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)1(:يحيىبن2[اسحاق]صا-

محفوظة؟غير:عديابنويقول)2(.معروفةأحاديثه:البخارييقول

")3(:"التهذيبمنمعمربنابراهيمبناسماعيلترجمةفي2-

عنولاالتمار،نصرأبيعنالكتابةيرىلاأحمدكان:زرعةأبوقال

.فاجابامتحنممنحدولا،معينبنيحمىعنولامعمر،أبي

الشاعر:بنحجاج"قالالعلاء)4(:بنمحمدكريبأبيترجمةوفي

المحنةفيأجابممنأحدعنحدثتلو:يقولحنبلبنأحمدسمعت

)5(."كريببيومعمر،أبيعنلحدثت

:الميزان،1/562:التهذيب،2-1/20230:الكمالتهعبادةبنالوليدبن1هو(1)

1/402.

":الكمالتهذيب"اكمالفيمغلطاينقلهوانماكتبهفيليسالبخاريقول)2(

وعن-منهالمطبوعفياجدهولم-لما،"المستدركفيلحاكماعننقلا(،021)2/

إ."التهذيبفيالحافظنقلهمغلطاي

.1/022:الميزان،1/612:الكمالتوانظر.273274-/1)3(

387./9:التهذيب(4)

نفسهيذماجاببعدمايزلفلممعمر،ابو"فاما:قالذلكلسبببيانية1الرووفي)5(

دينارانعليهفاجري،كريببوواما.يجبلممنأمرويحسن،وامتحانهاجابتهعلى

محنة:بالمحنةوالمقصود".لذلكعليهاجريأنهعلملمافتركهما،محتاجوهو

بقوله:87(/11)"السير":فيالخبرهذاعلىالذهبيوعلق.القرانبخلقالقول

علىكرهمنعلىولابل،المحنةفيأجابمنعلىحرجولاضيقأمر"هذا

".الحقهووهذا،بالايةعملاالكفرصريح
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)1(:عليةبنإبراهيمبنإسماعيلترجمةفي3-

إلاأخطأقدإلاالمحدثينمنأحدما:نيالسجستاداودأبوقال

...المفضلبنوبشر،عليةبنإسماعيل

حديثفيإلاغلطعليةلابنيعرفلا:الدارميسعيدبنأحمدوقال

اسمالمولىواسم،المولىاسمالغلاماسمجعلالمدبر)2(،فيجابر

.الغلام

دينار)3(:بنعمربنحفصبنإسماعيل4-

ابنه.بخلافوهو،يكذبأبوهوكان،أبيهعنعنهكتبت:حاتمأبوقال

بأسلا:أقولأنيمكننيلا:فقال؟بهبأسلا:فقلت:حاتمبيأابنقال

به)4(.

الأحمسي)5(:خالدأبيبنإسماعيل5-

ويدلس،،ثقةعنإلايرويلاكانطحانا)6(،كان،التابعينأجلةمن

.1/162:لميزان275،/1:التهذيب1/61،2:الكمالت(1)

اخطاء-203/:الدوريرواية-معينابنلهواورد:اقول(.رقم)799مسلماخرجه)2(

.اخرى

.1/522:الميزان288،/1:التهذيب1/5،22:الكمالت)3(

خطا"."وهو:الحافظقال".بهباس"لا:فيهقالانهحاتمابيعنالذهبينقل4()

.1/192:التهذيب227،/1:الكمالت)5(

(.)طحانكلمةتصحيفاحتماللىإإشارةلحانا()؟هكذبعدهالمصعفكتب)6(

"طخانا".كانانهعلىالأحصسيجمةترمصادرواتفقت



بشيء.ليستومرسلاته

)1(:راهويهبناسحاق6-

زادفماكتابهعلىقوبلتثم،حفظهمنحديثألفعشرأحدأملى

حديث.فيخطئوقد.نقصولاحرفا

)2(:البخارينصربنابراهيمبناسحاق7-

اخر.راويّاعنهيذكرواولم")3(،الصحيح"فيالبخاريعنهروى

)4(:رافعبناسماعيل3[]ص8-

مقاربئقة:البخاريعنالترمذيويقولالغفير،لجمايضعفه

؟)5(.لحديثا

)6(:الحنفيسميعبناسماعيل9-

مسلم.لهأخرج،خارجي

.-1/182183:الميزان،1/612:التهذيب،1/175:الكمالت(1)

فيه.اخطاانهقيلمماحديثاالميزانفيذكر

2.75/:لكمالتهذيبإكمال191،2/:التهذيب،1/178:الكمالت)2(

نا"الزهرة"كتابعنمغلطايونقل-جدهلىإنسبهوربما-كثيرةمو]ضعفي)3(

حديثا.وخمسيننيفاعنهروىالبخاري

.1/227:الميزان،1/492:التهذيب1/0،23:الكمالت(4)

.الكلامبسياقعلاقتهاتتضحولمزحر"بنالله"عبيد:الاصلفيبعده)5(

233./1:الميزان1/50،3:التهذيب،1/235:الكمالت)6(



)1(:الشيبانيسليمانابيبنسليمانبنإسحاق.ا-

")3("التاريخفيووصلهعمر:...قال")2(:"الصحيحفيالبخاريقال

هذا.إسحاقطريقمن

سويد)4(:بنإسحاقهسدمواحدا"حديثامقرونا"ا-خا

يحملكانثقة:العجليوقال.والنسائيمعينوابنأحمدوثقه.تابعي

تحاملاعليعلىيحملكان:العربأبووقال.عنهاللهرضيعليعلى

عليا)5(.احبلا:قال]و[شديدا،

كرامة.ولابثقةفليسالصحابةيحبلمومن

)6(:الملكعبدبنإسماعلا-2

عنيروي:قال؟منكرهمنثدءأي:قيل.لحديثامنكرأحمد:قال

عطاءعن.نعم:قالمنكر؟وهذا:قيل".حرامتسكرالتي"الشربةعطاء:

هذا.خلاف

.1/532:يبالتهذ(1)

السبيل.فيلحملانواالجعائلبابالجهاد،كتابفي)2(

36(.364-ه)6/)3(

236./1:التهذيب،1/188:الكمالت.العدويهميرةابنهو(4)

لحديث.ابكثيرليسانه:العربأبيكلاممنبقي)5(

.1/237:الميزان1/61،3:التهذيب،1/242:الكمالت)6(



)1(:عياثربناسماعيلترجمةفي12-

زيادبنالفضلحدثناهحديثاأبيعلىعرضتأحمد:بناللهعبدقال

تقرأ"لامرفوغا:عمرابنعننافععنعقبةبنموسىعنعياثرابنثنا

باطل.هذا:أبيفقال("القرآنمنشيئالجنباولاالحائض

مجالد)2(:بناسماعيلترجمةفي14-

الوزانهلالعنحديثهلهواستنكر.حديثهعلىيتابعلا:العقيليقال

القدسروجفإن"اهجهم:لحسانقاللمجيمالنبيأنعائشةعنعروةعن

".سيعينك

)3(:يونسبنابراهيمبناسحاق15-

عنثابتعنهندأبيبنداودعنالزبرقانبنداودثناهلالبنبشرنا

".عليهمفسلمبصبيانمر!كقي!النبي"أن4[:]صأنس

"داود"يكونأدخافو...إسحاقعنإلاأكتبهلمعدي)4(:ابنقال

عنالزبرقانبنداودعندفالحديثوالاهند،أبيابنفظنه،كتابهفيتكرر

واسطة.بغيرثابت

22[.]رقم(.الاتية)الصفحة.غلطحديث:طهمانبنإبراهيم*

"الكامل(وفي.1/042:الميزان1/1،32:التهذيب،1/472:الكمالت(1)

عليه.نكرتمماأخرىأحاديث"و"الميزان

.1/642:الميزان327،/1:التهذيب،1/252:الكمالت2()

.1/022:التهذيب،1/917:الكمالت)3(

.لزبرقان1بنداودجمةترفي359/:الكامل(4)
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دينار)1(:بنمرزوتبنإبرامم16-

)2(.""النبلصاحبذكرفيماالنسائيشيوخمن

ليس:ثالثوفيبه،باسلااخر:وفي،صالح:موضعفيالنسائيقال

علم.بهلي

)3(:المذحجيزكريابناللهعبدبناسماعيلبنإسحاق17-

ثالث:وفيهو،ماأدريلااخر:وفي،صالح:موضعفيالنسائيقال

عليه.اقفولمعنهكتبت

)4(:الطالقانيإسماعيالبناسحاق18-

)5(.يضبطصغيرايكونقدأحمد:قول

اسيد)6(:بناسحاق91-

وغيرهما.والليثشريحبنحيوةوعنه،جماعةعن

.1/65:الميزان،1/631:التهذيب،1/136:الكمالت(1)

.99رقم"شيوخه"تسميةفيالنسائيوذكره96،ص2()

.1/184:الميزان،1/522:التهذيب،1/183:الكمالت)3(

.1/226:التهذيب،1/183:الكمالت(4)

بنإسحاقعنئلسباللهعمداباسمعت:قالالمزوذيبكرأبيعن:الروايةنص)5(

يكونقد:قال.صغيراكانانهيذكرونإنهم:قلت.خيرالاإأعلملا:قالإسماعيل

يضبط.صغيرا

،1/227:التهذيب،1/184:الكمالت.المروزيالأنصاري-بالفتح-اسيد)6(

.1/481:لميزانا



:عديابنوقال.بهيشتغلولابالمشهورليسشيخ:حاتمابوقال

حاله.أدريلابكير:بنيحيىوعنأحمد.أبوالحاكمقالوكذا،مجهول

)1(:الجزريراشدبنإسحاق02-

وتعظيم،الزهريفيالباقررأي]و[حسنبها،والتحديثالوجادة

)2(.البيتأهلالزهري

)3(:فروةابيبناللهعبدبناسحاق21-

تقلب.لاأعرفها:وقالعنه،رجلعنالمدينيبنعليكتب،تالف

طهمان)4(:برإبراهيم22-

عمارابن:جزرة)5(تعقبه،لحديثامضطربضعيف:عمارابنقال

لجمعةافيإبراهيمحديثإليهوقعإنما؟إبراهيمحديثيعرفأينمن

عنزيادبنمحمدعنإبراهيمعنالمعافىعنعمارابنرواهالذييعني-

جماعةلان؛المعافىمنفيهوالغلط-بجواثاجمعتجمعةأول:هريرةأبي

تصنيفه.فيهووكذا.عباسابنعنحمزةبيأعنإبراهيمعنرووه

رفعفيجابرعنالزبيرأبيعنحديثهعليهأنكروا:السليمانيوقال

1/0.23:التهذيب،1/185:الكمالت(1)

ترجمةفيوردتوحوادثقصصمنالمؤلفاستخلصهافوائدثلاثهذه2()

راشد.بنإسحاق

.1/391:لميزانا1/04،2:التهذيب،1/291:الكمالت)3(

38./1:لميزانا،1/921:التهذيب،1/511:الكمالت(4)

."تعقب":الاصل(5)



.(1)"المنتهىسدرةليرفعت":أنسعنقتادةعنشعبةعنوحديثه،اليدين

)2(:اسماعيلبنمحمدبناسحاق.ق22-خت

لمسعيدبنيحيىمالكعنالحديثبذاكجاءلوداود:أبوقال

بنيحيىحديثمنولاعمر،بنعبيداللهحديثمنهوماله،يحتمل

مالكعنبهحدثالذيالافكحديثيعني.مالكحديثمنلاوسعيد،

.الزهريعنوعبيدالله

علىويوئخونه،البخاريعنهروىوقد.ضعيف:الدارقطنيوقال

حديثه.إخراجمحمدعلىعيب:الحاكموقالهذا)3(.

هنانسوقها،الكتابترتيبمعتنتظملافوائد[المؤلفبترقيم01]ا()5/الورقةفي(1)

،الوراقمحمدبنسعيد،سالمبنإسحاق(:السكنو)ابنالحاكم"شاهد:للفائدة

ة.الرولهولاءالتصحيحفيتوافقهمايعنيعامر".بنالاعلىعبد

أبيبن"صفوان"الضعفاء":وفي""الثقاتفيحبانابنذكرهممن":قالثم

".ذكوانبنمحمد]و[،الجنوبأبيبنوعبدالسلام،شريكبنوعبداللهالصهباء،

".يخطئ"كان:وقال"،717/":"المقاتفيالطائفيالثقفيإنسانبناللهعبدوذكر

قيمنإلاالحافظيقولهانيستقيملا"وهذا":3701/:"الميزانفيالذهبيقال

قدكانفإن،واخرهعمدهمااوللحديثافهذاهذااللهعبدفاما،احاديثعدةروى

الذهبيعن"5941/:"التهذيبوفي".حبانبنقاعدةعلىمردودفحديثهاخطا

"؟ضبطهالذيهوفمافيهاخطاكانفإناخر:وفيهذا،نحو

.1-1/89199:الميزان348،/1:التهذيب،1/791:الكمالت2()

فيلحافظاالبخاريعنودافع،091رقمللدارقطعيحمزةسوالاتفيكما)3(

.(904)ص/":الفتح"مقدمة
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)1(:طلحةبنيحىبناسحاق24-

يتابعلممايتركأنلىإالاجتهادفادى،أخبارهسبرت:حبانابنقال

)2(.الثقاتوافقبماويحتج،عليه

)3(:الهرويحاتمبناللهعبدبنابراهيم25-

حجر:.ابنقال.بالقويليس:النسائيوقال.ضعيفداود:أبوقال

)4(.المذهبلىإراجعتضعيفهأنبهذافتبين

)5(:عرعرةبنمحمدبنابراهيم6[]ص26-

)6(.محتملالامرأنمعوزور،كذب:وقولهوغضبهحمداتشديد

.1/402:الميزان،1/452:التهذيب،1/202:الكمالت(1)

":المجروحين"فيذكرهقدوكان(.45)6/(":"الثقاتفيقولهعليهاستقرماهذا)2(

ولاويروي،يعلمولايخطئ،الفهمسيئلحفظارديء"كان:وقال(1/133)

".يفهم

المؤلفوسيعيده.1/24:الميزان،-1/132133:التهذيب،1/181:الكمالت)3(

5(.0)رقم

الدورقيابنقال.المذهببسببكانضعفهومن،توثيقهعلىالنقادأكثرأنيعني(4)

ابنزمنفيمنهكانماوذكر،الهرويإبراهيمعلىالثناءفياللهتتقياما:معينلابن

"."التهذيبراجع.القرآنبخلقالقولمحنةيعني.المحتةفييعتيدوادابي

.-1/5657:الميزان،1/551:التهذيب،1/131:الكمالت)5(

لكن،يونسبنواسرائيل..طلحةبنيحيىبنإسحاق:ترجمةالاصلفيبعده)6(

عليهما.ضربالمؤلف
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)1(:صالحبنابان27-

البر:عبدابنوقال.وغيرهمزرعةبووحاتموأبومعينابنوثقه

منهما،غفلةهذهحجر:ابنقالبالمشهور.ليس:حزمابنوقال.ضعيف

عليه.توارداوخطأ

)2(:الجوهريسعيدبنابراهيم28-

يتيم.فيهفأناوجهمائةمنعندييكونلاحديثكل:قال

)3(:شيبةأبيبنمحمدبناللهعبدبكرأبيبنابراهيم92-

ضعيف،أنهفزعمالقطانابنوأغرب..)4(.صدوق:حاتمأبوقال

)5(.للبيهقيذلكنحوووقع،بجدهعليهاشتبهوكأنه

مهاجر)6(:بنإبراهيم.3-

كانوا:قال؟بحديثهميحتجلا:معنىما:لابيقلت:حاتمأبيابنقال

مااضطراباأحاديثهمفيترى،يحفظونلابمافيحدثون،يحفظونلاقوما

شئت.

.9-ه1/49:التهذيب،1/39:الكمالت(1)

.1/35:الميزان،1/231:لتهذيب،1/211:الكمالت2()

.1/136:التهذيب،1/021:الكمالت)3(

سهو."صدق":الاصل(4)

.1/603:"السنن"في(5)

67./1:الميزان،1/671:التهذيب،1/913:الكمالت،إسحاقأبوالمجلي)6(

)67(.رقمالمصعفوسيكرره
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)1(:الرازييزيدبنموسىبنابراهيم31-

لا،منهحديثاوأصع،شببةأبيبنبكرأبيمنأتقنهو:زرعةأبوقال

مائةموسىبنإبراهيمعنكتبت:زرعةأبووقال...كتابهمنإلايحدث

حديث.ألفمائةشيبةابيبنبكرأبيوعن،حديثألف

)2(:الجوزجانييعقوببنابراهبم7[ص32-1

جريري.:فقال)3(السمعانيابنصحفها،حريزي

)4(:الساعديسعدبنسفربنالعباسبنأبي.ق33-خت

ومع،بالقويليس:البخاريوقالوغيرهما،معينوابنحمدأضعفه

فيهاليس!يوالنبيخيلذكرفيحديثا")5("الصحيحفيلهاخرجذلك

(.سنةولاحكم

)6(:اللهعبدبنأجلح34-

لين.حديثهثقة:سفيانبنيعقوبقال

.1/017:التهذيب،1/141:الكمالت(1)

75-76./1:لميزانا،1/181:التهذيب،1/471:الكمالت2()

.2212/:""الاكمالحاشيةفيالمصنفعلقهماوانظر.3432/""الانسابفي)3(

اتبينها.لمالسطرفوقاصغربخطكتمتكلمةالاصلوفي

78./1:الميزان،1/186:التهذيب،1/051:الكمالت(4)

)2855(.رقم)5(

.78-1/97:لميزانا،1/918:التهذيب،1/451:الكمالت)6(
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)1(:حكيمبناحوص25-

حديثه.يكتبلا:ومرة،صالح:ومرة،ثقة:مرةالمدينيابنقال

)2(:الصنعانيادريس26-

.عثمانبنربيعة:وعنهعمر،بريدهمدانعن

بالسوارياحقالمصلونعمر:وقال")3(:"الصحيح"فيالبخاريقال

)4(.""التاريخفيإليهوأشارإليها".المتحدثينمن

.عثمانبنربيعةعنوكيععنشيبةأبيابنوأخرجه

فائدبنحسان:ومثلهواحد.إلاعنهيرولملمنالبخاريتقويةهذافي

بناللهو[عبد1،الخزاعيطلحةبناللهوعبد،وهنةأبوورزيق،العبسي

عمرو)5(.أبيبناللهعبدبنو[عبدالحميد1صخر،بنقدامة

)6(:أسلمبنزيدبنأسامة27-

خوة،أسلمبنزيدأولادوعبدالرحمنوعبداللهأسامة:معينابنقال

بشيء.حديثهموليس

.1/671:الميزان،1/291:التهذيب،1/571:الكمالت(1)

.1/591:التهذيب2()

5(.0)2حديثقبلالاسطوانةلىإالصلاةباب،الصلاةكتاب)3(

()4/2.36

فيولعلهمامكانهما،توضحإشارةدونالصفحةأعلىفيكتباالاخيرانالاسمان)5(

اثبتناه.الذيلمكانا

.1/174:لميزانا،1/702:التهذيب،1/661:الكمالت)6(



لحديثامنكرأحمد:وقال.بأسبهليس:ومرة.ضعيف:مرةوقال

رجوومتنا،ولاإسنادالامنكرا،حديثالهأجدلم:عديابنوقال.ضعيف

صالح.أنه

نصر)1(:بنأسباط28-

ثقة.:مرةوقالبشيء.ليس:معينابنقال

)2(:البصريالربيعبناسحاق92-

الحسنعنمنكربحديثٍحدثالحديثضعيف:عليبنعمروقال

سحوق.نخلةكانهطوالارجلاادمكان:أبيعنعتيعن

الأزهر)3(:بنأحمد.4-

بهذاالرزاقعبدعنيحدثالذيالكدابهذامن:معينابنقال

؟)4(.الحديث

جو[س)5(:بنأحمد8[]ص41-

ثقة.عنإلايحدثلمإنه:قالوقدمخلد،بنبقيعنهروى

.-1/175176:الميزان،212-1/112:التهذيب،1/171:الكمالت(1)

.1/191:الميزان،1/232:التهذيب،1/186:الكمالت)2(

82./1:لميزانا،1-1/112:التهذيب،1/27:الكمالت)3(

لستإنكأما:وقالعذرهإنهثم،عليفضائلفيمنكربحديثاتهمهقديحمىكان(4)

فيالقصةوانظر.الحديثهذافيلغيركالذنب:وقالسلامتهمنوتعجب،بكذاب

السالفة.لمصادرا

.1/22:التهذيب34،/1:الكمالت)5(
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بشر)1(:بنسعيدبنأحمد42-

الغارفيالاشجبنبكيرحديثعنرجعلو،بالقويليس:النسائيقال

عنه)2(.لحدثت

)3(:الواقصالحبنحمدأ42-

أحاديثمؤملعنروى:حاتمأبيابنوقال،صدوق:زرعةأبوقال

.أمرهتوهنالفتنفي

)4(:يونسبناللهعبدبنأحمد44-

عثمانفضائلمنشيئاعليئيمليأنفسألتهزيدبنحفادأتيت:قال

يطلبكوفي:فقال.الكوفةأهلمن:قلت؟أنتأينمن:فقال.عنهاللهرضي

جالس!نتوقائموأناإلاعليكأمليتهالاوالله!عثمانفضائل

وهب)5(:بنالرحمنعبدبنأحمد45-

عثمانبنحريزعنيونسبنعيسىعنعمهعنحديثه:عليهأنكرمما

رفعه:،مالكبنعوفعنأبيهعننفيربنجييربنالرحمنعبدعن

".فرقةوستينبضععلىأمتي"تفترق

عليه.وأنكر،فيهتفرد،عيسىعنحمادبننعيمحديثهذاقالوا:

.1/001:الميزان31،/1:التهذيب،1/04:الكمالت(1)

فيه.اجتهادهتغيرفلعلهرقم)66(شيوخهاسماءفيذكرهفقدذلكومع2()

.1/43:التهذيب)3(

.1/05:لتهذيب،1/53:الكمالت(4)

.1/131:الميزان،1/45:لتهذيب،1/56:الكمالت)5(
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نعيم،قلبه،معاويةحديثعمروبنصفوانحديث(هذا)1إنماوقالوا:

)2(.جماعةمنهوسرقه

حميدعنومالكعيينةوابنعمربن)3(عبيداللهعنعمهعنومنها:

".الفريضةفيالرحيمالرحمناللهببسميجهرخم!كانالنبيأن":أنسعن

إذا"مرفوعا:عمرابنعننافععنأبيهعنمخرمةعنعمهعنومنها:

".أبويهباذنإلايخرجفلاأحدكمبابعلىلجهاداكان

صالحبيأعنحازمبيأعنصخربيأعنحيوةعنعمهعنومنها:

منفيرفعالقرانلىإيرسلزمانالناسعلى"يأتي:مرفوعاهريرةبيأعن

برفعه.حمدأتفرد."الأرض

زادكماللهإن"مرفوعا:عمرابنعننافععنمالكعنعمهعن:ومنها

)4(.مالكعلىموضوعحديثوهو،الوتر"وهيصلاتكملىإصلاة

حاتم:ابوقالالحبطي)5(:سعيدبنشبيببنأحمد.46-خ

البر:عبدابنوقال)6(.مرضيغيرلحديثامنكر:الأزديوقال.صدوق

التهذيب.منوالمثبت"هولا:الاصل(1)

(":"التهذيبمنحمادبننعيمترجمةفيالحديثعلىالائمةكلامالحاقظساق)2(

0/1046.

الذيوهو،وغيرهالميزانفيكمامكبر""عبداللهوصوابه،والتهذيبالاصلفيكذا)3(

2(.16)4/:الكمالتانظر.وهببناللهعبدعنهيروي

."وهبابن":لمالميزانا"في(4)

.1/301:الميزان36،/1:التهذيب،1/43:الكمالت)5(

لحافظ-اوقال.صدوقئقة:المزيونقله55(/1)ابنهكتابفيكماحاتمبياعبارة)6(
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الذيإسحاقبنسعيدحديثعليهأنكرإنمافانه،الازديتبعفكانه.متروك

.(1عمر)أبوإليهأشار

)2(:الأسدياسحاقبنأبان47-

مترولن:الازديوقال.ثقة:العجليوقال.بأسبهليس:معينابنقال

)3(.الحديث

)4(:تغلببنبان48-

بأسا.الحديثفيبهأعلموما،التشيبعفيغالياكان:الازديقال

المقضل)5(:بنمد94-

منكر:الازديقال.الشيعةروساءمنصدوقاكان:حاتمأبوقال

عنضمرةبنعاصمعنثابتأبيبنحبيبعنسفيانعنروى،الحديث

بأنواعإليهفتقربالبر،بأنواعخالقهملىإالناستقربإذا":مرفوعاعلي

".العقل

غيرالازديبل،القولهذالىإاحديلتفتلم:الازديكلامعلىمعلقاحجرابن

مرضي.

غيرنسخةعلىوقفالحافظفلعلفيه""يتكلمونفيهلكنه26(1/2):التمهيد""في(1)

بأيدينا.التي

.1/5:لميزان،1/39:التهذيب،1/29:الكمالت2()

الازدي.كلامعلىالذهبيتعليقانظر)3(

علىالذهبيتعليقوانظر.1/5:الميزان،1/39:التهذيب،1/29:الكمالت(4)

مهم.فهوالازديكلام

.1/571:الميزان81،/1:التهذيب81،/1:الكمالت(5)
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عليه.أدخللعله،باطلحديثهذاحجر:ابنقال

)1(:الهرويحاتمبراللهعبدبرابراهيم9[]ص05-

رديءأنهإلا،صدوقثقة:الازديقالدواد.بيأابنأصحابمن

زائغ.المذهب

)2(:الحزاميالمنذربنابراهيم51-

عنده:الساجيوقال.جماعةووثقه.القرانفيلتخليطه)3(أحمدذمه

عنيكونأنإلا،حديثهفيتوجدفقلماالمناكيرأما:الخطيبقالمناكير.

