي نزيل  ،كقيل غير ذلؾ ،خمف بف تميـ بف أبي عتاب مالؾ التميمي مكالىـ
 .ٔالمصيصة
  :الخاصة

بيـ عمى انو مكلى كقد اتفق اغم ،اجمع العمماء عمى اف خمف بف تميـ ابك عبدالرحمف ككفي
 جعدة بف ىبيرة . 

 زياد بف أبي مريـ -ٕٔ 
 .ٕكزياد بف أبي مريـ ىك ابف الجراح  :قاؿ الغالبي عف ابف معيف

  :ابن معين االخرى  أقوال
سمعت يحيى بف معيف يقكؿ في حديث الندـ تكبة إنما ىك عف زياد بف الجراح  :قاؿ الدكرؼ   

اؿ عبد هللا بف جعفر زياد بف الجراح مكلى بنى تيـ هللا ليس ىك زياد بف أبي مريـ قاؿ يحيى ق
 .ٖقدـ مف المدينة كزياد بف أبي مريـ ككفي فيك غير ىذا 

  :العلماء في ابن ابي مريم أقوال
قاؿ لي عمي ابف المديني ما زلت مشتاقا إلى لقاء مثمؾ مف إخكاننا  :قاؿ أبك بكر الكربزاني   

اد بف الجراج كزياد مكلى عثماف فإني ما كجدت أحدا يخبرني أخبرني عف زياد بف أبي مريـ كزي
خبرىـ فقمت حدثني الكليد بف عبدهللا بف مسرح كسألتو عف زياد بف أبي مريـ كزياد بف الجراح؟ 

كأما زياد بف  ،كلو عندنا عقب إلى اليكـ ،أما زياد بف الجراح فيك مكلى عثماف ،كالىما لنا :فقاؿ
                                         

، كالثقات ٖٓٚ/ٖ، كالجرح كالتعديل ٕٗ/ٔ، معرفة الثقاتٔٙ/ٖ، كتاريخ البخارؼ ٜٔٗ/ٚطبقات ابف سعد  (ٔ
 ٕٕٔ/ٓٔ، كسير اعالـ النبالء ٕٛٚ/ٔ، كنذكرة الحفاظ ٕٙٚ/ٛكتيذيب الكماؿ  ٚ/ٚٔ،  تاريخ دمشق ٙٛ/ٚ

  ٕٜٔ، كتقريب التيذيب ٜٛ/ٕكتيذيب التيذيب 
 . ٕٖٕ/ٔمكضح اكىاـ الجمع كالتفريق لمخطيب  (ٕ
 . ٚٗٗ/ٗتاريخ ابف معيف بركاية الدكرؼ  (ٖ
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كمب كاف مسممة بف عبدالممؾ تزكجيا بالشاـ كنقميا إلى حراف كمعيا  أبي مريـ فمكلى امرأة مف
زياد بف أبي مريـ مكلى عثماف بف عفاف  :كقاؿ البخارؼ  ،زياد بف أبي مريـ كال عقب لو عندنا

مرة عف زياد بف ابي مريـ كمرة عف زياد بف  ،باسانيد (كيركؼ البخارؼ حديث )الندـ تكبة ،القرشي
ـِ اْلَجَزِرؼِّ  ،تـ عف ابف ُعَيْيَنةَ كركػ ابك حا ،الجراح َعْف  ،َعْف ِزَياِد ْبِف َأِبي َمْرَيـَ  ،َعْف َعْبِد اْلَكِري

َأْنَت َسِمْعَت  :َفَقاَؿ َلُو ابي ،َدَخْمُت َمَع َأِبي َعَمى َعْبِد هللِا ْبِف َمْسُعكدٍ  :َقاؿَ  ،َعْبِد هللِا ْبِف َمْعِقلٍ 
ـُ َتْكَبة   :َيُقكؿُ  ،َرُسكَؿ هللِا ملسو هيلع هللا ىلص َثنا  :كقاؿ ابف ابي خيثمة ،َنَعـْ  :َقاؿَ  ،النََّد حدثنا َعْبد هللا بف  ،أحمدَحدَّ

 ،قدـ زياد بف الجراح مف اْلَمِدْيَنة عمى ُمَحمَّد بف َمْرَكاف :قاؿ ،حدثنا ُعَبْيد هللا بف َعْمرك ،َجْعَفر
ـَ ِفيِو اْبُف ُعَيْيَنةَ  ،ا َكْىـ  َىذَ  :كَقاَؿ َأبك حاتـ ،ككاف زياد بف أبي مريـ ككفيّّ  ِإنََّما ُىَك ِزَياُد ْبُف  ،َكِى

َعْف ُعَبْيِد  :َيُقكؿُ  ،َسِمْعُت ِمْف ُمْصَعِب ْبِف َسِعيٍد اْلَحرَّاِنيِّ  ،َكَلْيَس ُىَك ِبِزَياِد ْبِف َأِبي َمْرَيـَ  ،اْلَجرَّاحِ 
َكَقاؿ  ،َكَلْيَس ُىَك ِزَياُد ْبُف َأِبي َمْرَيـَ  ،َنا َرَأْيُت ِزَياَد ْبَف اْلَجرَّاحِ أَ  :َأنَُّو َقاَؿ الْبِف ُعَيْيَنةَ  ،هللِا ْبِف َعْمٍرك

زياد بف  :كزياد بف َأبي مريـ. كقاؿ ابف حباف ،رأيت زياد بف الجراح :ُعَبيد هللا بف َعْمرك الرَّقِّيّ 
بد هللا بف معقل كاسـ أبى مريـ الجراح كىك الذؼ يركػ عف ع ،أبى مريـ مكلى عثماف بف عفاف

كقاؿ عبد  ،)الندـ تكبة(،  كقاؿ عبيد هللا بف عمرك الرقي رأيت زياد بف الجراح كزياد بف أبي مريـ
كاف زياد بف الجراح رجال مف أىل الحجاز مف مكالي عثماف  :الرحمف بف عكف بف حبيب الحراني

كقاؿ  ،ككل لزياد بف الجراحككاف زياد بف أبي مريـ رجال مف أىل الككفة قدـ حراف فنزليا ككاف يت
زياد بف  :كقاؿ المزؼ  ،ىك زياد بف أبى مريـ القريشى األمكػ، مكلى عثماف بف عفاف :النككؼ 

كقاؿ  ،تابعي ال يعرؼ :كقاؿ الذىبي ،الصحيح أنو ليس بزياد بف َأبي مريـ ،الجراح الجزرؼ 
 :كايضا ،يـ بف مالؾ ثقةزياد بف أبي مريـ الجزرؼ عف عبد هللا بف معقل كعنو عبد الكر  :ايضا

ىك زياد بف  :ما ركػ عنو سكػ عبد الكريـ ابف مالؾ فيما أرػ . كقيل ،كقد كثق ،فيو جيالة
زياد بف الجراح الجزرؼ ثقة مف السادسة كقيل ىك  :كقاؿ ابف حجر ،ىما اثناف :الجراح . كقيل

ف أبي مريـ عمى زياد بف الجراح الجزرؼ كىك غير زياد ب :كقاؿ ايضا ،زياد بف أبى مريـ
كاألظير أنيما اثناف كيحرر مف كالـ أىل حراف أف راكؼ حديث الندـ تكبة ىك زياد بف  ،الصحيح
 .ٔالجراح 

 
 

                                         
،  ٕٚٚ، كتيذيب االسماء كالمغات ٔٓٔ/ٕ، كالعمل ٕٕ٘/ٖ، كتاريخ ابف ابي خيثمة ٖٔٔ/ٖالتاريخ الكبير   (ٔ

، ٜٙ/ٕ، كالكاشف ٘ٔٔ، كالمغني في الضعفاء ٔٙ/ٗاالعتداؿ ، ميزاف ٓٔ٘/ٜكٖٗٗ/ٜكتيذيب الكماؿ 
 ٕٕٔ، كتقريب التيذيب ٜٕٗك  ٖٕ٘/ٕكتيذيب التيذيب 
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  :الخاصة
كىذا ما ذكره  ،العمماء تبيف اف زياد بف ابي مريـ ليس ىك زياد بف الجراح أقكاؿبعد سرد    

 ،يما لمحديث كالبخارؼ فألجل التفريق بينيماكاما مف ذكر ركايت ،العمماء زيادة عمى ذكر اىل بمده
كما اف ابف معيف قد تراجع عف قكلو بانيما  ،اك يذكر انيما شخص كاحد ،فمـ يجـز باحدىما

كلمخطيب البغدادؼ  ،كذكر انيما اثناف في ركاية الدكرؼ عنو ،شخص كاحد في ركاية الغالبي
العمماء  أقكاؿجمع كالتفريق تبيف مكضح اكىاـ الصفحات عدة لبياف انيما اثناف في كتابو 

 باسياب مع االدلة عمى ذلؾ .
كيقاؿ أبك عائشة  ،زيد بف صكحاف بف حجر بف اليجرس بف صبرة  الحارث العبدؼ -ٖٔ

قطعت يده يكـ جمكالء ثـ قتل يكـ الجمل سنة  ،العبدؼ مف عبد القيس كيقاؿ أبك سميماف الككفي
 قتل يـك الجمل .  ككذلؾ اخكه سيحاف بف صكحاف ،ست كثالثيف

زيد بف صكحاف كأخكاه صعصعة كسيحاف ابنا  :قاؿ المفضل الغالبي حدثنا يحيى بف معيف قاؿ
 .ٔصكحاف خطباء مف عبد القيس 

  :العلماء في زيد واخوتو أقوال
كقاؿ  ،كاف زيد بف صكحاف يحدث فقاؿ أعرابي إف حديثؾ ليعجبني :قاؿ األعمش عف إبراىيـ   

كاف  :كقاؿ ابف سعد ،َصْعَصَعة :ككاف ليما أخ  يقاؿ لو ،د بف َصْكَحاف كأخكه َسْرحافَزيْ  :ُسْفَياف
صعصعة أخا زيد بف صكحاف ألبيو كأمو ككاف صعصعة يكنى أبا طمحة ككاف مف أصحاب 

معركة عمي بف أبي طالب كشيد معو سيدنا الخطط بالككفة ككاف خطيبا ككاف مف أصحاب 
ف ابنا صكحاف ككاف سيحاف الخطيب قبل صعصعة أف سمماف الجمل ىك كأخكاه زيد كسيحا

 ،ككاف صعصعة أخاه ألبيو كأمو ،الفارسي كاف يقكؿ لزيد بف صكحاف يـك الجمعة قـ فذكر قكمؾ
 ،كاف ممف أكتى لسانا كبيانا :كقاؿ ابف حباف ،زيد بف صكحاف مف عبد القيس :كقاؿ البخارؼ 

كاف سمماف  قاؿ أبك قدامة  :كقاؿ الخطيب ،فكىك أخك زيد بف صكحا :كقاؿ ايضا في صعصعة
عمينا بالمدائف كىك أميرنا فقاؿ إنا أمرنا أف ال نؤمكـ تقدـ يا زيد فكاف زيد بف صكحاف الفارسي 

كقاؿ ابف عبدالبر كنقل عنو  ،أخك صعصعة كسيحاف :دمحم بف دمحم أحمدكقاؿ أبك  ،يؤمنا كيخطبنا
خكتوكاف فاضال دينا خيرا سيدا  :ابف االثير زيد بف صكحاف  :كقاؿ الذىبي ،في قكمو ىك كا 

 أخك صعصعة بف صكحاف، كليما أخ اسمو  :كفي مكضع اخر ،العبدؼ، أخك صعصعة كسيحاف
 
 

                                         
  ٓٗٗ/ٜٔ، كتاريخ دمشق ٖ٘/ٕالمؤتمف كالمختمف  (ٔ
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 .ٔأحد خطباء العرب :كصعصعة بف صكحاف أبك طمحة ،سيحاف ال يكاد يعرؼ
  :الخاصة

كشيد قسـ منيـ  ،فصعصة كسيحا :اكدت كتب التراجـ عمى اف لزيد بف صكحاف اخكاف ىما   
ككذلؾ  ،عمى اف زيد ممف يشيد لو بانو صاحب خطبة اما تصريحا اك مف خالؿ عرض سيرتو

بل اف  ،كلـ اجد مف كصف اخكه سيحاف باشتياره بالخطبة سكػ ابف معيف ،اخكه صعصعة
 كهللا اعمـ .  ،الذىبي كصفو بالجيالة

ؾ مف بني عسيل ابف عمرك بف كيقاؿ صبيغ بف شري ،كيقاؿ ابف عسيل ،صبيغ  بف عسل -ٗٔ
 يربكع بف حنظمة التميمي اليربكعي البصرؼ 

صبيغ  الذؼ ضربو عمر بف الخطاب كأمر أف ال يجالس  :بف معيفلمفضل الغالبي  عف اقاؿ ا
 .ٕىك صبيغ بف شريؾ مف بني عمرك بف يربكع 

  :العلماء في ترجمة صبيغ أقوال
كسماه  ،صبيغ الككفي :كسماه انس ،لخطابصبيغ الذؼ ضربو عمر بف ا :قاؿ ابف عباس    

كقاؿ سعيد بف المسيب: جاء صبيغ التميمي إلى عمر فسألو  ،صبيغ العراقي :نافع مكلى عبد هللا
صبيغ بف عسيل الذؼ كاف يسأؿ عف القرآف فنفاه عمر  :كقاؿ ابف ماككال ،عف الذاريات الحديث

قاؿ يحيى  :كقاؿ ابف عساكر ،مجالستو رضى هللا عنو مف المدينة إلى العراؽ، كنيى الناس عف
صبيغ بف عسيل  :كقاؿ عمر بف قيس ،بف معيف كىك صبيغ بف شريؾ مف بني عمرك بف يربكع

بضـ العيف كفتح السيف الذؼ كاف يسأؿ عف القرآف فنفاه عمر مف المدينة إلى العراؽ كنيى 
ىك  :. كقاؿ يحيى بف معيفىك َصِبيغ بف ِعْسل الَتميمي :كقاؿ ابف االثير ،الناس عف مجالستو

ىك صبيغ بف شريؾ بف المنذر بف  :مف بني عمرك بف يربكع كقاؿ ابف حجر ،صبيغ بف َشِريؾ
قطف بف قشع بف عسل بف عمرك بف يربكع التميمي; فمف قاؿ صبيغ بف عسل فقد نسبو إلى جده 

 مكسكرة  ىاألكلصبيغ بكزف عظيـ كآخره معجمة بف عسل بميممتيف  :كفي مكضع اخر ،األعمى
 
 
 

                                         
، كتاريخ ابف ابي خيثمة ٗٗٔ، كتاريخ خميفة ٕٓٔ/ٕ، كالتاريخ الكبير ٗٔٔك ٙٙ/٘طبقات ابف سعد  (ٔ

، كتاريخ ٜ٘، كمشاىير عمماء االمصار ٙٔٔك ٕٚ/ٖ، كالثقات ٙٛٔ/ٔؼ ، كسؤاالت االجر ٜٜٚ/ٕ
، كاالكماؿ البي ٛٙٔ/ٖٔ، كتيذيب الكماؿ ٖٛٗ/ٕ، كاسد الغابة ٘ٙٔ/ٔ،  كاالستيعاب ٖٖٚ/ٚبغداد

 ٗٚ/ٗ، كاالصابة ٕ٘٘/ٖ، كسير اعالـ النبالء ٖٕٗ/ٔ، المقتنى ٕٙالمحاسف 
  ٜٓٗ/ٖٕتاريخ دمشق  (ٕ
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 . ُٔضَبْيٍع  :كفي مكضع اخر ،كالثانية ساكنة كيقاؿ بالتصغير كيقاؿ بف سيل الحنظمي
  :الخاصة

ُضَبْيٍع كما  :كىك قكلو ،سكػ مكضع كاحد البف حجر ،اجمع العمماء عمى ترجمة صبيغ بف شريؾ
 كاظنو كهللا اعمـ تصحيف .  ،جاء في تمخيص الحبير

، كعنو "هللا هللا في أصحابي ..  :"ػ عف عبدهللا بف مغفل حديثرك  ،عبد الرحمف بف زياد -٘ٔ
 .ٕعبيدة بف أبي رائطة 

 .ٖال أعرفو  :بف َمِعيفعف ا ،لمفضل بف غساف الغالبيقاؿ ا
  :العلماء في ترجمة عبدالرحمن بن زياد أقوال

لرحمف بف كقاؿ الغالبي: ىك عبدا ،كليس ىذا عبدالرحمف بف زياد بف أنعـ اإلفريقي :أحمدقاؿ  
عبد  :كذكر البخارؼ في تاريخو اربعة ممف لو اسـ عبدالرحمف بف زياد كىـ ،زياد بف أبي سفياف

ك عبد الرحمف  ،كعبد الرحمف بف زياد بف أنعـ اإلفريقي ،الرحمف بف زياد عف قباث عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص
 :ادىـ الخطيب كاحدا فقاؿكقد ز  ،عبد الرحمف بف زياد يعد في الككفييف ،بف زياد الرصاصي

كعبدالرحمف بف زياد  ،عبدالرحمف بف زياد حدث عف قبات بف أشيـ :عبدالرحمف بف زياد خمسة
كعبدالرحمف بف  ،كعبدالرحمف بف زياد أبك عبدهللا الثقفي البصرؼ الرصاصي ،بف أنعـ االفريقي

عبدالرحمف  :قاؿ الذىبي ،كعبدالرحمف بف زياد أبك مسعكد الكناني األبمي ،زياد مكلى بني ىاشـ
تفرد  ،هللا في أصحابي :عف عبدهللا ابف مغفل حديث ،بف زياد كقيل ابف عبدهللا كقيل غير ذلؾ