)4(.بمعناهالازديوسبقه.المجهولين

المصيصي)5(:مهديبنابراهيم52-

وقالبمناكير.جاء:معينابنعنالعقيليوقال.ثقة:حاتمأبوقال

عليها.يتابعلاأحاديثمسهربنعليعنله:الازدي

الفريابي)6(:يوسفبنمحمدبنابراهيم52-

وقال.والكذبلمناكيربايحدث:الساجيوقال.صدوق:حاتمأبوقال

2(.)5برقمترجمتهتقدمت(1)

.1/67:الميزان،1/661:التهذيب،1/138:الكمالت2()

فيخلط"انهترجمتهفيجاءلماموافقاثب!وما،"لتخليقه":الاصلفيتشبه)3(

."القران

492(./1)":الكمالتهذيبإكمال"فيكلامهنظر4()

.1/68:لميزان،1/961:التهذيب،1/041:الكمالت(5)

.1/16:الميزان،1/161:التهذيب،1/135:الكمالت)6(
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.(1)"الميزان"صاحبذلكورد.ساقط:الازدي

)2(:الشيبانيعجلانبنالأخضر54-

حاتم:ابوومالباس)3(.بهليس:مرةوقال.صالج:معينابنقال

نإ)4(:الكبير"العلل"فيالترمذيوقال.ثقة:النسائيوقال.حديثهيكتب

حديثه.يعني.يصحلاضعيف:الازديوقال.ثقةأخضر:قالالبخاري

)5(:البصريالعميأسدبنبهز.55-ع

وقال.معينوابنالقطانووثقه.التثبتفيالمنتهىإليهأحمد:قال

الازدي:وقال.سنةصاحبصالج،رجل،الحديثفيثبتثقة:العجلي

)6(.المذهبسيئ،عثمانعلىيتحاملكان،صدوق

)7(:المصريصالحبنحمدأ[01]ص56-

أحدما،ثقاتكلهموكسر،شيخألفعنكتبت:سفيانبنيعقوبقال

حنبلبنوأحمدبمصر،صالحبنأحمدلاحجةاللهعندأتخذهمنهم

بالعراو.

رهقا.لجرحفيلسانهفيفانالازدي؛قولإلىيلتفتلا:قال)1(

.1/681:لميزانا،1/391:التهذيب،1/581:الكمالت2()

.(154)5الدوري.""ثقة:لهاخرىيةروفيو)3(

(4)(1/947).

.1/353:الميزان،1/794:التهذيب381-382،/1:الكمالت)5(

مغمزا.بهزفيعلمتفما،عليهلعهدةو!الازديقالكذا:الذهبيقال)6(

.1/301:الميزان93،/1:التهذيب،1/64:الكمالت)7(
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وليس،ثقاتكلهميعقوبشيوخأنعلىبهذايستدلربما:أقول

وانماذكر،مماأكثرعددعنكتبفلعله،الكتابةبكثرةموصوفلانه،بلازم

منهم.الثقاتهناخص

يصليكان:غيرهوقال.الحديثفيلحنكليقومكانداود:أبووقال

بالشافعي.

ابنعنمنها:،أحاديثعليهوينكرفيه)1(،الرأيسيئالنسائيكان

".النصيحة"الدين:رفعههريرةأبيعنأبيهعنسهيلعنمالكعنوهب

بهوحدث،الاعلىعبدبنيونسوهبابنعنرواهقد:عديابنقال

عثمة.بنخالدبنمحمدمالكعن

:و)2(،السكونينفيلبنأحمد11[]ص57-

)3(:الحرانيكتيربنمدبنيحيىبنأحمد58-

وفيبه،بأسلا:الاولفيوقال.وحدهالنسائيمنهماكلعنروى

ئقة.:الثاني

.يعرفلا:الثانيوقي.مجهول:الاولفيالذهبيقال

النسائي.روايةيكفيه:كلفيحجرابنقال

صالح،بنحمدافيهاأخطأالتيالاحاديثالعسائيفجمعبيعهما،وقعتلجفوة(1)

بهاعليه.فثغ

88./1:التهذيب98،/1:الكمالت2()

98./1:التهذيب98،/1:الكمالت)3(
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)1(:طارقبنابان95-

حديث:عديابنلهوذكر.مجهول:زرعةابووقال.رجلانعنهروى

منه.أنكرلهوليس:قال.مغيرا"وخرجسارقادخلدعوةغيرعلىدخل"من

ثلاثة.أوحديثانغيرهوله

)2(:البجليحازمأبيبناللهعبدبنأبان.6-

ليس:النسائيويقول.والعجلينميروابنمعينوابنحمدأوثقه

ويقولبالمناكير.وانفردخطاوه،فحشممنكان:حبانابنويقول،بالقوي

المتن.منكرحديثالهأجدلم:عديابن

النهديإسماعيلبنمالكروىما:عليهانكرومما:"الميزان"وفي

أبيعنالبجلياللهعبدبنأبانعنجريربنإبراهيمبنسليمانحدثني

ظهرا،البيتأهلمناجرير"مرفوعا:عنهاللهرضيعليعنحفصبنبكر

".لبطنظهرا،لبطن

77()3()3/"الميزان"لسانفيحجرابنذكرهإبراهيمبنوسليمان

.جدهمنيسمعلموأبوه.جدهعنأبيهعنروى...حالهيعرف"لا:وقال

هذايعني،"الميزانفياللهعبدبنأبانترجمةفيحديثوله.البخاريقاله

لحديث.ا

بنسعدبنعمربنحفصبناللهعبدهوحفصبنبكربوو:اقول

.1/9:الميزان،1/69:التهذيب49،/1:الكمالت(1)

.1/9:الميزان،1/69:التهذيب49،/1:الكمالت2()

البشائر(.-4/113))3(
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إذالانه؛سليمانعلىلحملالىفالاوذلكومععلئا.يدركلم.وقاصأبي

أعلم.والله.رواهأباناأنيتحققفلمبهذا،أبالخعنوانفردحالهيعرفلم

)1(:عياشأبيبنأبان61-

وروى.أبانعنيرويأنمنخيرالرجليزنيلان:شعبةوقال.ساقط

.وكتبهارونبنويزيدومعمر،،القطانوعمران،الفزاريإسحاقأبو:عنه

تكتبأحمد:لهفقال،نسخةأبانعنمعمرعنالرزاقعبدعنمعينابن

أكتبها!اللهعبدبايااللهيرحمك:قال؟كذابأباناأنتعلموأنتهذه

[12]صأنس،عنثابتعنمعمرعنيرويهاكذابجاءإذاحتىحفظهاو

.أبانهوإنماكذبت:لهأقول

)2(:حبيبةأبيبناسماعيلبنابراهيم62-

...":حاتمأبووقالبشيء)3(.:ليسمعينابنوقال.ثقةأحمد:قال

ضعيف.:النسائيوقال.الحديثمنكر:البخاريوقال."..الحديثمنكر

بالقائم.ليسحديثه:لحاكماأحملمأبووقال)4(.متروك:الدارقطنيوقال

غيرله:العقيليوقال.المراسيلويرفعالاسانيديقلبكان:حبانابنوقال

منها.شيءعلىيتابملاحديث

.1/01:الميزان،101-1/79:التهذيب،1/59:الكمالت(1)

.1/91:لميزان،1/401:التهذيب،1/001:الكمالت2()

":الكمالتهذيب"فيزادهصالح(:41)8الدارميروايةوفي،الدوريروايةهذه)3(

به.يحتجولاحديثهند

الذهبي.نقلهالذيوهو.لحديثافيبالقويليس62(:/1)""السننأيضافيوقال4()

ضعيف.:مرةوقال
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منيعلمهمكان:عباسابنعنعكرمةعنداودعنحديثه)منها(:

لحديث.ا...الكبيراللهباسم:الحمىومنكلها،الأوجاع

الحديث.فييضعف:تخريجهبعد)1(الترمذيوقال

)2(:بربنسلمةبنييبنإساعيربنإبرايم63-

)3(.حديثفيحديثاأدخل

)4(:الرماديبشاربنابراهيم64-

أيضا)5(:وقال.صدوقوهوالندء،بعدالشيءفييهم:البخاريقال

...إبراهيمليقال

)6(:مهديبنالرحمنعبدبنإبراهيم65-

يحكممنكزاحديثالهأرولمالمناكير،الثقاتعنروى:عديابنقال

الراويمنيكوننيمكنأيضا:عديابنوقال....أجلهمنبالضعفعليه

عنه)7(.

.(5702)رقم"معلجاا9(1)

.1/02:الميزان،1/601:التهذيب،1/101:الكمالت2()

4(.-ه1/44)!الضعفاء":فيالعقيليذكره)3(

23./1:الميزان،011-1/801:التهذيب،1/301:الكمالت(4)

014(.)2/لكبير":"التاريخفي)5(

.4ه-1/44:الميزان،1/041:التهذيب،1/121:الكمالت)6(

عدةلهساقأنبعد265(/1)":"الكاملوفي،التهذيبفيلحافظانقلهماهذا)7(

هذاولعلهذاإبراهيمروايةمنإلاأرهلملإسعادبهذاالأحاديث"وهذه:أحاديث

..".حديثا.لابراهيمأرولم،لينفانهالواحدعبدبنجعفرقبلمن
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روىإبراهيمأنيتبينلم،قويغيرعنهالراويكانلماأنهيعني:أقول

بالضعف.عليهيحكملمفلذلكالمناكير؛تلك

القناد)1(:البصريالملكعبدبنإبراهيم66-

وقال.بهبأسلا:النسائيوقال)2(.تضعيفهمعينابنعنالساجينقل

وأورد.لحديثافييهم:العقيليوقال.يخطئ")3(:الثقات"فيحبانابن

عبديتلقانيإذا":وحديث("،ميتةبشاةمر":حديثأنسعنقتادةعنله

.قتادةحديثمنمحفوظغيروكلاهما:قالذراغا(".تلقيتهشبزا

)4(:البجليجابربرمهاجربنإبراسم13[]ص67-

وقال.بقوييكنلم:القطانوقال.بهبأسلاحمد:والثوريقال

وقال.بأسبهليساخر:وفي.الحديثفيبالقويليس:موضعفيالنسائي

وقال.الخطأكثير:حبانابنوقال.ضعيف:معينابنوقال.ثقةسعد:ابن

قلت:...ض!عفوه:قالمهاجر؟بنفابراهيم:رقطنيللدقلت:الحاكم

عليها.يتابعلابأحاديثحدثبلى،:قال؟بحجة

)5(:الليثيزيدبنأسامة68-

حاديثناعنروى:عنهاللهعبدلابنهوقالبشيء.ليسأحمد:قال

حديثهتدبرتإن:فقال.لحديثاحسنأراه:لهفقلت:اللهعبدقالمناكير.

.-1/6447:الميزان،1/241:التهذيب،1/221:الكمالت(1)

2(.1/47):مغلطايذكره،معينابنعنالبرقيابننقلوكذا2()

)3(/6(.)26

3(.0)برقمتقدم(4)

.1/174:لميزانا،012-1/802:التهذيب،1/961:الكمالت(5)
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ليس:أخرىوفي.صالحثقة:روايةفيمعينابنوقال.الننكرةفيهفستعرف

يحيىسمحلما:الدارقطنيوقال.أحاديثعليهأنكروا:ثالثةوفي.بأسبه

:قالمنحر"كلهامنىأيام":رفعهجابرعنعطاءعنحدثأنهالقطان

حديثه.تركتقدنيأاشهدوا

سمعت:قالالزهريعنرواه(آخر)1حديثاأيضاالقطانعليهوأنكر

فقال،بالعنعنةسعيدعنالزهريعنالناسورواه.المسيببنسعتد

المسيب!بنسعيدسمعت:يقول:القطان

ابنوذكره.وغيرهمعينابنوثقه)2(:الأنصاريسعيدبنافلح96-

الثقاتعنيروي)4(:الضعفاء""فيوقال)3(.""الثقاتفيحبان

لهأوردثم.بحالعنهالرو]يةولا،بهالاحتجاجيحللا،الموضوعات

مدةبكطالتإن"مرفوعا:هريرةأبيعنرافعبناللهعبدعنحديثه

مثلسياطايحملون،لعنتهفيويروحون،اللهسخطفييغدونقومافسترى

بيأعنأبيهعنسهيلرواهوقد.باطلاللفطبهذاوهذا:قال.البقر"ناباذ

أذنابمثلسياطبأيديهمرجالأرهما:لمأمتيمن"اثنان:بلفظهريرة

".عارياتكاسياتونساءالبقر،

،...الوجهينمن")5(مسلم"صحيحفيوالحديثحجر:ابنقال

التهذيب.فيالحافظاجاببماوانظر(1)

274./1:الميزان1/367،368:التهذيب،1/282:الكمالت2()

)3(/8(134).

(4)(1/176).

2857(.،12)28رقم(5)
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فيالوجهينمنالحديثفأوردلجوزياابنوذهل[14]ص

تأمل.غيرمنحبانابنفيهقلد...الموضوعات

منيخرجمايدريلاكأنه،الثقةثلب)1(ربماحبانابن:الذهبيقال

شاهد-الاخريعني-وهذا،غريبصحيححديثأفلححديثبل.،..رأسه

.لمعناه

المحبر)2(:بنبل.7-

بووزرعةأبوووثقه)3(،حديثين"الصحيح"فيالبخاريعنهروى

لمبحديثزائدةعنحدث)4(،ضعيف:الدارقطنيعنلحاكماوقال.حاتم

عمر.ابنعنعقيلابنحديث.عليهيتابع

ابنعنزائدةثنابدلثنا[)5(:قالالفلالس]عنالبزاررواهلحديثا

شهدمنان":الناسفييناديأنأمره!م!ماللهرسولأن:عمرابنعنعقيل

لحديث.ا.".لجنةادخلاللهإلاإلهالا

جابر.عنعقيلابنعنزائدةعنالجعفيحسينرواه]و[البزار:قال

"."قصب:الميزانفي(1)

.1/003:الميزان،1/234:التهذيب1/0،33:الكمالت2()

فيوالاخر)297(،الصلاةفياحدهما4(.12)ص/":"الهديفيالحافظقاله)3(

،8202):بالارقامأخرىأحاديثثلاثةالبخاريفيوله:اقول71(00)2الفتن

13،31.)3384

وحبانبهزمنأرجحهو:حاتمابوقالفقد!عجب"هذا":"الميزانفيقال)4(

."وعفان

والاصل.التهذيبمنوسقطت358(،2/):""الاكمالمن5()
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الدارقظني.كلاميعني،"تعنت"هو(:1")"المقدمةفيحجرابنقال

رواهعقيلابنيكونأنمانعلاإذ؛تعنتفهوهذاإلايكنلمإن:أقول

مرة5ورو،الوجهينعلىزائدةفحفظه،لحفظاسيئكانفإنه،الوجهينعلى

كذا.ومرة،كذا

القياسبل.الجعفيحسينتخطئةمنباولىبدلتخظئةليسأنهعلى

جابر.عنهيإنماعقيلابنروايةغالبفان؛بدلروايةالصوابانيقتضي

خظايكونأناولىفهو،الجادةسلكفقدجابر،عنعقيلابن:قالقمن

.الجادةخالفممن

ضعفهبموجبذلكفليس،الحديثهذافيأخطابدلاأنوهب

أعلم.واللهخطأ.لهيوجدإلاثقةمنمافإنهمطلقا؛

روىاحديعلململأنهضعفهإنماأنهالدارقظنيعبارةوظاهرهذا،

أعلم.والله.الجعفيروايةعلىيقفلمكانه.غيرهزائدةعنالحديث

2(:)اليلمهاجرابربشير[1ه]ص71-

أحمد:وقال.بلسبهليس:النسائيوقال.والعجليمعينابنوثقه

:البخاريوقال.بالعجبيجيءهوفاذاأحاديثهاعتبرتقد،لحديثامنكر

وقال...عليهيتابعلاماروى:عديابنوقال)3(.حديثهبعضفييخالف

)ص/412(.)1(

1/9.32:الميزان،1/468:التهذيب1/4،36:الكمالت2()

وبه،البخاريعنالمصنفسيذكرهالذيلحديثالىإإشارة"هذا":زيادة""التاريخفي)3(

مطلقا.لالحديثاهذابالمخالفةارادوانه(442)2/":"الإكمالفيمغلطايجزم
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وقالكثيرا.يخطئوكان،يرهولمأنسعندلس(:)1""الثقاتفيحبانابن

أنسا.ىر")3(:البخاريقال.[)2(..مناكير.]عندهلحديثامنكر:الساجي

النبيسمعتأبيهعنبريدةابنسمعتالمهاجربنبشيرأنبأناخلادحدثني

".مسلمكلروجفيهاتقبضباردةريحااللهيبعثسنةمائة"رأس:يقولكت

العابد)4(:جشوبنبكر16[]ص72-

أبيوابنلجوزجانيواشيبةبنويعقوبحاتموأبومعينابنوصفه

روايته.فيوغيرهمهموطعنوا،والعبادةوالزهدبالصلاحعديوابنشيبة

يحدث:عديابنوقالمنكر.كليرويكان:نيالجوزجاقال

نإلاصالحرجلنفسهفيوهو،بهمباسلاقومعنمناكيربأحاديث

بالتوهم.حدثواوربما،لحديثاعليهميشبهلحينالصا

يسبقموضوعةأشياءوالكوفيينالبصريينعنروى:حبانابنوقال

لها.المتعمدأنهالقلبلىإ

ثقة!كوفي:العجليقالكلههذاومع

الرحمنعبدبنعيسىبناللهعبدبنالرجموعبدبنبكر72-

)5(:ليلىأبيابن

الدارقطنينإلا،كلامفيهينقلولموغيرهما.شيبةأبيابناعنهروى

(1)/6(.)89

التهذيب.من"مناكير"وسقطت(،2234/):""الاكمالمن2()

.(101)2/:الكبير""التاردخفي)3(

.1/434:لميزان،1/481:التهذيب1/1،37:الكمالت(4)

.1/485:التهذيب373،/1:الكمالت(5)
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.وثقاهحبانوابن

)1(:العنسيعطيةبنتميم74-

ما،الصدقمحله:حاتمابووقال.الدمشقيزرعةبوودحيموثقه

جالست:قالمكحولعنعنهإسماعيلروىماإلاشيئاحديثهمنأنكرت

يدل]و[قط،بعينهشريحارأىمكحولارىوماشهرا.وكذاكذاشريحا

شديد.ضعفعلىحديثه

عنتميمعن-مسلمابنيعني-الوليدروىوقد:حاتمأبيابنقال

عنسألهمااشهرستةشريحإلىفاختلفتالكوفةقدمت:قالمكحول

به)2(.يقضيبماأكتفيشيء،

محمود)3(:بنتميم75-

...".الغرابنقرةعنينهى"كان:حديثشبل،بنالرحمنعبدعن

حبانابن.وذكرهعليهيتابعلا:العقيليوقالنظر.حديثهفي:البخاريقال

صحاجهم.فيحديثهوالحاكمخزيمةوابنهوخرجو")4(،"الثقاتفي

المتشمس)5(:بنأسيد76-

ابنوقال.الحسنعنهمروىالذينالمجهولينفيالمدينيابنذكره

1/0.36:الميزان،1/135:التهذيب993،/1:الكمالت(1)

.(2434/):"والتعديللجرح"ا2()

1/0.36:لميزانا،1/415:التهذيب993،/1:الكمالت)3(

(4)/9(9.)22

.1/582:الميزان347،/1:التهذيب،1/266:الكمالت5()
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لحسناروىإذا:يقولمعينابنسمعت)1(:""تاريخهفيخيثمةبيأ

بحديثه.يحتجثقةفهوفسماهرجلعنالبصري

)2(:الأنصاريعجلانبنثابت17[]ص77-

حاتم:أبووقال.باسبهليس:والنسائيدحيموقال.ثقة:معينابنقال

وقال)3(.امرهفيمتوقفأناأحمد:وقال.الحديثصالحبهباسلا

غريبة.أحاديثثلاثةعديابنلهوساق.حديثهفييتابعلا:العقيلي

وقالالقطانابنورده.بهيحتجلا)4(:""الاحكامفيالحقعبدوقال

وثقمنماو،بالثقةيعرفلامنإلايضرلاهذا:"يتابع"لا:العقيليقولفي

.يضرهلافانفراده

لا،الثقاتمخالفتهإلايضرهلاهذامثلفان،وصدقحجر:ابنقال

شاذا)5(.حينئؤحديثهفيكونغير،

العابد)6(:الضريرموسىبنثابت78-

عنحديثهانكروا،ضعيف:حاتمأبووقال.كذاب:معينابنقال

منه.المطبوعفيليس)1(

.1/436:الميزان،201/:التهذيب،1/704:الكمالت2()

.امرهفيمرضكانه،فسكت؟ثقةهو:سالهأنهاللهعبدابنهروايةوفي)3(

363(.5362/):"الوهم"بيانفيالقطانابنوكلام(،961)2/:الوسطى(4)

بالثقةصرفمن"أما:القطانابنعلىتعليقا365(/1)الميزانفيالذهبيقاللكن)5(

صالح:يقولحاتمبيأومثل،فيهيتوففالامامحمداومثلوثقمنوأما،فنعم

اهـ."..منكرايعدهذافتفرد؛الثقةرتبةلىإنرقيهفلا،لحديثا

367./1:لميزانا،251/:التهذيب،1/014:الكمالت)6(
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صلاتهكثرت"منمرفوعا:جابرعنسفيانأبيعنالأعمشعنشريك

شريك،قولهوإنما:حبانوابنعديابنقالبالنهار(".وجههحسنبالليل

أصل،لهليسباطلوحديثهعابدا،ضريراكان:العقيليوقال.ثابتفيهوهم

الاحتجاجيجوزلاكثيرا،يخطئكان:حبانابنوقال.ثقةعليهيتابعهولا

انفرد.إذابخبره

ثقة!كان:مطينوقال

)1(:سليمانبنحاجب97-

به.بأسلاآخر:موضعفيوقال.ثقة:وقالالنسائيعنهروى

منيحدثكانإنما،كتابلهيكنلم")2(:"العللفيالدارقطنيوقال

رسول"قبل:عائشةعنأبيهعنهشامعنوكيععنحديثهفيوقال.حفظه

الاسناد:بهذاوكيععنالصواب:يتوضأ"ولمصلىثمنسائهبعض!الله

".صائموهويقبل"كان

)3(:البصريعميرأبوعمير،بنالحارث.8-

وأبوحاتموأبومعينابنووثقه.عليهويثنييقدمهزيدبنحمادكان

والدارقطني.والعجليوالنسائيزرعة

.1/924:الميزان،2132/:التهذيب2،9/:الكمالتسعيد.ابوالمنبجي(1)

":"السننكتابفيوهو274(.)3/:مغلطايعنهونقله،منهالمطبوعفيليس)2(

75(./1)":الراية"نصبفيالزيلعيتعقبهبموانظر.بنصه(1/136)

.1/044:الميزان،2531/:التهذيب24،2/:الكمالت)3(
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حميدعنروى:لحاكماوقال.لحديثامنكرضعيف:الازديوقال

كان:حبانابنوقال18[]ص.موضوعةأحاديثمحمدبنوجعفرالطويل

أبيهعنجعفرعنلهوساق.الموضوعاتالاشياءالاثباتعنيرويممن

هو،إلاإلهلاأنهاللهوشهد،الكرسياية"إنمرفوعا:عليعنجدهعن

منوإلىأرضكلىإتهبطناربيا:يقلن،بالعرشمعلقات،والفاتحة

له.أصللاموضوع:وقال،بطولهالحديث."..يعصيك

1(.)الحارثدونممنفيهالعلةأنلييظهروالذيحجر:ابنقال

)2(:اخرينحديثين""الميزانفيلهوذكر

"منمرفوعا:أنسعنحميدعنعنهالمكيزنبوربنمحمد:الاول

صلىممنخلمهمنأجرلهكانالمسلمينوراءمنحارساليلةرابط

".وصام

أبوأنبأناغيلانبنمحمودثناسفيانبنالحسنثناحبانابن:الثاني

لأعلمن:العباسقالعباسابنعنعكرمةعنأيوبعنالحارثثناأسامة

مكانالكاتخذنالو،اللهرسوليا:فقالفأتاهفينا،ع!يبماللهرسولبقاءما

عقبي،ويطؤونردائينيينازعو،عليهمأصبر"بل:قال.منهالناستكلم

(".منهميريحنيهواللهيكونحتىغبارهمويصيبني

شك..قالهعباسابننأو،فأرسله،ايوبعنزيدبنحمادرواهوقد

".الضعفبينإلاأراه"ما:شأنهفيالذهميوقال(1)

223(./1):""المجروحينفيترجمتهفيحبانابنذكرهمالحديثانوا2()
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)1(:ثابتأبيبنحبيب.81-ع

حديثين-روىإنمانعم،؟قال؟ثبت:لهقيل.حجةثقة:معينابنقال

الحصير،علىالدمقطروانتصليالمستحاضةحديث-:منكرينيعني

للصائم.القبلةوحديب

)2(:الخربتبنحريش82-

صدقهأعرفحتىحديثهفاعتبرحديثٍكثيرلهاعرفلا:عديابنقال

كذبه.من

)3(:الكرمانيابراهيمبنحساند.م82-خ

وقال.بالقويليس:النسائيوقال.المدينيوابنمعينوابنحمدأوثقه

يغلطنهإلا،الصدقهلمنعنديوهو،كثيرةبأقرادحدثقد:عديابن

فيحبانابنوقالوهم)4(.حديثهفي:العقيليوقاليتعمد.ولاالشيءفي

أبيعنطريفسفيانأبيمنسمع:عديابنقالخطأهربما")5(:الثقات"

بهفحدثالوضوء".الصلاة"مفتاح:حديثالخدريسعيد[بي]أعننضرة

:فقالالثوري[91]صسفيانأبوأنهظنومرة،يسمهولمسفيانبيأعنمرة

!مسروقبنسعيدثنا

.1/154:الميزان،2178/:التهذيب،243/:الكمالت(1)

.1/476:الميزان،2142/:التهذيب،239/:الكمالت2()

.1/477:الميزان254،2/:التهذيب،259/:الكمالت)3(

العقيلي.مطبوعةفيوليس53()4/:مغلطاينقله)4(

)5(/6(.)224
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منها:،أحاديثحنبلبنأحمدعليهأنكر(:1)"الفتح"مقدمةوقي

دخولفيأمهاعنأمهعنالحسنبناللهعبدعنالاحولعاصمعنحديثه

حديثمنهذا،عاصمحديثمنهذاليس:وقالوالدعاء.المسجد

سليم.أبيبنليث

)2(:اللينيزبادبناسحابنبرالحسن84-

وغيرهما.-ثقة:وقال-والنسائي)3(،"الصحيح"فيالبخاريعنهروى

4(.)مجهول:حاتمأبووقال

بنعباس،السمحبنوطلقجبير،بنوصالح،ذويببنسعيدوانظر:

،الانصاريمرداسبنمحمد،المكيصالحبنعليالقنطري،الحسين

)5(.المروزيالحكمبنمحمد

بنونصرالكوسجوإسحاقأحمدعنهروىالحميد:عبدبنمهنأ

؟مجهول:حاتمأبوقال.وغيرهمعلي

.وغيرهلحديثاهذاذكرفقدللعقيلي2(1/55):"الضعفاء"وانظر.(614)ص/(1)

.2552/:التهذيب،2501/:الكمالت2()

.(4،2824)918:الارقامالصحيحنظرو.أحاديثأربعة(:4/67)مغلطايقال)3(

":والتعديل"الجرحالهرويزيادبنإسحاقبنالحسنفيحاتمابوقالهإنماهذا)4(

":"الميزانفيلهترجممنوهو.هامشهفيالمعلميالعلامةتعليقنظر1و2(،)3/

3(.0)3/:"و"اللسان(،24/)

جمة،الترصاحبحالنظيرلهمحالاناستطرادا؛المولفذكرهمالرواةهؤلاء)5(

مقجمعدنهمروىاو،غيرهووثقهم،مجهول:حاتمأبوفيهمق!القدفكلهم

.(201)رلموانظرءلأئمةا
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.معروف:حاتمأبوقال.والاجلحطعمةعنهروى:التغلبيبيانبنعمر

سلم)1(:بنبشربنالحسن85-خ.

أبيعنزهيرعنروىوقد،نفسهفيبأسبهكانرىماأحمد:قال

فأسنده،حديثامعاويةبنمروانعنوروى)2(.لجنينافيجابرعنالزبير

مرسلا.يعني.مروانمنأناسمعتهقد

لحديث.امنكر:خرالشابنوقالمناكير.زهيرعنروى:أيضاوقال

لحديث.ابمنكرهووليس،بعضمنبعضهايقربأحاديثه:عديابنوقال

روايتهمنحديثينلهأخرجإنماالبخاريأن)3(:"الفتج"مقدمةوفي

طريقه.غيرمنثابتانوهما،عمرانبنمعافىعن

دينار)4(:بنالحسن86-

عمر.سمعتمجاهد:عنهلالبنحميدحدثنا:فقالشمعبة،عندكان

السقاء،بحرفجاءالحسنفذهبعمر؟سمعمجاهد:يقولشمعبةفجعل

نعم،:قالشيئا؟هلالبنحميدعنتحفظ،الفضلأبايا:شعبةلهفقال

:قالمجاهدأبو:لهيقالعديبنيمنشيخثناهلالبنحميدحدثنا

هي)5(.هي:شمعبةفقالعمر.سمعت

.24/:الميزان2،255/:التهذيب2،501/لكمال:ت)1(

المصادر.مناثبتوما""الخفين:الأصلفيتشبه)2(

.(164)ص/)3(

.2/01:لميزان2،275/:لتهذيب.البصريسعيدابو4()

لمضعيففهووالا.الكذبيتعمدلاكانالحسنانلبيانالقصةهذهالحافظساق)5(

احد.يوثقه
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سوار)1(:بنالحسن87-

عنسواربنالحسنعنلاحمدذكرأنهالترمذيإسماعيلأبوذكر

الراهببنحنظلةبناللهعبدعنجوسبنضمضمعنعماربنعكرمة

ولاطرد،ولاضربلا،ناقةعلىبالبيتيطوفلمجماللهرسولرأيت:قال

غريب،والحديث،ثقةثقة2[0]صالشيخهذاأحمد:فقال.!إليك!إليك

رواهقد:العقيليقال.نعمقلنا:؟كتابمنأكتبتموه:وقالساعةأطرقثم

وروى،عليهيتابعولم،اللفظبهذاقدامةعننابلبنأيمنعنتمامبنقران

".لجمرةايرمي":بلفظقدامةعنأيمنعنوجماعةالثوري:الناس

حي)2(:بنصالحبنالحسن88-

أمرمنشيئاوكبحعنأسباطبنليوسفذكرتالفراء:صالحأبوقال

أما:ليوسففقلتحي،بنالحسنيعني،أستاذهيشبهذاك:فقال،الفتن

ابائهممنلهؤلاءخيرأنا؟حمقيالم:فقال؟غيبةهذهتكونأنتخاف

ومن،أوزارهمفتتبعهمأحدثوابمايعملواأنالناسأنهىأنا،تهموأمها

عليهم.أضركانأطراهم

شيءفيغلطوقدإلاأحدارأيتما:يقولنعيمأبوكاننمير:ابنقال

صالح.بنغيرالحسن

.261/:لميزانا،2281/:التهذيب،2131/:الكمالت(1)

.291/:الميزان،2285/:التهذيب،2133/:الكمالت2()

37



)1(:النخعيعروةبنعبيداللهبنالحسن98-

وغيرهم.والنسائيحاتمبوووالعجليمعينابنوثقه

حديثهعامةلان؛عبيداللهبنلحسناحديثأخرجلم:البخاريوقال

.مضطرب

)2(:النوفليعليبنالحسن.9-

ثلاثةروى:حاتمأبوزاد.غيرهقالوكذا.لحديثامنكر:البخاريقال

يحدث:النقاشسعيلمبووالحاكموقالمناكير.نحوهاأوربعةأوأحاديث

موضوعة.بأحاديثالزنادبياعن

مرفوعا:هريرةأبيعنالاعرجعنحديثهماجهوابنالترمذيعندله

)3(."بالنضحجبرائيل"أمرني

وإنيعطيهأنالسائلأحدكميمنعن"لامرفوعا:الاسنادبهذارويوقد

)4(.""التهذيبفيكذا."ذهبمنقلبيدهفيكان

منقلبينيدهفيرأىوإنالسائلمنكمأحديمنعن"لا:"الميزان"وفي

".ذهب

هذا.غيرصالحبإسنادجاء:الاولفي)5(العقيليقال21[]ص

.2292/:التهذيب،2138/:الكمالت(1)

.228/:لميزان340،3-230/:التهذيب،2531/:الكمالت2()

.()463جهماوابن(،05)الترمذي)3(

منها.وهذاالاخطاءكثيرة""التهذيبطبعة(4)

234(./1):"الضعفاء"()5
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عليه.يتابعولاعنه،إلايحفظلا:الثانيفيوقال

)1(.باطلحديث:حبانابنوقال

)2(:الخشنيبحىبرالحسن19-

وغيرهما.والنسائيمعينابنضعفه

خراساني.ثقة:معينابنعنمريمبيأابنوقال:""التهذيبوفي

،البصرييحيىبنالحسنفيهذاقالإنمايحتىيكونأنوأخشى

"."التهذيبمننسختيبهامشذلكلىإأشرتوقد)3(.خراساننزيل

داود:أبيعنالاجريوعن.بهباسلا:قالدحيمعن""التهذيبوفي

.بأسبهليس:يقولأحمدسمعت

أعلم.والله.البصريفيذلكقالاإنمايكوناأنهذينفييحتملوقد

بنيزيدعنالعزيزعبدبنسعيدعنحديثهوذكرحبانابنعليهوحط

صباحا..."أربعينقبرهفيفيقيميموتنبيمن"ما:أنسعنمالكأبي

.موضوعباطلهذا:وقال.لحديثا

منها:،أحاديثعديبنلهوردو

حديثين:للنوفلي08(97-)ق/234-235(/1)":"المجروحينفيحبانابنذكر(1)

:وقال."...لمملوكبايوصيانيجبريلزال"ما:حديثنيوالثا.العضححديثالاول

ذهب.منالقلبينحديثيذكرولم.باطلانجميعا

.247/:الميزان2،326/:التهذيب،2171/:الكمالت2()

"."التهذيبفينقلهاالخراسانيهذاتوثيقفيمعينابنعنروايةمريمأبيولابن)3(
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صاحبوقرمن"مرفوعا:عائشةعنأبيهعنعروةبنهشامعنحديثه

".الاسلامهدمعلىأعانفقدبدعة

معاذعنمرةبنكثيرعنمكحولعنأبيهعنثوبانابنعنوحديثه

داءفيهايصيبكمالجويبية)1(،او،الجابية:لهيقالمنزلا"تنزلونمرفوعا:

الحديث.!ء."الجملغدةمثل

الأشقر)2(:الحسنبنحسين29-

منكر:زرعةأبووقالمناكير.عنده:مرةوقالنطر.فيه:البخاريقال

:قال؟حديثهفكيف:قيل.الغاليةالشيعةمنكان:معينابنوقال.لحديثا

عنه.كتبتنعم،:قال؟صدوق:قيل.بهباسلا

ابنعنروى:لهفقيل)3(.يكذبممنعندييكنلمأحمد:وقال

إنك:عليلي]قال[:قال:المدريحجرعنبيهعنطاووسابنعنعيينة

مني.تتبرأفلامنيالبراءةعلىوتعرض،فسبنيسبيعلىستعرض

نكره.واحمدفاستعظمه

!رالنبيانالصحابةمنأربعة22[]صأخبرني:طاووسلىإوبه:قال

نأيشكلموكأنهجدا،فأنكره."عاداهمنوعاد،والاهمنوال"اللهم:قال

(.عيينةابنعلى)يعني.كذبهذين

".عيينةابنحديثمنليسا،كذبهما"فيهما:المدينيبنعليوقال

.والميزان32(،24/):"لكامل"منلتصويبو."لجوبية"ا:الأصل(1)

.245/:الميزان335-2،336/:التهذيب،2177/:الكمالت2()

.صدوقلحديثامنكر2(:243/):هانئابنروايةوفي،الاثرمروايةهذه)3(



عنمجاهدعننجيحأبيابنعنعيينةابنعنحديثه)1(العقيليوذكر

)2(-المتوكلبنالحسينترجمةفيويأتي-"ثلاثة"السباق:رفعهعباسابن

عيينة.ابنعنلهأصللا:العقيليقال

اللهرضيعليعنأبيهعنيونسعنالربيعبنقيسعنأيضا:لهوذكر

مرحب.برأسلمجي!مالنبيأتيت:عنه

به.إلايعرفولا،عليهيتابعلا:قال

ليالهذمعمرأباسمعت:قاليعلىأباسمعت،ضعيف:الازديوقال

.كذابالاشقر:يقول

)3(:العجليالأسودبنعليبنالحسين29-

لحديث،ابسرق:عديابنوقال.صدوق:وقالحاتمأبومنهسمع

حديثه.فييتكلمونجدا،ضعيف:الازديوقالعليها.يتابعلاحاديثهو

أخطأ.ربما)4(:""الثقاتفيحبانابنوقال

)5(:الرقيعياشبنالحسبن49-

مستند،بلا:الذهبيقال.لازديوالساجيوضعفه.ثقة:النسائيقال

عائشةعنأبيهعنعروةبنهشامعنبرقانبنجعفرعنانفرادهغير

له".وليلامنوليوالسلطان،ليبوإلانكاح"لامرفوعا:

"الضعفاء":)1/924(.)1(

)69(.رقم)2(

.266/:الميزان2،343/:لتهذيب،2182/:الكمالت)3(

(4)/8(091).

.268/:لميزانا2،362/:التهذيب،2891/:الكمالت(5)
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)1(:الحنفيمسلمبنعيسىبنالحسين59-

زرعة:أبووقالمنكر.وحديثهمجهول:البخاريقال.جماعةعنهروى

أبانبنلحكماعنروى،بالقويليس:حاتمأبووقال.لحديثامنكر

حديثهوعامة،قليلشيءالحديثمنله:عدفيابنوقال.منكرةأحاديث

مناكير.حديثهبعضوفي،غرائب

وليومكم،خياركملكم"ليؤذن:حديث)2(ماجهوابنداودأبولهاخرح

.البخاريإليهأشارالذيوهو"قراوكم

)3(:المتوكربنالخسين23[]ص69-

فيحبانابنوذكره.عروبةأبوأختهبنتوابنمحمد،أخوهكذبه

.ويغربيخطئ:وقال(،4)"الثقات"

ابنعنعيينةابنعنالاشقرحسنبنحسينعن""الميزانفيلهذكر

موسى،لىإيوشع:ثلاثة"السبق:رفعهعباسابنعنمجاهدعننجيحأبي

لي".إوعلي،عيسىلىإويس

)5(:نباتةبنحشرج79-

وقال.العظيمعبدبنوعباسداودبوومعينوابنأحمدوثقه

.268/:لميزانا24،36/:التهذيب،2991/:الكمالت(1)

)726(.جهماابن(،095داود)ابو2()

.295،96/:الميزان365-2،366/:التهذيب200،2/:الكمالت)3(

(4)/8(918).

.274/:الميزان2،377/:التهذيب،2802/:الكمالت5()
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حديثهيكتب،صالح:حاتمأبووقال.لحديثامستقيم،بهبأسلا:زرعةأبو

.بالقويليس:ومرة.بأسبهليس:مرةالنسائيوقال.بهيحتجولا

".سنةثلاثونأمتيفيلخلافة"اواحدا:حديثا(1)الترمذيلهوأخرج

وحسنه.

:!النبيوقولالمسجد،بناءفيسفينةعنجمهانبنشعيدعنوله

الخلنىء"هؤلاء:وفيه.لحديثا."..حجريجنبلىإحجرهبكرأبو"ليضع

".بعدي

فاوردته...بعذرهقمتقد:عديابنقال.عليهيتابعلم:البخاريقال

اخر.بإسناد

بنمحمدروايةمنلانه؛الأولمنأضعفهوحجر:ابنقال

ساقط.وهو،عطيةبنالفضل

منكر،الحديثقليلكان:حبانابنوقال.ضعيف:الساجيوقال

انفرد.إذابخبرهالاحتجاجيجوزلا،الرواية

)2(:الحارثيالرحمنعبدبنحصين89-

أرطاة.بنوحجاجخالدأبيبنإسماعيلوعنه.الشعبيعن

مناكير.وأحاديثه،هذينغيرعنهروىما،يعرفليسحمد:أقال

)3(.""الثقاتفيحبانابنوذكره

)2226(.رقم)1(

.275/:لميزانا2،383/:التهذيب،2212/:الكمالت2()

الله.شاءإنصدوق:الذهبيوقال2(.11)6/)3(
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الأجم)1(:عمربنحر99-

ليس:المدينيابنوقالبشيء.ليس:معينابنوقالأحمد.كذبه

منكر:جماعةوالبخاريوقال.منكرةأحاديثمخارقعنروى،بالقوي

لحديث.ا

طارقعناللهعبدبن24[]صمخارقعنحديثه)2(الترمذيلهأخرج

ولم،شفاعتيفييدخللمالعربغش"منمرفوعا:عفانبنعثمانعن

".مودتيتنله

)3(:غياثبنحفص001-

أحاديث.فيفوفموه،باخرةحفظهساء،لحديثاأركانمن

نمشي.ونحننأكلكناعمر:ابنعننافععناللهعبيدعنحديثهمنها:

فيه.وهمإلاراهوماتفرد،:معينابنقال

ذا؟مادريماأحمد:وقال

.وحدهحفصرواه:زرعةابووقال

البزرى.بيأحديثهوإنما:المدينيابنوقال

البزرىبيأعنحديربنعمرانطريقمن4()الترمذيعندلحديثا:أقول

2/76.:الميزان2،385/:التهذيب2/213،لكمال:ت)1(

عمربنحصينحديثمنإلانعرفهلاغريبحديثهذا:وقالرقم)2893(.2()

اهـ..لقويبذاكالحديثاهلعندحصينوليس،مخارقعنالاحمسي

.209/:الميزان،2514/:التهذيب،2232/:الكمالت)3(

)933(الكبير""العللفيوقال...غريبصحيححديثهذا:وقال(0188)رقم(4)

لا-أنهالترمذيبينثمنظر.فيهحديثهذ:فقاللحديثاهذاعنالبخاريسألإنه



الحديث."قيامونحنونشرب،نسعىونحننأكل"كناعمر:ابنعن

ظهير)1(:بنالخكم1.ا-

.متروك:وغيرهالبخاريوقال.بثقةوليس،منهسمعت:معينابنقال

مرفوعا:مسعودابنعنزرعنعاصمعنحديثه:عليهأنكرواومما

(".فاقتلوهمنبريعلىمعاويةيتمرذا"

مرفوعا:عباسابنعنمهرانبنميمونعنرفيبعبنزيدعنوحديثه

لجمعةايوم"التقلم:وقال.الفقر"وينفياليسريجلبالطعامقبل"الوضوء

الشفاء".ويدخلالداء،يخرج

اللهرسولأتىجابر،عنسابط)2(بنالرحمنعبدعنالسديعنوحديثه

يجبه،فلم.لهساجدةيوسفراهاالتيالنجومعنأخبرني:فقاليهودي!ص

."...فاخبرهجبريلفاتاه

..".لخليفتينبويع"إذا[)3(:اللهعبدعنزرعن]عاصمعنوحديثه

)4(:الأنصارياللهعبدبنالحكم2[]صه2.ا-

)6(.مجهول:حاتمأبووقال)5(.جماعةعنهروى

حفص.روايةمنالااللهعميدعنيعرف=

.249/:الميزان،2427/:التهذيب242،2/:الكمالت(1)

خطا.لائبالسا":لاصلا(2)

للعقيلي.2(1/95):الضعفاء""منوالاستدراك،بالاصلبياض)3(

.289/:الميزان،2942/:لتهذيب243،2/:الكمالت4()

.وغيرهالبخاريووثقه5()

84(.)رقمعندأمثلةعدةهذانظيرتقدم)6(
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)1(:القرضيالملكعبدبنالحكم301-

العقيلي:وقال.لحديثامنكرداود:أبووقال.وغيرهمعينابنضعفه

عليها.يتابعلاأحاديثروى

".فاحذروهمنكمقريبسفيانأباإن":قالمكةمنقربلما:منها

ربعة".إلاالناسامن"ومنها:

بنيعقوبوقال.عليهيتابعلابماالثقاتعنينفرد:حبانابنوقال

مناكير.أحاديثلهجدا،لحديثاضعيف:شيبة

ثقة!:العجليقالكلههذاومع

العينبي)2(:عظيةبن[لحكم401-

.حرببنسليمانولينه،الطيالسيالوليدأبوضعفه

)الطيالسي(داودأبانإلابه،بأسلااحمد:وقال.ثقة:معينابنوقال

.منكرةأحاديثعنهروى

ثابتعنروى:لهفقيلخيرا.إلاأعلملا:فقالمرةعنهحمدأوسئل

أحمدفأقبل.دراهمعشرةقيمتهمتاعاسلمةأممهركان:قالأنسعن

...يحفظونكانواإنما،يكتبونيكونوالمالشيوخهؤلاء:وقال.يتعجب

لما.مجهولوهويحفظ"كان:ابيهعنحاتمابيابنقال:التهذيبفيجاء:اقول

بنالرحمنعبدكلاممن"يحفط"كان(122)3/":والتعديل"الجرحفيوالذي

.مجهول:فقالعنهأبيسالت:قالثم،حاتمبيا

.299/:الميزان،2431/:التهذيب،2442/:الكمالت(1)

.2001/:الميزان2،435/:التهذيب2،246/:لكمالت)2(
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فيه.فيتوهمالشيءيسمعأحدهم

حديثالهوجدتحتى،الحديثصالحعنديكان:مرةأحمدوقال

.(1بمناكير)حدثحمد:أعنالمروذيوقال.فيهأخطأ

لحديثا...أنسعنثابتعنلحكماعنداودأبو":"الميزانوفي

انفا.لمذكورا

تلعنونهم".ثممحمدا"تسمونهم:وبه

أبيعنالعنبريتوبةثناالحكمثنامهديبنالرحمنعبدعن26(]ص

كانكلباناولتلو:فقال،كسرةامرأةفأعطته،فألحفسألسائلاأن:العالية

لك.خيرا

هوليس...الحديثبمنكروليس،حديثهيكتب:حاتمأبووقال

)2(.بالمتين

)3(:القرشيمصعببنالحكم.قسيدا-50

مسلم.بنالوليدوعنه،عباسبناللبماعبدبنعليبنمحمدعن

4(.)غيرهعنهروىأعلملا:حاتمأبوقال

.()895"الإمامأقوالموسوعة"فيحمدأالاماماارانظر(1)

":والتعديللجرحا"وفي،والتهذيبالكمالتهذيبفيومثلهالاصلفيكذا)2(

"."بالمتقن(:261)3/

.2301/:لميزانا،2943/:التهذيب،2052/:الكمالت)3(

فيه.ماسياتي4()
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حديثعندهمله.يخطئ:وقال(1)""الثقاتفيحبانابنوذكره

فهواحطاكانفإنجدا،مقلهذاحجر:ابنقالالاستغفار.لزومفيو]حد

ضعيف.

)2(."."الضعفاء.فيحبانابنوذكره.مجهول:حاتمابوقالوقد

ولا،بحديثهالاحتجاجيجوزلاأيضا،المغيرةابوعنهروى:وقالايضا،

صعب.تناقضوهو.انتهى.الاعتبارسبيلعلىإلاعنهالرواية

نظر.فيه،حديثهعلىيتابعلا:الازديوقال

جبير)3(:بن601-حكيم

933(.)2/ت)4(حديثله

)5(:النصيبيميمونحمرةابىبنحمرة701-

وقالبشيء.حديثهليس:معينابنوقال.الحديثمطروحاحمد:قال

وقال.لحديثامنكر:حاتمبووالبخاريوقالفلسا.يساويلاايضا:

لحديث.اضعيف:زرعةابو.وقاللحديثامتروك:والدارقطنيالنسائي

)1(.)6/187(

)1/924()ق/85(.)2(

.2601/:الميزان2،445/:لتهذيب2/257،:لكمالت.الاسدي)3(

منترجمتهفيجاءماإلىالمصنفيشير،الصفحةراسفيملحقة"حديث"له)4(

الصدقة.حديثاجلمنشعبة:قال؟تركهمنسعيد:بنليحمصالمدينيابنسؤال

السنن.اصحاباخرجه.."..يغنيهماولهسالمن":حديثيعني

.2921/:نالميز،2-3289/:التهذيب،2392/:الكمالت)5(
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موضوعة،مناكيريرويهماعامة:عديابنوقال.بشيءليسداود:أبووقال

الثقاتعنينفرد:حبانابنوقال.الحديثيضع:قالومرة.منهوالبلاء

لحاكم:اوقال.عنهالروايةتحلولالها،المتعمدكأنهحتى،بالموضوعات

موضوعة.احاديثيروي

علىصلىعيهماللهرسولأنعمر:ابنعنعطاءعن(:مناكيره)1ومن

يقالالعدو،بأرضمقبرة":قال؟هذهمقبرةأي،اللهرسوليا:فقيل،مقبرة

".عسقلانلجنةاوعروس...عسقلان:لها

فانه،بالقصبتخللوا"لامرفوعا:عمرابنعننافععنومنها:27[]ص

".الاعلىقشرهفانتزعوا،فاعلينبدلاكنتمفإن،الاكلةيورث

طعامه،علىيسميأننسي"منمرفوعا:جابرعنالزبيرأبيعنومنها:

[".1]الاخلاص:<حذاللههو>قلفرغذافليقرأ

الأسود)2(:بنحد801-

فيبغيرهمقرونا)3("الصحيح"فيالبخاريلهوأخرج،حاتمأبووثقه

موضعين.

عفانكان:العهليليوقال!بهيجيءماأنكرما!اللهسبحانأحمد:وقال

عندهصدوق:والأزديالساجيوقالمنكرا.حديثاروىلانه؛عليهيحمل

مناكير.

.الميزانفيذكرها(1)

.2132/:الميزان3،36/:التهذيب،2992/:الكمالت2()

6(.4،610)536رقم)3(
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العتتكىه)1(:عبيدبنخالدا-90

ابنوكان،يعظمونهالعلماءوكاننبيلا،شيخاكانسيار:بنأحمدقال

ركب.إذاثيابهعليهسوىربماالمبارهن

أنا،عمرانبنالعلاءثنا،مصعببنالعباسعن:عدفيابنوقال

.منكراتأحاديثعشرةفذكرأنسا[،]سمعتعبيدبنحهالد

هذا؟كيفدريولالحا،صارجلاالشيخوكان:العباسقال

يعرفها،أصوللهاماموضوعةنسخةنسعنيروي:حبانابنوقال

جهةعلىإلاحديثهكتبيحللا،موضوعةأنهاصناعتهالحديثليسمن

التعجب.

سري،وموضعوصيي،"هذا:لعليمرفوعاسلمانعنأنسعنمنها:

")2(.بعديتركمنوحهير

بأحاديثأنسعنحدث:الحاكموقالنظر.حديثهفي:البخاريقال

موضوعة.

)3(:الشيبانىهرهكريابنالخليره28[ص0111-

القاسموقالمأموناهثقةوكان،يقولالخليلسمعتةالصائغجعفرقال

.كذابواللهوهو:القاسمقالزكريا.بنالخليلثناالصاحجعفرثناالمطرز:

.2571/:لميزان،3501/:التهذيب2،357/:الكمالت(1)

.(39)ق/(1/972):"لمجروحينا"(2)

.2091/:الميزان،3661/:التهذيب،2204/:الكمالت)3(
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لهأوردنبعدعديابنوقال.بالبواطيلالثقاتعنيحدث:العقيليوقال

رأولمجميعا،لمتنوالاسنادجهةمنكلهامناكيرالاحاديثوهذه:أحاديث

أحاديثهعامةلان؛بدرجاتمنهخيراكانفيمنتكلمواوقدقولا،فيهتقدملمن

مناكير.