كقاؿ ابف  ،ال يعرؼ :كقاؿ في مكضع اخر ،كنقل كالـ ابف معيف :عنو عبيدة بف أبى رائطة
 ،عبدهللا بف عبدالرحمفكقيل  ،قيل انو أخك عبيدهللا بف زياد بف أبيو ،عبدالرحمف بف زياد :حجر

 .ٗكقيل عبدالممؾ ابف عبدالرحمف ،كقيل عبدالرحمف بف عبدهللا
  :الخاصة

يـ تبيف اف عبدالرحمف بف زياد راكؼ حديث هللا هللا أقكالالعمماء كسبر  أقكاؿبعد التحقيق في     
 ،بي عنومجيكؿ ال يعرؼ كما قاؿ ابف معيف في ركاية الغال ،في اصحابي عف عبدهللا بف مغفل
                                         

، كتاريخ دمشق ٕٚٓ/ٙ، كاكماؿ الكماؿ ٗٚ/ٔ، كمسند البزار ٚٙ/ٔف الدارمي ، كسن٘٘ٗ/ٕالمكطا  (ٔ
، ٖٙٛ/ٔ، كتبصير المنتبو بتحرير المشتبو ٕ٘٘/ٕٔ، كجامع االصكؿ في احاديث الرسكؿ ٜٓٗ/ٖٕ

 .  ٕٚٓ/٘، كتمخيص الحبير ٛ٘ٗ/ٖكاالصابة
 رفو االمف ىذا الكجو .  ، كقاؿ : حديث غريب ال نعٕٖٙٛ، رقـ ٓٗٗ/٘سنف الترمذؼ، كتاب، باب ،  (ٕ
  ٕٔٔ/٘، كتيذيب التيذيب ٓٔٔ/ٚٔتيذيب الكماؿ (ٖ
، ٗٙ٘/ٕ، كميزاف االعتداؿ ٙٛٔ/ٕ، كالكاشف ٚٗ/ ٖ، كالمتفق كالمفترؽ لمخطيب ٜٕٔ/٘التاريخ الكبير  (ٗ

  ٕٔٔ/٘كتيذيب التيذيب 
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كقد بيف االلباني في كتابو  ،اك ذكره عمى كجو اليقيف ،كلـ نر احدا مف العمماء قد بيف امره
        :كقاؿ ،العمماء كاختالفاتيـ كمف شذ عنيـ أقكاؿ ،ٔ)سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة(

 ( .  ()) كفي ىذا الباب أحاديث جيدة اإلسناد مف غير ىذا الكجو بخالؼ ىذا المفع
 كاتب المصاحف  ،عبد الرحمف بف ىرمز أبك داكد األعرج المدني -ٙٔ

كيكنى أبا داكد مكلى بني الحارث  ،عبد الرحمف األعرج بف ىرمز :ابف معيف الغالبي عفقاؿ  
 .ٕبف عبد المطمب 

  :العلماء في ترجمة عبدالرحمن أقوال
قاؿ أبك عبد هللا  ،كاف عبد الرحمف بف ىرمز مكلى بني عبد المطمب :قاؿ ابف شياب   

كقاؿ عمي ابف  ،عبدالرحمف األعرج مكلى دمحم بف ربيعة بف الحارث بف عبد المطمب :مصعب
في الطبقة الثانية مف أىل المدينة عبد  :كقاؿ ابف سعد ،عبدالرحمف األعرج أبك داكد :المديني

  ،أبا داكدكيكنى  ،الرحمف بف ىرمز األعرج مكلى دمحم بف ربيعو بف الحارث بف عبد المطمب
عبد  :كقاؿ أبك عبد هللا دمحم بف عبد هللا الحافع ،األعرج عبد الرحمف بف ىرمز :أحمد ماـاإلكقاؿ 

كقاؿ  ،عبد الرحمف األعرج أبك داكد :يعقكبكقاؿ  ،"عبد"الرحمف بف ىرمز األعرج كىرمز 
عبد  :ميفةكقاؿ خ ،كىك مف مكالي ربيعة بف الحارث بف عبد المطمب كيكنى أبا داكد :الفالس

عبد الرحمف  :كقاؿ البخارؼ  ،الرحمف بف ىرمز األعرج مكلى ربيعة بف الحارث بف عبد المطمب
أبك داكد عبد الرحمف  :كقاؿ مسمـ بف الحجاج ،بف ىرمز األعرج المديني مكلى بني عبد المطمب

قاؿ عبد الرحمف بف ىرمز األعرج مدني،  كقاؿ أبك حاتـ  :كقاؿ أبك داكد ،بف ىرمز األعرج
عبد   :كقاؿ القاسـ بف سالـ ،عبدالرحمف بف ىرمز األعرج أبك داكد مكلى بني عبد المطمب

ككاف مكلى دمحم بف ربيعة بف الحارث بف  ،الرحمف بف ىرمز األعرج يكنى أبا داكد باإلسكندرية
 عبد الرحمف األعرج ىك عبد الرحمف بف ىرمز األعرج :كقاؿ أبك عبد هللا المقدمي ،عبد المطمب

 أحمدكقاؿ أبك  ،مكلى ربيعة بف الحارث بف عبد المطمب كيكنى أبا دمحم أحسبو مات باإلسكندرية
عبدالرحمف بف ىرمز كيقاؿ ابف كيساف األعرج الياشمي المديني مكلى ربيعة بف الحارث  :الحاكـ

ك عبد الرحمف بف ىرمز أب :كقاؿ أبك نصر البخارؼ  ،بف عبدالمطمب كيقاؿ مكلى دمحم بف ربيعة
كقاؿ أبك سعيد   ،داكد األعرج الياشمي مكلى دمحم بف ربيعة بف الحارث بف عبد المطمب المديني

بف يكنس عبد الرحمف بف ىرمز األعرج مكلى ربيعة بف الحارث بف عبد المطمب يكنى أبا داكد 
مكلى ربيعة  :كقاؿ النككؼ  ،مكلى ربيعة بف الحارث بف عبد المطمب :كقاؿ ابف عساكر ،مديني

                                         
ٔ) ٙ/ٗٗٗ . 
 .  ٕٖ/ٖٙتاريخ دمشق  (ٕ
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عبد الرحمف بف ىرمز  :كقاؿ المزؼ  ،ف الحارث بف عبد المطمب، كيقاؿ: مكلى عمر بف ربيعةب
 ،مكلى دمحم بف ربيعة :كُيقاؿ ،مكلى ربيعة بف الحارث بف عبدالمطمب ،أبك داكد المدني ،االعرج

األعرج الحافع المقرغ أبك داكد عبد الرحمف بف ىرمز مكلى ربيعة بف الحارث بف  :كقاؿ الذىبي
عبد الرحمف بف ىرمز األعرج أبك داكد المدني  :كقاؿ ابف حجر ،بد الممؾ الياشمي المدنيع

 .ٔمكلى ربيعة بف الحارث بف عبد المطمب
  :الخاصة

اال اف قسـ  ،كعمى كنيتو بابي داكد ،اجمع العمماء عمى تسمية عبدالرحمف بف ىرمز االعرج    
كالقسـ االخر لدمحم بف ربيعة بف  ،ة بف الحارثمف اىل العمـ ترددكا في مكاالتو ىل ىي لربيع

كارػ كهللا اعمـ اف مكاالتو لربيعة بف الحارث ثـ مف بعده اصبحت البنو دمحم بف  ،الحارث
كلـ  ،العمماء بقكلو مكلى عمر بف ربيعة أقكاؿاـ النككؼ فقد شذ عف باقي  ،كهللا اعمـ ،الحارث

 اجد مف ايده في ذلؾ. 
 مف أىل البصرة -بضـ المعجمة كفتح المكحدة-بك عمارة الضبعي أ ،عمراف بف عصاـ -ٚٔ

عمراف بف عصاـ الضبعي قتمو  :يحيى بف معيفقاؿ أبك زكريا   ،قاؿ المفضل بف غساف الغالبي
زاد الغالبي كقاؿ غيره عمراف عنزؼ مف عنزة بف أسد بف ربيعة كىذا خطأ مف قكؿ  ،الحجاج
 .ٕيحيى
  :ابن معين االخرى  أقوال
قاؿ  ،عمراف بف عصاـ ضبعي قالو يحيى كىك عنزؼ قتمو الحجاج :اؿ أبك أمية نا أبي قاؿق   

 .ٖيقكؿ عمراف بف عصاـ الضبعي قتمو الخكارج بف معيف سمعت يحيى  :الدكرؼ 
  :العلماء في ترجمة عمران أقوال
 ،اجـيقاؿ عمراف بف عصاـ العنزؼ الشاعر أتي بو الحجاج أسيرا بدير الجم :قاؿ البخارؼ    

في تسمية التابعيف مف أىل البصرة قاؿ كمف قبائل ربيعة بف نزار عمراف  :كقاؿ خميفة بف خياط
بف عصاـ مف كلد صعب بف كىب بف جل بف أحمس بف ضبيعة بف ربيعة بف نزار قتمو الحجاج 

كأتي  :كقاؿ ايضا ،بف يكسف بعد ابف األشعث سنة أربع أك خمس كثمانيف يكنى أبا عمارة
عمراف بف عصاـ الضبعي فقتمو صبرا يعني يكـ كقعة الزاكية في محـر سنة اثنتيف الحجاج ب

                                         
، ٜٕٛ/ٗ، كالجرح كالتعديل ٖٓٙ/ٖ، كالتاريخ الكبير ٖٚ/ٖاريخ ، كالمعرفة كالت٘ٚٔ/ٗطبقات ابف سعد  (ٔ

، ٘ٚ/ٔكتذكرة الحفاظ ٚٙٗ/ٚٔ، كتيذيب الكماؿ  ٖٖٓ/ٔتيذيب االسماء كالمغات .،  ٕٖ/ٖٙكتاريخ دمشق 
 .  ٕٓٓ/٘كتيذيب التيذيب 

  ٛٔ٘/ٖٗتاريخ دمشق  (ٕ
 ٛٔ٘/ٖٗ، كتاريخ دمشق ٜٙ/ٗتاريخ ابف معيف بركاية الدكرؼ  (ٖ
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 ،سأؿ عبدالممؾ بف مركاف بعد ذلؾ عف عمراف بف عصاـ فقيل قتمو الحجاج :كايضا ،كثمانيف
 ،عمراف بف عصاـ الضبعي كالد أبي جمرة نصر بف عمراف ككاف قاضيا بالبصرة :كقاؿ أبك حاتـ
كقاؿ  ،الحجاج عمراف بف عصاـ فضرب عنقو صبرا كذلؾ في يكـ الزاكيةأسر  :كقاؿ ابف حباف

ِعْمراف بف  :كقاؿ المزؼ كابف حجر ،قتل الحجاج عمراف بف عصاـ الضبعي صبرا  :ابف كثير
 ،ِعْمراف بف عصاـ العنزؼ القاص الشاعر االشل اأَلعكر :أبك عمارة كُيقاؿ ،عصاـ الضبعي

عمراف بف عصاـ الضبعي  أبك عمارة البصرؼ كالد أبى  :جركقاؿ ابف ح ،إنيما اثناف :كُيقاؿ
 .ٔجمرة بالجيـ قتل يـك الزاكية سنة ثالث كثمانيف مف الثانية كقيل لو صحبة 

  :الخاصة
اما مف اعتبره ىك  ،كاف الحجاج اسره كقتمو ،اجمع العمماء عمى ترجمة  عمراف بف عصاـ الضبي

عمراف بف عصاـ العنزؼ بفتح  :ما قاؿ ابف حجركعمراف بف عصاـ العنزؼ كاحدا فقد كىـ ك
الميممة كالنكف بعدىا زاؼ البصرؼ الشاعر مجيكؿ الحاؿ مف الثالثة عاش بعد الذؼ قبمو زمانا 

، اما قكؿ الدكرؼ عف ابف معيف مف اف الخكارج قتمكه فال اجد لو تكثيقا اك ٕككىـ مف خمطيما 
 اعمـ .  كهللا ،قكال يؤيده كاظف انو تصحيف مف النساخ

مات بعد  ،دمحم بف راشد، أبك يحيى الخزاعى الشامي: مف اىل دمشق، كيعرؼ بالمكحكلى -ٛٔ  
 سنة ستيف كمائة .

كزاد ابف  ،دمحم بف راشد صاحب مكحكؿ شامى نزؿ البصرة :قاؿ الغالبى: قاؿ يحيى بف معيف
 .ٖخزاعي :عساكر

  :ابن معين االخرى  أقوال
 :فقاؿ ،يحيى بف معيف كسألو أبك طالب عف دمحم بف راشد الشامي سمعت :قاؿ ابف الجنيد    

دمحم بف راشد  :بف معيف يقكؿسمعت ا :كقاؿ عباس الدكرؼ  ،كقد دخل بغداد ،كاف بالبصرة ،صالح
كىـ  ،كفي مكضع اخر قاؿ يحيى بف معيف: ىك شامى، دمشقي، خزاعي ،شامي كاف بالبصرة

يا حتى ىمؾ اياـ الميدػ، ككاف ممف طمبو مركاف بدـ فاقاـ ب ،ممف ىرب مف مركاف كنزؿ العراؽ
   :كقاؿ معاكية بف صالح عف يحيى بف معيف ،كذلؾ اف اىل دمشق قتمكا الكليد ،الكليد بف يزيد

 

                                         
، كالبداية كالنياية ٜٖٖ/ٕٕ، تيذيب الكماؿ ٖٚ/ٗ، كالثقات ٜٜٕ/ٙ، كالجرح كالتعديل ٕٕٛريخ خميفة تا (ٔ

 .ٜٚٗ، كتقريب التيذيب ٜٙ/ٚ، كتيذيب التيذيب ٗ٘ٔ/ٜ
 . ٜٚٗتقريب التيذيب  (ٕ
 ٗ/ٖ٘، كتاريخ دمشق ٖ٘ٛ/ٜتاريخ بغداد  (ٖ
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 .ٔدمحم بف راشد بصرؼ 
  :العلماء في ترجمة دمحم بن راشد أقوال
كقاؿ أبك  ،صرةدمحم بف راشد صاحب مكحكؿ شامي نزؿ الب :القطافقاؿ يحيى بف سعيد     

دمحم بف  :كقاؿ النسائي ،دمحم بف راشد الخزاعي الشامي :كقاؿ البخارؼ  ،المكحكلى الخزاعي :النضر
كقاؿ أبك  ،دمحم بف راشد الشامي الخزاعي كنيتو أبك يحيى مف برزة :كقاؿ ابف حباف ،راشد دمشقي

كنيتو أبك يحيى كناه  :زاؽكقاؿ عبدالر  ،دمحم بف راشد المكحكلي الشامي الخزاعي أبك يحيى :حاتـ
كقاؿ  ،أبك يحيى دمحم بف راشد الخزاعي الشامي الدمشقي المكحكلي :الحاكـ أحمدكقاؿ أبك  ،عاـر

دمحم بف راشد  :حدثنا جدؼ قاؿ دمحم بف راشد الخزاعي كالشامي كقاؿ ايضا :يعقكب بف شيبة
دمحم بف راشد المكحكلي ك :سمعت أبا الحسف الدارقطني يقكؿ :كقاؿ ابك بكر البرقاني ،حمصي

كسمعتو مرة  ،كسمعتو مرة أخرػ يقكؿ دمحم بف راشد الضرير بصرؼ  :قاؿ البرقاني ،كاف بالبصرة
كاف قد انتقل الى البصرة فنزليا، قدـ  :كقاؿ الخطيب البغدادؼ ،أخرػ يقكؿ دمحم بف راشد ككفي

ك عبد هللا الخزاعي دمحم بف راشد أبك يحيى كيقاؿ أب :كقاؿ ابف عساكر ،بغداد كحدث بيا
أبكيحيى دمحم بف راشد المكحكلي  :قاؿ السمعاني ،المكحكلي  مف أىل دمشق سكف البصرة

الخزاعي الشامي، مف أىل دمشق، عرؼ بالمكحكلي النو صاحب أبي عبد هللا مكحكؿ اليذلي، 
مشقّي، نزيل دمحم بف راشد المكحكلّي، الدّ  :كقاؿ الذىبي ،مف أىل الشاـ، انتقل إلى البصرة كسكنيا

دمحم بف راشد المكحكلي الخزاعي الدمشقي أبك عبد هللا كيقاؿ أبك يحيى  :البصرة كقاؿ ابف حجر
 .ٕسكف البصرة 

  :الخاصة
كنسبتو بالمكحكلي ليست  ،ارػ اف العمماء لـ يختمفكا في تسمية دمحم بف راشد كال في ترجمتو   

مالزمتو كمصاحبتو لػ )أبي عبد هللا مكحكؿ  نسبة مدينة اك عمل لو اك الىمو كانما ىك الجل
فقد كىـ فيو بيف  ،اما قكؿ الدارقطني بانو )دمحم بف راشد الضرير( ،كما ذكر ابف عساكر ،اليذلي(

 ،كبيف دمحم بف راشد صاحب الترجمة ،ٖ()دمحم بف راشد التميمي المنقرؼ البصرؼ المكفكؼ
 فكالىما بصرياف . 