فييخالف:الساجيوقال.حديثهيكتبلامحمد:بنصالحوقال

عون،ابنعن(1بها)وحدثبغدادقدم:السكنابنوقال.حديثهبعض

.غيرهيروهالممناكيرأحاديثالشهيد،بنوحبيب

ابنعننافععنعونابنعنحديثه:لهمانكرومن":"الميزانوفي

شيءكان"إن:وقال[]فاسرعمجذمين،فرأى،بعسفانعيهواللهنبيمرعمر:

فهذا".يعديالداءمن

بحى)2(:بنخلاد92[]ص111-

فينإلاصدوقنمير:ابنوقال")3(."الصحيحفيالبخاريعنهروى

..واحد.حديثفيأخطأإنما،ثقة:الدارقطنيوقالقليلا.غلطاحديثه

.الناسووقفه،رفعه

)4(:الحصيربنداود112-

عنأحاديثهداودوأبوالمدينيابنواستنكر،اخرونولينه،جماعةوثقه

فيها".":الاصلفيتحتمل(1)

.2/081:انلهفيا،3471/:التهذيب،2704/:الكمالت.السلميصفوانابن(2)

.أاحاديث"اربعة:""الزهرةكتابعن23(4/4)مغلطاينقل)3(

.2591/:الميزان،3181/:التهذيب،2214/:الكمالت(4)
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عكرمةعنداودمنليإأحبالشعبيمرسل:المدينيابنقالحتى،عكرمة

.(3()1/001)مسند.عباسابنعن

)2(:الخدريسعيدأبيبنالرحسعبدبنربيح.3[إص112-

أحمدأن-بثقةوليس-السعديحفصبنأحمدوزعم.عدةعنهروى

.بمعروفليس:قال

)3(.""الثقاتفيحبانابنوذكره.لحديثامنكر:البخاريوقال

)4(:خطافبناللهعبدبنالربيع114-

ابنمنتعجبافخذهيضربفجعلللقطان،ذلكفذكر.مهديابنوثقه

ابنوقال.ثقةحمد:أوقال.بهأعلمأنا:وقال،عنهالروايةعنونهى،مهدي

ضعيف.إنهجهةأيمنأقولأنلي)5(يتهيأحديثالهأرلم:عدي

ماتبع)6(:بنسيفبنربيعة115-

وفيعليها.يتابعلاأحاديثروى:موضعفيالبخاريقال.تابعي

بهليس:موضعفيالنسائيوقال.يونسابنقالوكذامناكير.عندهاخر:

ابنعنعكرمةعنداودطريقمنواحد.مجلسفي...امرأتهركانةطلى:حديث(1)

عباس.

.2282/:الميزان،3238/:لتهذيب،2554/:الكمالت2()

)3(/6(90.)3

2.232/:الميزان،3942/:التهذيب،2634/:الكمالت(4)

والتهذيب.(136)3/:"الكامل"منلمثبتوا""له:الاصل(5)

2.233/:الميزان355،2/:التهذيب،2467/:الكمالت)6(
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عنالنهيفيفاطمةقصةفيحديثهذكربعد"*1(السنن"فيوقال.باس

كثيرا.وقاليخطئ">2(:"الثقاتفيحبانابنوقال.ضعيف:الكدىبلوغ

صالح.:الدارقطنيوقال.ثقة:العجلي

منالليثكاتبصالحبناللهعبدترجمةفيجدامنكرحديثوله

سعد[*5(.بنهشام]ترجمةفيواخر*4("*3(."الميزان

*6(:مقسمبنييبنالربيعد.116-خ

ثبت.ثقة:حاتمأبووقال*7(.""الصحيحفيالبخاريعنهروى

ضعيف.:قانعابنوقال

ابنعنالثوريعنحدثكثيرا،يخطئضعيف:الدارقطنيوقال

لابنليسحديثوهذا.الصلاتينبينلمجيوالنبيجمعجابر:عنالمنكدر

حديث.الفمائةيسقطوهذا31[]ص،جملولاناقةفيهالمنكدر

>9(.الثوريعنباطلهذا*8(:"العلل"فيحاتمأبووقال

)0188(.رقم)1(

)2(.)6/103(

)3(.)3/157(

.(5/424):لميزانا(4)

الاصل.فيطمسبينهماما)5(

.2233/:لميزانا،3522/:لتهذيب،2664/:الكمالت)6(

رقمالبخاريوانظر."احاديث"ثلاثة:الزهرةكتابعن34(4/6)مغلطاينقل)7(

(.)3385

)313(.رقم)8(

التهذيب.فيحجرابنكلاممنهنالىإ)9(
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الثوريعنكثيرايخطئ:الدارقظنيقال"(:1)"الفتع"مقدمةوفي

".فقطزائدةعنحديثهمنإلاالبخاريعنهأخرجما:قلت.وشعبة

عنأتىقدكثيزا،يخطئضعيف:فقالالدارقظنيوأما:""الميزانوفي

بينالجمعفيجابرعنالمنكدربنمحمدعنمنكر،بخبرالثوري

)2(.حديثألفكذاكذايسقطهذا:الحفاظبعضقال.الصلاتين

)3(:المدنيالليثيصالحأبىبنداود117-

المرأسن.بينالرجليمشيأننهىع!ي!دالنبيأنعمرابنعننافععن

جماعة.وعنه

أعرفهلا:زرعةأبووقال.بهإلايعرفولا،عليهيتابعلا:البخاريقال

منكر.حديثوهوحد،وحديثفيإلا

يروي:حبانابنوقالمنكر.بحديثحدّث،مجهول:حاتمأبووقال

يتعمد.كأنهحتىالثقاتعنالموضوعات

البرخمي)4(:التميميسويدوفأبيبنداود118-

النسائي؟وقال،ويحمىحمدووثقه،ويعظمهيوثقهالثورفيكان،شيعي

يخطئ.")5(:الثقات"فيحبانابنوقال.بأسبهليس

)ص/422(.)1(

".حديثألف"مائة:فيهلكن31()9"الحاكم"سؤالاتفيالدارقطنيقاله)2(

.2991/:الميزان،3188/:التهذيب،2174/:الكمالت)3(

.2802/:لميزانا،3691/:التهذيب،2234/:الكمالت(4)

(5)/6(0.)28
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ضعيف.زائغ:الأزديوقال(.1)الشيعةغلاةمنكان:العقيليوقال

)2(:العنبريزيادبندرست32[]ص911-

البخاريوقال.لحديثاواهي:زرعةأبووقالشيء.لا:معينابنقال

الرقاشي،يزيدعنعامته:حاتمأبوزاد)3(.بالقائمليسحديثه:حاتمبوو

بحديثه.يعتبرأنيمكنليس

مأمنهالاحاديثتلكفيالبلاءيدرىفلاأيضا،ضعيفيزيدان:يعني

درست.من

)4(:جناحبنروح.12-

حاتم:ابووقال.منهاوثق-أخاهيعني-مرواننإلاثقة:دحيمقال

ليس:النسائيوقال.بالقويليسوروجبهما،يحتجولاحديثهمايكتب

.بالقوي

عنحديثهأحمدأبووالحاكمو]لعقيلينيالجوزجاعليهنكرو

له:يقالبيتالدنياالسماءفي"مرفوعا:هريرةبيعنسعيدعنالزهري

"."الميزانفيساقه.الحديثالمعمور...("البيت

منولا،هريرةبيأحديثمنأصلالهنعلملامنكر،أحمد:أبوقال

فيعديابنالتشيعفيبالغلوواتهمه".الشيعةمن"كان37(:)2/:المطبوعةفي(1)

83(.)3/:""الكامل

.2612/:الميزان،3902/:التهذيب،2433/:الكمالت)2(

"!"بالقديم:لىإالتهذيبفيالبخاريقولتحرف)3(

.2472/:لميزانا،3292/:التهذيب،2294/:الكمالت(4)
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.الزهريحديثمنولا،المسيببنسعيدحديث

عباسابنعنمجاهدعنحديثهمن)1(والنسائيالترمذيلهأخرج

)2(.عابد"ألفمنالشيطانعلىأشدواحد"فقيامرفوعا:

عنيرويجدا،الحديثمنكر:حبانابنوقالمنكر.:الساجيقال

لحديث.اهذاوذكر.بالوضعلهشهدالانسانسمعهإذاماالثقات

)3(:سليمانبرزافر121-

لحا.صارجلاكانداود:أبوزاد.ثقةداود:وأبومعينوابنحمدأقال

ووهم.مراسيلعنده:البخاريوقال

حديثهوالنسائيالبخاريعليهوأنكر.القويبذاكليس:النسائيوقال

احتلمتالذياليومكانلما:أنسعنسعيدبنيحيىعنمالكعن

..0)4(.فيه

مالك.عنبهتفرد:البخاريوقالمنكر.:النسائيقال33[]ص

الرقاد)5(:أبيبنزائدة122-

مرفوعةأحاديثأنسعنالنميريزيادعنيحدث:حاتمأبوقال

شيئا.لهيخرجلملنسائيو."ماجه"ابن:وصوابه،الاصلفيكذا(1)

.(222)ماجهابن(،6812)الترمذي(2)

.2532/:الميزان340،3/:التهذيب3،6/:الكمالت)3(

والخطيب232(،)3/:عديوابن2(،)56رقم""معجمهفيالمقريابناخرجه(4)

.(8494/):لمايخهرتا"في

.2552/:الميزان350،3/:التهذيب6-3،7/:الكمالت)5(
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نعتبرفكنازياد،غيرعنروىعلامولازياد،منأومنهندريولا،منكرة

بحديثه.

كانولو،زائدةمناومنهالبلاءيدرىفلا،ضعيفزياداان)يعني

منها(.حالهليعرف،لاعتبرتزيادغيرعنأحاديثلزائدة

.(1هو)منأدريلا:مرةالنسائيوقال.لحديثامنكر:البخاريوقال

فيواحداحديثالهأخرجهذاومع.بثقةليس:ومرة.لحديثامنكر:ومرة

)2(."الصغرىاللوطيةتلك":قول

.خبرهاعرفلاداود:أبووقال

)3(:مرزوقبنزهير122-

بنسعيدعنجدعانبنزيدبنعليعنزهيرعنغراببنعلي

منعه؟يحللاالذيالشيءما،اللهرسوليا:قالتأنها:عائشةعنالمسيب

،عرفناهقدالماءهذا،اللهرسوليا:قلت:قالت.والنار"والملحالماء":قال

بجميعتصدقفكأنماناراأعطىمنحميراء،يا":قالوالنار؟الملحبالفما

ذلكطيبمابجميعتصدقفكأنماملحاأعطىومنالنار،تلكنضجتما

رقبة،أعتقفكأنماالماء،يوجدحيثماءمنشربةمسلماسقىومن،الملح

احياها.فكأنماالماءيوجدلاحيثماءمنشربةمسلماسقىومن

نقلاينمنأعلم"لا-:لمغلطايتبعا-الكمالتهذيبحاشيةفيعوادبشارد/قال(1)

(691)8/:لاالكبرى"السننفيقاله:قلت.هو"؟منريادلا:النسائيقوللمزي

".مجهول"هووزاد:

98(.4رقم)7لاالكبرى"السنن2()

2.275/:الميزان30،35/:التهذيب3،38/:الكمالت)3(
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لا:معينابنوقال.مجهول،الحديثمنكر:البخاريقال34[]ص

معضلا.واحدّاحديثالهلان،معينابنيعرفهلمنما:عديابنقال.أعرفه

فيلجوزياابنوذكره(،)1ماجهابنأخرجهلحديثو

فيالهيثميضعفهوكذلكزيد.بنبعليعلهو")2(،"الموضوعاب

زيد.بنعليلضعف:قال"الزوائد")3(

بنوعليهذا،يحتملأراهماولكن،مضعفزيدبنوعلي!قالاكذا

)4(.أعرفهلا:معينابنقولوجهفهذا.ومدلسأيضامضعفغراب

)5(:علاقةبنزءلاد124-

ع!ير.النبيبيتأهلعنمنحرفاكان،المذهبسمئ:الازديوقال،وثقوه

محمود)6(:بنجبيرةبنزيد125-

:مرةوقال.الحديثمنكر)7(:البخاريوقالشيء.لا:معينابنقال

)2474(.رقم)1(

)0801(.رقم)2(

زيدبنبعليوضعفه"الزوائد"فيذكرهالذيفإن،قلمسبقوهو،المؤلفقالكذا)3(

فيالهيئمياما55(.)2/":ماجهبنئدزوفيالزجاجة"مصباجفيالبوصيريهو

ورواهباختصارماجهابن"رواه:قالثمذكرهفقد(133)3/:الزوائد"مجمع"

".لحديثامنكرمجهول:البخاريقالمرزوقبنزهيروفيهالاوسطفينيالطبرا

لوهميدرىفلايضعفممنغيرهلاسنادفيلان؛معينلابنامرهيتبينلماي)4(

.مرزوقبنزهيرغيرالواهميكونانيحتملإذ،ممن

3.038/:التهذيب،355/:الكمالت)5(

.2928/:الميزان،3004/:التهذيب،396/:الكمالت)6(

سهو."متروك":الاصل7()
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جدا،لحديثامنكر،لحديثاضعيف:حاتمأبووقال.لحديثامتروك

الساجي:وقال.بثقةليس:النسائيوقال.حديثهيكتبلا،لحديثامتروك

عنالنهيحديثيعنيجدا.منكربحديثالحصينبنداودعنحدث

)1(.مواطنسبعةفيالصلاة

)2(:الرقيحبانبنزيد3[ه]ص126-

عنحدث:العقيليوقالثقة)3(.:ومرةشيء.لا:مرةمعينابنقال

يحملباشا،برواياتهارىلا:عديابنوقال.عليهيتابعلابحديثمسعر

بعضا.بعضها

)4(:الحواربدبنزيد127-

ابنوقال.عيسىبنوفضل،الرقاشييزيدفوقوهو،صالحأحمد:قال

ضعيف.وهو،حديثهيكتب:ومرة.شيءلا:ومرة.صالح:مرةمعين

وقالبشيء.ليس،الحديثضعيفبصري:العجليفقال،جماعةولينه

لاموضوعةأشياءأنسعنيروي:حبانابنوقال.ثقة:سفيانبنلحسنا

عنروىالذيوهو..لها.المتعمدأنهالقلبلىايسبقحتىلها،أصول

".سنةدواءكانالشهرمنعشرةلسبحالثلاثاءيوماحتجممن":مرفوعاأنس

المخزومي،:ويقال)5(،الزرقيعياشأبو،عياشبرزيدا-28

34(.)6الترمذيطريقهمنأخرجه(1)

.2192/:الميزان،3404/:التهذيب3،73/:الكمالت2()

.المطبوع"تاريخه"فيوليست،الدارميعثمانعنعديبن1نقلهاية1الروهذه)3(

.2292/:الميزان،3704/:التهذيب3،75/:الكمالت(4)

.2592/:الميزان،3423/:التهذيب3،85/:الكمالت)5(
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:زهرةبنيمولى:ويقال

أبيبنوعمران،سفيانبنالاسودمولىيزيدبناللهعبدعنهروى

السلمي.(1أنس)

بالتمر)2(.الرطببيبععنالنهيفيواحداحديثاالسننأهللهروى

الترمذيحديثهوصحح.ثقة:الدارقطنيوقال.مجهول:حنيفةأبوقال

لحاكم.وحبانوابنخزيمةوابن

)3(:السري912-

اللغة:إمام)4(،الأنصاريزيدابو،ثابتبناوسبنسعيد.12-

لا،حديثهمنليسماعونابنعنيروي:حبانابنوقال،جماعةوثقه

فيهوافقبماإلاالاعتبارولاالاخبار،منبهانفردبماالاحتجاجيجوز

النبيعنهريرةأبيعنسيرينابنعنعونابنعنروىالذيوهو،الثقات

ابنحديثمن36[]صهووليس.للأجر"أعظمفانهبالفجر،"أسفرجم!:

بنرافعحديثمنالمتنهذاإنما،هريرةأبيولا،سيرينابنولا،عون

.معمولأومقلوبأنهأصحابناعواميشكلامماوهذا،خديج

":"التهذيبوفي،للمراجعةعلامةفوقهاووضع،نقطبلا!"أنس:الاصلفي(1)

المصادر.منوصوابه"ألش!

226(.4)ماجهوابن(،454)5النسائي(،221)5الترمذي336(،0)داودابو2()

أربعة.السرياسمهممن""التهذيبوفي،المؤلفلهبيضكذا)3(

.2631/:الميزان3،/4:التهذيب،3134/:الكمالت(4)
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زنبر)1(:أبيبنسعيدبنداودبنسعيد121-

)3(""الصحيحفيبهواستشهد)2(،"الادب"فيالبخاريعنهروى

ضعيف:زرعةأبووقال.وغيرهمامعينوابنالمدينيابنوضعفهتعليقا،

بحديثأبيهعنزيدبنخارجةعنالزنادابيعنمالكعنحدث،الحديث

أسهم.أربعةخيبريومالزبيرأعطىغغباللهرسولأن:حديثيعني...باطل

)4(:الوراقمحمدبنسيد122-

عنعنهحكواوقد.بذاكيكنلم:وقالأحمدعنهروبدبغداد.سكن

السخاء.فيمنكراحديثاعائشةعنعروةعنسعيدبنيحمى

الضعف.رواياتهعلىويتبين:عدبدابنوقال.وغيرهمعينابنوضعفه

ثقة،هو:لحاكماوقالعليها.يتابعلابأحاديثحدث:الساجيوقال

خيثمة.أبو]و[ضعفه

)5(:البصريالعلويقيسبنسلم133-

أحبسلم:زرعةبيلاوقيل.والساجيوالنسائيداودوأبوشعبةغمزه

ثلاثة،وحديثينانس!عنروىلانه؛سلم:قال؟الرقاشييزيدأوإليك

أكثر.ويزيد

2.323/:الميزان44،2/:التهذيب،3551/:الكمالت(1)

74(.)12رقمبعد)2(

4(.04رقم))3(

.2634/:لميزانا77،/4:لتهذيب،3491/:الكمالت(4)

2.377/:الميزان،4135/:التهذيب3،237/:الكمالت)5(
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الخمسة،نحولهمقل،سلم:عدقيابنوقالثقة)1(.:معينابنوعن

يرويهفيمايكنلمإذالاسيما،ضعيفأوصدوقأنهيعتبرلاالقدروبهذا

منكر.

)2(:التميميرجاءبنسلمة.134-ختق

ما:حاتمأبووقال.صدوق:زرعةأبووقال.بشيءليس:معينابنقال

37[]صحدث،وغرائبأفرادأحاديثه:عديابنوقال.بأسبحديثه

عنينفرد:الدارقطنيوقال.ضعيف:النسائيوقالعليها.يتابعلاباحاديث

بأحاديث.الثقات

)3(:وردانبنسلمة135-

ضعيف،لحديثامنكرأحمد:وقال.والقطانمهديابنعنهيرولم

وتدبرت،بقويليس:حاتمأبووقالبشيء.ليس:معينابنوقال.الحديث

والعجليوالنسائيداودأبوأيضاوضعفه.منكرةعامتهافوجدتحديثه

.عديوابنحبانوابنوالدارقطني

ثقةعنديهو:قالالمصريصالحبنأحمدأن)4(شاهينابنوحكى

لحديث.احسن

بنأحمدطهمان،بنومحرز،)ابنعنهخمسرواياتفيمعينابنعنتوثيقهجاء(1)

خيثمة.بيأابنروايةفيوضعفه(.شاهينابن،مريمبياابن،السلامعمد

2.937/:الميزان،4/441:التهذيب،3642/:الكمالت2()

"."التيمي:الحافظبخط""التقريبفيووقع

2.383/:الميزان،4/061:التهذيب،3562/:الكمالت)3(

.(68/)ص"الساقطلجزءا-الثقات"في(4)
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الأحمر)1(:خالدأبو،حيانبنسليمان126-

:مرةوقال.مرةمعينابنقالوكذا.ئقة:المدينيابنوقال.وكيععظمه

النسائي.قالوكذا،باسبهليس:ومرة.بحجةوليسصدوق

حجة؛بزيادتهيلزمممنليسالبزار)2(:وقال.ثبتثقة:العجليوقال

عنأحاديثروىقدوأنهحافظا،يكنلمأنهبالنقلالعلمأهللاتفاق

عليها.يتابعلموغيرهالاعمش

)3(:الطيالسيداودابوالجارود،بنداودبنسليمان127-

إنه:فقلت،صدوقثقة:فقالعنهحمدأسألت:الرازيمسعودأبوقال

له.يحتمل:فقال،يخطئ

الخطاكان،حديثهمقدارمعخطائهمقدارلىإنظرفاذامكثر،أنه)يعني

(.فيحتمل،بالنسبةقليلا

ألفبأربعينيحدثممنبعجبوليس:...عديابنوقال38[]ص

،غيرهيوقفهاأحاديثيرفعمنها،أحاديثفييخطئأنحفظهمنحديث

.غيرهيرسلهاأحاديثويوصل

)4(:التيميسفيانبنسليمان128-

بثقة.وليس،الهلالحديثالعقديعامرأبوعنهروى:معينابنقال

20.93/:الميزان،4/181:التهذيب3،271/:الكمالت(1)

5(.0)6/:مغلطايعنهنقلهكما"السعن"كتابفي)2(

.2393/:لميزانا،4/182:التهذيب،3272/:الكمالت)3(

.2993/:لميزانا،4/491:التهذيب،3028/:الكمالت(4)
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لحديث.امنكر:البخاريوقال.منكرةأحاديثروى:المدينيابنوقال

كلها،أحاديثثلاثةديناربناللهعبدعنروىوزاد:زرعةأبوقالوكذا

كلمةكذا،فهو،المعروفينعنالمنكرالمجهولروىوإذامناكير،يعني

ذكرها.

ضعيف:حاتمأبووقالمناكير.أحاديثله:شيبةبنيعقوبوقال

مناكير.أحاديثالثقاتعنيروي،الحديث

عبيداللهبنطلحةبنيحيىبنبلالعنرواه،الهلالوحديث:أقول

عليناأهله"اللهم:قالالهلالرأىإذاكانكيوالنبيأن:جدهعنأبيهعن

".اللهوربكربي،والاسلام(1)والسلامة،والايمانبالامن

عنسفيانبنسليمانعن)2(العقدي:قالثم""الميزانفيذكره

وسعيد(>نحنهؤسننزلتلما:قالأبيهعنعمرابنعنديناربناللهعبد

".لهحلقلماميسركلعمر،يا":فقال!النبيسألتا[50]هود:

غيرهما.لهظنما:عديابنقال

)3(:الدارانيالربيعأبو،عتبةبرسليمان93[]ص912-

محمد:بنصالحوقالشيء.لا:معينابنوقال.أعرفهلاأحمد:قال

يوثقانه.عماربنوهشامخارجةبنالهيثموكانمناكير،أحاديثروى

دحيم:وقال.الدمشقيينعندمحمودهوبأس،بهليس:حاتمأبووقال

.الميزانفيليستلسلامة""و(1)

"حدثنا(".:الميزانفي2()

.2404/:الميزان،4012/:التهذيب329،2/:الكمالت31(



إنه:قلت.ثقةمسهر:بيأعنزرعةأبووقال.المشايخعنهروىقد،ثقة

.يسيرةهي:قال.الدرداءبيأعنأحاديثيسند

)1(:القرشيقيسبنعطاءبنسليمان.14-

وكذا.لحديثامنكر:زرعةأبووقالمناكير.حديثهفي:البخاريقال

حديثه.يكتبوزاد:،حاتمأبوقال

عمهعنالجهنياللهعبدبنمسلمةعنيروي]شيخ[:حبانابنوقال

.الثقاتحديثتشبهلاموضوعةأشياءربعيبنمشجعةابي

منأومنهفيهاالتخليطأدريلا:قلت:قالثم""التهذيبفيذكره

؟.مسلمة

منهفالتخليط،موضوعةأشياءعمهعن...:فقاللما"الميزانفيوحكاها

يرويه-مامقداربالكثيروليس-أحاديثهفي:عديابنوقال.مسلمةمنأو

مسلمةعنمناكيرله""الميزانفيساقوقد.البخاريقالكماالانكاربعض

عمه.عن

قرم)2(:بنسلبمان141-

حديثيتتبعأبيكانأحمد:بناللهعبدوقال)3(.مسلملهأخرج

:وقال،سياهبنالعزيزعبدبنويزيدقرم،بنوسليمانالعزيز،عبدبنقطبة

كتب،أصحابوهم،وشعبةسفيانمنحديثاأتموهم،ثقاتقوبنهؤلاء

.04-24046/:الميزان،4/112:التهذيب،3392/:الكمالت(1)

.2904/:الميزان4/13،2:التهذيب،3592/:الكمالت2()

-المتابعاتفي264(0)واحدحديثا)3(
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منهم.أحفظوشعبةسفيانكانوان

[4.]ص.التشيعفييفرطكانلكنهباسا،بهارىلاايضا:أحمدوقال

.بذاكليس:زرعةأبووقالبشيء.ليس:ومرة.ضعيف:مرةمعينابنوقال

ضعيف.:النسائيوقال.بالمتينليس:حاتمأبووقال

أرقمبنسليمانمنخيروهوأفراد،حسانأحاديثله:عديابنوقال

معاذ-بنسليمانفيوقال.التشيعفيمفرطأنهعلىصورتهوتدلبكثير،

مناكير.يرويمابعضفي-:هوإنهوغيرهحاتمأبوقالوقد

ابنوقالمعا.الحفطوسوءالتشيعقيبالغلوغمزوه:الحاكموقال

ذلك.معالاخبارويقلب،الرفضفيغاليارافضياكان:حبان

قبلتناأهلفي:الحسنبنلعبداللهقلت:قال""الميزانفيلهوذكر

الرافضة.،نعم:قالكفار؟

.(1()غلوهعدمعلىيدلهذا:)أقول

".مسلمكلعلىفريضةالعلم"طلبمرفوعا:أنسعنثابتوعن

ثابت.عنسياهبنحسانورواه:قال

حتى،ضعيفةأخروجوهمنالحديثرويوقد،تالفحسان:أقول

سمعهسليمانأنوالاشبه.لغيرهحسنأنهالمتأخرينالحفاظبعضحكم

أعلم.والله.فيهخطأأودلسهثمغيرهأوحسانمن

الحسن،بناللهعبدعلىيردلمقرمبنسليمانأنعلىبناهلعلهالمصنففهمهما(1)

عنه.القولهذاكتمأو،عليهلردكالياكانفلوعته،لخبرانقلو[نه

66



عنالحارثبناللهعبدعنمرةبنعمروعنالاعمشعنوله

العاصأبيبنالحكمكان:قالعمروبناللهعبدعنالاقمربنزهير

مج!ي!اللهرسولفلعنه،قريشلىإحديثهوينقلعفي!،اللهرسوللىإيجلس!