                                         
، كتاريخ بغداد ٕٔٓ/ٙ، الكامل ٜٛ/ٗاية الدكرؼ ، كتاريخ ابف معيف برك ٕٓٔسؤاالت ابف الجنيد البف معيف  (ٔ

 ٗ/ٖ٘، كتاريخ دمشق ٖ٘ٛ/ٜ
، كالكامل ٖٕ٘/ٚ، كالجرح كالتعديل ٖٕ٘/ٕ، كالمجركحيف البف حباف ٖٗ/ٔالتاريخ الكبير لمبخارؼ  (ٕ

، كاالنساب لمسمعاني ٗ/ٖ٘، كتاريخ دمشق ٖ٘ٛ/ٜ، كتاريخ بغداد ٜ٘، كسؤاالت البرقاني لمدارقطني ٕٔٓ/ٙ
 ٓٗٔ/ٜ، ك تيذيب التيذيب ٖٙٙ/ٕ، كميزاف االعتداؿ ٕ٘٘/ٖ،  كتاريخ اإلسالـ لمذىبي ٖٗٚ/٘

  ٗٔٔ/ٛ، كتيذيب التيذيب  ٚٔ/ٛ، كالثقات ٔٛ/ٔينظر : التاريخ الكبير  (ٖ
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ف أسد القرظي، أبك حمزة، كقيل: أبك عبد هللا المدني، منسكب إلى دمحم بف كعب بف سميـ ب -ٜٔ
 كقيل قبل ذلؾ . ،ىػ ٕٓٔت ،سكف الككفة، ثـ المدينة،بنى قريظة الطائفة المعركفة مف الييكد

 .ٔقاؿ يحيى ابف معيف دمحم بف كعب القرظي أبك حمزة  :الغالبي ل قاؿ المفض
 :ابن معين االخرى  أقوال

أىل المدينة  ف مفتابعيالسمعت يحيى ابف معيف يقكؿ في تسمية  :حقاؿ معاكية بف صال
 .ٕدمحم بف كعب القرظي ،كمحدثييـ

 :العلماء في دمحم أقوال
في الطبقة الثالثة مف أىل المدينة دمحم بف كعب بف حياف بف سميـ بف أسد القرظي  :قاؿ ابف سعد
كقاؿ خميفة بف  ،بف كعب القرظيأبك حمزة دمحم  :أحمدكقاؿ  ،كيكنى أبا حمزة ،حمفاء األكس

دمحم بف  :كقاؿ البخارؼ  ،يكنى أبا حمزة ،دمحم ابف كعب القرظي مف حمفاء األكس بف حارثة :خياط
ككاف أبكه ممف لـ ينبت يـك قريظة  ،كيقاؿ دمحم بف كعب بف سميـ ،أبك حمزة القرظي مديني ،كعب
دمحم بف كعب القرظي مدني  :عجميكقاؿ ال :كقاؿ مسمـ أبك حمزة دمحم بف كعب القرظي ،فترؾ
ىك دمحم بف كعب بف سميـ بف عمرك ابف إياس بف حياف بف قرظة  :كقاؿ ابف ابي خيثمة ،تابعي

أبك حمزة  :كقاؿ أبك بشر الدكالبي ،بف عمراف بف عمرك بف قريظة بف الحارث القرظي القاضي
زة سكف الككفة ثـ تحكؿ إلى دمحم بف كعب القرظى أبك حم :كقاؿ ابك حاتـ ،دمحم بف كعب القرظي

أما القرظي فيك دمحم بف كعب القرظي كقاؿ الحاكـ  أبك  :كقاؿ أبك الحسف الدارقطني ،المدينة
حمزة دمحم بف كعب بف سميـ القرظي المديني مف خمفاء األكس بف حارثة ككاف أبكه كعبا مف سبي 

بف سميـ بف عمر بف إياس بف  دمحم بف كعب :كقاؿ الباجي ،قريظة الذيف حكـ فييـ سعد بف معاذ
حياف بف قرظة بف عمراف بف عمرك بف قريظة بف الحارث القاص القرظي حميف األكس أبك 

ُمَحمَّد بف َكْعب اْلقرِظّي َحِميف اأْلَْكس َأُبك َحْمَزة  :كقاؿ ابك نصر الكالباذؼ ،حمزة المدني
دمحم بف كعب بف  :كقاؿ ابف عساكر ،ـىك أبك حمزة دمحم بف كعب بف سمي :كقاؿ النككؼ  ،اْلَمِديِنيّ 

 ،دمحم بف كعب الُقرظي :كقاؿ الذىبي ،حياف بف سميـ بف أسد  أبك حمزة كقيل أبك عبد هللا القرظي
كاف أبكه ممف لـ ينبت يـك ضرب أعناؽ  ،أبك حمزة دمحم بف كعب القرظي :المدني كقاؿ ابف حجر

 .ٖبني قريظة، فسمـ ثـ أسمـ بعد 
                                         

 ٖٔٔ/٘٘تاريخ دمشق  (ٔ
  ٖٔٔ/٘٘تاريخ دمشق  (ٕ
،كنى ٘٘/ٖ، كالعمل ألحمد ٜٙ/ٔ، كالتاريخ الكبير ٛٓٔ/ٔ، التاريخ الصغير ٕٓٙ/ٙطبقات ابف سعد  (ٖ

، كالثقات  ٛٙ/ٙ، كالجرح كالتعديل ٕٕٗ/ٗ، كتاريخ ابف ابي خيثمة ٕٗ/ٕ،  كمعرفة الثقات ٖٙٔ/ٖلمدكالبي 
، كتيذيب ٕٙٔ/ٕ، كالمقتنى في الكنى ٕٕٔ، كتيذيب االسماء كالمغات ٖٙٙ/ٕ، كالتعديل كالتجريح  ٓٔٔ/ٗ
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  :الخاصة
كانو مف كلد بني قريظة الذيف حكـ  ،كنسبو ،مع العمماء عمى ترجمة دمحم بف كعب القرظياج   

.... القرظي القاضي  اما ماذكره ابف ابي خيثمة مف اف دمحم بف كعب بف ،فييـ سعد بف معاذ
كانما  ،كذلؾ لـ يشتير انو مف القضاة ،، النني لـ اجد ذكر ذلؾ ممف ترجـ لوفاظنو تصحيف
 في تفسير القراف كعممو .كانت شيرتو 

مف بني ،أبك الفيض ،الحمصي ،الشامي ،ابف َأبي ايكب الميرؼ  :كُيقاؿ ،مكسى بف ايكب -ٕٓ  
 عقيل .

 .ٔمف ابناء جند الحجاج  ،شامي ،أبك الفيض الذؼ ركػ عنو شعبة :قاؿ الغالبي عف ابف معيف
  :العلماء في ترجمة مولسى أقوال
كقاؿ عمي ابف  ،مسمما يقكؿ أبك الفيض مكسى بف أبي أيكبسمعت  :قاؿ مكي بف عبداف    

أبك الفيض ركػ عنو شعبة كسئل عف أبي الفيض فمـ يعرؼ اسمو كلـ يرك عنو غير  :المديني
كقاؿ أبك زرعة في  ،مكسى بف ايكب الميرؼ ابك الفيض شامي :كقاؿ يعقكب الفسكؼ  ،شعبة

كقاؿ  ،أبك الفيض مكسى بف ابي أيكب :كقاؿ الدكالبي ،أبك الفيض الشامي :تسمية أىل حمص
أبك الفيض  :كقاؿ أبك الحسف بف سميع في الطبقة الرابعة ،أبك حاتـ  مكسى بف أيكب أبك الفيض

 ،مكسى بف أيكب أبك الفيض الحمصي :كقاؿ ابف عساكر ،بكاسطبف الحجاج حمصي لقيو شعبة 
كنقل كالـ ابف  ،الفيض الميرؼ مكسى بف أيكب كيقاؿ ابف أبي أيكب الحمصي أبك  :كقاؿ الذىبي

كيقاؿ ابف ابي ايكب  ،مكسى بف ايكب :كقاؿ ابف حجر ،معيف في انو مف ابناء جند الحجاج
 .ٕمشيكر بكنيتو  :كقاؿ المباركفكرؼ   ،الميرؼ ابك الفيض الحمصي مشيكر بكنيتو

  :الخاصة
كانفرد ابف  ،تو بكنيتوكشير  ،لـ يختمف العمماء في تسمية مكسى بف ايكب كنسبتو الى الشاـ    

 معيف بذكره انو مف ابناء جند الحجاج . 
 نعيـ بف ىمار الغطفاني الشامي - ٕٔ

                                                                                                                     
، ٖٓٗ/ٕٙ، كتيذيب التيذيب ٘ٙ/٘عالـ النبالء ، كسير ا ٔٙٗ/ٔ، كتبصير المنتبو ٖٙٗ/ٕٙالكماؿ 

  ٜ٘٘، كتقريب التيذيب ٖٓٔ/ٛ، كتيذيب التيذيب ٙٛ/ٔكالكاشف 
  ٜٖٕ/ٜ، ك تيذيب التيذيب ٖ٘/ٜٕ، كتيذيب الكماؿ ٜٖٚ/ٓٙتاريخ دمشق   (ٔ
لكماؿ ، كتيذيب اٖ٘ٔ/ٙ، كالجرح كالتعديل ٛٚٔ/٘، كالكنى كاالسماء لمدكالبي ٖٛٓ/ٖالمعرفة كالتاريخ   (ٕ

، كتحفة االحكذؼ ٕ٘ٙ، كتقريب التيذيب ٜٖٕ/ٜ، ك تيذيب التيذيب ٕٗ/ٖ، كتاريخ اإلسالـ ٖ٘/ٜٕ
ٜ/ٔٚٛ  
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 .ٔكىـ أعمـ بو  ،أىل الشاـ يقكلكف نعيـ بف ىمار :بف معيفاقاؿ الغالبي عف   
  :ابن معين االخرى  أقوال
  ،ار كيقاؿ ابف حمارنعيـ بف ىمار كيقاؿ ابف ىب :بف معيف قاؿا بف أبي خيثمة نا قاؿ ا   

 .ٕكقاؿ يحيى أىل الشاـ يقكلكف ىمار كما قاؿ مكحكؿ كىـ أعمـ ،كيقاؿ ابف ىدار
  :العلماء في نعيم أقوال
نعيـ بف ىبار   :(قاؿ ابف سعد في تسمية مف نزؿ الشاـ مف أصحاب رسكؿ هللا ) ملسو هيلع هللا ىلص     

 ،قاؿ بعضيـ خمار :قاؿ أبك عبيد ،ا جارناىذ ،ىك نعيـ بف ىمار :قاؿ أبك مسير ،الغطفاني
كقد اختمف الناس في نعيـ بف ىدار كىمار  :كقاؿ األحكص بف المفضل نا أبي قاؿ ،بالخاء

نعيـ  :كقاؿ البخارؼ  ،كقاؿ بعضيـ نعيـ بف ىدار ،كحمار كأىل الشاـ يقكلكف ىمار كىـ أعمـ بو
قاؿ بعضيـ نعيـ بف حمار كقاؿ بعضيـ ف ،كاختمفكا في نعيـ :كقاؿ ابك عيسى الترمذؼ ،بف ىمار

 ،كحمار ،كىبار ،نعيـ بف ىمار :سمعت أبا داكد يقكؿ :كقاؿ االجرؼ  ،ابف ىمار كيقاؿ ابف ىماـ
كقاؿ  ،نعيـ بف ىمار :فقاؿ بعضيـ ،أختمف الناس في نعيـ بف ىمار :قاؿ :كقاؿ الدارقطني

كالصكاب  ،نعيـ بف خمار :يـكقاؿ بعض ،نعيـ بف حماد :كقاؿ بعضيـ ،نعيـ بف ىبار :بعضيـ
نعيـ بف ىمار كيقاؿ بف  :كقاؿ ابك حاتـ ،-ملسو هيلع هللا ىلص  -مف أصحاب النبي  ،كىك غطفاني ،ابف ىمار

كقد  ،نعيـ بف ىمار الغطفاني :كقاؿ ابف حباف ،ىبار كيقاؿ بف حمار كيقاؿ بف ىدار الغطفاني
ضيـ نعيـ بف حمار كقد قيل نعيـ بف ىدار قيل إنو نعيـ بف ىبار كيقاؿ نعيـ بف خمار كقاؿ بع

كيقاؿ حمار كيقاؿ ىبار نعيـ بف ىمار كيقاؿ ىدار  :كقاؿ ابف االثير ،كالصحيح نعيـ بف ىمار
كقاؿ  ،بالحاء الميممة كيقاؿ بالخاء المعجمة كل ىذا قد قيل فيو كأصحيا ىمار كىك غطفاني

كيقاؿ ابف ىدار الغطفانى شامى لو  نعيـ بف ىمار كيقاؿ ابف ىبار كيقاؿ ابف حمار :الذىبي
نعيـ بف ىمار بتشديد الميـ أك ىبار أك ىدار أك خمار بالمعجمة أك  :كقاؿ ابف حجر ،صحبة

 كصحح الترمذؼ كأبك :كقاؿ ايضا ،الميممة الغطفاني صحابي رجح األكثر أف اسـ أبيو ىمار
 ،كغيرىـ أف اسـ أبيو عماراف كأبك حاتـ بف حبداكد كأبك القاسـ البغكؼ كأبك الحسف الدارقطني 

 .ٖ بف خماراكحكى الترمذؼ أف أبا نعيـ كىـ في قكلو 
 

                                         
  ٕٖٖ/ٜتيذيب الكماؿ ، ك ٙٛٔ/ ٕٙتاريخ ابف عساكر   (ٔ
   ٙٛٔ/ ٕٙتاريخ ابف عساكر  (ٕ
، ٛٓٔ/ٕ، كالثقات ٓٙٗ/ٙ، كالجرح كالتعديل ٕٕٓ/ٕ، كسؤاالت االجرؼ البي داكد ٕٛ/ٛالتاريخ الكبير   (ٖ

، كاسد الغابة ٙٛٔ/ ٕٙ، كتاريخ ابف عساكر ٕٚ، كسؤاالت السممي لمدارقطني ٕٖكمشاىير عمماء االمصار 
  ٓٚٙ، كتقريب التيذيب ٜٕٔ/ٔكالكاشف ، ٕٖٖ/ٜتيذيب الكماؿ ، ك ٖٙٙ/٘
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  :الخاصة
كقد  ،نرػ قسـ منيـ رجح انو نعيـ بف ىمار ،يـ في نعيـ بف ىمارأقكالبعد اف عرض العمماء    

 جاء ىذا الترجيح باف اىل بمده اعمـ باسمو كما قاؿ ابف معيف . 
كيقاؿ أبك إسحاؽ النحكؼ البصرؼ  ،العتكي مكالىـأبك عبد هللا دؼ ىاركف بف مكسى األز  -ٕٕ

 .األعكر صاحب القراءات 
المفضل الغالبي عف بف معيف ىاركف األعكر كىك النحكؼ كىك ىاركف بف مكسى دليـ عميو   

 .ٔببغداد بف الحجاج شعبة
  :ابن معين االخرى  أقوال
َسِمعت يحيى َيُقكؿ َىاُركف  :كقاؿ الدكرؼ  ،ىاركف النحكؼ  :سماه  الدارمي عف ابف معيف  

 .ٕدليـ َعَمْيِو ِبَبْغَداد بف الحجاج اأْلَْعَكر ُىَك َىاُركف بف ُمكَسى َكَكاَف ُشْعَبة 
  :العلماء في ترجمة ىارون  أقوال
ىاركف  :كقاؿ ابك حاتـ ،ىاركف بف مكسى أبك عبد هللا النحكؼ األعكر البصرؼ  :قاؿ البخارؼ    

ىاركف بف مكسى أبك عبد  :كقاؿ ابف حباف ،نحكؼ القارػ االعكر بصرػ أبك عبد هللابف مكسى ال
قاؿ عبد هللا بف سميماف  :كقاؿ ابف شاىيف ،هللا النحكؼ األعكر مف أىل البصرة كنيتو أبك مكسى

بف األشعث نا أبك حاتـ السجستاني قاؿ سألت األصمعي عف ىاركف بف مكسى النحكؼ مكلى 
َىاُركف بف ُمكَسى َأُبك عبد هللا َكُيَقاؿ َأُبك  :كقاؿ ابك نصر البخارؼ  ،ف األعكرالعتيؾ كىك ىارك 

ىاركف بف مكسى أبك عبد هللا  :كقاؿ الخطيب ،ُمكَسى النَّْحِكّؼ ُيَقاؿ َلُو اْلَعتِكي اْلَبْصِرّؼ اأْلَْعَكر
مكسى أبك  ىاركف بف :كقاؿ الباجي ،كقيل أبك مكسى القارغ النحكؼ االعكر مف أىل البصرة

كقاؿ الذىبي: ىاركف بف  ،عبد هللا كيقاؿ أبك مكسى النحكؼ يقاؿ لو العتكي البصرؼ االعكر
ىاركف بف مكسى األزدؼ  :كقاؿ ابف حجر ،مكسى األزدؼ مكالىـ البصرؼ النحكؼ األعكر

 .ٖالعتكي مكالىـ األعكر النحكؼ البصرؼ 
  :الخاصة

 نحكؼ االعكر البصرؼ .اجمع العمماء عمى تسمية ىاركف بف مكسى ال    

                                         
 ٜ/ٓٔتيذيب التيذيب ، ك ٜٔٔ/ٖٓ، كتيذيب الكماؿ ٕ/ٛكتاريخ بغداد  (ٔ
 ٛٓٔ/ٗ، كتاريخ ابف معيف ركاية الدكرؼ ٕٕٗاية الدارمي تاريخ ابف معيف رك  (ٕ
، كاليداية ٔٙ، كتاريخ اسماء الثقات ٖٓٔ/ٛ، كالثقات ٜ٘/٘، كالجرح كالتعديل ٚٙ/ٛالتاريخ الكبير لمبخارؼ  (ٖ

، كالكاشف ٜٔٔ/ٖٓ، كتيذيب الكماؿ ٕٛٛ/ٗ، كالتعديل كالتجريح ٕ/ٛ، كتاريخ بغداد ٗٚٚ/ٕكاالرشاد 
 .  ٙٚٙ، كتقريب التيذيب ٜ/ٓٔ، كالتيذيب كتيذيب ٖٗٓنى في سرد الكنى ، كالمقتٕٖٔ/ٔ
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مكالىـ، أبك  ،ىالؿ بف أبي حميد، أك ابف حميد، أك ابف مقالص، أك ابف عبد هللا الجيني -ٖٕ
 الجيـ الصيرفي الكزاف .