القيامة.يوملىإصلبهمنيخرجومن

فعولإمامتهعلىفانه،الأعمشدلسهمماهذايكوننيبعدلا:أقول

وجهين:منلحديثاهذافيوالنكارة.ذلكلمثل

الوجه.هذامنالتفرد:الاول4[1]عر

(".القيامةيوملىإصلبهمنيخرج"ومن:قولهفي:الثاني

بطردهفعلا!كقي!مالنبيلعنهوقد،وجهغيرمنجاءفقدالحكملعنفأما

فيها.يجاورهأنكراهيةالمدينةمن

ثناالرشدينيمحمدبنأحمدطريقمن481()4/:"المستدرك"وفي

عنالشعبيعنسوقةبنمحمدعنالمحاربيثنامنصوربنإبراهيم

.وولدهالحكملعنع!يماللهرسولأنالزبير:بناللهعبد

.عديابنضعفهالرشديني:قالالذهبيتعقبه.صحيح:الحاكمقال

أبيعنالبنانيالحكمبنعليثناسليمانبنجعفرطريقمنوفيه

بنالحكمأن-:صحبةلهوكانت-الجهنيمرةبنعمروعنالجزريالحسن

عليه،له"ائذنوا:فقال،وكلامهصوتهفعرف!كقع!مالنبيعلىاستأذنالعاصبيأ

."...همماوقليل،منهمالمؤمنإلا،صلبهمنيخرجمنوعلىاللهلعنة

منلحسنافأبوواللهلا":الذهبيقال.الاسناد"صحيح":الحاكمقال

".المجاهيل
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عنروىالذيالحسنأبو:المدينيابنقال(:)1""التهذيبوفي

ابنعمرومنسمحأدريولا،مجهولالحكمبنعليوعنهمرة،بنعمرو

اسمههذاالحسنأبو)2(:""المستدركفيلحاكماوقاللا؟اممرة

!قالكذا.مامونثقةالرحمنعبدبنالحميدعبد

حزم)3(:ابيبنسهيل142-

حديثه،فييتابعلا:البخاريوقال.منكرةاحاديثروىاحمد:قال

حاتمأبيعنهذاونحو.عندهمبالقويليسأيضا:وقال.فيهيتكلمون

والنسائي.

عنينفرد:حبانابنوقال.ضعيف:مرةوقال،صالح:معينابنوقال

أفراديرويهمامقدار:عديابنوقال.الاثباتحديثيشبهلابماالثقات

العجلي.ووثقه[)4(.عنه]يرويهعمنبها[42]صينفرد

سعيد)5(:بنسوبد.مق143-

وقال.يدلسوكانصدوقا،كان:حاتمأبووقال.صالححمد:أقال

كتبهأما:زرعةأبووقال.حديثهمنليسمافيلقنعمي،قدكان:البخاري

نإ:معينلابنقلناايضا:وقالفلا.حفظهمنحدثإذافاما...فصحاج

)1(.)12/73(

)2(.)1/172(

.2434/:الميزان4،261/:التهذيب33،331-30/:الكمالت)3(

منسقطت"و"عنه(.054)3/":"الكاملمنلتصحيحو""يروي:الاصل(4)

"."التهذيب

.2438/:الميزان4،272/:التهذيب3،337/:الكمالت)5(
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عمرابنعننافععندروبيأابن[عنالرجالبيأ]ابنعنبيحلمسويدا

يبدأأنينبغي:يحعىفقال".فاقتلوهبرأيهديننافيقال"من:قال!والنبيأن

نجيح،بنإسحاقعنبهذابيحلمسويداإن:زرعةلابيقيل.فيقتلبسويد

إنهلسويد::)يعنيلهقيلعسى:قالثم.إسحاقحديثهذانعم،:فقال

فرجعهخطا(

:قالالاشعثبنسليمانأخبرنيمأمون،ولابثقةليس:النسائيوقال

.الدمحلالسعيدبنسويد:يقولمعينبنيحيىسمعت

عنعثمانبنحريزعنيونسبنعيسىعنحديثه:عليهنكرواومما

"تفترق:قالرفعهمالكبنعوفعنأبيهعننفيربنجبيربنالرحمنعبد

بهيستحلون،الرأييقيسونقومفرقةشرها،فرقةوسبعينبضعاالامةهذه

".لحلالابهويحرمون،الحرام

فيهالناسفتكلمحماد،بنبنعيميعرفإنماوهذا:عديابنقال

سرقهثم،لهلاسلاانه:ويقالالصارك،لنا...اه8ه)1(0. .ء..لحكمرولمبحرا

ضعفاء.قوم

معاويةأبيعنحدث:وقال،معينبنيحيىقيهنكلم:الدارقطنيوقال

شبابسيدالحسينو"الحسن:رفعهسعيدابىعنعطيةعنالاعمشعن

".لجنةااهل

معاوية.أبيعنباطلوهذا:معينابنقال

حتى،يحيىقالكماهذاانيطنيزلفلم:الدارقطنيقال43[]ص

.("مجراه":"و"التهذيب(،924)3/:""الكاملوفي،الاصلفيكذا(1)

96



بنإسحاقيعقوبأبيمسند"فيالحديثهذافوجدتمصر...دخلت

عنكريبأبيعنهرو-ثقةوكان-المنجنيقي"البغدادييونسبنإبراهيم

سويد.وتخلصسواء،سويدقالكما،معاويةأبي

مجاهدعنالقتاتيحيىأبيعنمسهرأبيعنحديثه:عليهأنكرومما

شهيدا".ماتوماتوعفوكتمعشق"من:رفعهعباسابنعن

بهذاحدثسويداأنمعينابنبلغلماأنهوالحاكمحبانابنذكر

أغزوه.لكنتورمحفرسليكانلو:قال،الحديث

سهلبنالفضللهوقال،معينبنيحيىسمعتداود:أبووقال

"أنبكر:أبيعنأنسعنالزهريعنمالكعنسويدزكريا،بايا:الاعرج

خرجتفرساعنديأنلو:يحم!فقال؟جهل"لابيفرساأهدى!ؤالنبي

.أغزوه

داود.أبوعنهروى.ثقةثقة:""تاريخهفيمسلمةوقال

ضعفه.فيمنزيادةوفيه،أخرىمناكير""الميزانفيوله

)1(:الكابيعمروبرسويد.سقمت144-

كان:حبانابنوقال.ثبتثقة:العجليوقال.والتسائي،معينابنوثقه

الواهية.المتونالصحاحالاسانيدعلىويضعالاسانيد،يقلب

هريرةأبيعنسيرينابنعنوهشامأيوبعنحمادعنعنهكريبأبو

علي.قولمنهذاوإنما،ما"هوناحبيبكأجيب":بحديث

.2434/:الميزان،4/277:التهذيب30،34/:الكمالت(1)
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من[44ص1والصلةالبرأبوابفي(1)الترمذيأخرجهلحديثا:أقول

هذامنالاسنادبهذاإلانعرفهلاغريبحديثهذا:قالثم)2(،الوجههذا

بنلحسنارواههذا،غيرباسنادأيوبعنالحديثهذارويوقد،الوجه

جميم،النبيعنعليعنلهباسنادأيضا،ضعيفحديثوهوجعفرأبي

قوله.موقوف!عليعنوالصحيح

[لطويل)3(:سلمبنسلام.ق145-

ليس:مرةوقال.معينابنعنونحوه.منكرةأحاديثروىحمد:أقال

ثنا]إبراهيمبنإسحاقثنا:قالالجارودابنأنإلاكثير،فيهوالكلامبشيء.

ثقة.وكانالطويلسلامثناعيسىبن[إسحاق

وقتلمجمالنبى"أن:أنسعنحميدعنحديثه)4(:عليهأنكرومما

.يوما"أربعينللنفساء

:الثوريسفيانأختابن[لثوري)5(،محمدبنسيف146-

داود.وأبومعينابنوكذبه.لحديثايضعكانحمد:أقال

عنالنهديعثمانأبيعنالاحولعاصمعنحديثه:منكراتهشهرو

)7991(.رقم)1(

لا..."الكروخي(:نسخة-ب134و)قالمطبوعالترمذيفيو.الاصلفيكذا2()

..".الوجههذامنإلاالإسنادبهذانعرفه

2.365/:الميزان،4281/:التهذيب3،343/:الكمالت)3(

منكراته.من933(/1)":"المجروحينفيحبانابنذكره4()

.2644/:الميزان4/69،2:التهذيب34،35/:الكمالت(5)
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الحديث..".ودجيلدجلةبينمدينة"تبنىمرفوعا:البجلياللهعبدبنجرير

بغداد.شانفي

كان:بقولهحمدأوأعله،عاصمعن(1)المحاربيأيضارواهوقد

(.فدلسه:)يعني.منهسمعهالمحاربيوأظن،لسيفجليساالمحاربي

رواهمنكل:فقال.سفيانعنرواهأبانبنالعزيزعبدإنلاحمد:قيل

.كذابفهوسفيانعن

كان:فقالجابر.بنمحمدعنحدثناهلويناإن:لهقيل4[ه]ص

.كذبالحديثوهذا:قال.كتابهفيلحقأربماجابربنمحمد

.وغيرهلحديثاهذافيكذبوهأبانبنوعبدالعزيز:أقول

هذاطرقبسياقبغداد")2("تاريخمقدمةفيالخطيباعتنىوقد

وتعليلها.لحديثا

)3(.جمتهترفييأتيكماسيف،بنعماررواهوقد

سوار)4(:بنشبابة147-

وقال.عنهرجعأنهزرعةأبووذكر.الإرجاءعليهعابوا،عندهمثقة

شبابةروى:لهوقيل،المدينيبناللهعبدبنعليسمعت:شيبةبنيعقوب

به،عاصمعنلمحاربيعناحمديرويهللحديثواحدسندالمصادرفيالذي(1)

سندين.فظعهاالمصنفعلىاشتبهانهفالظاهر

)2((1/.)28-35

2(.)80برقم)3(

.2054/:الميزان400،3/:التهذيب3،357/:الكمالت(4)
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عليئ:فقالالدباء،فييعمربنالرحمنعبدعنعطاءعنبكيرعنشعبةعن

أنهإلاصدوقا،شيخاكان-؟شبابة:يعني-ذاكفيتقولأنتقدرشيءأي

يجيءأنألفينوألفارجلمنسمعلرجلينكرولابالارجاء،يقولكان

غريب.بحديث

شبابة.غيرشعبةعنرواهأحداأنيبلغنيلمحديثوهذا:يعقوبقال

بدر)1(:أبو،السكونيقيسبنالوليدبنشجاع148-

:مرةوقال.مرةمعينابنوغمزهصدوقا.لحاصاشيخاكانأحمد:قال

بحديثه.يحتجلا،بالمتينليسلينشيخ:حاتمأبووقال.ثقة

لينوشجاعمنكر،وهو،العربفيقابوسحديثروى:مرةوقال

صحاحا.أحاديثروىعلقمةبنعمروبنمحمدعنأنهإلا،لحديثا

عنشجاعرواهالعربحديث)2(:الرحمنعبدقال46[أص

قال:سلمانعن-جندببنحصينواسمه-أبيهعنظبيانأبيبنقابوس

يا:قلت:قال.دينكفتفارقتبغضني،لا،سلمانيا"غ!ي!:اللهرسوللي

".فتبغضنيالعربتبغض:قال؟اللههداناوبك،أبغضكوكيف،اللهرسول

ذكره:قالالوليدبنشجاعحدثنا4(:04)5/"المسند"فيأحمدرواه

...سلمانعنأبيهعنظبيانأبيبنقابوس

منيع،بنوأحمد،الأزدييحيىبنمحمدثنا)3(:الترمذيوأخرجه

.2454/:الميزان313،/4:التهذيب3،366/:الكمالت(1)

المعلمي.الرحمنعبد،المصنفهو)2(

)2793(.رقم)3(
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ظبيانأبيبنقابوسعنالوليدبنشجاعبدربوحدثناقالوا:واحدوغير

....سلمانعنأبيهعن

بنشجاعبدرأبيحديثمنإلانعرفهلا،غريبحسنحديث:قالثم

مات،سلمانيدركلمظبيانابو:يقولإسماعيلبنمحمدوسمعتالوليد،

علي.قبلسلمان

كان:حنبلبنأحمدقال")1(:"التهذيبمنظبيانأبيترجمةوفي

مسعود،ابنأدركقد:حاتمابووقال.سلمانمنسمعيكونأنينكرشعبة

لهيثبتولا،العربحديثسلمانمنسمعظنهولامنه،سمعظنهولا

وجرير.عباسابن:لهثبتوالذيعلي،منسماع

أدركه.ولامعاذايلقلم:حزمابنوقال

نعم.:قالوعليا؟عمرظبيانأبوألقي:الدارقطنيوسئل

الاعمشحديثعنيحىسالت:الدوريعباسقال:ذلكقبلوقال

ليس:يحيىفقالاتخذ)2(مالا.،ظبيانباياعمر:ليقال،ظبيانبيعن

ذاك،كهيلبنسلمةعنه)3(وروىعلي،عنيرويالذيظبيانأبوهذا

القرشي.هواخر،ظبيانأبو

)1(/2(.)937-038

تهذيبو"(،2913)الدوريروايةمنوالتصحيحتجد""ا:"و"التهذيبالاصل2()

2(.01)2/:"الكمال

الصوابوهو(ععه)؟بعدهافكتبالمصنفواستشكلهاخطا،""عن:التهذيبفي)3(

المصادر.منأثبتعاهالذي
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طريقمنالحديث86()4/":المستدرك"فيالحاكمخرجو

أبيبنقابوسثناالوليدبنشجاعبدرأبوثنارستمبنمهديبنأحمد

.فذكره...سلمانعنأبيهعنظبيان

.(1فيه)مملمقابوس:فقالالذهبيتعقبهالاسناد.صحيح:لحاكماقال

فيترجمتهوراجع.وثقوقد،الحديثصالحقابوس:أقول

2(.")التهذيب"

)3(:الواعظالمريبشيربنصالح914-

فيلهوذكر.حديثهفيإسقاظهوعلى،دينهفيفضلهعلىاتفقوا

جهةمننكارتهاوانما،معناهينكرمافيهاليس،أحاديثعدة"الميزان"

التفرد.

)4(:المدنيزائدةبنمحمدبنصالح.15-

حديثهوليس،ضعيف:معينابنوقالبأسا.بهرىماأحمد:قال

منكر:البخاريوقال.بالقويوليس،حديثهيكتب:العجليوقال.بذاك

رفعه:عمرعنأبيهعنسالمعنروىحرب،بنسليمانتركه،الحديث

فيقاللكنه4(؟554/215،)1/":"التلخيصمنمواضعفيالذهبيوضعفه(1)

مؤلفاتمن"المستدركتلخيصو"".الحديث"حسن36(:4/)":الاسلام"تاريخ

القديمة.الذهبي

(2)/8(503-60.)3

.33/:الميزان382،/4:التهذيب،3024/:الكمالت)3(

.313/:الميزان،4/104:التهذيب،3435/:الكمالت(4)

75



"صلواءسؤالنبيقالوقد،عليهيتابعلا"متاعهفاحرقواغلتموهوجد"من

متاعه.يحرقولم48[]ص"صاحبكمعلى

وهو،الغلولفيالحديثبهذايحتجونأصحابناعامة)1(:وقال

عليه.يعتمدلاهذاوصالح،أصللهليسباطلحديث

لنسائي.وداودأبوولينه.لحديثاضعيف:حاتموابوزرعةأبووقال

"،"الميزانفيذكرهوقدقصة)2(،يتضمنالغلولفيحديثه:اقول

لاننظر؛فيهااللهرحمهالبخاريذكرهاالتيوالحجة.أخرىأحاديثوذكر

،ماتقدكان،متاعهبتحريقيأمرولم"صاحبكمعلى"صلوا:فيهقالالذي

وإنما،لهعقوبةالميتمتاعتحريقفيوليسللغال،عقوبةالمتاعوتحريق

علىالغالمتاعبتحريقالامرفيحمل.الوارثوهو،بغيرهإضرارمحضهو

حي.وهوغلولهعرفإذاما

الحكمهذايكونأناستبعادمعالتفرد)3(،إلاالنكارةمنيبقفلم

النقل.هذاإلاينقللاثممشروعا

،بالبصرةعنهيحدثلاحرببنسليمانكان:سفيانبنيعقوبقالوقد

البخاريهاي(1)

قال.وغيرهم.(441)حمدوا27(،)13داودوابو(،1641)الترمذياخرجه2()

البخاريكلامنحووساق...الوجههذامنإلانعرفهلاغريبحديثهذا:الترمذي

"الكبير":فيالبخاريكلاموانظر25(.)4الكبير""العللفيمنهواكثرونحوههنا.

76(.2)"لاوسطو"(،4/192)

منالظاهر؟اللهعمدبنسالممثلعنزائدةابيبنصالحتفرديحتملوهل)3(

ضعيف.انهترجمته
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وقالوا:،حالهوعرفوهعليهأثنوا،المدنيينمعوالتقى،مكةعلىاستقضيفلما

بمكة.عنهفحدثوجهاد،غزوصاحبزهادنا،ومنخيارنا،منكان

:(1)الواسظيحمرةبنالضخاك[94]صا-51

بثقة.ليس:والدولابيالنسائيوقالبشيء.ليس:معينابنقال

وقال.مجهول،لحديثامنكر:البخاريوقال:""الميزانوفي

ثقة.:راهويهبنإسحاق

روىراهويهبنإسحاقأن:للبخاري"الضعفاء"عن""الميزانوفي

عنالواسطينصيرةأبيعن،واسطيحمرةبنالضحاكحدثنيبقيةعن

"من:رفعاهالصديقبكروأبيحصينبنعمرانعنالعطارديرجاءأبي

لىإالمشيفيأخذوإذا،وخطاياهذنوبهعنهكفرتلجمعةايوماغتسل

أجيزلجمعةامنفرغفإذا،سنةعشرينعملخطوةبكللهكانلجمعةا

".سنةمائتيبعمل

يوثقثم!هذا؟بمثليحدثكيف،إمامتهمعإسحاقمنالعجب:أقول

وأبو،ذلكيبينأنعليهفكان،غيرهمنفيهالعلةكاثتفإن.!الضحاك

صالح.:معينابنوقالحمد،أوثقهالواسطينصيرة

فيهالذنبجعلأنهفالظاهر،الحديثهذابلغهكانفإن؛معينابنفأما

فيكلاماعنهينقلوالمفإنهم،يبلغهلمفكأنهأحمد؛وأما.للضحاك

.الضحاك

بضم:وحمرة3.36/:لميزانا،444-4/434:التهذيب،3473/:الكمالت(1)

المهملة.وبالراء،المهملةلحاءا
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نأفيمكن،التسويةيدلسفانه،لبقيةفيهالذنبيجعلأنيمكن..نعم

بيونصيرةأبيبينأو،نصيرةبيوالضحاكبينفاكثررجلاأسقطيكون

بقية.أسقطهلمن5[0]صالمباشرالذنبويكونرجاء،

)1(.توسعربمااللهرحمهإسحاقأنعلىهذادلفقد،حالكلوعلى

أبوثناالواسطيوزيربنمحمدحدثنا)2(:"الترمذيجامع"وفي

عنحمرةبنالضحاكعنالواسطييحمىبنسعيدهوالحميريسفيان

اللهسيح"من!رو:اللهرسول[]قال:قالجدهعنأبيهعنشعيببنعمرو

بالغداةمائةاللهحمدومنمرة،مائةحجكمنكان،بالعشيومائةبالغداةمائة

مائةغزا:قالأو،اللهسبيلفيفرسمائةعلىحملكمنكان،بالعشيومائة

منرقبةمائةأعتقكمنكان،بالعشيومائةبالغداةمائةاللههللومن،غزوة

اليومذلكفييأتلمبالعشيومائةبالغداةمائةاللهكبرومن،إسماعيلولد

".قالماعلىزادأوقال،مامثلقالمنإلاأتى،مماباكثرأحا

غريب.حسن:الترمذيقال

يصنعلم":قال،تحسينهالترمذيعلى")3(الميزان"فيالذهبينكرو

شيئا".

داود.أبووثقه4(:)سفيانأبوالواسطيالحميرييحتىبنسعيد:أقول

التوثيق.فييعني(1)

3471(.)رقم)2(

"!"يضعلىإ""يصعفيهوتحرفت37()3/)3(

99(.)4/:""التهذيبفيترجمته)4(

78



(1")"الصحيحفيالبخاريلهوأخرجصدوقا.كان:شيبةأبيبنبكرأبووقال

لحديثاهذاالترمذيلهوأخرجشاهد،له)ق(سورةتفسيرفيواحداحديثا

")2(.الفتح"مقدمةمنيعلمكمافقط،

علىفالحملهذا.مثليحتمللاجدهعنأبيهعنشعيببنوعمرو

أعلم.والله.الضحاك

الأملوكي)3(:لمثنىاأبو،ضمصم51[]ص152-

منه.يقبلفلا،ثقةالبر:عبدابنقولوأما،مجهول:القطانابنقال

البر.عبدابنأوالدارقطنييوثقهأنبينفرقلابأنهالمواقابنتعقبه

حجير)4(:بنطالب153-

.لحالامجهول:القطانابنقال.ثقةالبر:عبدابنقال

زياد)5(:بنطارق154-

:خراشابنقال.الأعلىعبدبنإبراهيموعنه.المخدجقصةعليعن

.مجهول

"إنمرفوعْا:عليعنروىوقد)6(.الطفيلأبيبنسلمةفيقالوكذا

)9484(.رقم)1(

)ص/427(.)2(

.4/634:التهذيب،3488/:الكمالت)3(

.347/:الميزان5،8/:التهذيب،3494/:الكمالت4()

.53/:التهذيب،3194/:الكمالت)5(

2.381/":"الميزانو4،77/الكبير:التاريخ:فيترجمته)6(

يصح.ولا:لحديثاذكرأنبعدالبخاريوقال
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".الجنةفيكنزالك

1(:)القرشيزيدبنطلحة155-

وقال.الحديثيضعكانبشيء،ليس:المدينيوابناحمدقال

لحديث.امنكر:وغيرهموالنسائيحاتمبووالبخاري

أحاديث:""الميزانفيلهوذكر

قال!ماللهرسولانجابرعنعطاء،عن،حسانبنعبيدةعنمنها:

".الاخرةفيووليالدنيافيولي"أنتلعمر:

نحنبيناجابر:عنالكيخاراني،عطاءعن،حسانبنعبيدةعنومنها:

وعليوعثمانوعمربكرأبومنهم،المهاجرينمننفرفيع!ميماللهرسولمع

".كفئهلىإرجلكل"لينهض:فقالوسعد،عوفوابنوالزبيروطلحة

".لاخرةوالدنيافيولتىأنت":قالثم،فاعتنقه،عثمانلىإلمج!هوونهض

"منمرفوعا:أنسعنكثيرابيبنيحيىعنالاوزاعيعنو!ها:

".مروءتهمنونقصت)2(،خبثهفيزادتبالفارسيةتكلم

موضوعة.أحاديثستةفذكر..وبالإسناد.:قال

"لامرفوعا:عائشةعنعروةعنالزهريعنعقيلعنومنها:52[]ص

3.52/:الميزان5،15/:التهذيب3،405/لكمال:ت)1(

"الميزان"وفي"."حسنهالاصلففي،شتىانحاءعلىجاءتالكلمةهذه)2(

88(/4):""المستدركوفي.""خبه(:مخطوط701ق2/)(4/901):("و"الكامل

2(:13)6/:"الباريو"فتح(،1)487"و"الموضوعاتالازهر(،-خا44ق/4)

المصادر.بعضفيأخرىبتحريفاتوجاءت.الاصحوهو.""خبثه
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يشاور".حتىأمرامنكمأحديبرمن

عقيل.عنباطلهذا:قال

)1(:اللهعبيدبنطلحةبنيحيىبن156-طلحة

معينابنوقال.بالقوييكنلم:القطانيحيىعنالمدينيابنقال

وقال.صالح:والنسائيزرعةأبووقال.ثقة:شيبةابنويعقوبوالعجلي

لحديث،احسن،الحديثصالح:حاتمأبووقال.الحديثمنكر:البخاري

نكرإنما...لحديثاصالح:ومرة.ثقة:مرةأحمدوقال.الحديثصحيح

".الجنةعصافيرمنعصفور":حديثعليه

يستنكرهلمفمن؛لحديثاهذاعلىطلحةحالمدارهذا،فعلى:أقول

منو،لحديثامنكر:قال-البخاريوهو-ألبتةاستنكرهومنمطلقا،وثقه

لينه.فيهتردد

عنوكيعطريقمن")2("الصحيحفيمسلمأخرجهلحديثوا

قالت:المؤمنينأمعائشةعنطلحةبنتعائشةعمتهعنيحيىبنطلحة

الله،رسوليا:فقالتالانصار،منصبيجنازةلىإ!اللهرسول"دعي

وأ:قال.يدركهولمالسوءيعمللم،لجنةاعصافيرمنعصفورلهذا،طوبى

أصلابفيوهملهاخلقهمأهلا،للجنةخلقاللهإن؟عائشةياذلكغير

ابائهم".أصلابفيوهملهاخلقهمأهلا،للناروخلقابائهم،

طلحة.عنكلاهما،الثوريوسفيانزكريا،بنإسماعيللىإأسندهثم

.357/:الميزان،527/:التهذيب،3415/:الكمالت(1)

رقم)2662(.2()
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".حديثهنحووكيع"بإسناد:قال

"انفرد:قالثمطلحةعننعيمأبيعن":"الميزانفيالذهبيوذكره

".وجهغيرمنفجاءاخرهأما،الحديثبأول

ثناحرببنزهير53[]صحدثني:طلحةحديثقبلمسلمقال:أقول

عنطلحةبنتعائشةعنعمروبنفضيلعنالمسيببنالعلاءعنجرير

عصافيرمنعصفور،لهطوبى:فقلتصبيتوفي:قالتالمؤمنينأمعائشة

النار،وخلقلجنةاخلقاللهأنتدرين"أولاع!يو:اللهرسولفقال.لجنةا

أهلا؟".ولهذهأهلا،لهذهفخلق

1(:النجود)بيأابنوهو،بهدلةبنعاصم.54[ع]صا-57

أحمد:وقال.حديثهفيالخطأكثيركاننهإلا،ثقةكانسعد:ابنقال

وقال.ثقةوكان...:العجليوقال.منهأحفطالاعمشوكان،ثقةخيراكان

فقال،:ثقةزرعةأبووقال.ثقةوهو،اضطرابحديثهفي:سفيانبنيعقوب

نأمحلهوليس،الحديثصالح،الصدقمحلعنديمحله:حاتمأبو

بالحافظ.يكنولم،ثقةهو:يقال

)2(:الحصالسكونيحميدبنعاصم.سقتمدا-58

بنعوفوعن.لجابيةباعمرخطبةوشهدمعاذ.أصحابمنكان

لهيكنلمالبزار:وقال.ثقة:الدارقطنيقال.جماعةوعنه.وعائشةمالك

ثقة.أنهنعرفلا:القطانابنوقال.حديثهبهنعتبرماالحديثمن

.371/:الميزان5،38/:التهذيب4،5/:الكمالت(1)

.504/:التهذيب4،7/:الكمالت2()
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)1(:ضمرةبنعاصم915-

علي.عن

.-الحالمجهوليريد-.مجهول:الشافعيقال

وقال.لحارثاحديثعلىعاصمحديثفصلنعرفكنا:الثوريقال

عمار:ابنوقال.معينابنعنونحوه.لحارثامنأعلىعاصمأحمد:

النسائي:وقال.ثقة:و]لعجليالمدينيابنوقال.لحارثامنأثبتعاصم

.بأسبهليس

وقبلهم-تييأكما-حبانوابن،عديوابن،نيالجوزجاولينه[5ه]ص

.المباركابن

عنهاللهرضيعليعنعاصمحديث5(1)3/""السننفيالبيهقيذكر

بنعاصمبهتفرد:قالثمالنهار،فيركعةعشرةستع!يوالنبيتطوعفي

فيفيطعن،يضعفهالمباركبناللهعبدوكانعنه،اللهرضيعليعنضمرة

)2(.الحديثهذاروايته

.366/:لميزان،5/54:التهذيب،4/01:الكمالت(1)

:الترمذيوقال(،1611)ماجهوابن87(،4)والنسائي(،95)9الترمذيورواه2()

رويشيءاحسن-:راهويهبنيعني-هيمإبربنإسحاقوقال.حسنحديثهذا"

يضعفكانانه:المباركبناللهعبدعنورويهذا.النهارفيمج!بحالنميتطوعفي

جمتيالعبيعنهذامثليروىلالانه-؛اعلموالله-عندناضغفهوانما.لحديثاهذا

اهلعندثقةهوضمرةبن.ـوعاصمعليعنضمرةبنعاصمعنالوجههذامنإلا

نعرفكنا:سفيانقال:القطانسعيدبنيحيىقال:لمديعيبنعليقال،العلم

اهـ."الحارثحديثعلىضمرةبنعاصمحديثفضل
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أبوعنهوروى،الحارثمنقريبعنديهو(:)1لجوزجانياوقال

كانأما!اللهلعبادفيا.ركعةعشرةستغ!ييهالنبيتطوعفيحديثاإسحاق

.؟!.الركعاتهذهيحكيخمي!النبيزواجوالصحابةمنلاحدينبغي

الابلمنوعشرينخمسفيأن:فروىواتفاقها،الأمةعاصموخالف

الغنم.منخمسا

عليها،الثقاتيتابعهلا،باطلةبأحاديثعليعن:فقالعديابنوتبعه

منه.والبلاء

قولهعليعنيرفعالخطأ،فاحش،لحفظارديءكان:حبانابنوقال

.لحارثامنحالاأحسنأنهعلى،التركفاستحقكثيرا،

علىالجوزجانيتعصب:فقالالجوزجانيكلامحجرابندفع

أخصعائشةهذه.روىفيماعاصمعلىإنكارولا،معروفعليأصحاب

فليسعليا.سلع!م!:النبيأحوالمنشيءعنلسائلهاتقولع!م!النبيازواج

سيماولا،بخلافهالصحابةمنغيرهيرويهشيئاالصحابييرويأنبعجب

عاصم.بعدممنفيهالافةفلعل،الغنمحديثوأما.التطوعفي

نأيعني":نيالجوزجاكلامبعضذكربعد"الميزان"في:أقول56[]ص

أنهينقلضمرةبنوعاصمهذا،خلافعنهحكواوغيرهماعمروابنعائشة

".ذلكعلىيداومكانالسلامعليه

وقول،بهاحتجفيماالكلامولكن،معروفالجوزجانيتعصب:أقول

الخفين،علىالمسحفيالتوقيتعنسألهالمنقالتهعليا""سل:عائشة

.(324-4/)ص:،الشجرة"في(1)
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ميعيسافركان"فانه:روايةوفيمني"،بذلكأعلمفانهعليا،"سل:فقالت

معهيتشهدولمسفر،كلفييتكررلاالتوقيتبيانأنومعلوم.!"النبي

الذيالتطوعأما.بهجهلهامنيتعجبلاهذافمثل،أسفارهجميععفع!مالنبي

بد)1(.ولاعجيببهفجهلهايوم،كليتكرر

يتابعهفلمع!يو،النبيعنعليعنعاصمتفردهناالمستنكرأنعلى

إنما،لجوابافيوالاقرب.!ك!ييالهالنبيعنأحدمثلهروىولاعلي،عنأحد

المداومة.نقلدعوىردهو

شعبةعنغندر(:...162)1/أحمد""مسندفيكما،الحديثولفظ

اللهرضيعلياسألنا:يقولضمرةبنعاصمسمعت:قالإسحاقأبيعن

ههنامنالشمسكانتإذا...":فقالالنهار.منع!يالهاللهرسولصلاةعنعنه

ههنامنالشمسكانتوإذا،ركعتينصلىالعصرعندههنامنكهيئتها

وبعدهاأربعا،الظهرقبلويصليأربعا،صلىالظهرعندههنامنكهيئتها

."...أربعاالعصروقبل،ركعتين

ذلك.تكررتقتضيأنهاالامرغاية،المدوامةتقتضيلافالعبارة

عليها"،يداومما"وقل:لحديثاآخرالبيهقيعندروايةفيأنعلى

عليها".يداوممن"وقل:وغيرهأحمد""مسندفيلكن

فيجاءتقدبعدها،والركعتانالظهر،قبلوالاربعهذا،57[]ص

إلايروهلمحديثمنكم:قائلقالفإن":فقال)37(كتابهفيهذانيالجوزجاذكر(1)

لهايعودلالعلهبالحكمةبالكلمةفيتكلميجلسع!حالنبيكان.صدقت:قيلحد!و

فلا.عليهايداومكان-عاصمقالكما-ركعاتوهذا،رجلعنهفيحفظها،دهرهآخر

اهـ."يشتبهان
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الاربعوكذلك(،)1"الصحيح"فيعائشةحديثمنمنها:أخر،أحاديث

وسنده)2(،وغيرهداودأبيعندعمرابنحديثمنجاءتقدالعصرقبل

.قوي

العصرعندتكونكماالمشرقمنالشمسكانتإذاالركعتانوكذلك

.وجوشـأخرىمنجاءتوقد،الضحىركعتاهي،المغربمن

الانكار.محلفهي،الزوالقبلالأربعوتبقى

هذاولكن،الايامبعضفيصلاهاغ!روولعله،صلاةوقتالوقتنعم،

بعضفيتطوع!ي!لعله:يقالكما،مطلقنفلأنهاعلىمبنيالاحتمال

نافلةأنهاتقتضيعاصمروايةولكنراتبتهما،غيرلعصروالظهربينالايام

أعلم.والله.موقتة

موضعين:فيفمخالفته،الزكاةفيحديثهماو

خمس"وفي:قالأنلىإ،معروفهوكماالابلصدقةذكرأنه:الاول

...".وثلاثينخمسإلىمخاضابنةففيهازادتفاذا،شياهخمسوعشرين

وثلاثين.خمسلىإمخاضبنتوعشرينخمسفيأنعليهوالمتفق

زادتفاذا":عاصمعنإسحاقأبيعنالثورقيروايةفيأن:نيالثا

".الفريضةتستأنف،ومائةعشرينعلىالابل

كلوفيحقة،خمسينكلفييكونبلتستانف،لاأنهاوالمعروف

أبدا.لبونبنتأربعين

73(.0رقم)مسلماخرجه(1)

.(0895)حمدوأ(،43.)رقملترمذيو(،2711)رقمداودأبو2()
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عاصمعنإسحاقبيأعنوزهيروشريكشعبةرواهوقد58[]ص

أربعينكلوفي،حقةخمسينكلففيومائةعشرينعلىزادتفإذا":فقال

".لبونبنت

نفسه،عاصممنإماوالخطأخطأ،أنهعلىفاتفقوا؛الاولالامرفأما

لى.أووعاصم،إسحاقبيأمنوإما،كلامهمطاهروهو

الحارثوعنضمرةبنعاصمعن:إسحاقأبيعنجاءقدأنهعلى

.(1داود)أبورواه...عليعنالأعور

قوي،غيرالحارثكانوان،الجملةفيعاصمتوبعفقدهذاوعلى

.لحارثامنبالسماعيصرحولممدلسإسحاقأبولكن

على-كلامهظاهرفي-بالغلطأحالمعينابنفان؛الثانيالامروأما

ابنبأنسفيانبنيعقوبورده.الثوريعنالراوي،القطانسعيدبنيحيى

علىهذاالعلمأهلأنكروقد:قال،الثوريعنأيضارواهقدالمبارك

عاصم.

.الثوريعلىبالغلطأحالإنمامعينابنأنيحتملأنه)2(البيهقيوذكر

عنإسحاقبيأعنرووهوزهيراوشريكاشعبةأنتقدموقد:أقول

منللجوادلابدولكن،متقنإماموالثوري.الثوريقالمابخلافعاصم

.كبوة

النخعي،إبراهيمعن95[]صيوافقهماجاءقدنيالثاالامرهذاأنعلى

)1572(.رقم)1(

.(-4/2939):"الكبرى"السعن2()
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.العراقأهلبعضبهوأخذ

عاصمبعدممنفيهالافةفلعلحجر:ابنقولأنهناوالمقصود

الجوزجاني.عناهالذيوهو،الاولالامرلىإبالنسبةضعيف

أبيبنحبيبوأما،الحديثصالح"هو)1(:الدارقطنيقالوقدهذا،

".منهيسمعلمحبيباأنوأحسبمناكير،عنهفروىثابت

قالوقد،مدلسفحبيب،الجملةفيمنهسمعأنهفرضوعلى:أقول

يصح.شيءضمرةبنعاصمعنلحبيبليسداود:أبيعنالاجري

والله.فيهيخالففيمابحجةوليس،صدوقعاصماأنيتحزر:والذي

أعلم.

بنعمربنعاصمبنحفصبنعمربنعاصم.16-

)2(:الخطاب

منكر:البخاريوقال.ضعيف:حاتموأبومعينوابنحمدأقال

.اخرونوضعفه.لحديثا

وعاب.فيهمفعده،ثقاتإخوةأربعة:المصريصالحبنحمدأوقال

اما"."التهذيبفيكلامهنصوهو"البزار"صوابه،قلمسبقوهوالاصلفيكذا(1)

سننفيالضعافالاحاديثتخريجفيكمانظر""فيه:فيهقالفقدرقطنيالد

)مننظرو225(،/)1":"السعنمنعليهكلامهوسقط()164رقم"الدارقطني

تحقيق.(والتعديللجرحافيرسائلثلاثضمن2-60:الدارقطنيفيهتكلم

.ردعامرد/

.9607-3/:الميزان،515/:التهذيب،4/41:الكمالت2()

88



صالح.بنأحمدعلىالقولهذاالنسائي

رسولأنعمر:ابنعنديناربناللهعبدعن")1("الميزانفيلهوذكر

:وقالمحللا،بينهماوجعلستقا،بينهماوجعل،الخيلبينسابقءلمجيبمالله

حافر".اونصلفيإلاسبقلا"

".الحلاقعليهوجبفقدسهرلبد"منمرفوعا:وبه

لحديث.ا."..عمرثمبكر،أبوثم،الارضعنهتنشقمنأولأنا":وبه

الحصر".بظهورعليكنثمهذههيإنما":وبه

)2(:هلالبنعاصم06[]ص161-

عنمناكيربأحاديثحدث:زرعةأبو.وقالضعيف:معينابنقال

والبزار:داودأبووقال.الصدقمحله،شيخ،صالح:حاتمأبووقال.أيوب

.بالقويليس:النسائيوقال.بأسبهليس

عنالقطعييحيىبنمحمدعنصاعدابنعنعديابنروى

جدهعنأبيهعنشعيببنعمروعنالمعلمحسينعنراشدبنمحمد

".نكاحبعدإلاطلاقلا":حديث

ابنعنناعنأيوبعنهذاعاصمعنالقطعيعنصاعدابنوعن

مثله.رفعهعمر

علة.لهعرفولامنه،إلاسمعناهوماصاعد:ابنقال

غيرها.عديابنلهوساق231(22-9)5/":"الكاملعننقلا(1)

3.72/:الميزان،558/:التهذيب41،2/:الكمالت)2(
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القطعي،فوائدليإفأخرج،عروبةلابيذلكفذكرت:عديابنقال

بالسندعمرابنحديث1()جنبهوإلى،شعيببنعمروحديثفإذا

".العالمينلربالناسيقوم"يوم:ومتنهالمذكور،

"يومومتن،حديثفيحديثعليهدخلصاعدابنأنفعلمنا:قال

أنكرهومايحتملهلالبنعاصمأنعلى،لايوبمشهور."...الناسيقوم

هذا.من

بطلحتىعمدا،لاتوهماالاسانيديقلبممنكان:حبانابنوقال

ليسيرويهماعامة:وقال،أحاديثعدةعديابنلهوسرد.بهالاحتجاج

.الثقاتعليهيتابعه

الاسانيدقبلمنحديثهنكارة:قلت:قالثم""الميزانفيالذهبيذكره

.لمتونالا

.حبانابنكلاممعنىهذا:أقول

)2(:العوامبنالزبيربنعروةبناللهعبدبنصالحبنعامر162-

فوثقه.أحمدوانفرد.جماعةوضعفه.معينابنكذبه

معينبنيحيىكانبأسا،بهأرىما،الحديثصالح:حاتمأبووقال

بثلاثةحمدأعنهحدثداود:أبوقال.عنهيرويحمدوأ،عليهيحمل

احاديث.

(922)5/:""الكاملفيأما.تحريف"حبيبة"وأبي":"التهذيبوفي،بالاصلكذا(1)

"وبعقبه".(:الثالثأحمدنسخة-284قو)2/

.374/:نالميز5،71/:التهذيب4،31/:الكمالت)2(
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يظهربمايحدثفلمأحمد،منهسمعلماتحفطالرجلهذاكان:اقول

هذهعامةكتبتقد:قالفانه،اختبارهاستقمىفانه؛معينابنوأمامنكر،أنه

عنه.الاحاديث

صالح.بن[]عامراحاديثيتتبعولمأحمد،قلدفكأنهحاتمأبوماو

أعلم.والله

1(:)الاحولالواحدعبدبنعامر162-

داود:أبووقال.بشيءحديثهليس:ومرة.بقويليس:مرةأحمدقال

بهليس:معينابنوقال.بالقويلتس:النسائيوقال.يضعفهأحمدسمعت

.باس

به)2(باسلاثقة:فقالحاتمأبووانفرد

)3(:التميميراشدبنعباد164-

)4(.حبانابنوهاممن

3.76/:الميزان5،77/:[لتهذيب4،35/:الكمالت(1)

بحديثه؟يحتج،اباهحاتمبيأابنسالثم326-327()6/:"والتعديللجرح"ا2()

توثيقاجدولم."ومسلمحاتمأبو"وثقه:الميزانفيالذهبيوقال.بهباسلا:قال

)937(.رقمانظر""الصحيحفيلهمسلمإخراجمناخذهيكونأنإلا،لهمسلم

3.97/:الميزان،-52939/:التهذيب،4/64:الكمالت)3(

قال.موضوعاكثرهطويلاحديثاالبصريالحسنعنروىأنهإليهنسبحيث4()

منهوإنماراشد،بنعبادروايةمنهووليس.[لمناهيحديثيشيرإلى:لحافظا

.حبانابنأوهاممنانهوذكر..كثير.بنعبادرواية

19



)1(:البصريالثقفيكثيربنعبادا-65

احمد:قال.الكذبوروايته،نفسهفيصلاحهعلىاتفقوا.بمكةجاور

لمماروىفكيف:قيللحا.صاوكانيسمعها،لمكذبأحاديثروى

والغفلة.2(البلاء):قال؟يسمع

)3(:الفلسطيتيالرمليكثيربرعبادا-66

وقال.باسبهليس:مرِةوقال.مرةمعينوابن،الربيعبنزيادوثقه

كثيربنعبادمنحالاأحسنأنهظننت:حاتمأبووقال.نظرفيه:البخاري

ضعتف:زرعةأبووقال.لحديثاضعيف،منهقريبهوفاذا،البصري

ابنوقال.متروكالجنيد:بنعليوقال.بثقةليس:النسائيوقال.لحديثا

لأنه؛الحديثفيشيءلاعنديوهو،يوثقهمعينبنيحيىكان:حبان

عناللهعبدعنعلقمةعنإبراهيمعن]منصور[)4(عنسفيانعنيروي

عنروىومن."الفريضةبعدفريضة62[]صلحلالاطلب"!:النبي

،يرويفيمابخبرهالاحتجاجبطلالاسناد[]بهذالحديثاهذامثلالثوري

الأثبات.حديثيشبهمما[)5(]

3.85/:الميزان،5001/:التهذيب،4/53:الكمالت(1)

":والتعديللجرح"امنوالمثبت"،"البلهلىإللتهذيبتبعاالأصلفيتحرفت2()

".الكمالتهذيب"و85()6/

.384/:الميزان،5201/:التهذيب،445/:الكمالت)3(

التهذيب.من"علقمة"عنمعصور"،"عنوسقط.والميزان(176)ق""المجروحينمن(4)

لاصلفيكانتو"مما"176(.)ق""المجروحينمنالمعكوفاتبينما)5(

لا"."ما:""المجروحينمطبوعةفيو"فيما"،:والتهذيب
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كانالذيأن:بمكةكانالذيكثيربنبعبادليسأنهعلىوالدليل:قال

ذلكفييحيىبنيحيىوكان،الثورييشهدهولم،الثوريقبلماتبمكة

.(1طفلا)الوقت

هذاالثوريعنعبادعنروىالذيهويحيىبنويحيى:يعني

لحديث.ا

احاديثروى:الحاكموقالبمناكير.يحدثضعيف:الساجيوقال

".الفريضةبعدفريضةلحلالا"طلبحديثصاحبوهو،موضوعة

.أخرىأحاديث"الميزان"فيلهوذكر

وفيبعضهابلغهاومنكراته،منشيءمعينابنيبلغلمكأن:أقول

.البصريكثيربنعبادفظنهكثير،بنعبادالسند

عبادفغلط،الموريقولمنيكونأنيشبه"لحلالا"طلبوحديث

فاسنده.

الوافي)2(:الأنصاريالضربنعباس167-

صحيح،وشعبةوداودوخالديونسعنحديثهأحمد:عنحاتمأبوقال

ابنعنزيدبنجابرأوعكرمةعنقتادةعنسعيدعنحديثهمنوأنكرت

.كذبحديث63[]صوهو.رجلولدكمنيلي:كعبليقال:قال،عباس

منكرا.حديثامعقلابنعنأبيهعن(الرحمنعبد)بنعيينةعنوروى

بسياقالمجروحينفيوهو،الميزانفيالذهبيساقهكماحبانابنكلاممععىهذا(1)

اخر.

.399/:الميزان،5261/:التهذيب73،/4:الكمالت2()

39



عنه.رجلعنااكتبأنونهانيأبي،منهيسمعلمأحمد:بناللهعبدوقال

فقلت:.بثقةليس:فقالعنهمعينابنسألتأحمد:بناللهعبدوقال

ابنعنزيدبنجابرعنقتادةعنسعيدعنحدث:قالزكريا؟بايالم

.()1موضوعحديث"مائتينسنةكان"إذا:عباس

لاكان:زرعةأبووقال.لحديثامنكر:حاتموأبوالبخاريوقال

!يصدق

")2(:"شيخدم

)3(:العدنيالفضلبنالعباسترجمةفي168-

عبارةولاجرحعبارةليستأنها)4(،""التهذيبمن،البصرةنزيل

تعديل.

يكتب:قولهذلكومن،بحجةليسأنهلكيلوحوبالاستقراء:قال

حديثه.

)5(:الغفاريعمروأبيبنإبراهيمبناللهعبد916-

منكر.حديثه:الدارقطنيوقال.لحديثامنكر:والساجيداودأبوقال

2(.2-2113)6/:"والتعديللجرح"اانظر(1)

الصفحة.رأسفيكالعنوانالشيخكتبهاالعبارةهذه2()

.399/:الميزان،5281/:التهذيب75،/4:الكمالت)3(

قولعنالفائدةهذهذكرالذيفهو"،"الميزانصوابهقلمسبقوهو،الاصلفيكذا(4)

الاستقراء.وذكر""شيخحاتمبيا

.3201/:الميزان،5137/:التهذيب81،/4:الكمالت()5
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،الملزقاتالضعفاءوعن،المقلوباتالثقاتعنيرويكان:حبانابنوقال

"ما:رفعهعمرابنعنأبيهعنأسلمبنزيدبنالرحمنعبدعنروى

محمدمكتوبا:اسميرأيتإلاسماءلىإسماءمنبيأسريليلة1(هبزت)

".الصديقبكرأبواللهرسول

المشهور،الرحمنعبدحديثمنهووليس،باطلخبروهذا:قال

أميل.اللهعبدعملمنأنهلىإوالقلب

عمرابنعننافععنمالكعنمنها:أحاديث(""الميزانفيلهوذكر

لحرمين،ابينأقفحتىوعمربكرأبيبينالقيامةيوم"أحشرمرفوعا:

)2(."والمدينةمكةأهلفيأتيني

)3(:سجستانقاضيحربهز،أبهمه،الأزديااهحهسهربهناللهعبد017-

ثقة.:ومرة.ضعيف:مرةمعينابنوقال.الحديثمنكرأحمد:قال

ضعيف.:النسائيوقالبشيء.ليسداود:أبووقال.ثقة:زرعةأبووقال

يتابعهلايرويهماعامة:عديابنوقالهبالقويليساخر:موضعفيوقال

يكتب،الحديثبمنكرليس،الحديثحسن:حاتمأبووقالأحد.عليه

حديثه.

:عديابنوقول،الحديثمنكرأحمد:قولمعهذايستغربقد:أقول

أحد.عليهيتابعهلايرويهماعامة

.(137)ق""المجروحينمنوالمثبت"،"جئت:للتهذيبتبعاالاصلفي(1)

.(191-44/091):""تاريخهفيعساكرابنالغفاريطريقمنأخرجه2()

.3021/:الميزان،5187/:التهذيب،4131/:الكمالت)3(
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،ميسرةبنالفضيلطريقمنعنهيروىماأكثرأنذلكفيالسروكأن

وقال.بأسبهليساحمد:قالوالفضيلمناكير،عنهالفضيلاحاديثوفي

به.بأسلا:النسائيوقال.لحديثاصالح:حاتمأبووقال.ثقة:معينابن

بنللفضيلقلت:يقولسعيدبنيحيىسمدت:المدينيابنقالوقد

ذلكبعدفأخذته،بيكتافذهبسمعتها،:قالحريز؟بياأحاديث:ميسرة

.إنسانمن

فبنىبها،يعتدولمعليهاوقفأو،القصةهذهعلىيقفلمأحمدفكأن

حريز،أبيعنثابتحريزأبيعن6[ه]صالفضيلبهحدثماأنعلى

عليه.الانكارفحمل

حريز:أبيفيقاللمامعينبنيحيىحال-أعلموالله-وهكذا

أبيعنفضيلأحاديثأنفرأى،القصةعلىوقفيحيىكأنثم.ضعيف

أخيرا،فضيلأخذهالذيالكتابصحةعدماحتمالجهةمنمدخولةحريز

.الحالحقيقةبينقدلانه؛بذلكجرحفضيلايلزمولم

ذلكعلىالمناكيرتلكحمليظهر؛فيماحاتمأبيحالوهكذا

فضيلعلىمحمولةولاحريز،أبيعنبصحيحةعندهفليست،الكتاب

أعلم.للهو.لبيانه

حفص)1(:بناللهعبد171-

مرة)2(.بنيعلىعن

.5918/:التهذيب،4/411:الكمالت(1)

فيه-قالوقد.السائببنعطاءغيرعنهيروولم.بياضاب(6ه)قالمولفلهترك2()

69



كاتب،المصريصالحأبو،صالحبساللهعبد66[]ص172-

)1(:الليث

فسدثممتماسكا،أمرهأولكانحمد:أوقال.المصريينأكثرعليهأثنى

ذئب.أبي[]ابنعنالليثعنروى:مرةوقالبشيء.هووليس،بأخرة

صالحبنأحمدوقال.ذئبأبيابنمنسمعالليثيكونأنأحمدوأنكر

هو،منحديثيدرولم،أعلاهذهبقددرجاصالحأبوأخرج:المصري

ذئب.أبيابنحديثهذا:لهفقيل

الليثلىإيعني-ليهكتبذئبأبيابنيكونأنيمكن:معينابنقال

.-الدرجبهذا

كانوإن،يغنيلافالظنظنا،قالماقالصالحبنأحمدكانإن:أقول

أبيابنعنالليثعنحدثلانه،الوهنصالحأبالزمفقد،القصةتحقق

وأعرضاأوسماعاذئبأبيابنمنلهالليثتلقييتحققلمبماذئب

مكاتبة.