كىالؿ بف حميد  ،أف ىالال الكزاف ىك ىالؿ الصيرفي :بف معيفعف ا الغالبي المفضلقاؿ   
 .ٔ كىك ىالؿ بف مقالص كيكنى أبا عركة

  :معين االخرى  ابن أقوال
َسِمعت يحيى  :كفي مكضع اخر ،َقاَؿ يحيى ِىاَلؿ بف َأبى حميد ُىَك ِىاَلؿ اْلكزاف :قاؿ الدكرؼ    

ْيَرِفي الَِّذؼ يركؼ َعنُو ِإْسَراِئيل َلْيَس ُىَك ِىاَلؿ اْلكزاف َسِمعت يحيى َيُقكؿ  :كايضا ،َيُقكؿ ِىاَلؿ الصَّ
 .ٕيد َكُىَك ِىاَلؿ َأُبك ُأميَّةِىاَلؿ اْلكزاف ُىَك ِىاَلؿ بف أبي حم

  :العلماء في ترجمة ىال أقوال
حدثنا عبيدة قاؿ حدثني ىالؿ يعني  :أحمد ماـكقاؿ اإل ،ىالؿ الكزاف مكلى لجيينة :قاؿ شعبة   

كقاؿ ابف  ،مرة ىالؿ بف حميد كمرة ىالؿ بف عبد هللا :كقاؿ ككيع ،بف أبي حميد يعني الكزاف
جيني كيكنى أبا أمية كىك ىالؿ الصراؼ كىك بف أبي حميد كىك بف ىالؿ الكزاف ال :سعد

ىالؿ بف أبي حميد أبك  :كقاؿ ابف سعد ايضا –اؼ قكؿ ككيع –مقالص قاؿ البخارؼ كال يصح 
ىالؿ بف ابي حميد الكزاف  :كقاؿ مسمـ بف الحجاج ،الجيـ الكزاف قاؿ المسعكدؼ كنيتو أبك أمية

أبك أمية الكزاف كيقاؿ أبك الجيـ كأبك  :ي مكضع اخركف ،األنصارؼ ىك ىالؿ بف مقالص
 :كيقاؿ لو ،ىالؿ الكزاف ىك ىالؿ بف أبي حميد :سمعت أبا داكد يقكؿ :عمرك،  كقاؿ اآلجرؼ 

ىالؿ بف ابى حميد الكزاف  :كقاؿ ابك حاتـ ،ىالؿ الجيبذ :كأظف بعضيـ قد قاؿ ،ىالؿ الصيرفي
 :كقاؿ ابف حباف ،ؿ بف مقالص الجيبذ مكلى جيينةأبك جيـ الصيرفى، كيقاؿ أبك امية كىك ىال

ىالؿ بف أبي حميد  :كقاؿ الباجي ،ىالؿ بف أبى حميد الكزاف كنيتو أبك الجيـ كقد قيل أبك أمية
ابف  :كُيقاؿ ،ابف َعبد هللا :ابف حميد كُيقاؿ :كُيقاؿ ،ىالؿ بف َأبي حميد :كقاؿ المزؼ  ،أبك الجيـ

أبك  :كُيقاؿ ،أبك أمية ،كُيقاؿ ،أبك َعْمرك ،مكالىـ ،الجيني ،ابف مقالص :كُيقاؿ ،عبد الرحمف
أبك الجيـ، كيقاؿ: أبك عمرك،  :كقاؿ الذىبي ،الصيرفي المعركؼ بالكزافالجيبذ الككفي  ،الجيـ

ىالؿ بف أبي حميد كيقاؿ  :كقاؿ ابف حجر ،كيقاؿ: أبك أمية، ىالؿ مكلى جيينة الككفي الكزاف
  كيقاؿ ابف عبد الرحمف كيقاؿ بف مقالص الجيني مكالىـ أبك عمر ابف حميد كيقاؿ ابف عبد هللا

 
 

                                         
 . ٕٕٓك  ٚ٘ٔ/ ٔمكضح اكىاـ الجمع كالتفريق لمخطيب البغدادؼ  (ٔ
 ، ٖٔ/ٖ، كالكنى لمدكالبي ٖٜٗك ٜ٘ٗك  ٜٖٛ/ٖتاريخ ابف معيف بركاية الدكرؼ  (ٕ
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 .ٔالكزافالصيرفي كيقاؿ أبك أمية كيقاؿ أبك الجيـ الككفي الجيبذ 
  :الخاصة

اال ما جاء عف الدكرؼ في ركايتو عف ابف معيف مف  ،اجمع العمماء عمى ترجمة ىالؿ الكزاف   
كقد تبعو  ،تراجع عف ىذا القكؿ في ركايتو االخرػ  اف ىالؿ الصيرفي ليس بيالؿ الكزاف كقد

ىالؿ بف أيكب الصيرفي كليس  :البخارؼ في ىذا الكىـ فقاؿ بعد اف ترجـ ليالؿ الكزاف ماـاإل
، كقد بيف ىذا الكىـ الخطيب البغدادؼ في كتابو مكضح اكىاـ الجمع كالتفريق الكىـ ٕبالكزاف

عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص كضح فييا اف ىالؿ الكزاف ىك ىالال  كما جاء باسانيد الحاديث ،الثالث كالستكف 
 .ٖالصيرفي 

 .أبك عمرك الحمصي  ،القاضي ،يحيى بف جابر بف حساف الطائي -ٕٗ
 .ٗكاف قاضي حمص :بف معيفقاؿ الغالبي عف ا     
  :العلماء في ترجمة يحيى أقوال
يحيى بف جابر  :كقاؿ خميفة بف خياط ،يحيى بف جابر الطائي القاضي الشامي :قاؿ البخارؼ     

كقاؿ أبك  ،يحيى بف جابر الطائي قاضي حمص :كقاؿ ابك يكسف سفياف ،الطائي قاضي حمص
يحيى بف جابر  :كقاؿ ابك حاتـ :مف التابعيف بف جابر القاضي :زرعة  في تسمية أىل حمص

كقاؿ  ،ي قاضي حمصفي الطبقة الرابعة يحيى بف جابر الطائ :كقاؿ ابف سميع ،الطائى القاضى
أبك عمرك يحيى بف جابر بف حساف ... قاضي حمص في  :بف دمحم بف عيسى البغدادؼ أحمد

يحيى بف جابر  :قاضي حمص كقاؿ المزؼ  :كقاؿ ابف عساكر ،إمارة ىشاـ بف عبد الممؾ
كذكر المزؼ اف ابا الحسف بف سميع صاحب  ،إنو دمشقي :كُيقاؿ ،قاضي حمص ،الحمصي

كقاؿ  ،يحيى بف جابر قاضي حمص في إمارة ىشاـ بف َعبد الَمِمؾ :حمصييف قاؿكتاب تاريخ ال
يحيى بف جابر بف حساف الطائي أبك  :كقاؿ ابف حجر ،يحيى بف جابر قاضي حمص :الذىبي
 .٘الحمصي القاضي عمرك

                                         
، كسؤاالت االجرؼ البي ٕٙ/ٛريخ الكبير ، كالتأٖ/ٔ، كالعمل ألحمد ٘ٙٔ/٘الطبقات الكبرػ البف سعد  (ٔ

، كتيذيب الكماؿ ٜٕٗ/ٗ، كالتعديل كالتجريح ٔٙٔ/ٗ، كالثقات ٙٚ/٘، كالجرح كالتعديل ٕٓٓ/ٔداكد 
 ٖٛٙ،  كتقريب التيذيب ٕ٘/ٓٔ، كتيذيب التيذيب ٕٕٔ/ٔ، كالمقتنى في سرد الكنى ٖٖٓ/ٖٓ

 .  ٓٛ/ٛالتاريخ الكبير لمبخارؼ  (ٕ
ٖ) ٔ/ٔٚ٘  
  ٖٔٔ/ٓٔ، تيذيب التيذيب ٜٕٗ/ٖٔ، تيذيب الكماؿ  ٓٓٔ/ٗٙخ دمشق كتاري (ٗ
، ٓٓٔ/ٗٙ، كتاريخ دمشق ٖٕ٘/ٜ، كالجرح كالتعديل  ٗٚٔ/ٔ، كالمعرفة كالتاريخ ٔٛ/ٛالتاريخ الكبير  (٘

 ، ٗٗٔ/ٔ، كالكاشف  ٖٛٗ/ٚكتاريخ اإلسالـ ، ٜٕٗ/ٖٔتيذيب الكماؿ ك 
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  :الخاصة
 قاضي حمص .  كاف ،اجمع العمماء عمى اف يحيى بف جابر الطائي

 قات متفر  :المبحث الرابع
 لسنوات الوفاة  :اوال
 ،كيقاؿ يسار بف بالؿ أبك عيسى األنصارؼ الككفي الفقيو ،،عبد الرحمف بف يسار أبي  ليمى -ٔ

حدث   ،كقيل غيرىا ،غرؽ بنير البصرة سنة ثالث كثمانيف ،كيقاؿ اسـ أبي ليمى داكد بف بالؿ
    أصحاب رسكؿ هللا  مف ٕٓٔأدركت  :عبد الرحمف بف أبي ليمى :قاؿ ،عف عمر كعثماف كعمي

 .ٔيـ مف األنصار جميع () ملسو هيلع هللا ىلص
كفي لفع  ،كاف صغيرا ،"عمر"لـ ير ابف أبي ليمى  ،قاؿ ككيع :بف معيفا  قاؿ ،قاؿ الغالبي   

 .ٕ،  يصغر عف ذلؾ "عمر"لـ يمق ابف أبي ليمى  :اخر قاؿ
  :ابن معين االخرى  أقوال

كال مف  ،"عمر"بد الرحمف بف أبي ليمى لـ يسمع مف ع :بف معيفقاؿ ا :قاؿ يعقكب بف شيبة
لـ يسمع  ،قاؿ ككيع ،بف معيف يقكؿسمعت ا :كقاؿ ابف محرز ،كقد سمع مف عمي ،"عثماف"

سمعت يحيى بف  :كقاؿ الدكرؼ  ،عبدالرحمف بف ابى ليمى مف عمر بف الخطاب شيئا قط كال رآه
 .ٖلـ يره  :فقاؿ كسئل عف عبد الرحمف بف أبي ليمى عف عمر؟ ،معيف يقكؿ

 :العلماء أقوال
كقاؿ الحكـ  ،أدرؾ عبد الرحمف بف أبي ليمى عمر بف الخطاب :قاؿ عبد هللا بف دمحم بف عمارة   

يقاؿ إنو كلد لست  :كقاؿ البخارؼ  ،كلدت لست سنيف بقيت مف خالفة عمر :عف ابف أبي ليمى
كقاؿ  ،نيف بقيف في خالفة عمركلد لست س :الحاكـ أحمدكقاؿ أبك  ،سنيف بقيف مف خالفة عمر

كلد عبد الرحمف  :كقاؿ أبك بكر الخطيب ،رأػ عمر كال أدرؼ يصح أـ ال :اآلجرؼ عف أبي داكد
 ،كلد عبد الرحمف في خالفة عمر بف الخطاب :كقاؿ ابف عساكر ،في خالفة عمر بف الخطاب

بقيف مف سنكات ست كلد ل :كقاؿ المزؼ  ،كلد لست سنيف بقيف مف خالفة عمر :كقاؿ ابف خمكاف
 كلد في كسط خالفة عمر، كىك يصغر عف السماع  :خالفة ُعَمر بف الخطاب  كقاؿ الذىبي

 .ٗبقيف مف خالفة عمر سنكات كلد لست  :كقاؿ ابف حجر ،عنو، بل رآه يمسح عمى الخفيف
                                         

  ٙٛ/ٖٙتاريخ دمشق  (ٔ
  36/85تاريخ دمشق  (2

 ٙٛ/ٖٙتاريخ دمشق ، ك ٜٚ/ٖ، ك تاريخ ابف معيف ركاية بالدكرؼ ٖٕٗ/ٕتاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز  (ٖ
، ٕ٘/ٜ، كتاريخ اإلسالـ لمذىبي ٕٙٔ/ٖ، ككفيات االعياف ٓٛ/ ٖٙ، كتاريخ دمشق ٖٚٔ/٘التاريخ الكبير  (ٗ

  ٓٛٔ/٘كتيذيب التيذيب 
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  :الخاصة
خطاب اجمع العمماء عمى اف كالدة عبدالرحمف بف ابي ليمى كانت في خالفة عمر بف ال   

كىذا ما حدػ بالعمماء الى القكؿ اف ابف ابي ليمى لـ ير  ،لست بقيف في خالفتو ،رضي هللا عنو
 كهللا اعمـ .  ،كالرؤية ىنا تعني التمييز كالركاية عنو ،عمر
 المدني كاتب المصاحف  ،أبك داكد األعرج ،عبد الرحمف بف ىرمز -ٕ

 .ٔرج باإلسكندرية سنة تسع عشرة كمائةتكفي عبد الرحمف األع :قاؿ الغالبي عف ابف معيف

  :العلماء في وفاة عبدالرحمن أقوال
كقاؿ عبد الرحمف بف أبي الزناد عف أبيو  ،تكفي باإلسكندرية سنة سبع عشر كمائة :قاؿ ابف سعد

اـ بيا حتى تكفي إلى اإلسكندرية فأق االعرج خرج عبد الرحمف بف ىرمز :هللا بف الفضل قاالعبدك 
كقاؿ ابف  ،مات بمصر قريبا مف سنة سبع عشرة كمائة  :كقاؿ البخارؼ  ،ئةة كمسنة سبع عشر 

األعرج مكلى دمحم بف ربيعة بف ىرمز مات أبك داكد عبد الرحمف  ،قاؿ المدائني ،أبي خيثمة
 ،األعرج شرة كمائة مات عبد الرحمفسنة سبع ع :كقاؿ خميفة ،باإلسكندرية سنة تسع عشرة كمائة

كقاؿ عمرك بف  ،سنة سبع عشرة فييا تكفي عبد الرحمف بف ىرمز األعرج :ـكقاؿ القاسـ بف سال
  :كقاؿ أبك حفص الفالس ،مات باإلسكندرية سنة سبع عشرة كمائة :عمي كابف نمير كالكاقدؼ

فتكفي في سنة  :كقاؿ ابف عدؼ ،األعرج باإلسكندرية سنة عشر كمائةبف ىرمز كمات عبد الرحمف 
أبك داكد المدني ناحية االعرج مات عبد الرحمف بف ىرمز  :البخارؼ  هللاأبك عبدكقاؿ  ،ىػٚٔٔ

قاؿ أبك مكسى كالييثـ  ،ئةكم مصر مكلى بني عبد المطمب الياشمي قريب مف سنة سبع عشرة
في باإلسكندرية تك  :كقاؿ ابك سعيد بف يكنس ،ئةكم مات عبد الرحمف األعرج سنة سبع عشرة

 :كقاؿ الذىبي ،ةات باإلسكندرية سنة سبع عشرة كمئم :ركقاؿ ابف عساك ،ئةسنة سبع عشرة  كم
 .ٕمات سنة سبع عشرة    :كقاؿ ابف حجر ،ئةع عشرة كمتكفى في سنة سب

  :الخاصة
اال ابف  ،نرػ اف اغمب العمماء عمى اف سنة كفاة عبدالرحمف بف ىرمز سنة سبع عشرة كمائة   

كال عبرة بقكليـ بعد  ،تسع عشرة كمائة ابي خيثمة عف المدائني كابف معيف في انو تكفي سنة
 ىذا  :اما قكؿ الفالس انو تكفي سنة عشر كمائة فقد رد عميو ابف عساكر بقكلو ،العمماء أقكاؿ

                                         
 ٖٖ/ٖٙتاريخ دمشق  (ٔ
، كتذكرة ٕٖ/ٖٙكتاريخ دمشق  ،ٖٗٔ/ٔكالكامل  ،ٖٛٗتاريخ خميفة بف خياط ، ك ٘ٚٔ/ٗطبقات ابف سعد  (ٕ

 .  ٜٖٗ، كتقريب التيذيب ٘ٚ/ٔالحفاظ 
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 .  ٔكىـ 
عداده في أىل مصر  ،عمرك بف الحارث بف يعقكب األنصارؼ، مكالىـ، المصرؼ، أبك أمية -ٖ

 إلى مصر كأقاـ بيا إلى أف مات ككاف مؤدبا لصالح بف عمى بالمدينة فأخرجو منيا
 .ٕمات سنة تسع كأربعيف كمئة :َقاؿ الغالبي عف يحيى بف َمِعيف

 :العلماء في وفاة عمرو بن الحارث أقوال
كقاؿ  ،المنصكرئة في خالفة أبي جعفر مات سنة سبع أك ثماف كأربعيف كم :قاؿ ابف سعد   

يقاؿ مات سنة تسع  :كقاؿ البخارؼ  ،ئةمات سنة سبع أك ثماف كأربعيف كم :خميفة بف خياط
 ،بف عمي قاؿ أبك الطاىر مات سنة ثماف كأربعيف كمائة أحمدكقاؿ  ،–يعني كمائة –كأربعيف 

كقاؿ أبك القاسـ  ،مات سنة سبع كأربعيف كمائة كيقاؿ سنة ثماف :كقاؿ أبك عبيد القاسـ بف سالـ
 :بف عمرك بف السرح أحمدقاؿ ك  ،تكفي عمرك بف الحارث سنة ثماف كأربعيف :بف عبد الحكـ

 ،كَسِعيد بف عفير ،َكَقاؿ يحيى بف بكير ،مات عمرك بف الحارث سنة ثماف كأربعيف يعني كمائة
 ،ككلد سنة اثنتيف كتسعيف ،مات سنة ثماف كأربعيف كمئة :كأبك َسِعيد بف يكنس ،بف صالح أحمدك 

ئة ككاف مكلده في سنة ثالث تكفي في شكاؿ سنة ثماف كأربعيف كما :كقاؿ ابك سعيد بف يكنس
مات سنة ثماف  :قاؿ ابف حباف ،سنة سبع كأربعيف كمئة تكفي :َكَقاؿ أبك حساف الزيادؼ ،كتسعيف

كقاؿ  ،َماَت سنة َثَماف َأك تسع َكَأْرَبعيف َكِماَئة :كقاؿ ابك نصر الكالباذؼ ،أك تسع كأربعيف كمائة
مف السابعة مات قديما قبل  :قاؿ ابف حجرك  ،مات في شكاؿ سنة ثماف كأربعيف كمائة :الذىبي

مات سنة سبع كقيل ثماف كأربعيف كمائة كلو ست كخمسكف  :كقاؿ السيكطي ،الخمسيف كمائة
 .ٖسنة 

  :الخاصة
نرػ اف العمماء لـ يكف لـ تاريخ كاضح يمكف اف نحكـ مف خاللو عمى تحديد سنة كفاة عمرك    

جر مات قبل قبل الخمسيف كمائة . اما مف ذكر عدد كاف ما قيل فيو ىكقكؿ ابف ح ،بف الحارث
سنكات عمره كالتي كاف مف الممكف اف نجد مف خالليا سنة كفاتو فيـ ايضا لـ يتفقكا عمى سنة 

بف صالح: كلد عمرك بف الحارث يقكلكف: سنة  أحمدقاؿ  :يـ في سنة كالدتوأقكالكىذه  ،معينة
 يعيف. كقاؿ ابف يكنس: كاف مكلده فأك إحدػ كتستسعيف. كقاؿ يحيى بف بكير: كلد سنة اثنتيف 

                                         
 ٕٖ/ٖٙتاريخ دمشق  (ٔ
 ٓٔ/ٚ، كتيذيب التيذيب ٓٚ٘/ٕٔ، تيذيب الكماؿ ٜٙٗ/٘ٗتاريخ دمشق  (ٕ
، ٔٚ/ٙلثقات البف حباف ، كآٙ/ٗ، كالمعرفة كالتاريخ ٕ٘/ٕ، التاريخ الصغير ٕٙٙ/ٙالطبقات الكبرػ  (ٖ

، ٕٛ/ٔ، كالكاشف ٘٘ٗ/ٗ، كتاريخ دمشق ٓٗ٘/ٕ، كاليداية كاالرشاد ٚٓٔكمشاىير عمماء االمصار 
  ٕٕ، كاسعاؼ المبطا ٗٛٗكتقريب التيذيب 
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 .ٔسنة ثالث كتسعيف. كقاؿ أبك نصر ابف ماككال: كلد سنة أربع كتسعيف  
كاف راكيا لمحفكظ  ،كضيف بف عطاء بف كنانة مكلى خزاعة مف أىل الشاـ أبك كنانة الشامي -ٗ

 . أصمو مف بانياس، كسكف قرية كفر سكسية  ،بف عمقمة ركػ عنو أىل بمده
قاؿ يحيى بف معيف مات أبك كنانة الكضيف بف عطاء   :قاؿ الغالبي :قاؿ الخطيب البغدادؼ

قاؿ الغالبي عف ابف معيف مات سنة سبع كأربعيف  :كقاؿ المزؼ كابف حجر ،ٕسنة تسع كأربعيف
 .  ٖكمئة 
  :العلماء االخرى في تاريخ وفاة الوضين أقوال
 :كقاؿ ابف حباف ،الكضيف بف عطاء سنة تسع كأربعيفقاؿ ابف بكير مات  :قاؿ البخارؼ     

األشعرؼ مات سنة نيف  قاؿ معاكية ك  ،مات في عشر ذؼ الحجة سنة تسع كأربعيف كمائة
سالت عبد الرحمف بف إبراىيـ عف مكت الكضيف بف  :كقاؿ يعقكب بف سفياف الفسكؼ  ،كخمسيف
ـ بف سالـ قاؿ سنة تسع كأربعيف كالقاس ،قاؿ سنة سبع كاربعيف كمائة أك نحكه الشامي عطاء

كقاؿ ابك زرعة الدمشقي حدثني دمحم بف عثماف قاؿ:  ،كمائة فييا مات الكضيف بف عطاء الشامي
مات  :كقاؿ الذىبي ،رأيت الكضيف بف عطاء، ككنت أمر عميو، مات سنة تسع كأربعيف كمائة

 .ٗمف السادسة مات سنة ست كخمسيف  :كقاؿ ابف حجر ،ٜٗٔ
  :الخاصة

كقد  ،نرػ اف اكثر العمماء عمى اف كفاة الكضيف بف عطاء كانت سنة تسع كاربعيف كمائة    
كىك  :فقاؿ ،عقب المزؼ عمى قكؿ معاكية بف صالح االشعرؼ مات سنة نيف كخمسيف كمئة

 ،كاما التفاكت في نقل الغالبي عف ابف معيف في سنة كفاة الكضيف ،خطأ لـ يتابعو عميو أحد
كبعد ىذا فال ادرؼ مف ايف البف حجر ىذه السنة التي ارخيا في  ،عمـ مف النساخفاظنو كهللا ا 

كال نتيـ المحقق بالخطا في كفاة الكضيف الني رجعت الى  ،كتابو التقريب في سنة كفاة الكضيف
 كتاب التقريب المخطكط فكجدتو سنة ست كخمسيف . 

 حي . :حية كاسـ أبي ،الكمبى ،يحيى بف ابى حية أبك جناب الككفي -٘

                                         
 . ٘٘ٗ/ٗتاريخ دمشق  (ٔ
 ٚٛٗ/ٖتاريخ بغداد  (ٕ
  ٕٛ/ٓٔ، كتيذيب التيذيب ٜٗٗ/ٖٓتيذيب الكماؿ  (ٖ
،كمشاىير عمماء ٔٛٔ/ٙ، كالثقات ٜٔ، كتاريخ ابك زرعة ٓٔ/ٔ، كالمعرفة كالتاريخ ٕ٘/ٕالتاريخ الصغير  (ٗ

، كميزا االعتداؿ ٜٖٔ/ٔ، كالكاشف ٜٚ/ٖٙ، كتاريخ دمشق ٚٛٗ/ٖ، كتاريخ بغداد ٓ٘ٔ/ٔاالمصار 
 .  ٜٓٙكتقريب التيذيب  ٕٛ/ٓٔ، ك تيذيب التيذيب ٜٕٔ/ٖ
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 .ٔسنة سبع كأربعيف ،أبك جناب الكمبي ،مات يحيى بف أبي حية :بف معيفالغالبي عف اقاؿ 
  :العلماء في وفاة يحيى أقوال

تكفي سنة سبع كأربعيف  :كقاؿ ابف سعد ،سنة مائة كخمسيف تكفي :القطافبف سعيد قاؿ يحيى 
مات يحيى بف أبي حية أبك  :بمطيف كقاؿ دمحم بف عبد هللا بف سميماف الحضرمي الممقب ،كمائة

كقاؿ أبك  ،سنة سبع كأربعيف كمائة تكفي :كقاؿ ابف حباف ،جناب الكمبي سنة سبع كأربعيف كمائة
 ،كفييا يعني سنة خمسيف مات أبك جناب يحيى بف أبي حية بالكناسة  :سميماف بف زبر الربعي

 ،ٚٗٔمات  :كقاؿ الذىبي ،مسيف كمئةمات سنة خ :كأبك ُعَبيد القاسـ بف سالـ ،َكَقاؿ أبك نعيـ
 .  ٕمف السادسة مات سنة خمسيف أك قبميا  :كقاؿ ابف حجر

  :الخاصة
قاؿ بكفاتو سنة  األكؿفالقسـ  ،ارػ اف العمماء انقسمكا الى قسميف في كفاة يحيى بف ابي حية

ه اف ابك سميماف كالذؼ ارا  ،كالقسـ االخر عمى اف كفاتو سنة خمسيف كمائة ،سبع كاربعيف كمائة
الربعي قد الف كتابا في تاريخ اسماء الركاة ككفياتيـ كذكر اف كفاتو سنة خمسيف كما اف ابف 

 كهللا اعمـ .   ،حجر قد ذكر اكال سنة خمسيف ثـ تردد كقاؿ اك قبميا
 ونفييااثبات الصحبة  :ثانيا
كالني، قيل: اسمو عبد هللا الخ -بكسر العيف كفتح النكف كالباء المعجمة بكاحدة -أبك عنبة  -ٔ

 مات زمف عبدالممؾ . ،كاف يسكف حمص ،بف عنبة، كقيل: ُعمارة
قاؿ أىل  ،أنو ممف صمى القبمتيف :عف ابف معيف في حديث ابك عنبة ،قاؿ المفضل الغالبي   

أمدكا بيـ في  ،كأنو مددؼ مف أىل اليمف ،كانكركا أف لو صحبة ،الشاـ مف كبار التابعيف
 .ٖاليرمكؾ

  :ابن معين االخرى  أقوال
قاؿ يحيى بف معيف، قاؿ أىل حمص: ىك مف كبار التابعيف، كأنكركا أف تككف  ،قاؿ الذىبي    

 .ٗىذا يحمل عمى إنكارىـ الصحبة التامة ال الصحبة العامة  :-اؼ الذىبي  -قمت ،لو صحبة
 

                                         
  ٖٚٔ/ٓٔذيب التيذيب ، كتيٕٗٛ/ٖٔ، كتيذيب الكماؿ ٖٛٔ/ٗٙتاريخ دمشق  (ٔ
، كتاريخ مكلد ٜٔٔ/ٙ، كالثقات ٕٚٔ/ٔ، الكامل ٔٛ/ٛ، كالتاريخ الكبير ٔٚٔ/٘الطبقات الكبرػ البف سعد  (ٕ

  ٕٓٚ، كتقريب التيذيب ٘ٗٔ/ٔ، كالكاشف ٖٔ٘/ٔالعمماء ككفياتيـ لمربعي 
، كتيذيب ٜٗٔ/ٖٗ، كتيذيب الكماؿ ٕٓٔ/ٚٙ، كتاريخ دمشق ٔ٘ٔ/ٕالمؤتمف كالمختمف لمدارقطني  (ٖ

  ٕٕٔ/ٔٔالتيذيب 
 ٖٖٗ/ٖسير اعالـ النبالء  (ٗ
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 :العلماء في ابي عنبة أقوال
خمسة  ،يقصكف شكاربيـ كيعفكف لحاىـ كيصفركنيا رايت سبعة نفر :قاؿ شرحبيل بف مسمـ    

ة الباىمي كعبد هللا بف بسر المازني إمامعتبة بف عبد السممي كأبك  (قد صحبكا رسكؿ هللا ) ملسو هيلع هللا ىلص
أبك عنبة  (كالمذاف لـ يصحبا النبي ) ملسو هيلع هللا ىلص ،كالحجاج بف عامر الثمالي كالمقداـ بف معدؼ كرب

 ،كذكره ابف سعد في الصحابة ،لو صحبة :كقاؿ سريج بف النعماف ،كأبك فالح األنمارػ  الخكالني
كذكره عبد الصمد بف سعيد الحمصي في تسمية مف نزؿ حمص مف الصحابة كقاؿ كاف ممف 

كذكره البخارؼ في تاريخو كنقل كالـ بكر  ،أكل الدـ في الجاىمية كصمى القبمتيف مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص
سمعت أبا عنبة الخكالني ككاف مف أصحاب رسكؿ هللا ممف صمى  :بف زرعة الخكالني اذ قاؿا

القبمتيف كأكل الدـ في الجاىمية قاؿ سمعت رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقكؿ ال يزاؿ هللا عز كجل يغرس غرسا 
بأنو سمع  ركػ لو ابف ماجة حديثيف في أحدىما التصريح ،في ىذا الديف يستعمميـ في طاعتو

كاف  :كقاؿ أبك زرعة ،كذكره خميفة بف خياط  كأبك القاسـ البغكؼ في الصحابة ،ٔمف النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
َحاَبةِ  :كقاؿ البزار  ،كقد صرح بسماع النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،جاىميا كلـ تكف لو صحبة كقاؿ  ،َكَكاَف ِمَف الصَّ

الصحابة كقاؿ أسمـ كرسكؿ هللا صمى هللا  التي تاتي بعد في الطبقة العميا :أبك زرعة الدمشقي
 ،ى مف تابعي اىل الشاـاألكلىك مف الطبقة  ،ليست لو صحبة :كقاؿ ابك حاتـ ،عميو كسمـ حي
يقاؿ كاف ممف صمى القبمتيف كيقاؿ أسمـ  :أحمدكقاؿ الحاكـ أبك  ،لو صحبة :كقاؿ ابف حباف

أدرؾ الجاىمية  :تاريخ حمص بف دمحم بف عيسى مؤلف أحمدكقاؿ  ،يره كالنبي ملسو هيلع هللا ىلص حي يعني كلـ
كقاؿ ابف  ،كعاش إلى خالفة عبد الممؾ ككاف مف أصحاب معاذ ممف أسمـ كرسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حي

ابك عنبة  :كقاؿ المزؼ  ،أسمـ عمى عيد النبي كلـ يره كقيل إنو سمع النبي كصمى القبمتيف :االثير
 ،عمارة. كاف يسكف حمص :كقيل ،اسمو عبد هللا بف عنبة :مختمف في صحبتو. قيل ،الخكالني

كصحب معاذ بف  ،إنو صمى القبمتيف :كِقيلَ  ،كأسمـ في عيد النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،ككاف ممف أدرؾ الجاىمية
ىك ىذا  :بعد اف نقل كالـ ابك حاتـ في نفي صحبة ابي عنبة :كقاؿ العالئي ،ككاف أعمى ،جبل

ال فمك صمى القبمتيف مع النبي صمى هللا عميو ك سمـ لكاف قديـ اإل مشيكرا  سالـالصحيح كا 
، كقاؿ الدارقطني ليس بشيء كأحاديث أبي ٕكحديث بف ماجة ضعيف مف جية الجراح بف مميح 

ممف  :كقاؿ في مكضع اخر ،مختمف في صحبتو أسمـ في أياـ النبكة :كقاؿ الذىبي ،عنبة مرسمة
أبك عنبة  :كقاؿ ابف حجر ،الصحابي المعمر :كايضا ،لو صحبة :كفي اخر ،بمتيفصمى الق

                                         
 ٘/ٔسنف ابف ماجو، كتاب االيماف كفضائل الصحابة كالعمـ، باب اتباع السنة،  (ٔ
: ىذا اسناد صحيح رجالو كميـ قاؿ البكيصيرؼ ، ك ٙ٘ٔظر التقريب قاؿ ابف حجر في التقريب : صدكؽ، ين (ٕ

 . ٕ/ٔثقات، ينظر مصباح الزجاجة 
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ككاف ممف  ،صحابي مشيكر بكنيتو :كقاؿ ابف حجر ،الخكالني صحابي; كقيل: ال صحبة لو
 .ٔأسمـ عمى يد معاذ كالنبي ملسو هيلع هللا ىلص حي

  :الخاصة
كالذؼ  ،مف قاؿ بصحبتو كمنيـ مف نفاىااختمف العمماء في صحبة ابي عنبة الخكالني فمنيـ    

العمماء اف البي عنبة الخكالني صحبة عامة كلـ يالـز النبي ملسو هيلع هللا ىلص كلـ  أقكاؿاراه مف خالؿ سبر 
كاالمر االخر اف  ،ىذا اكال ،يياجر معو اـ يشاركو غزكاتو لذلؾ شكؾ قسـ مف العمماء صحبتو

كالصحابي اليقكؿ سمعت  () سمعت :بي ملسو هيلع هللا ىلص حديثو قاؿابي عنبة الخكالني عندما ركػ عف الن
 كهللا اعمـ .  ،مف النبي اال اذا كاف حقا

كيقاؿ أبك إسحاؽ  ،كناه المقرؼ  ،أبك سعيد ،قبيصة بف ذكيب بف حمحمة الخزاعي الكعبي -ٕ
 :المدينة أربعة ككاف فقياء أىل ،كلد عاـ الفتح، مف فقياء اىل المدينة ،ثـ الدمشقي ،المدني

شيد ابكه الفتح  ،كعبد الممؾ بف مركاف ،كعركة بف الزبير ،كقبيصة بف ذؤيب ،َسِعيد بف الُمَسيَّب
 ىػ . ٚٛىػ كقيل سنة ٙٛمات بالشاـ سنة  ،مع رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ب الخزاعي ليدعك لو بالبركة أتي رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بقبيصة بف ذؤي :عف يحيى بف َمِعيف ،َقاؿ الغالبي
يعني أنو لـ يبق الىل بيتو ذكر  :الكليد :ىذا رجل نسى ". قاؿ:"فقاؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،بعد كفاة ابيو

 .ٕغيره 
  :ابن معين االخرى  أقوال
 :سمعت يحيى بف معيف يقكؿ في تسمية تابعي أىل المدينة كمحدثييـ :قاؿ معاكية بف صالح   

 :َقاَؿ يحيى ،قاؿ الدكرؼ  ،ثـ قاؿ كمف أىل الشاـ قبيصة بف ذؤيب الخزاعي ،ؤيبقبيصة بف ذ
اـ  :َقاؿَ  ،َكَأبكُه ركػ َعف النَِّبي صمى هللا َعَمْيِو َكسمـ َحِديثا ،قبيَصة بف ُذَؤْيب مدِني َكقع ِإَلى الشَّ

 .ٖـ َقاَلو يحيى َحدثِني ُذَؤْيب َأُبك قبيَصة فذؤيب َىَذا َأبكُه َأك َنْحك َىَذا مف اْلَكاَل 
 :العلماء في قبيصة أقوال

ال أرػ مكلده  ،كاف مف عمماء ىذه األمة :كاف ابف شياب الزىرؼ  إذا ذكر قبيصة ابف ذؤيب قاؿ
كاف ألبيو صحبة  :كذكره ابف سعد في طبقاتو كقاؿ ،محفكظا كالمحفكظ أنو كلد عاـ فتح مكة