الليث،عنتلقاهمماالدرجذلكأنتحققيكونأنأحوالهوأحسن

أبغيريعلمولمذئب،أبيابنعنلجملةافيرواهقدالليثأنوتحقق

احتمالعلىذئبأبىابنعنالليثعنفرواه،بواسطةأوسطة،و

التسوية.تدليسقبيلمنفيكون،الانقطاع

قامتوقد":قال.أحاديثعدة""الميزانفيلهوذكركثير.فيهوالكلام

اعرفه.لا:عديبنومعينوابنالمديعيبنعلي-

.3451/:لميزان556،2/:التهذيب،4/461:الكمالت(1)
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عنيزيدبنناثنا:قالالذيالخبربهذاصالحبناللهعبدعلىالقيامة

اختارالله"إنمرفوعا:جابرعن،المسيببنسعيدعنمعبدبنزهرة

بيأصحامنواختار،والمرسلينالنبيينسوى،العالمينعلىأصحابي

وفي،بيأصحاخيرفجعلهموعليا،وعثمانوعمربكرأبا67[:]صأربعة

خير".كلهمبيأصحا

بيإلىصالجبنحمدوفذهبمصر،قدميحمىبنمحمدذكرانثم

إليك،إلارحلتيكانتما،واللهوالله!صالحبايامحمد:فقال،صالح

صالح:أبوفقالجابر.عنالمسيبابنعنمعبدبنزهرةحديثليإأخرج

لك.فتحتهامايديفيكانلووالله

صالج.أبيمنشديدةحماقةهذه:اقول

باطل،:فقال،لحديثاهذاعنسئلأنهزرعةبيأعن:""الميزان

صالح.بيأكتابفي(1*ودسه،المصري(نجيح)بنخالدوضعه

هذا:قال؟مريمبيأبنسعيدعنرواهفمن:زرعةبيلاقيل

2(.*الكذاب

العسكريالحارثبنمحمدكان:التستريمحمدبنأحمدقال

وسعيد.صالجأبيعنبهحدثني

زرعة:بياعنالبرذعيوقال:وقيه،القصةهذهنحو"التهذيب"قيو

إذاخالدوكان،نجيحبنخالدمعلحديثايسمع-صالجبنعثمان-كان

"دلسه".:الميزانمطبوعة(1*

"."كذابالمصادر:في2(*
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أيضاصالحأبوبهوبليبهفبلوايسمعوا؛لمماعليهمأملىالشيخمنسمعوا

أصل،لهليسجابر.عنالمسيببنسعيدعنمعبدبنزهرةحديثفي

نجيح.بنخالدمنهووانما

-صدوق-الاثرمأحمدبنمحمدالعباسأبورواهقد(":الميزان"وفي

بنوعبداللهمريمأبيبنسعيدحدثنا-ثقة-القنطريداودبنعليحدثنا

.فذكره..نافععنصالح

يقط،صدوقيزيدبننافعأنمع،نافععلىأدخلممافلعله:قالثم

أعلم.فالله

"كان)1(:نجيحبنخالدترجمةفيحاتمأبيابنوقال68[]ص

مريم،أبيوابن،الليثكاتبصالحوأبا،المصريصالحبنعثمانيصحب

ويضعهاالاحاديثيفتعلكان،كذابهو:ويقول،ذلكيقولأبيسمعت

أبيعلىأنكرتالتيالاحاديثوهذه،صالحبيو،مريمأبيابنكتبفي

".فعلهمنأنهايتوهمصالح

أبوأخرجهاالتيالاحاديث")2(:حاتمأبيعنصالحبيأترجمةوفي

نجيح،بنخالدافتعلمماهذاأنأرى؛عليهفأنكرت،عمرهاخرفيصالح

نجيحبنخالدوكان،الناحيةسليمصالحأبووكان،يصحبهصالحأبووكان

".الناسكتبفيويضعه)3(الكذبيفتعل

355(.)3/:"والتعديللجرح"ا(1)

87(.)5/:نفسه2()

وفي،حاتملابيمشهوراستعمالوهو"لحديثا"يفتعل:وغيرهالمطبوعفي)3(

مثبت.هوكما[لتهذيبين
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عنيرويجدا،لحديثا"منكر:صالحابيفي(1)حبانابنوقال

وقعتوإنما؛نفسهفيصدوقاوكان،الثقاتحديثمنليسماالاثبات

بناللهعبدشيخعلىالحديثيضعكانلهجارقبلمنحديثهفيالمناكير

فيتوهم،كتبهوبيندارهفيويرميه،اللهعبدخطيشبهبخطويكتب،صالح

".بهفيحدثخطه؛أنهاللهعبد

صالح:بنعثمانترجمةفي)2(:"في"المقدمةحجرابنوقال

إذاهؤلاءوكان،بسرعةيحفظوكانكذابا،كانهذانجيحبن"خالد

فياعتمدواسمعوهماكتابةوأرادوامنهفسمعواشيخعند96[]صاجتمعوا

مافيهيزيدفكان،الاصلمنأوحفظهمنإما،عليهمخالدإملاءعلىذلك

معمعه،سعيدبنلقتيبةوقعبعينههذامثلأنذكرالحاكموقد...فيهليس

".قتيبةجلالة

بنيزيدعنالليثعنحديثهاستغربواأنهمقتيبةقصةحاصل:أقول

الصلاتين.بينلجمعافيجبلبنمعاذعنالطفيلأبيعنحبيبأبي

لىإبسنده(121-021)ص)3("الحديثعلوم"فيالحاكمفروى

سعدبنالليثعنكتبتمنمعسعيد:بنلقتيبةقلت:قالأنهالبخاري

المدائني.خالدمعكتبته:فقال؟الطفيلأبيعنحبيبأبيبنيزيدحديث

.الشيوخعلىالاحاديثيدخلالمدائنيخالدوكان:البخاريقال

.(731ق)(2/04):"وحينلمجرا"(1)

.(544/ص)(2)

.المصرينجيحبنخالدغيرالمدائعيالقاسمبنوخالدحزم(.ابنط937-)ص/)3(
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الحنفيعلوانأبو-عصمةابس:ويقال-عصمبناللهعبدا-72

)1(:العجلي

كانإنعباسابنوعن،الخدريسعيدبيوأعمر،ابنعنروى

محفوظا.

النخعي.وشريك،يونسبنوإسرائيلجابر،بنأيوب:وعنه

شيخ.:حاتمأبووقال.بأسبهليس:زرعةأبووقال.ثقة:معينابنقال

"الضعفاء")3(فيوذكرهكثيرا.يخطئ)2(:""الثقاتفيحبانابنوقال

يشبهلاماالاثباتعنيحدث،روايتهقلةعلىجدالحديثمنكر:فقال

موضوعة.أوموهومةأنهاالقلبلىإيسبقحتى،أحاديثهم

كذاباثقيففي"إنمرفوعا:عمرابنعنعنهشريكروى:أقول

.ومبيرا"

حسنحديث:قالثم)5(الترمذيوأخرجه)4(،شريكعنجماعةرواه

شريك.حديثمنإلانعرفهلا،غريب

لاعصمبناللهعبدمثلعنتفردهولكن،مقالحفظهفيشريك:أقول

.3174/:الميزان51،32/:التهذيب،4112/:الكمالت(1)

)2(/5(.)57

.(281)ق5()2/)3(

عامر-بنالسودالشاعر،حجاج،هاشم،وكيع،كامل)أبو:عشرةمنهمأحصيت4()

(،الترمذيقد-وبنالرحمنعبد،موسىبن)الفضلالمسند(،فيخمستهم

(.دمشق-نعيم)ابو(،دولابي-الحسنبنمحمد)(،مسعده-)الطيالسي

493(.0،2224رقم))5(
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الحديثهذاجاءوقدنظر.ففيهعمرابنعنعصمابنتفردفامايستنكر،

)1(.""صحيحهفيمسلمأخرجهبكر،ابيبنتأسماءحديثمن

خمسين،الصلاة"كانتعمر:ابنعنعنهجابربنأيوبوروى

رسوليزلفلممرار،سبعالبولمنوالغسلمرار،سبعالجنابةمنوالغسل

71[]ص،مرةالجنابةمنوالغسلخمسا،الصلاةجعلتحتىيسالع!يمالله

()2(.901)2/احمد""مسند."مرةالبولمنوالغسل

الاسراء.حديثفيذلكثبتفقدالصلاةفاما

رواهولكن،فقطالصلاةقصةعصمبناللهعبدعنشريكروىوقد

وسيأتي)3(.عمر،ابنعنلا،عباسابنعن

الحديث.هذافيإلاأعرفهفلاالبولوغسل،الجنابةمنالغسلماو

زرعةبوومعينابنضعفه)4(،عندهمضعيفجابربنأيوبولكن

عصم.بناللهعبددونأيوبعلىالحديثهذاحملافكأنهماجدا،

والوهم،الخطابكثرةولكنأيضا،أيوبضعففإنه)5(حبانابنفأما

الجملة.فيالصدقأهلمنعندهفهو

)2545(.رقم)1(

.(742)رقماوددوأبو(2)

جمة.الترآخر)3(

.99304-10/":"التهذيبفيترجمته)4(

بهالاحتجاجحدعنخرجحتى"يخطئ:قال56()ق(1/167)":"المجروحين)5(

5(:2/)صصمبناللهعبدجمةترفيالحديثهذاساقأنبعدوقال."وهمهلكثرة

شيء".لاشبهأيضاجابربنأيوبأن"على
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رجل"صلى:قالالخدريسعيدأبيعنعنهجابربنأيوبوروى

قضىفلما،يرفعأنقبلويرفع،يركعأنقبليركعفجعلخمم،النبيخلف

أعلامأناحببت،اللهرسولياأنا:قالهذا؟فعلمن:قالالصلاة!ك!يووالنبي

رفعواذافاركعوا،الامامركعإذا،الصلاةخداجاتقوا:فقاللا.أمذلكتعلم

.(34)3/مسند""."فارفعوا

لا"مرفوعا:سعيدأبيعنعنهشريكعنالنضروأبوحجاجوروى

فانهأهلها،إذنبغيرناقةصراريحلأنالاخرواليومباللهيؤمنلاحديحل

اللبن،منالسقاءأو،الراويةأو،الوطبفرأيتمبقفركنتمفاذاعليها،تمهمخا

مرملين-كنتموانفلا،والافاشربواسقاكمفانثلاثا،الابلأصحابفنادوا

اشربوا".ثم،منكمرجلانفليمسكه-طعاممعكميكنولمالنضر:أبوقال

.(46)3/مسند""

358(.)9/"البيهقيسنن"راجع،أحاديثالبابهذاوفي72[]ص

عنعنهإسرائيلعن،المثنىبنوحجين،المقدامبنمصعبوروى

بحقها؟ياخذهامن":قالثمفهزها،الرايةبم!مأخذاللهرسولأنسعيد:بيأ

النبيقالثم،امض"":فقالرجلجاءثم،""امض:قالأنا.:فقالفلانفجاء

فانطلق،علي"ياهاكيفر.لارجلالاعطينهامحمدوجهكرموالذي"!م:

بعجوتها:مصعبقالوقديدهما.-بعجوتهماوجاء،وفدكخيبرفتححتى

.(61)3/مسند""-.وقديدها

ذلكوبعض،الصحابةمنجماعةرواهامشهور،القصةأصل:أقول

ينكر.ماالروايةهذهسياقفيولكن1(،)""الصحيحينفي

الاكوع.بنسلمةحديثمن2(04)7رقمومسلمرقم)7592(،البخاريفي(1)
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يعرفولا.محمد"وجهكرم"والذي:قالجم!النبيإن:قولهذلكمن

بها.يحلفأصحابهبعضكانوإنما،اليمينهذهبمثلخلفأنه!حعنه

قابلجمروالنبيأنوالمشهور.إلخ...الرايةهز!حإنه:قولهذلكومن

فاصبح،ورسولهاللهيحبرجلاغداالرايةلاعطين":قالثم،يومينالقوم

فيفتفلأرمد،وكان،عنهاللهرضيعليلىإفأرسليرجوها،وكلالناس

".الرايةفأعطاهفبرأ،عينيه

".وفدكخيبرفتح"حتى:قولهومنها

أهلأرسلخيبرفتحتلماولكن،بحربتفتحلمفدكأنوالمعروف

فصالحوه.فيالنبيإلىفدك

يروي،ضابطغيروعبدالله،ثابتالقصةفأصل؛لجملةوبا73[]ص

إلخ..".لاحد.يحل"لا(1)السابقحديثهمنيطهروكذلك،وينقصفيزيد

خمسونلمجمنبيكمعلىفرض":قالعباسابنعنعنهشريكوروى

31(.1/5)"المسند"خمسا"فجعلهاوجل،عزربهفسال،صلاة

قاضيفا)2(:،الجزري،العامريسزربناللهعبدا-74

اللهعبدألقىأنوبينلجنةاأدخلأنخيرتلوكنت:المباركابنقال

أحببعرةكانتلقيتهفلما،لجنةاأدخلثم،ألقاهأنلاخترتمحرر،ابن

منه.إلي

)ص/301(.)1(

.3214/لميزان:5/938،:التهذيب4/263،لكمال:ت)2(
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منكر:حاتمبووالبخاريوقال.حديثهالناستركحمد:أوقال

لحديث.ا

نفسهعنعقع!م!مالنبيأن:أنسعنقتادةعنعنهالرزاقعبدوروى

.النبوةبعد

لحديث.اهذالحالتركوهإنما:الرزاقعبدقال

المناكير.منغيرهلحديثاهذامع""الميزانفيلهوذكر:أقول

)1(:التميميالعدوبدمحمدبناللهعبد175-

ابنلهروى.لحديثامنكر:والدارقطنيحاتمبووالبخاريقال

العلمأهلجماعةالبر:عبدابنقال.لجمعةافيواحداحديثا)2(ماجه

محمد)3(.بناللهعبدوضعمنالحديثهذاإن:يقولونبالحديث

ثماسبنثابتبنقيسبنالخبيرعبد74[176-]ص

4(:)الأنصاربد

)5(.شهيدينأجرلهالكتابأهلقتلهمنذكرفيجده،عنأبيهعن

فضالة.بنفرجوعنه

.3991/:الميزان،12-602/:التهذيب،4/028:الكمالت(1)

رجب.لابن(091-4/918):"الباري"فتحعليهللكلاموانظر(.8101رقم)2()

".بالكذبموسومعاندهم"وهوكلامهبقية)3(

.3582/:الميزان،6123/:التهذيب4،358/:الكمالت4()

2(.)488داودأبيعند)5(
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عديوابنحاتمأبوقالوكذا.بقائمليسحديثه:البخاريقال

لحديث.امنكر:وزادواحمد،أأبولحاكموا

)1(:الواسطيشيبةأبو،اسحاقبنالرحمنعبد177-

ليس،ضعيف:معينابنوقال.الحديثمنكربشيء،ليسأحمد:قال

غيرهم.فيهوتكلمنظر.فيه:البخاريوقالبشيء.

بنالرحمنعبدحدثنيعنه،،معاويةبننمرو(":الميزان"فيلهوذكر

)2(."ليلةوثلاثونيوماثلاثون،تامحرامشهركل":رفعهأبيهعنبكرةبيأ

)3(:مليكةأبيبن[للهعبدبنبكرابيبنالرحمنعبد178-

وقال.ضعيف:معينابنوقال.الحديثمنكر:والبخاريأحمدقال

حديثيشبهلابماالثقاتعنينفرد:حبانابنوقال.بثقةليس:النسائي

.ثباتلاا

بكرأبيبنالرحمنعبدأنبأناالجعدبنعلي:"الميزان"في7[صه1

أعطيالرفقمنحظهأعطيمن"مرفوعا:عائشةعنالقاسمعنالمليكي

")4(.والاخرةالدنياخيرمنحظه

مصعببنزرارةعنالمليكيبكرابيبنالرحمنعبدثناحذيفةأبو

.3622/:الميزان،6136/:التهذيب368،/4:الكمالت(1)

وضغفه.5(20)رقمالاثار""مشكلوفي03(،5/)4":"الكاملفيلحديثا2()

3.264/:الميزان6،146/:التهذيب4/377،:لكمالت)3(

":"الكاملفيطريقهومن192(،)1رقمالجعد"بنعلي"مسعدقيالحديث)4(

/4(.)592
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المؤمنوحم،الكرسيآيةقرأ"من:مرفوعاهريرةبيأعنسلمةبيأعن

سوء")1(.كلمنعصم

أبيبنعياشبنالدهعبدبنالحارثبنالرحسعبد917-

)2(:رية

علمأقدملانمير:ابنوقال.متروكأحمد:وقال.المدينيابنضعفه

ابنوقال.شيخ:حاتمأبووقال.بالقويليس:النسائيوقال.حديثهترك

ثقة.:والعجليسعدابنوقال.بأسبهليس:ومرة.صالح:مرةمعين

أمامةأبيعنعبادبنحكيمبنحكيمعنحديثه""الميزانفيلهذكر

أبوفكتبخال،إلاوارثلهوليس،فقتلهبسهمرمي)3(رجلاأنسهلابن

4(.)له"وارثلامنوارثلخال"ا:قالمحك!يوالنبيإن:فكتبعمر،لىإعبيدة

)5(:الكوفيحرملةبنالرحمنعبد76[]ص018-

.حسانبنالقاسمأخيهابنوعنهمسعود.ابنعن

نعرفهولا،الطريقهذهمنإلاشيءعنهرويأعلملا:المدينيابنقال

حاتم:بيأابنوقال.حديثهيصحلم:البخاريوقال.اللهعبدأصحابمن

325(.)2/:"العقيلي"ضعفاءفيالحديث(1)

.3268/:الميزان،1-655156/:التهذيب386،/4:الكمالت2()

."...رجلارمىرجلا"انلمصادر:اوفي،لهتبعاوالاصل""الميزانفيكذا)3(

الترمذيعندوهو(،1/46)""المستدركمن""الميزانفيساقهلحديثا(4)

)2737(.ماجهو]بن)6317(،الكبرىفيوالنسائي2(،1)30

.3027/:لميزانا،6161/:التهذيب93،293-4/1:الكمالت()5
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نأيمكنماواحداحديثاروىوانمابأس،بحديثهليس:فقالعنهأبيسألت

)1(.عليهيطعنأو،ينكرهأحدّاأسمعولم،بهيعتبر

منكر.هذا:وقال،حديثهلىإ""الميزانفيالذهبيوأشار

كان:يقولكانمسعودابنانداود)2(:بيعندحديثهلفط:اقول

وجر،الشيبوتغيير-،الخلوقيعني-الصفرة:خلالعشريكرهع!هماللهنبي

،بالكعابوالضربمحلها،لغيربالزينةوالتبرج،بالذهبوالتختمالازار،

عنأو،محلهغيرأولغيرالماءوعزل،التمائموعقد،بالمعوذاتإلاوالرقى

".محرمهغيرالصبيوفساد،محله

)3(.النسائيعندونحوه

تغييرهعلىالشيبتغييرويحمل.المعنىجهةمننكارةفيهوليس

بالسواد.

بهذا.حاتمأبويعتدولممسعود،ابنعنبهتفردهجهةمنالنكارةوإنما

اعلم.والله

)4(:أسلمبنريدبنالرحمنعبد181-

روى:وقال،الرحمنعبديضعفأبيسمعتأحمد:بناللهعبدقال

:قالاباهوأن،"الضعفاء"كتابفيادحلهالبخاريأنلىإحاتمأبيابنأشارثم(1)

223(.)5/":والتعديللجرح"ا.منهيحول

.(4رقم)222)2(

319(.0)""الكبرىوفي5(.)880رقم)3(

3.278/:الميزان،6177/:التهذيب،4/304:الكمالت4()
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.()1ودمان"ميتتانلنا"أحلتمنكرا:حديثا

البهراني)2(:عديبنالرحمنعبد182-

وعنه.خلبسبنميسرةبنويزيد،الاعلىعبدأخيهعنروى

.عياشبنواسماعيلالحبراني،بسربنوعبداللهعمرو،بنصفوان

لا:القطانابنوقال.صالحوحديثه،أعرفهلا:حاتمأبوقال77[]ص

.)3(
يعرف

)4(:الموالأبيبنالرحمنعبد182-

:وغيرهحمدأوقال.والنسائيوالترمذيداود،بوو،مرةمعينابنوثقه

عنالمنكدرابنعنمنكراحديثايرويكانأيضا:احمدوقال.بهباسلا

:يقولونالمدينةوأهل:قال)5(.غيرهيرويهأحاليس،الاستخارةفيجابر

،(1/12،937،4/681،172):"مللكااو"،للعقيلي33(2/1):"الضعفاء"نظرا(1)

266(./11):"الدارقطنيو"علل

.6228/:التهذيب،4144/:الكمالت)2(

331(.)واحدحديثداود"أبيمراسيل"فيله)3(

.3603/:الميزان6،282/:التهذيب،048-4947/:الكمالت(4)

رواهوقد،الاستخارةحديثعليهأنكروالذياحمد:قولحكايةبعدعديابنقال)5(

ل.الموبياابنرواهكماالصحابةمنواحدغير

للحديثأنيريد:"قلت(:11/187)":الباري"فتحفيحجرابنالحافطقال

حسن:أخرجهأنبعدالترمذيقال.إطلاقهفيمشاححةمعقالكماوهوشواهد،

غيرعنهروىثقةمدنيوهوالموالأبيبنحديثمنإلانعرفهلاغريبصحيح

.ايوببيوامسعودابنعنالبابوفيواحد،

تكلم-ثم.".عمر.وابنعباسبنوهريرةوأبيسعيدبياعنايضاوجاء:قلت

901



عنثابت:يقولونالبصرةهلوجابر،عنالمنكدرابن:غلطحديثكانإذا

.2(عليهما)(1)يحيلون،أنس

هوذة)3(:بنمعبدبنالنعمانبنالرحمنعبد184-

داودابولهأخرج.ضعتف:معينابنوقال.صدوق:حاتمأبوقال

ليتقه:وقال،النومعندبالاثمد!ك!مالنبيأمر":جدهعنأبيهعنو]حداحديثا

.(4)"الصائم

منكر.هو:معينبنيحمىليقال:عقبهوقال

نمر)5(:بنالرحمنعبد185-

الوحدان)6(.في

)7(:الغسانيهارونبنالرحيمعبد186-

عديابنلهوردو.أعرفهلامجهول:حاتمأبووقال.جماعةعنهروى

.(943)ص/:"الساري"هدىوانظر.عليها

المصادر.منثبتماوصوابه،تحريف""يحملون:للتهذيبتبعاالاصلفي(1)

هذاالترمذيشرحفيشيخنااستشكل"وقد(:1/1187)"الفتج":فيالحافطقال)2(

قلت:عليهما!متفقثقتانوثابتا[لمنكدرابنفإنبهالمرادعرفتما:وقالالكلام

".لكثرةوالشهرةالترجمةاختصاصفيوالنكتةالتهكممرادهمانلييظهر

.3803/:الميزان6،286/:التهذيب،4/482:الكمالت)3(

.(رقم)2377(4)

.3903/:الميزان6،287/:التهذيب،4483/:الكمالت5()

.(09)رقمللمؤلف""الوحدانرسالةانظر)6(

31.32/:الميزان680،3/:التهذيب،4794/:الكمالت)7(
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رواهالاحاديثذكرتهوإنماكلاما،فيهللمتقدمينأرلم:قالثمأحاديث

.ثقاتقومعنمناكير

منالثقاتعنحدثإذابحديثهيعتبر)1(:""الثقاتفيحبانابنوقال

المناكير.بعضحفظهمنبهحدثفيمافإن78[ص1،كتابه

.يكذب،لحديثامتروك:الدارقطنيوقال

إذا":رفعهعمرابنعننافععنروادبيأابنعنحديثه:أفرادهفمن

)2(الترمذيأخرجهالحديث.ميل"مسيرةالملكمنهتباعدكذبةالعبدكذب

الرحيم.عبدبهتفرد،الوجههذامنإلانعرفهلا)3(غريبحسن:وقال

.أخرىأحاديث""الميزانفيوله

)4(:السعيديالأمويأبانبنالزرعبد187-

فيعنهأخرجولم،تركتهالمواقيتبحديثحدثلماأحمد:قال

الحديث.وجهغيرعلىعنهأخرجتقدشيئا،المسند""

لحديث.ايضعخبيثكذاب:معينابنوقال

لهاليسكذبأحاديثندء،غير:قال؟عليهتنقمما:معينلابنوقيل

قال!والنبيأن:إبراهيمعنمغيرةعنسفيانعنحديثمنها:أصل،

)1(.)8/413(

)7291(.رقم)2(

(ب/133)ق:المخطوطوفي(،...غريبجيد"حسن348(:4/):المطبوعفي)3(

الاصل.فيهوكماوتهذيبهالكمالوتهذيب

3.336/:الميزان69،32/:التهذيب،4/015:الكمالت(4)
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افلا:العباسفقال.كذا"ويفعلكذايملكمنولدكمنيكون":للعباس

الله؟رسولياأختمي

حذيفة:عنوائلابيعنالاعمشعنسفيانعنحديثومنها:

."...المشرقمنرايات"تخرج

سقطإلاقطاحدبهايحدثلمكذب،الاحاديثهذه:معينابنقال

0)1(...حديثه

)2(:المكيجريجبنالعزيزعبد188-

وخصيف.الملكعبدابنه:وعنه.وجماعةعائشةعن

فيحبانابنوقال.حديثهفييتابعلا:البخاريقال97[]ص

)4(.العجليقالوكذا.عائشةمنيسمعلم)3(:""الثقات

السويديبهحدبفقد:له"قلت-:معينابنحبانبنالحسينيسأل-الروايةبقية(1)

بالشامعنهفسألتبهذاعنيتزكريا:إبوقال؟سفيانعن،حمزةبنمحمدعن

.سفيانعن،رجلعن:هوفإذا،أمرهواستقصيت

العزيز.عبديوافقالرجلهذاذا،فهو:لهفقلت

5(.4/11):الكمالت.العزيزإ"عبدهوالرجلهذالعل:قال

3/338.:الميزان6/333،لتهذيب:4،512/لكمال:ت)2(

)3(/7(.)114

بسماعهالتصريجوغيره227"6/أحمد:"مسندفي"لكنحجر:ابنلحافظاقال4()

منيكونانفيخشىبالقويليسخصيفلكن:اقول".عنهخصيفروايةمنمنها

فيترجمتهالمسند.فيالاضطرابشديدإنه:قالقدإحمدأنخاصة،أوهامه

.3431/:""التهذيب
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عن)1(:النصيصهيببنحمزةبنعبيداللهبنالعزيزعبد918-

.عياشبنإسماعيلوعنه.وعدةالمنكدروابننافع

هوفإذا،بحمصعنهسالتحتىمجهولأنهأظنكنتأحمد:قال

إسماعيل.غيرعنهروىأحداعلمولا،معروفعندهم

وقال.إسماعيلغيرعنهيحدثلم،الحديثضعيف:معينابنوقال

يروي[)2(:حاتمأبو]قال.لحديثاواهي،لحديثامضطرب:زرعةابو

عجيب،عنديوهو،إسماعيلغيرعنهيروولم،والمدينةالكوفةأهلعن

ويرويمناكير،أحاديثويروي،حديثه)3(يكتب،لحديثامنكر،ضعيف

حسانا.أحاديث

.متروكقط)4(:.حديثهيكتبولا،بثقةليس:سبشيء.ليسد:

)5(:عنبسةبنروحبنالكريمعبد091-

.هـالول:!اتمأبووقال.جماعةعنهروى

)6(:سليمانأبيبنالملكعبد191-

بنإسماعيل:الناسحفاظ:الثوريوقال.حفظهمنيعجبشعبةكان

35346/:الميزان6،348/:التهذيب،4/452:الكمالت(1)

387(،)5/(":والتعديللجرح"امنوالاستدراك،للتهذيبتبعاالاصلمنسقطت)2(

.الكمالوت

السالفين.المصدرينمنوالاصلاح"ينكر"،:لىإللتهذيبتبعاالاصلفيتحرفت)3(

(.والدارقطني،والنسائيداود،ل)ابورموزا-مرةللاول-المؤلفجعلهاهكذا(4)

.3358/:الميزان6،372/:التهذيب،4045/:الكمالت)5(

30.37/:الميزان6،693/:التهذيب،4555/:الكمالت)6(
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جماعة.وذكر...سليمانأبيبنوعبدالملكخالد،أبي

.الميزان:المباركوابنالثوريوسماه

حديثهو:فقالالنبفعةفيجابرعنعطاءحديثعنمعينابنوسئل

الملكعبدولكن،عليهالناسأنكرهوقد،الملكعبدإلاأحدبهيحدثلم

مثلهباخرالملكعبدجاءلو:شعبةقال...مثلهعلىيردلا،صدوقثقة

بحديثه.لرميت

عنتحدثلامالك:لشعبةقلتخالد:بنأميةوقال08[]ص

حسنهامن:قال؟الحديثحسنكانوقد،سليمانابيبنالملكعبد

.فررت

ثقة.وعبدالملكمنكر،حديثهذاأحمد:وقال

سمعتالسرخسيقدامةأبيعن(701)6/"البيهقي"سننوفي

حديثمثلاخرحديثاالملكعبدروىلو:يقولالقطانسعيدبنيحيى

.(1)حديثهلتركتالشفعة

ذلك.قالأنهشعبةعنالقطانيحيىعنمسددورواه:قال

وقال.ثبتثقه:العجليوقال.حجةثقة:الموصليعمارابنوقال

به.بأسلا:زرعةأبووقال.ثقة:وغيرهمسفيانبنويعقوبالنسائي

كانوقد،شعبةغيرفيهتكلمأحدانعلملا،مأمونثقة:الترمذيوقال

به.تفردالذيالشفعةلحديثتركهإنه:ويقال،تركهثمعنهحدث

03(.2)5/:""الكاملفيعنهوذكره(1)
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يحفظمنعلىوالغالب.أخطأ.ربما)1(:""الثقاتفيحبانابنوقال

صحتثبتشيخحديثتركالانصافمنوليس،يهمأنويحدث

صحماوترك،بتثبتيرويماقبولفيهوالاولىفيها.يهمباوهام)2(عدالته

.التركاستحقصوابهعلىخطاؤهغلبفمن،يفحشلمما،فيهوهمأنه

رفعه:جابرعنعطاءعنالملكعبدحديثهوالشفعةوحديث:أقول

واحدا".طريقهماكانإذاغائبا،كانوإنبهينتظر5،جاربشفعةأحقلجار"ا

في5يخرجافلم،شهرتهمع،الحديثهذاالشيخانترك:أقول81[]ص

فيلهذكروانماشيئا،لعبدالملكيخرجفلمالبخاريوزاد"صحيحيهما"،

التعاليق.