                                         
، كالثقات ٕٓٗ/٘، كالجرح كالتعديل ٜ٘/ٕ، كمسند البزار ٜٛ/ٜ، كالتاريخ الكبير ٖٕٗ/ٙكالطبقات الكبرػ  (ٔ

، ٙٛٔ/ٔ، كالكاشف ٖٗٔ، كجامع التحصيل ٜٗٔ/ٖٗ، كتيذيب الكماؿ ٕٓٔ/ٚٙ، كتاريخ دمشق ٚٔٔ/ٕ
، تيذيب التيذيب ٖ٘ٚ/ٔ، كتبصير المشتبو ٖٓٛ/ٔ، كالمقتنى في سرد الكنى ٙٔٗ/٘كالسيرة النبكية لمذىبي 

ٔٔ/ٕٕٔ  
  ٕٚٗ/ٚ، كتيذيب التيذيب ٓٛٗ/ٖٕ، كتيذيب الكماؿ ٕٚ٘/ٜٗتاريخ دمشق  (ٕ
  ٕٓ٘/ٜٗ، كتاريخ دمشق ٜٕٕ/ٖتاريخ ابف معيف ركاية الدكرؼ  (ٖ
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 :كقاؿ يعقكب بف سفياف ،اف مكلده عاـ الفتحك :كقاؿ ابف حباف ،ككاف ثقة مأمكنا كثير الحديث
ُسِئل الدارقطني َعف َحِديِث َقِبيَصة بِف ُذَؤيٍب  :قاؿ البرقاني ،إف قبيصة بف ذؤيب كلد عاـ الفيل

كقاؿ أبك  ،كقبيصة ىك صاحب خاتـ عبد الممؾ بف مركاف ،أبكه صحابي ،ليس بصحابي :فقاؿ
كقاؿ أبك مكسى المديني  ،يقاؿ لو رؤية :كقاؿ ابف قانع ،(كلد في عيد النبي ) ملسو هيلع هللا ىلص :الحاكـ أحمد

 ،كلد في زماف رسكؿ هللا }ملسو هيلع هللا ىلص {كلـ يره :كقاؿ ابف مندة ،في الذيل أكرده العسكرؼ في الصحابة
كيقاؿ:  ،كقاؿ ابف عبدالبر: كلد قبيصة بف ذؤيب في أكؿ سنة مف اليجرة كقيل: كلد عاـ الفتح

كقيل كلد عاـ الفتح  ،كلد أكؿ سنة مف اليجرة :كقاؿ ابف االثير ،ى بو النبي ملسو هيلع هللا ىلص فدعا لوإنو أت
كفي مكضع  ،ركػ عف النبي أحاديث مراسيل ال يصح سماعو منو كقيل أتى بو النبي فدعا لو

 ،كقيل: عاـ اليجرة ،اـ الفتحكلد ع :كقاؿ النككؼ   ،كلد أكؿ سنة مف اليجرة كحنكو النبي ملسو هيلع هللا ىلص :اخر
َثَنا َسِعيد بف عبد العزيز :كقاؿ ،كلد عاـ الفتح :كقاؿ المزؼ  ،كىك تابعى ،كالمشيكر عاـ الفتح  ،َحدَّ

ىذا رجل :"فقاؿ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،كىك غالـ ،أتي رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بقبيصة بف ذؤيب ليدعك لو :قاؿ
قيل  ،كاف عالما ربانيا :كقاؿ الذىبي ،فمـ يبق إال ىك ،أنو ذىب أىمو :يعني :يدنسى ". قاؿ َسعِ 

مكلده عاـ الفتح سنة ثماف، كمات  :كقاؿ في مكضع اخر ،إنو كلد فأتى بو النبي ملسو هيلع هللا ىلص ليدعك لو
، فأتي بقبيصة بعد مكت أبيو أبكه ذؤيب بف حمحمة صاحب بدف النبي ملسو هيلع هللا ىلص في آخر أياـ النبي ملسو هيلع هللا ىلص

كلد عاـ الفتح عمى األصح كقيل أكؿ  :كقاؿ العالئي ،فيما قيل، فدعا لو النبي ملسو هيلع هللا ىلص كلـ يع ىك ذلؾ
 .ٔمف أكالد الصحابة كلو رؤية  :قاؿ ابف حجر ،سنة مف اليجرة

  :الخاصة
كىذا يتبيف  ،انو كلد عاـ الفتح عمى االرجحالعمماء اف المحفكظ في كالدة قبيصة  أقكاؿيتبيف مف 

كلك انو كلد عاـ اليجرة لما  ،كليس  عاـ اليجرة كما قاؿ قسـ منيـ ،(مف خالؿ قكليـ ) لو رؤية
فاظنو تصحيف كهللا  ،اما ما ذكره يعقكب بف سفياف مف انو كلد عاـ الفيل ،اختمف في صحبتو

 بي ملسو هيلع هللا ىلص .لكاف بعمر الن ،اذ انو لك كلد عاـ الفيل ،اعمـ
 

                                         
، كالجرح ٛٙ/ٔ، كالمعرفة كالتاريخ ٖٙ/ٚ، كالتاريخ الكبير ٜٔ/ٔ، كالتاريخ الصغير ٖٔٔ/ٗالطبقات الكبرػ  (ٔ

، ٜٖ، كمشاىير عمماء االمصار ٜٜ/ٗ، كالثقات ٕٚٛ/٘، كمعجـ الصحابة البف قانع ٕ٘ٔ/ٔتعديل كال
تاريخ ، ٖٜٖ/ٔ، كاالستيعاب ٖٓٗ، كفتح الباب في الكنى كااللقاب البف منده ٕٚٓ/٘ٔكالعمل لمدارقطني 

، ٖٖٓ/ٕير ،  كالكامل البف االثٓ٘ٗ/ٔ، كتيذيب االسماء لمنككؼ ٗٓٗ/ٗكاسد الغابة  ،ٕٓ٘/ٜٗدمشق 
، كجامع ٕٕٛ/ٗ، كسير اعالـ النبالء ٛٗ/ٔ، كتذكرة الحفاظ ٓ٘/ٔ، كالكاشف ٓٛٗ/ٖٕكتيذيب الكماؿ 

 . ٖٔ٘، كتقريب التيذيب ٕٚٗ/ٚ، كتيذيب التيذيب ٕٗ٘التحصيل 
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مات  ،أبك بكر المدني :كُيقاؿ ،التيمي ،، أبك َعبد هللادمحم بف المنكدر بف عبد هللا بف اليدير -ٖ
 سنة ثالثيف كيقاؿ سنة إحدػ كثالثيف كمائة .

 .ٔلـ ير ابف المنكدر أبا ىريرة  ،قاؿ المفضل الغالبي: قاؿ أبك زكريا يعني ابف معيف

  :الخرى ابن معين ا أقوال
لـ يسمع دمحم بف المنكدر مف أبي ىريرة  ،سمعت يحيى يقكؿ  :قاؿ عباس بف دمحم الدكرؼ   

 .ٕشيئا

 :العلماء في رؤية ابن المنكدر أقوال
يكنى أبا عبد هللا  ،في الطبقة الرابعة دمحم بف المنكدر أحد بني تيـ بف مرة :قاؿ ابف سعد قاؿ    

كقاؿ البخارؼ بعد ركايتو لحديث  ،بمغ سنو نيفا كسبعيف :عيينة كقاؿ ابف ،تكفي سنة ثالثيف كمائة
سمع جابر بف عبد هللا كابف الزبير  :كقاؿ ايضا ،ىك مرسل ،عف ابف المنكدر عف ابي ىريرة

دمحم بف المنكدر  :فقمت ،سألت دمحما :َكَقاؿ التِّْرِمِذؼ ،سمع جابرا كأنسا :كقاؿ مسمـ ،كعمو ربيعة
مات في كالية  :كقاؿ ابف حباف ،يقكؿ في حديثو سمعت عائشة ،نعـ :سمع مف عائشة ؟ فقاؿ

سمع أبا عبد  :بف الحاكـ أحمدكقاؿ أبك  ،مركاف بف دمحم سنة ثالثيف كمائة كقد نيف عمى السبعيف
كقاؿ  ،هللا جابر بف عبد هللا السممي كأبا حمزة أنس ابف مالؾ األنصارؼ كعبد هللا بف الزبير

ة كابف عباس كجابرا كأنسا كسعيد بف المسيب كطائفة ... كىك مف طبقة سمع أبا ىرير  :الذىبي
قمت فيككف  ،سنة ٙٚف المديني عف أبيو بمغ قاؿ اب :كقاؿ ابف حجر ،عطاء لكنو تأخر مكتو

كقد  ،كأبي ىريرة كأبي قتادة كسفينة كنحكىـ مرسمةكعف أبي أيكب األنصارؼ ركايتو عف عائشة 
ذا كاف بف معيف كأبك بكر يحيى قاؿ  البزار لـ يسمع مف أبي ىريرة كقاؿ أبك زرعة لـ يمقو كا 

 .ٖكذلؾ فمـ يمق عائشة ألنيا ماتت قبمو 
  :الخاصة

اشير العمماء في ترجمة دمحم بف المنكدر تبيف اف دمحم بف المنكدر لـ ير ابا  أقكاؿبعد عرض      
فمك انقصنا ىذا العمر مف  ،سبعيف سنةيـ زيادة قكليـ انو عاش نيفا ك أقكالكىذا ما نراه مف  ،ىريرة

فال  ،ىػٚ٘اما سنة كفاة ابي ىريرة فكانت في  ،لبمغت كالدتو نيفا كخمسيف سنة ىجرية ،سنة كفاتو

                                         
 ٗٗ/ٙ٘تاريخ دمشق  (ٔ
 ٗٗ/ٙ٘، كتاريخ دمشق ٖٕٗك ٗٙٔ/ٖتاريخ ابف معيف بركاية الدكرؼ  (ٕ
، كالتعديل كالتجريح ٙٙٗ/ٕ، كمسند البزار ٓٔٔ/ٗ، كالثقات البف حباف ٜٚك. ٘٘/ٔالتاريخ الكبير  (ٖ

.  ٜٖٗ/ٛ، كتيذيب التيذيب ٜ٘/ٔ، كالكاشف ٖٙٔ/ٕ، كنصب الراية ٖٓ٘/ٕٙ، كتيذيب الكماؿ ٜٔٔ/ٖ
  ٕٔٔ/ٚكاالعالـ 
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ىػ  ٗ٘دمحم بف المنكدر ) :كقد ذكر الزركمي سنة كالدتو ككفاتو عند ذكر اسمو فقاؿ ،تصح رؤيتو
 .، كهللا اعمـ ٔىػ(ٖٓٔ -
قائد يماني قحطاني، مف  ،كرز بف عامر البجمي القسرؼ جد خالد األمير يزيد بف أسد بف -ٗ

 ىػ .٘٘مات سنة  ،الشجعاف ذكؼ الرأؼ
ثنا أبك معمر ثنا ىشيـ قاؿ أنا سيار عف خالد بف عبد هللا  :قاؿ أحمد ماـلو ركاية كاحدة ركاىا اإل

أحب لمناس ما تحب  القسرؼ عف أبيو أف النبي صمى هللا عميو ك سمـ قاؿ لجده يزيد بف أسد
 .ٕلنفسؾ 

ينكركف أف يككف يزيد بف أسد  -حفيد يزيد  -كلد خالد :عف يحيى ابف معيف قاؿ الغالبي   
يزيد بف أسد جد خالد بف عبد هللا  :قاؿ  الغالبي ليحيى :كقاؿ ابف الجنيد ،(سمع مف النبي ) ملسو هيلع هللا ىلص

 .ٖنعـ  :قكؿ ذاؾ كلده ؟ قاؿ يحيىمف ي :قاؿ ،قالكا ال :القسرؼ لو صحبة ؟ قاؿ
  :ابن معين االخرى  أقوال
كاف أىل خالد ينكركف أف يككف لجدىـ يزيد صحبة كلك كاف لو صحبة  :قاؿ يحيى بف معيف   

 :الدكرؼ  كقاؿ ،كلك كاف جدىـ لقي النبي ملسو هيلع هللا ىلص لعرفكا ذلؾ كلـ ينكركه :كقاؿ ايضا ،لعرفكا ذلؾ
َيُقكؿ َحِديث يِزيد بف َأسد َأف النَِّبي صمى هللا َعَمْيِو َكسمـ َقاَؿ َلُو َيا يِزيد بف  فبف معي َسِمعت يحيى

َكَلك  :َقاَؿ يحيى ،أَىمو َيُقكُلكَف َليست َلُو ُصْحَبة َمَع النَِّبي صمى هللا َعَمْيِو َكسمـ :َقاَؿ يحيى ،َأسد
سمعت  :كقاؿ ابف محرز ،أَىمو يعرفكنو ! َكاَف جدىـ لقى النَِّبي صمى هللا َعَمْيِو َكسمـ لـ يكف

قاؿ لو يا يزيد بف  (يحيى بف معيف كقيل حديث خالد القسرؼ عف أبيو عف جده أف النبي ) ملسو هيلع هللا ىلص
 .ٗكلك كاف لو صحبة لشرؼ بو أىمو  ،ليس بشئ أىمو يقكلكف ليس لو صحبة :فقاؿ ،أسد

  :العلماء االخرى  أقوال
الطبقة الرابعة مف الصحابة كقاؿ كفد عمى النبي، ملسو هيلع هللا ىلص، كركػ عف النبي،  ذكره ابف سعد في     

كقد عده ابف سعد فيمف نزؿ الشاـ مف أصحاب النبي عميو السالـ قاؿ كلـ يكف ممف  ،ملسو هيلع هللا ىلص، حديثا
كقاؿ ابك  ،ملسو هيلع هللا ىلص سمع النبي :كقاؿ البخارؼ  ،اختمط بالككفة في خالفة عمر كال نزليا كنزؿ بالشاـ

كقاؿ  ،صحابي سكف الشاـ ال يعرؼ لو إال ىذا الحديث الكاحد :كقاؿ ابف حباف ،لو صحبة :حاتـ
كقاؿ  ،صحابي سكف البصرة :كقاؿ الحاكـ ،ىاألكلفي الطبقة  مف تابعي أىل الشاـ :ابف سميع

                                         
 .  ٕٙ٘/٘ٔاالعالـ لمزركمي  (ٔ
 معقبا : صحيح .كقاؿ الذىبي  ٕٗٓ/ٚ، كالمستدرؾ لمحاكـ ٓٚ/ٗمسند أحمد  (ٕ
 . ٘ٓٔ/٘ٙ، تاريخ دمشق ٖٕٓسؤاالت ابف الجنيد البف معيف  (ٖ
، ك ٜٚٗ/ٔ، كاالستيعاب ٕٕٔ/ٔ،تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز  ٙٛٗ/ٖتاريخ ابف معيف ركاية الدكرؼ  (ٗ

 . ٜٔٗ/٘اسد الغابة 
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يا يزيد بف  :ؿ لو النبي عميو السالـفقا ،يقاؿ إنو كفد عمى النبي عميو السالـ فأسمـ :ابك المحاسف
كقاؿ ابف  ،ركاه خالد بف عبد هللا عف أبيو عف جده يزيد ،أسد أحب لمناس ما تحب لنفسؾ

ف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ لو :عبدالبر يا يزيد بف أسد أحب  :"يقاؿ: إنو كفد عمى رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كأسمـ كا 
كقاؿ ابف عساكر: أىل بيتو  ،لو صحبة كركاية :كقاؿ في مكضع اخر ،لمناس ما تحب لنفسؾ
كقاؿ ابف  ،كذكره البغكؼ كابف مندة كابك نعيـ في مؤلفاتيـ لمعرفة الصحابة ،يقكلكف أف لو صحبة

ذكره  :كقاؿ العالئي ،كلو صحبة :كقاؿ الذىبي ،كخالف يحيى الناس فعدكه في الصحابة :االثير
ركػ سيار عف خالد بف عبد هللا بف يزيد القسرؼ عف أبيو عف جده أنو جماعة مف الصحابة لما 

كقاؿ ابف  ،كفد عمى النبي صمى هللا عميو ك سمـ كقاؿ لو يا يزيد أحب لمناس ما تحب لنفسؾ
 .ٔلو صحبة  :حجر

 :الخاصة
 كقاؿ قسـ منيـ انو كفد عمى ،نرػ اف اغمب العمماء الذيف ذكركا يزيدا عدكه مف الصحابة     

 ،كحكى الذىبي معمقا عمى ركاية الحاكـ لمحديث الذؼ ركاه يزيد بف اسد عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،النبي ملسو هيلع هللا ىلص
 كهللا اعمـ . ،لحكـ الذىبي عمى الحديث باالنقطاع ،كلك لـ يكف يزيد صحابيا ،بانو صحيح

 اثبات اللسماع  :ثالثا
العكذؼ كيقاؿ العيذؼ أيضا كلد عاـ  ،س الخكالنى الشامي أبك ادريعائذ هللا بف عبد هللا -ٔ

 ىػ . ٓٛت  ،ككاف كاعع أىل دمشق كقاصيـ كقاضييـ ،حنيف
 أبك إدريس عايذ هللا بف عمرك كيقكلكف ابف عبد هللا :بف معيف قاؿقاؿ المفضل الغالبي عف ا   

قاؿ  ،لدرداء كمف عبادةأبي اأبك إدريس سمع مف شداد ك  :.....كقاؿ الغالبي  عف ابف معيف قاؿ
 .ٕفحدثني عنو يزيد بف عميرة كسمع مف أبي ثعمبة الخشني ،كفاتني معاذ

  :ابن معين االخرى  أقوال
فقمت   ،عاـ حنيف() عائذ هللاكلد أبك إدريس الخكالني  ،بف معيف قاؿأخبرنا ا :قاؿ ابف سعد   

بف معيف يحيى سمعت  :خيثمةكقاؿ أبك بكر بف ابي  ،ديث الشامييفاحامف  :مف أخبرؾ ؟ قاؿ
 :كقاؿ عباس الدكرؼ  ،كبمغني أنو كلد عاـ حنيف ،أبك إدريس الخكالني سمع مف أبي ذر ،يقكؿ

قد سمع  ،يقكؿبف معيف كسمعت يحيى  ،ذ هللايس عائاسـ أبي إدر  ،سمعت يحيى بف معيف يقكؿ
                                         

، كاالستيعاب ٘ٔٔ/ٕالثقات ، ك ٕٕ٘/٘، كالجرح كالتعديل ٜٚ/ٛ، كالتاريخ الكبير ٖٕٓ/ٙالطبقات الكبرػ  (ٔ
، ٜٔٗ/٘، كاسد الغابة ٚٛ، كاالكماؿ في ذكر مف لو ركاية في مسند اإلماـ أحمد مف الرجاؿ ٜٚٗ/ٔ

،  كتبصير المنتبو بتحرير المشتبو ٓٓٔ،  كجامع التحصيل ٕ٘ٗ/٘، كسير اعالـ النبالء ٖٙٙ/ٔكالكاشف 
 ٙٗٙ/ٙ، كاالصابة ٖٙٗ/ٔ

  ٛ٘ٔ/ ٕٙتاريخ دمشق   (ٕ
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مت كمف أبي ثعمبة أبك إدريس الخكالني مف أبي الدرداء كمف شداد بف أكس كمف عبادة بف الصا
أبك  ،سمعت يحيى بف معيف يقكؿ :كقاؿ معاكية بف صالح ،قاؿ كفاتني معاذ بف جبل ،الخشني

 .ٔككلد غزاة حنيف ،كاف يقضي لو ،إدريس عيذ هللا بف عبد هللا مات في إمرة عبد الممؾ
  :العلماء في السم عايذ أقوال
الشاـ أبك إدريس الخكالني كاسمو عايذ هللا في الطبقة الثانية مف تابعي أىل  :قاؿ ابف سعد     

كقاؿ نكح بف  ،أبك إدريس الخكالني اسمو عايذ هللا بف عبد هللا :كقاؿ خميفة بف خياط ،بف عبدهللا
أبك إدريس  :كقاؿ أبك حفص الفالس ،كاسـ أبي إدريس الخكالني عايذ هللا بف عبد هللا :حبيب

أبك إدريس عايذهللا  :حدثني أبي قاؿ :أحمدؿ صالح بف كقا ،الخكالني اسمو عايذ هللا بف عبد هللا
كقاؿ أبك عيسى  ،عايذ هللا بف عبد هللا أبك إدريس الخكالني  :كقاؿ البخارؼ  ،بف عبد هللا الخكالني

المقدمي  أبك  أحمدكقاؿ دمحم بف  ،كأبك إدريس الخكالني اسمو عايذ هللا بف عبد هللا :الترمذؼ
 ،عايذ هللا بف عبد هللا أبك إدريس الخكالني :كقاؿ أبك حاتـ ،بف عبد هللاإدريس الخكالني عايذ هللا 

أبك  :كقاؿ أبك بشر الدكالبي ،اسـ أبي إدريس الخكالني عايذ هللا بف عبد هللا :كقاؿ أبك زرعة
أبك إدريس عايذ هللا بف عبد هللا  :الحاكـ أحمدكقاؿ أبك  ،،إدريس عايذ هللا بف عبد هللا الخكالني

كقاؿ أبك الحسف بف  ،عايذ هللا بف عبد هللا أبك إدريس الخكالني :كقاؿ الدارقطني ،ركبف عم
أما عايذ هللا  :كقاؿ ابف ماككال ،هللايس الخكالني عايذ هللا بف عبدفي الطبقة الثانية أبك إدر  :سميع

 .ٕعايذ هللا بف عبد هللا أبك إدريس الخكالني ،بباء معجمة باثنيف مف تحتيا كذاؿ معجمة
 :العلماء في لسماع ابي ادريس أقوال
كأدركت أبا الدرداء  ،أدركت عبادة بف الصامت ككعيت عنو :قاؿ الزىرؼ عف أبي إدريس   

كركػ البخارؼ في  ،كفاتني معاذ بف جبل ،ككعيت عنو ،كأدركت شداد بف أكس ،ككعيت عنو
كقاؿ  ،كف سمع مف معاذكيمكف أف يك :كقاؿ ايضا ،تاريخو حديثا البي ادريس عف ابي الدرداء

كقاؿ يزيد بف أبي مريـ عف أبي  ،سمع أبك إدريس الخكالني مف أبي الدرداء كعبادة :أبك داكد
 ،ني ألحبؾ هللجمست خمف معاذ بف جبل كىك يصمي فمما انصرؼ مف الصالة قمت أ :إدريس

لـ يصح جبل  "جبير بف نفير"، فأما معاذ بفأبك إدريس أركػ عف التابعيف مف  :كقاؿ أبك زرعة
ذا حدث أبك إدريس عف معاذ أسند ذلؾ إلى يزيد بف عميرة ،لو سماع إذا حدث  :كقاؿ ايضا ،كا 

 :كقاؿ ابك حاتـ ،عف معاذ مف حديث الثقات الزىرؼ كربيعة بف يزيد أدخال يزيد بف عميرة الزبيدؼ

                                         
، كالتعديل كالتجريح ٜٖٗك ٕٖٗك ٕ٘ٗ/ ٗ، ك تاريخ ابف معيف ركاية الدكرؼ ٜٖٕ/ٙلطبقات الكبرػ ا  (ٔ

 ٖٕٚ/ٗ، كسير اعالـ النبالء ٖٛٔ/ٗ
  ٘/ٙ، كاالكماؿ ٗٓٔ/ٔ، الكنى لمدكالبي ٜٖٔ/ٔ، كتاريخ ابك زرعة  الرازؼ ٖٙ٘تاريخ خميفة  (ٕ
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 ،الخشنى كلد عاـ حنيف ركػ عف معاذ بف جبل كابى الدرداء كعبادة بف الصامت كابى ثعمبة
فأما الذؼ عندؼ فمـ  ،يختمفكف فيو :أسمع أبك إدريس مف معاذ ؟ فقاؿ :كقاؿ ابف أبي حاتـ البيو

كلد أبك إدريس الخكالني عاـ حنيف كينكر أف   :كقاؿ أبك مسير: سمعت سعيدا قاؿ ،يسمع منو
عف  كلد عاـ حنيف عداده في أىل الشاـ يركػ  :كقاؿ ابف حباف ،يككف سمع مف معاذ بف جبل

 :كقاؿ الدارقطني ،شداد بف أكس كابف مسعكد كالمغيرة بف شعبة كلـ يسمع مف معاذ بف جبل شيئا
 :ركػ عنو ،ركػ عف عبادة بف الصامت كشداد بف أكس كحذيفة بف اليماف كأبي الدرداء كغيرىـ

ماعو س :كقاؿ ابف عبد البر ،الزىرؼ كبسربف عبيد هللا كربيعة بف يزيد كيكنس بف ميسرة بف حمبس
أبكثعمبة الُخَشنى الصحابى، رضى هللا  :كقاؿ النككؼ  ،مف معاذ صحيح مف ركاية أبي حاـز كغيره

أبي ذر كأبي الدرداء كحذيفة  :ركػ عف :كقاؿ الذىبي ،أبك إدريس الخكالنى ... :عنو ركػ عنو
كقاؿ  ،كلد عاـ الفتح :كقاؿ في مكضع اخر ،كقيل كلد يكـ حنيف ،أخذ عف معاذ بف جبل ،كعبادة

 .ٔكسمع مف كبار الصحابة  ،كلد في حياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص يـك حنيف :ابف حجر
  :الخاصة

اف جده ىك  (نرػ اف اغمب العمماء عمى تسمية ابي ادريس الخكالني بػ ) عايذ هللا بف عبد هللا    
فنرػ اف اغمب  كاما مف ناحية سماعو ،كالعرب تسمي الكلد باسمو ثـ اسـ جده احيانا ،عمرك

العمماء قد اتفقكا مع ابف معيف في سماعو مف أبي الدرداء كمف شداد كمف عبادة كمف ابي ثعمبة 
  :ىي قكاؿيـ تبيف رؤيتو لو كىذه األأقكالكاختمفكا في سماعو مف معاذ بف جبل ك  ،الخشني كغيرىـ

ف المعاني كأما لقاؤه لعل ركاية الزىرؼ عنو أنو فاتني معاذ بف جبل في معنى م :قاؿ المزؼ 
كسماعو منو فصحيح غير مدفكع كقد سئل الكليد بف مسمـ ككاف عالما بأياـ أىل الشاـ ىل لقي 
أبك إدريس معاذ بف جبل قاؿ نعـ أدرؾ معاذ بف جبل كأبا عبيدة كىك ابف عشر سنيف كلد يـك 

غزكة حنيف كىي إذا كاف كلد في  :كقاؿ ابف حجر ،حنيف سمعت سعيد بف عبد العزيز يقكؿ ذلؾ
في أكاخر سنة ثماف كمات معاذ سنة ثماف عشرة فيككف سنة حيف مات معاذ تسع سنيف كنصفا 
أك نحك ذلؾ فيبعد في العادة أف يجارؼ معاذا في المسجد ىذه المجاراة أك يخاطبو ىذه المخاطبة 

بو بف عبد البر  كالجمع الذؼ جمع ،عمى ما اشتير مف عادتيـ أنو ال يطمبكف العمـ إال بعد البمكغ
قد سبقو إليو الطحاكؼ في مشكمو كساقو مف طرؽ كثيرة إلى أبي إدريس أنو سمع معاذا كعبادة 

كركػ مالؾ عف أبي حاـز عف أبي إدريس قاؿ دخمت مسجد  :كقاؿ ابف عساكر ،بالقصة المذككرة

                                         
، ٙٚ/ٖ، كتيذيب االسماء كالمغات ٚٛ/ٗ، كالثقات ٖٚ/ٚ، كالجرح كالتعديل ٕٖ/ٚك  ٕٚ/ٔالتاريخ الكبير  (ٔ

، كتقريب التيذيب ٗٚ/٘، كتيذيب التيذيب ٘ٗ/ٔ، كتذكرة الحفاظ ٙٗٔ/ٕ، كالكاشف ٜٛ/ٗٔكتيذيب الكماؿ 
ٖٕٔ . 
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كجدتو يصمي فمما دمشق فإذا أنا بفتي براؽ الثنايا فسألت عنو فقالكا معاذ فمما كاف الغد ىجرت ف
قاؿ أبك  ،ىك الذؼ أشار إليو بف عبد البرانصرؼ سممت عميو فقمت كهللا أني ألجيد الحديث ك 

فأما الركاية التي تكجب لقاء أبي إدريس لمعاذ فمف أحسنيا مخرجا كأكثقيا حامال فيزيد بف  :زرعة
أبي مريـ عف أبي إدريس  أبي مريـ حدثنا دمحم بف المبارؾ قاؿ حدثنا الكليد بف مسمـ عف يزيد بف

قاؿ جمست خمف معاذ بف جبل كىك يصمي فمما انصرؼ مف الصالة قمت إني ألحبؾ هلل قاؿ 
فإني سمعت رسكؿ هللا صمى هللا عميو ك سمـ يقكؿ المتحابكف في هللا في ظل عرشو يكـ ال ظل 

 .ٔإال ظمو 
عراؽ مات بػ )فيد( منصرفا محدث ال ،أبك سفياف الرؤاسي ،ككيع بف الجراح بف مميح الككفي -ٕ

 ىػ . ٜٚٔأك أكؿ سنة  ٜٙٔمف الحج في اخر سنة 
كعبيد  سمع عبد الرزاؽ ابف المثنى كاألكزاعي :-يحيى بف معيف  –قاؿ أبك زكريا  ،قاؿ الغالبي
 .ٕكىشاـ بف حساف كابف جريج كالثكرؼ كثكر كالعرزمي  كحجاج بف أرطأة  هللا بف عمر

   :يعالعلماء في لسماع وك أقوال
كذكر ابك  ،سمع إسماعيل بف أبي خالد كاألعمش كالثكرؼ كابف عكف كغيرىـ :قاؿ البخارؼ    

ا ليس بالقميل منيـ سفياف الثكرؼ ك  حاتـ احديث عدة يركييا ككيع عف مشايخو كذكر منيـ عدد 
يركػ عف إسماعيل  :كقاؿ ابف حباف ،االعمش كسعيد بف عبدالرحمف كىشاـ الدستكائي كغيرىـ

ابف جريج كاالكزاعي  :كذكر الخطيب البغدادؼ مف ركػ عنيـ ككيع منيـ ،أبى خالد كالككفييف بف
كذكر ابف عساكر اف االكزاعي  ،سميماف األعمش كىشاـ بف عركة :كسفياف الثكرؼ قاؿ ابف مندة

عف األعمش كىشاـ بف عركة كسفياف كخمق  :كقاؿ الذىبي ،كالثكرؼ كابف جريج ممف رككا عنو
 .ٖاف جريج كاالكزاعي  :ذكر ابف حجر خمق كثير ممف ركػ عف ككيع منيـك  ،كثير

  :الخاصة
كلـ تاتي ىذه الشيرة  ،ككيع بف الجراح مف االئمة المشيكريف بالحديث ماـمف خالؿ ترجمة اإل   

اال مف خالؿ التتبع كالحفع كالمذكرة كالتصنيف كالرحالت في طمب العمـ فقد قدـ بغداد كالبصرة 
كمف لو ىذه الرحمة في طمب العمـ البد اف يككف لو مف الشيكخ ما ال يحصى فقد ذكر  ،زكالحجا

 كقد ذكر العمماء ما اكرده الغالبي عف ابف معيف قسـ مف  ،شيخا لككيع ٜٓٔالمزؼ مايقارب 

                                         
 ٗٚ/٘،  كتيذيب التيذيب ٜٛ/ٗٔ، كتيذيب الكماؿ ٛ٘ٔ/ ٕٙتاريخ دمشق   (ٔ
 . ٛ٘/ٖٙتاريخ دمشق  (ٕ
، كفتح الباب في الكنى كااللقاب البف مندة ٓٛٔ/ٙ، كالثقات ٕٙٗ/ٕكالجرح كالتعديل ، ٖ٘/ٛالتاريخ الكبير  (ٖ

 . ٜٓٔ/ٔٔ،  كتيذيب التيذيب ٚٗٔ/ٜ، كسير اعالـ النبالء ٙٚٔ/ٕ، كالكاشف ٖٗٚ
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 ىؤالء الشيكخ .
 ضبط االلسماء  :رابعا

الح بف أبى مريـ الضبعي مف كاسـ أبيو ص ،"دخيل بف صالح"دخيل بف ابى الخميل أبك دمحم كىك 
 الضبعي ،أىل البصرة
ُدخيل بف أبي الخميل  :كقاؿ ابف حجر ،قاؿ َيْحيى: ُدَخْيل بف أبي الخميل صالح ،قاؿ الَغالبي

 .ٔصالح بف أبي مريـ، قيده الغالبي عف ابف معيف بالضـ 
  :ابن معين االخرى  أقوال

عف ُدَخْيل. قاؿ  ،عف ُىَماـ عف مطر ،اركف َسِمعُت َيْحيى يقكؿ: حدث يزيد بف ى :قاؿ الدكرؼ  
نما ىك: َدِخيل :بف معيف َيْحيى  قاؿ َيْحيى ،قاؿ يزيد: عف ُدَخْيل :قاؿ َيْحيى :كقاؿ الدارقطني ،كا 

 .ٕفقمت لو: عف َدِخيل؟ فقاؿ يزيد إنا هلل كقعنا  :بف معيف
 :العلماء أقوال
فيك ابف أبي الَخميل صالح  ،: أّما ُدَخْيل كَدِخيلقاؿ الدارقطني في باب )ُدَخْيل كَدِخيل كُدَجْيل(   

كقاؿ ابف ناصر الديف  ،كنقل ابف ماككال كالـ الدارقطني في كتابو االكماؿ ،بف أبي َمْريـ
دخيل بف أبي  ،َدِخْيل بفتح أكلو ككسر الخاء المعجمة كسككف المثناة تحت تمييا الـ :الدمشقي
باب َدِخْيل بفتح الداؿ الميممة ككسر الخاء المعجمة  :كقاؿ دمحم عبدالغني البغدادؼ ،الخميل

ذكره البخارؼ في  :كقاؿ ايضا ،َدِخْيل بف أبي الخميل :كسككف الياء المعجمة مف تحتيا  فيك
تاريخو بفتح أكلو ككسر ثانيو مع دخيل بف إياس في باب كاحد كحكى األمير فيو الكجييف كبدأ 

 .ٖألنو تصحيف صحف فيو يزيد بف ىاركف  -نقطة كىك خطأ كىك _ فيما ذكره ابف  ،بالضـ
  :الخاصة

عدا ابف  ،نرػ اف اغمب العمماء عمى ضبط اسـ )َدخيل بف ابي الخميل(  بفتح الداؿ ككسر الخاء
فقد شابو  ،اما ركاية الدكرؼ عف ابف معيف ،معيف فد ضبطو بالضـ في ركاية الغالبي عنو

 .كهللا اعمـ  ،العمماء في ضبطيا بالضـ
 
  

                                         
  ٕٕٛ/ٔ، كتبصير المنتبو بتحرير المشتبو ٜٗٛ/ٕالمؤتمف كالمختمف لمدارقطني    (ٔ
 ٖٜٖ/ٗتاريخ ابف معيف ركاية الدكرؼ   (ٕ
، كاالكماؿ في رفع ٕٔ/ٗ، تكضيح المشتبو في ضبط اسماء الركاة ٕٙ/ٖ، كالثقات ٛٚ/ٖالتاريخ الكبير  (ٖ

 ، ٖٛ٘/ٕ، كتكممة االكماؿ ٖٙٔ/ٖاالرتياب في المؤتمف كالمختمف البف ماككال 
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  :الخاتمة
اضعيا بعد ىذه الرحمة التي رافقت بيا شيخا مف شيكخ عمـ الجرح كالتعديل خرجت بالنتائج االتية 

 :بيف يدؼ طمبة العمـ
فقد  ،ـ الحديث عامة كعمـ الرجاؿ خاصةيحيى ابف معيف جيكد مميزة في عم ماـلإل .ٔ

ككاف يعرض  ،الفقد كاف مف المتكمميف بالرجاؿ جرحا كتعدي ،كانت لو صفة مميزة فيو
و كاختالؼ حكمو احيانا في أقكاللذا نرػ تعدد  ،و تبعا لما يعرض لو مف حاؿ الراكؼ أقكال

 الراكؼ الكاحد . 
اريخ يكثق ك فكانت نقكالتيـ عمى شكل ت ،ابف معيى تالميذ نقمكا مف عممو الكثير ماـلإل .ٕ

 .كالمو 
فقد جيد في  ،كالمو نقلكاف لتمميذ ابف معيف المفضل بف غساف الغالبي الفضل في  .ٖ

 كابرازه لمف بعده مف طالب العمـ لتعـ الفائدة كليحافع عمى ماقالوشيخو  أقكاؿتحصيل 
  ،عمى شكل مؤلف ،كاحكاـ أقكاؿشيخو ابف معيف مف 

 ،ابعيف اك مف بعدىـيحيى بف معيف معرفة خاصة بالرجاؿ سكاء بالصحابة اك الت ماـلإل .ٗ
 بيـ ككذلؾ بمراتبيـ مف حيث الجرح كالتعديل .القاكىذه المعرفة مختصة باسمائيـ ك 

مكازنة ما كاف الغالبي امينا في قي نقكالتو عف شيخو ابف معيف كيتجمى ذلؾ مف خالؿ  .٘
نقل عف ابف معيف كالدارمي كالدكرؼ كابف الجنيد تالميذه ممف مف نقمو الغالبي مع غيره 

. 
با ما تككف مكافقة الحكاـ يحيى بف معيف عمى الراكؼ غال ماـنرػ اف اغمب احكاـ اإل .ٙ

ائمة الجرح كالتعديل كلـ تكف بينيا اختالفات جذرية سكػ اختالؼ في الفاظ تتجو كميا 
  الى مصب كاحد في حق الراكؼ .

 راكيا .  (ٚٙاية الغالبي)ك يحيى بف معيف بر  ماـبمغ عدد الركاة الثقات الذيف كثقيـ اإل .ٚ
 ( راكيا . ٖٗ)   ف معيف بركاية الغالبييحيى ب ماـاإل جرحيـ بمغ عدد الركاة الذيف  .ٛ
 راكيا . (ٕٗيحيى بف معيف بركاية الغالبي  )  ماـاإل بمغ عدد الركاة الذيف ترجـ ليـ   .ٜ
قد ايده العمماء  ،كاف البف معيف رايا مف خالؿ ركاية الغالبي في كفاة خمسة مف الركاة  .ٓٔ

 في اثناف منيـ كخالفكه في ثالث . 
اال انو لـ يؤيد مف  ،صحبة ىـ ثالثة مف خالؿ ركاية الغالبي ذكر ابف معيف اف مف لو .ٔٔ

 قبل العمماء في جميعيـ فقد ايدكه في ثالث منيـ فقط . 
كقد  ،قد اثبت سماع اثناف مف الركاةاما في اثبات السماع فقد بيف الغالبي اف ابف معيف  .ٕٔ

 ايده العمماء في اثباتو . 
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صمى هللا عمى سيدنا دمحم كعمى الو كصحبو ك  ،هلل رب العالميفكاخر دعكانا اف الحمد 
    كسمـ . 
 قائمة المصادر 
 القرآف الكريـ 

تحقيق صبحي السامرائي مؤسسة  ،ىػٜٕ٘احكاؿ الرجاؿ البي اسحاؽ ابراىيـ بف يعقكب الجكزجاني ت  .ٔ
 ـ . ٜ٘ٛٔ -ىػ ٘ٓٗٔى األكلالطبعة  ،بيركت،الرسالة

تقي الديف بف  ،ذلؾ مف االحاديث المعدكدة في الصحاحاالقتراح في بياف االصطالح كما اضيف الى  .ٕ
 ىػ . ٕٜٛٔبغداد  ،ىػ تحقيق د. قحطاف الدكرؼ مطبعة االرشادٕٓٚدقيق العيد ت 

 ،ٔط ،دار احياء التراث ،حققو عمي شيرؼ  ،ىػٗٚٚالبداية كالنياية السماعيل بف كثير الدمشقي ت  .ٖ
 ـ . ٜٛٛٔ -ىػ ٛٓٗٔ

ث كاألثار الكاقعة في الشرح الكبير، البف الممقف سراج الديف أبك حفص البدر المنير في تخريج األحادي .ٗ
مصطفى أبك الغيط ك عبدهللا بف  :ىػ( تحقيقٗٓٛ :الشافعي المصرؼ )المتكفى أحمدعمر بف عمي بف 

 ـ .ٕٗٓٓ-ىػٕ٘ٗٔ،ٔط ،السعكدية-الرياض -دار اليجرة لمنشر كالتكزيع  ،سميماف كياسر بف كماؿ
 دت . ،دط ،بيركت ،مكتبة الحياة ،مرتضى الزبيدؼلدمحم  ،تاج العركس .٘
 ،دار الكتاب العربي ،تحقيق د. عمر عبدالسالـ تدمرؼ  ،الذىبي أحمدلشمس الديف دمحم بف  ،سالـتاريخ اإل .ٙ

 ـ . ٜٚٛٔ-ىػ ٚٓٗٔ، ٔط
 دار الفكر  . ،تحقيق السيد ىاشـ الندكؼ  ،ىػٕٙ٘لدمحم بف اسماعيل البخارؼ ت  ،التاريخ الكبير .ٚ
دراسة كتحقيق مصطفى عبد  ،ىػٖٙٗبف عمي الخطيب البغدادؼ المتكفى  أحمدبغداد أبي بكر تاريخ  .ٛ

 لبناف .  –دار الكتب العممية بيركت  ،القادر عطا
 ،بيركت ،عالـ الكتب ،تحت مراقبة الدكتكر دمحم عبدالمعيد خاف ،تاريخ جرجاف لحمزة بف يكسف السيمي .ٜ

 ـ .  ٜٜٛٔ -ىػ ٜٔٗٔ ،ٖط
الحافع أبي العال دمحم عبد الرحمف ابف عبد الرحيـ  ماـلإل ،بشرح جامع الترمذؼتحفة االحكذؼ   .ٓٔ

مع ممحق خاص باالحاديث المستدركة  ،طبعة جديدة مقارنة مع الطبعتيف اليندية كالمصرية ،المباركفكرؼ 
 .   ى ٖٖ٘ٔ - ٖٕٛٔلبناف.  –مف جامع الترمذؼ .، دار الكتب العممية بيركت 

مطبعة  ،تحقيق دمحم اميف الخانجي ،قٜٙٛ بف طاىر بف عمي اليندؼ الفتني ت لدمحم ،تذكرة المكضكعات .ٔٔ
 ق . ٖٕٖٔ ،السعادة

ـ ٜٕٓٓ –ق ٖٓٗٔ ،دار الحديث ،تحقيق حامد عبدهللا المحالكؼ  ،قٕ٘ٛتقريب التيذيب البف حجر ت  .ٕٔ
 . 

 ،اب العربيق، دار الكتٕ٘ٛالبف حجر العسقالني ت  ،تعجيل المنفعة بزكائد رجاؿ االئمة االربعة .ٖٔ
 لبناف .  ،بيركت

التعديل كالتجريح لمف خرج عنو البخارؼ في الجامع الصحيح تأليف الحافع أبي الكليد سميماف بف خمف  .ٗٔ
 ،لبزار أحمدـ( دراسة كتحقيق  ٔٛٓٔ - ٕٔٓٔػ /  ى ٗٚٗ - ٖٓٗبف سعد ابف أيكب الباجي المالكي )

 بمراكش .
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بف حجر  أحمدبف عمي بف دمحم بف  أحمدكبير ألبي الفضل تمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي ال .٘ٔ

 ـ.ٜٜٛٔىػ .ٜٔٗٔ ،ٔط،دار الكتب العممية ،ىػٕ٘ٛالعسقالني ت
ـ ٜ٘ٛٔ –ق ٙٓٗٔ، ٗط ،مؤسسة الرسالة ،تحقيق د بشار عكاد معركؼ ،لمحافع المزؼ  ،تيذيب الكماؿ  .ٙٔ

 . 
ق ٖٜٖٔ ،ٔط ،حيدر اباد، اليند ،لعثمانيةدائرة المعارؼ ا ،بعناية دمحم عبدالمعيد خاف ،الثقات البف حباف .ٚٔ

 ـ .ٖٜٚٔ –
 ،ٔط ،دائرة المعارؼ العثمانية حيدر اباد اليند ،تحقيق عبدالرحمف بف يحيى المعممي ،الجرح كالتعديل .ٛٔ

 ق . ٖٔٚٔ
 ،مكتبة العمـك كالحكـ ،تحقيق زياد دمحم منصكر ،في جرح الركاة كتعديميـ أحمد ماـسؤاالت ابي داكد لإل .ٜٔ

 ـ .  ٜٜٗٔ – قٗٔٗٔ ،ٔط
 دت ،دار الفكر، دط ،حققو دمحم فؤاد عبدالباقي ،لدمحم بف يزيد بف ماجو ،سنف ابف ماجو .ٕٓ
حققو دمحم عبدالقادر عطا،  مكتبة دار الباز، مكة  ،ىػٛ٘ٗبف الحسيف البييقي ت  حمدأل ،سنف البييقي .ٕٔ

 ـ.ٜٜٗٔ-ىػٗٔٗٔ ،دط ،المكرمة
 دت . ،دط ،كردار الف ،حققو دمحم عبدالمجيد ،سنف ابي داكد .ٕٕ
 ـ .  ٜٜٗٔ –ق ٖٔٗٔ ،ٜط ،بيركت ،مؤسسة الرسالة ،سير اعالـ النبالء .ٖٕ
 ـ .ٜٜٚٔق _ ٜٜٖٔ ،دار الفكر بيركت ،ٔط ،البف العماد الحنبمي ،شذرات الذىب في اخبار مف ذىب .ٕٗ
 ،ٖط ،بيركت ،دار ابف كثير ،حققو د. مصطفى ذيب البغا ،لدمحم بف اسماعيل البخارؼ  ،صحيح البخارؼ   .ٕ٘

 ـ .ٜٚٛٔ -ىػ ٚٓٗٔ
حققو دمحم فؤاد عبد الباقي، دار احياء التراث العربي، بيركت، ،لمسمـ بف الحجاج النيسابكرؼ ،صحيح مسمـ .ٕٙ

 دط، دت،.
تحقيق د عبد المعطي اميف، دار الكتب العممية  ،الضعفاء الكبير البي جعفر دمحم بف عمرك العقيمي .ٕٚ

 ـ . ٜٜٛٔ –ق ٛٔٗٔ ،ٕط ،بيركت
مطبعة عيسى  ،محمكد الطناحي كعبدالفتاح دمحم الحمك :تحقيق ،برػ لتاج الديف السبكيطبقات الشافعية الك .ٕٛ

 ـ .ٜ٘ٙٔ –ق ٖٗٛٔ ،ٔط ،البابي الحمبي
 ،ٔط ،حيدر اباد ،دائرة المعارؼ العثمانية ،تحقيق د عبدالعميـ خاف ،طبقات الشافعية البف قاضي شيبة .ٜٕ

 ـ . ٜٛٚٔ –ق ٜٖٛٔ
 ـ . ٜٓٚٔ ،ٔبيركت ط ،دار الرائد العربي ،تحقيق إحساف عباس ،ؼ طبقات الفقياء ألبي إسحاؽ الشيراز  .ٖٓ
 –ق ٛٓٗٔ ،ٔالرياض ػ ط ،دار الخاني ،تحقيق د. كصي هللا بف دمحم ،أحمد ماـالعمل كمعرفة الرجاؿ لإل .ٖٔ

 ـ .ٜٛٛٔ
 ،بيركت ،دار الكتب العممية ،قٕٙٚالبي دمحم عبدهللا بف مسمـ بف قتيبة الدينكرؼ ت  ،غريب الحديث .ٕٖ

 ـ .ٜٛٛٔ –ق ٛٓٗٔ ،ٔط
تحقيق مكتبة  ،قٕٜٓالبي عبدهللا دمحم بف عبدالرحمف السخاكؼ ت ،فتح المغيث بشرح الفية الحديث  .ٖٖ

 ـ .ٖٕٓٓ-ىػٕٗٗٔ ،ٔط ،القاىرة ،السنة
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 ،دار الكتب العممية ،عبدالمكجكد أحمدعادؿ  :تحقيق ،الكامل في ضعفاء الرجاؿ البف عدؼ الجرجاني .ٖٗ

 ـ . ٜٜٚٔ –ق ٛٔٗٔ ،ٔط ،بيركت
السماعيل بف دمحم الجراحي  ،كشف الخفاء كمزيل االلباس عما اشتير مف االحاديث عمى السنة الناس .ٖ٘

 ق، دار احياء التراث العربي. ٕٙٔٔالعجمكني ت 
، ٔط ،يةسالمالجامعة اإل ،عبدالرحيـ القشقرؼ  :تحقيق ،لمسمـ بف الحجاج النيسابكرؼ  ،الكنى كاالسماء .ٖٙ

 ـ . ٜٗٛٔ –ق ٗٓٗٔ
 دت . ،ٔط  ،بيركت ،دار صادر ،البف منظكر ،لساف العرب .ٖٚ
منشكرات مؤسسة االعممي  ،ىجرية ٕ٘ٛبف عمي بف حجر العسقالني المتكفى سنة  أحمد ،لساف الميزاف .ٖٛ

 . ى ٜٖٓٔ -ـ  ٜٔٚٔ ،ٔط،لممطبكعات بيركت
تحقيق محمكد ابراىيـ  ،قٖٗ٘المجركحيف مف المحدثيف كالضعفاء كالمترككيف البف حباف البستي ت   .ٜٖ

 ق . ٜٖٙٔ ،ٔط ،سكريا ،دار الكعي ،دزاي
 ـ.ٜٜٛٔ –ق ٛٔٗٔ ،ٕط ،مؤسسة الرسالة ،المراسيل لعبدالرحمف بف ابي حاتـ .ٓٗ
تحقيق مرزكؽ  ،ىػٖٗ٘ابي حاتـ البستي ت  ماـمشاىير عمماء االمصار كاعالـ فقياء االقطار لإل .ٔٗ

 ـ. ٜٜٔٔ –ق ٔٔٗٔ ،ٔط  ،مصر ،دار الكفاء ،عمي
 ٕ٘ٗٔ ،ٔط ،كدمحم بف ابراىيـ،  دار الرشد ،تحقيق حمد بف عبدهللا ،ي شيبةالمصنف لعبدهللا بف دمحم اب .ٕٗ

 .  ٕٗٓٓ-ق 
  .ممتقى اىل الحديث ،ٕٚٓٓ/ٕ/ٗٔالمكصل  ،كتاب الكتركني ،دمحم خمف سالمة ،معجـ لساف المحدثيف .ٖٗ
 ،قٕٔٙبف عبدهللا العجمي ت أحمدابي الحسف  ماـلإل ،معرفة الثقات مف رجاؿ اىل العمـ كالحديث  .ٗٗ

 ـ . ٜ٘ٛٔ –ق ٘ٓٗٔ ،ٔط ،المدينة المنكرة ،مكتبة الدار ،تحقيق عبدالعميـ عبدالعظيـ البستكؼ 
 قطر .  ،دار احياء التراث ،تحقيق نكر الديف عتر ،الذىبي أحمدالمغني في الضعفاء لدمحم بف  .٘ٗ
ي أمرير دمحم شككر بف محمكد الحاج :بف عثماف الذىبي تحقيق أحمدلدمحم بف  ،مف تكمـ فيو كىك مكثق .ٙٗ

 ـ.ٜٙٛٔىػ ػ ٙٓٗٔ ،ٔط،مكتبة المنار ػ الزرقاء ،المياديني
عبد المكجكد دار  أحمدكالشيخ عادؿ  ،تحقيق عمي دمحم معكض ،لمذىبي ،ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ .ٚٗ

 ـ . ٜٜ٘ٔ ،ٔط ،بيركت ،الكتب العممية
لجماؿ الديف أبك دمحم عبد  ،نصب الراية  ألحاديث اليداية مع حاشيتو بغية األلمعي في تخريج الزيمعي .ٛٗ

، ٔط ،بيركت،مؤسسة الرياف ،ىػ(، تحقيق دمحم عكامةٕٙٚ :هللا بف يكسف بف دمحم الزيمعي )المتكفى
 ـ .ٜٜٚٔىػ/ٛٔٗٔ

 :تحقيق ،لبدر الديف أبي عبد هللا دمحم بف جماؿ الديف عبدهللا بف بيادر ،النكت عمى مقدمة ابف الصالح  .ٜٗ
 ـ .ٜٜٛٔ -ىػ ٜٔٗٔ  ،ٔط ،الرياض –أضكاء السمف  ،فريجد. زيف العابديف بف دمحم بال 

  ،تحقيق عبدالقادر شيبة ،البف حجر ،ىدؼ السارؼ مقدمة فتح البارؼ  .ٓ٘
دار  ،االرنكؤط كتركي مصطفى أحمدتحقيق  ،صالح الديف خميل بف ايبؾ الصفدؼ ،الكافي بالكفيات .ٔ٘

 ـ .ٕٓٓٓ ،دط ،بيركت ،احياء التراث العربي
  