عنهفالمشهورجابرفأما.الشفعةفيحديثاعطاءطريقمنأجدولم

أباأنجريجابنعنوهبابنروايةفيهالرواياتوأثبتالزبير،بيأحديث

في"الشفعةعفيم:اللهرسولقال:يقولاللهعبدبنجابرسمعأنهأخبرهالزبير

علىيعرضحتىيبيعأنيصلحلا،حائطأوربعةأوأرضفي،شرككل

)3(.مسلمأخرجه."يؤذنهحتىأحقفشريكهأبىفان،يدعأوفياخذ،شريكه

جابر.عنالزبيربيأعنجريجابنعناخروجهمنوأخرجه

جابر.عنالزبيرأبيعنخيثمةأبيعنثالثوجهومن

()1/7(.)79-89

طرائفمنوهو"السنة"ععهلىإللتهذيبتبعاالاصلفي""عدالتهتحرفت2()

"."الثقاتمنوالتصحيح!التحريف

الثلاثة.الاوجهمن(061)8رقم)3(
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متقاربة.لالفاظوا

منأخرجولكنالزبير،لابييخرجلملأنه؛البخارييخرجهلموهذا

بالشفعة!شمالنبي"قصدجابر:عنسلمةأبيعنشهابابنعنمعمرطريق

".شفعةفلاالطرقوصرفتالحدودوقعتفاذا،يقسملمماكلفي

طريقومنزياد،بنالواحدعبدطريقمن(1)البخارياخرجه

معمر.عنكلهم،يوسفبنهشامطريقومن،الرزاقعبد

أبيبنوصالح)2(،إسحاقبنالرحمنعبدمعمراتابعوقد

مختصر.والمتنالأخضر)3(،

بنسلمطريقمن(301)6/""السننفيالبيهقيخرجو82[]ص

سلمةأبيعنكثيرأبيبنيحيىعنعماربنعكرمةعن،الوراقإبراهيم

".شفعةفلاالحدودوقعتإذا":رفعهجابرعن

)4(.معينابنكذبه:وسلم

عنهذكرواالزهريأصحابلان؛لحديثاهذامسلميخرجولم

إحداها)5(.هذه،مختلفةروايات

لي.التواعلى2(1،2213،22594)4رقم(1)

فيكما""مساندهفيمسددووصلهمعلقا،22(41)رقمحديثعقبالبخاريذكره2()

.(4/476)""الفتح

.(41)999رقمحمدااخرجه)3(

.(4/371):"التهذيب"انظر(4)

."أحدها":الاصل(5)
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بنسعيدعنالزهريعن(1)"الموطأ"فيمالكرواية:والثانية

لمجم!م.النبيعنسلمةوأبيالمسيب

غيرفي)2(مالكعنمخلدبنالضحاكعاصمأبيرواية:والثالثة

عنسلمةبيوالمسيببنسعيدعنالزهريعنمالكعنرواه.الموطأ""

حدتفاذا،يقسملمفيمابالبنفعةع!ي!اللهرسول"قضى:قالهريرةأبي

".شفعةفلا،الطرقوصرفتالحدود،

.(301)6/"البيهقي"سننانظر.مالكعنوجهغيرمنكذلكوروي

)3(.موصولسلمةبيأوعن،مرسلسعيدعنلحديثا:عاصمأبووقال

فكان،خاصةسلمةبيألىإيرجع)4("هريرةبيا"عن:قولهأن:يعني

."..."قضى:قالسعيدعنالزهريالتقدير:

.("..."قضى:قالهريرةبيأعنسلمةبيأعنوالزهري

سلمةأبيعنأو،المسيببنسعيدعنمالكعن:مرةعاصمأبووقال

.هريرةبيأعن

.مدلسانوهما،الزهريعنإسحاقوابنجريجابنعنرويوكذلك

جميطاللهرسول"أن:المسيببنسعيدعنالزهريعنيونسوروى

)5(.."..قضى

)9702(.رقم)1(

2(.4)79رقمماجهابناخرجها2()

طريقه.منالسالفلحديثاإخراجعقبماجهابنعنهنقله)3(

قلم.سبق"جابر"يليهوالذيالموضعهذافيالاصلفيوقع)4(

منه.ينقللمؤلفو(01-3014)6/:""الكبرىفي]لبيهقياخرجهاالطرقهذه)5(
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نأمععطاء؛عنالملكعبدتفردجهةمنالحديثهذافيوالنكارة

يكثرمماوالشفعةوالافتاء،للتحديثمتصدراوكاندهرا،عفرعطاء

فيه.الفتوىلىإوالحاجةعنهالسؤال

فقهاءومنهم،الملكعبدمنعنهوحديثالهلزوماأكثرأصحابولعطاء

هذا.مثللىإيحتاجون

نأمعأيضا،جابرعنلحديثاهذايرولمأنه:ذلكوأكد83[]ص

عنه.كتبوبعضهم،لازموهاصحابعدةلجابر

عنمعمرحديثبأن:بعضهمدفعهافقد؛المعنىجهةمنالنكارةفأما

الحدودحدتفاذا":لقوله،بمفهومهالملكعبدلحديث!وافقجابر

".الطرقوصرفت

لانه؟الحديثهذافيالملكعبدعلىوالقطانشعبةشددوانماهذا،

الخطأ،مظنةبهتتبينوجاعرففلوالخطأ،علىفيهيحملوجهلهيعرفلم

)1(.عليهشددوالما

:احتمالاتثلاثةهناكأنهذا:وتفسير

خلافعلىالتفردمنذكرماواتفقصحيحا،لحديثايكونأن:الاول

الغالبة.العادة

أخطأ.الملكعبديكونأن:الثاني

لحديثاهذاذكرفقد،للشوكاني"المجموعة"الفوائدعلىالمصانفمقدمةانظر(1)

ذاكفيللقدجكافيةيرونهالكنهممطلقا،بقادحةليستبعلةالائمةيعلهماعلىمثا،

الصحة.السندظاهركانوانالمنكر،

811



.كذبيكونأن:الثالث

الاحتمالبقيوالا،الثالثالاحتمالوانتفى،تعينالخطأوجهبانفاذا

قائما.الثالث

الخطأ؛هوإنما-منهمأحدمنهيخلولاالذي-الثقاتعلىلجائزوا

فيماعلموبهذا.حاديثأوحديثفيخطاؤهتبئنمنيتركوالمفلذلك

.حبانابنكلام

)1(:الخفافعطاءبنالوابعبد84[]صا-29

:فقالثقة؟عطاءبنالوهابعبد:حنبلبنلاحملمقلت:المزوذيقال

حسنسعيدبنيحيىكان:أحملموقال.القطانيحمىالثقةإنما؟!تقولما

ابنوقال.ضعيف:مرةأحملموقالبسعيد.عالماكان:أيضاوقال.فيهالرأي

ثقة.:عنهالدوريوقال.حديثهيكتب:مرةوقال.بهبأسلا:معين

أصلحهو:قال؟لخفاففاشاهد:نا]وزرعةلابيقيل:البرذعيوقال

سئل:حاتمأبيبنالرحمنعبدوقال-.عاصمبنعليمنيعني-قليلامنه

ثور.حديثمنليساحديثينيزيدبنثورعنروى[)2(:فقالعنهزرعةأبو

الخبر.فيهمايذكرلم:فقال،الحديثينهذينمعينبن)3(يحمىعنوذكر

3.593/:لميزانا،6054/:التهذيب،591/:الكمالت(1)

توثيقه.يرىفكأنه"،"ثقةالترجمةفوقالصفحةراسفيالشيخكتب

"سؤالاتمنوالاستدراك،للتهذيبتبعاالاصلمنسقطالمعكوفينبينما2()

.الكمالوت72(،)6/:"لتعديلولجرحو"ا793،:"البرذعي

"."ليحى:"لجرح"افي)3(
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عنرواهحديثاالخفافعلىانكروا:الاسديمحمدبنصالحوقال

)1(.العباسفصلفيعباسابنعنكريبعنمكحولعنثور

وولدكانتفاتنيالاثنينغداةكان"إذا:للعباسغ!مرواللهرسولقال

وألبسنا،معهوغدونافغدا.وولدكبهااللهينفعكبدعوةلكأدعوحتى

ذنبا،تغادرلا،وباطنةظاهرةمغفرةوولدهللعباساغفراللهم:قالثمكساء،

"!ولدهفياحفظهاللهم

)2(.الوجههذامنإلانعرفهلاغريبحسن:الترمذيقال

أسيد،أبيبنحمزةبنمالكوترجمة2(،12)5/"العمال"كنزوانظر

منالغسيلبناللهعبدوترجمة(،154)ص"نعيمأبيدلائل"فيوحديثه

77()3(.)2/"الكبرى"الخصائصفيوحديثه،""الاصابة

:قالالحسنبنمحمدالحسنأبوثنا(:154)صنعيملابي""الدلائل

بنسعدبنإسحاقبن)4(عثمانبناللهعبدثناالسامييونسبنمحمدثنا

،!"القتلى:التهذيبفيتحرفت(1)

3762(.)رقمالترمذي2()

الشيخلحقأثم،الصفحةراسفيملحقهنالىإ."..العمالكنز"وانظرقولهمن)3(

"الدلائل:بقولهتبداالوهابعبدعلىانكرالذيالحديثشواهدنصوصفيهاورقة

تغايرهما".علىيدل..."لىإ."..نعيملأبي

علىتدلللشيخلإشارةالموضعهذافيللكتابتابعةالورقةهذهانرجحتوقد

الحديثعلىالكلاميبسطانالشيخعادةومن،جمةالترفيلحديثباولتعلقها،للحق

اعتباطا.يكنلمالمجموعمنالمكانهذافيوضعهاولأن،الراويعلىأنكرالذي

فيلصوابعلىجاءوقدخطا.فوقهافوضعالمصنففيهاوشك"عمير(":الاصل)4(

ني.الثاالسند
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البدريالساعديأسيدأبيعنبيهعنحمزةبنمالكحدثنيوقاصأبي

".وبنوكأنتغدامنزلكمنترم"لا:فقال،العباس!يماللهرسوللقي:قال

الرحمنعبدثنازيادبنعليبنالحسنثناأحمدأبوالقاضيوحدثنا

امة)1(أبيجدهعنعثمانبناللهعبدثناالمدنيالهاشمييحيىابن

جديشهدت:قال-الساعديأسيدأبيبنحمزةبنمالكواسمه-

فاتاهم..غدا.وبنوكأنتتبرحلا:للعباسع!م!اللهرسول"قال:قاليحدث

الله،بحمدبخيرقالوا:؟أصبحتمكيف،عليكمالسلام:فقالعقيماللهرسول

عليهماشتملأمكنوهفلما..تقاربوا.:قال.اللهرسولياوأمناأنتبأبينا

مناسترهم،بيتيأهلوهؤلاءعمي،العباسهذااللهم:ع!يمقالثم،بملاءته

امين:البيتوحوائط،البابأسكفةفامنت،هذهتيبملاءإياهمكستريالنار

ثلاثا".،امينامين

البيهقيأخرج:قال77()2/"الكبرى"الخصائصفيالسيوطيوذكره

نعيمأبووأخرج:قالثممختصزا،فذكره..الساعديأسيدبيعننعيمبوو

يا:فقالبالعباسفمرعصيماللهرسولمعكنت:قالالغسيلبناللهعبدعن

.بنحوهفذكره...ببنيكاتبعني،عم

،مجهولإنه:وقالمندهابنذكرهالغسيلبناللهعبد":"الإصابةوقي

]عبد[الاسودبنعامرعنغريبةطريقمنلهوأورد.البصرةباديةفييعد

،بالعباسفمرء!يراللهرسولمعكنت:قالالغسيلبناللهعبدعنالعبقسي)2(

بناللهعبدهويكونأنالاثيرابنوجوز:قالثم،فذكره...عميا:فقال

.ـحمالترومصادر"الدلائل"منالسمدوتصحيح.خطوفرقها"أمية":الاصل(1)

القيس.عبد:لىانسبة)2(
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هما.تغايرعلىيدل،البصرةباديةمنإنه:مندهابنقوللكن.،..حنظلة

.موضوعالحديثهذا:يقولمعينابنوكان.غيرهعليهأنكرو(وما)1

فيه،دلسولعله]ثور[)2(،حدثنا:فيهيقللموعبدالوهاب:صالحقال

ثقة.وهو

كاننهإلاأرجو؛:قال؟بهيحتج:لهقيل.حديثهيكتب:البخاريوقال

مناكير.أحاديثوغيرهثورعنيدلس

1ح)3(:القدزيادأبيبناللهعبيد391-

أحاديثهفيأرلم:عديابنوقالمناكير.أحاديثه4(:داود)أبوقال

منكرا.

العتتكي)5(:لمنيب1أبو،دئه1عبدبنعبيدالله8[ه]ص491-

وغيرهم.جبير،بنوسعيد،وعكرمة،بريدةبناللهعبدعن

:مرةالنسائيوقال.ثقة:والحاكممصعببنو]لعباسمعتنابنقال

عندي:عديابنوقال.بأسبهليسداود:أبووقال.ضعيف:مرةوقال.ثقة

بنحسينعنهروىالذيبريدةبناللهعبدأحمد:الاماموقال.بهبأسلا

أيضا.المنيبوأبوأنكرهما،ماواقد،

لحديث.الهذاوروايتهالوهابعبدعلىالكلامرجعهعا(1)

التهذيب.من2()

.3504/:الميزان،741/:التهذيب5،35/:الكمالت)3(

ععه.الآجريعبيدبيأروايةفي(4)

.3804/:الميزان7،26/:التهذيب،544/:الكمالت)5(
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حاتم:أبوفقالمناكير.عنده:وقال"الضعفاء"فيالبخاريوذكره

حديثه.علىيتابطعلا:العقيليوقال.الضعفاء""كتابمنيحول،صالح

عنينفرد:حبانابنوقال.عندهمبالقويليسحمد:أأبولحاكماوقال

نأالمباركابنأراد:السرخسيقدامةأبووقال.المقلوباتبالاشياءالثقات

يأته.فلموالعشر"،الخراجيجتمعلا":عكرمةعنيرويأنهفاخبر،ياتيه

السنن.فيأحاديثالمباركابنعنهروى:ادمبنحامدوقال

[لعطار)1(:فرقدبنعثمان.591-خت

!رقبرهفيألقى:شقرانحديثمنكرا،حديثاروى:حاتمأبوقال

حمراء.قطيفة

الدارقطني:وقال.الحديثمستقيم)2(:""الثقاتفيحبانابنوقال

فيه.يتكلمون:الأزديوقال.الثقاتيخالف

واحد،حديثسوىالبخاريعندلهليس)3(:"الفتحمقدمة"في

فيعائشةعن،أبيهعنهشامعنكلاهمانمير،بنبعبداللهمقروناأخرجه

]التساء:<فلستغقف!غنعا>ومنكان:لىتعاقولهفي،البيوع86[]صأواخر

فرقدبنعثمانعنمحمدقال:فيهقال،الإفكحديثفياخرلهوذكر6[،

حديثمنووصله.الحديث..عائشةعندحساناسببت:أبيهعنهشامعن

واستغربه.شقرانحديثالترمذيلهوأخرح.هشامعنعبدة

.3944/:الميز[ن،7481/:التهذيب،5133/:الكمالت(1)

()2/7(591).

.(544)ص/)3(
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بنعثمانثناالبصريالطائيأخزمبنزيدثنا)1(:الترمذيلفظ:قول

أبولمجماللهرسولقبرألحدالذي:قالأبيهعنمحمدبنجعفرسمعتفرقد

لمج!.اللهرسولمولىشقرانتحتهالقطيفةألقىوالذي،طلحة

أنا:يقولشقرانسمعت:قالرافعأبيبنعبيداللهنيخبروجعفر:قال

ع!م!م.اللهرسولتحتالقطيفةطرحتوالله

بنعثمانعنالمدينيابنعليوروى.غريبحسن:الترمذيقال

لحديث.اهذافرقد

عنجمرةبيأعنشعبةعنوالقطانغندرعنبندارعن)2(أخرجثم

حسنحديث:قال.حمراء"قطيفةع!ي!النبيقبرفي"جعل:قالعباسابن

صحيح.

)3(."صحيحه"فيمسلمأخرجهعباسابنوحديث:أقول

حدثنيإسحاقابنطريقمن(804)3/"البيهقيسنن"وفي

حينشقرانكان"وقد:قالعباسابنعنعكرمةعناللهعبدبنحسين

يلبسهاعشيطاللهرسولكانقدقطيفةأخذحفرتهفيع!م!ماللهرسولوضع

معفدفنت.بعدكحديلبسهالاوالله:وقالالقبر،فيمعهفدفنهاويفرشها،

ع!م!م".اللهرسول

نأ87[ص1كرهأنه:عباسابنعنالاصمبنيزيدعنرويوقد:قال

)4701(.رقم)1(

.(01)48""الجامع)2(

)679(.رقم)3(

124



القبر.فيثوبالميتتحتيجعل

ضعيفوهو،العباسبناللهعبيدبناللهعبدابنهوالحسين:أقول

.(1)حديثهيكتب،بأسبهليس:مرةمعينابنقالقد،بالساقطوليس،عندهم

جعفرعنتفردهجهةمنهيإنماعثمانحديثفنكارة؛حالكلوعلى

.شقرانعنرافعبيأبنعبيداللهعنجعفروعن،أبيهعن

بناللهعبدبنزيدبنهمدبنواقذبنعثان.دت691-

عمر)2(:

أبيعنالاجريوقال.ثقة:معينابنوقالباسا.بهأرىلااحمد:قال

هو:فقال.ثقةأنه:معينابنعنيحكيالدوريإن:لهقلت.ضعيفداود:

"،فليغتسلوالنساءالرجالمنلجمعةاأتى"من:بحديثحدث،ضعيف

وفال")3(."الثقاتفيحبانابنوذكر.غيرههذاقالاحدانعلمولا

.بأسبهليسكوفي:الدارقطني

أتى"من:رفعهعمرابنعننافعرواهلجمعةاغسلفيحديثه:أقول

منغسلعليهفليسيأتهالمومنفليغتسل،والنساءالرجالمنلجمعةا

.(188)3/""السننفيالبيهقيأخرجهوالنساء".الرجال

كما)4(،""صحاجهمفيحبانوابنخزيمةوابنعوانةأبوأخرجهوقد

34-342(.1)2/":"التهذيبفيترجمته(1)

.3564/:الميزان،7581/:التهذيب،5041/:الكمالت2()

)3(/7(791).

.()1226حبانوابن(،)1752خزيمةبنو2(،0)99""مستخرجهفيعوانةابو4()
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رجلا،)2(وستينمائةبلغوانافععنلحديثارواةأنوذكر(،1)""الفتحفي

.عثمانإلاالزيادةبهذهياتولمأي

واقدبنعثمانيكونأنأخشىالبزار:قال88[ص1:""الفتحفيقال

فيه.وهم

شاهد)3(.حبانابنعندوله:أقول

:(4)الزياتعطاء-791

(.المباركلابن)خطأ

)5(:الخفافمسلمبنعطاءا-89

حاديثهو،بأسبهليس:عنهمعاويةوقال.ثقة:يحيىعنالدارميقال

كانانهحاتمبووزرعةأبووذكر.لحديثامضطربحمد:أوقال.منكرات

فلا:حاتمأبوزاد.فيهم،حفظهمنيحدثكانثم،كتبهدفنصالخا،رجلا

عنخالدحديثهروى،ضعيفداود:أبووقال.بقويوليس،حديثهيثبت

بشيء.هووليس،عالفا""اغد:أبيهعنبكرةأبيبنالرحمنعبد

فيوالطبراني،البيهقيوأخرج(:1/201)الاحياء(""شرحوفي

)1(.)2/416-417(

65(0)4/المنير":"البدرفيلملقنابنونقل".وعشرين"مائة":"الفتحوفيكذا،)2(

الثلاثمائة.فوقناعنلحديثارواةعددأن""مسعخرجهفيمندهابنعن

عليه.أقفلم)3(

.7121/:التهذيب،5/182:الكمالت(4)

.3473/:الميزان711،2/:التهذيب،5174/:الكمالت(5)
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98[]صالخفافمسلمبنعطاءروايةمن""مسندهفيوالبزار،""الاوسط

وأعالما"اغد:رفعهأبيهعنبكرةأبيبنالرحمنعبدعنالحذاءخالدعن

")1(.فتهلكخامساتكنولامحبا،أومستمعا،أومتعلما،

مسعودابنعنيروىوانماخالد،عنعطاءبهتفرد:البيهقيقالثم

قولهما.منالدرداءوأبي

عندنا...تكنلمخامسةزدتنامسعر:ليقالعطاء:قال

(2 ..ء8ِ(
...صع!فيهحديثهذا:قالأنهالعراقيزرعةابيعنحثىلم

)3(:العاصبنسلمةبنخالدبنعكرمة991-

مافانكم،الرقيقتضربوا)الا.رفعهعمرابنسمعت،بيأسمعت

".توافقونماتدرون

جماعة.وعنه

،عديابنقالوكذا.لحديثاهذاغيرعكرمةيسندلم:الدارقطنيقال

منكر:البخاريوقالبشيء.ليس:معينابنقاليسيرا.شيئاإلاوزاد:

ضعيف.:النسائيوقال.لحديثا

ابنشيخهوجزمعمر.ابنمنخالدسماعيثبتولم:البخاريقال

منه)4(.يسمعلمبأنهالمديني

)3626(.والبزار5(،1)67""الاوسطفينيوالطبرا(،5811)""الشعبفيالبيهقي(1)

[لاحياء"."شرجفيالزبيدياي)2(

.4/01:الميزان،7952/:التهذيب،5702/:الكمالت)3(

.(69)3/"التهذيب"انظر(4)
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)1(:الجزريثابتبنعلي002-

)يعنيحديثينمنهسمعتإنماثقة،إنهبغداد:أهليقولعمار:ابنقال

بوولعجليوسعدبنونميروابنمعينو]بنأحمدووثقه(.يخبرهلمأنه

أخطأ.ربما:وقالحبانوابنداودوأبوزرعة

وقال.حديثهيكتب:حاتمأبووقال.صدوقمحمد:بنصالحوقال

به.بأسلا:الساجيوقال.بأسبهليس:النسائي

.وحدهالازديوضعفه

)2(:الحضرميسليمانبنالحسنبنعلي.9[]ص.مق102-

شيئا.منهأسمعولم،ثقةداود:أبوقال

فعرفمنه،سمعوامنعندأحاديثهرأىأنهعلىمحمولهذا:أقول

منه.هويسمعولم،حاله

)3(:المدائنيخوبنعلي202-

بووالمدينيابنووثقه.شبابةمنليإأحبحقربنعليأحمد:قال

وكذا.بأسبهليس:مرةوقال،مرةمعينوابنداودبووشيبةأبيبنبكر

به.يحتجولاحديثهيكتب،لحديثاصالح:حاتمأبووقال.النسائيقال

4.36/:الميزان7،288/:التهذيب5،226/:الكمالت(1)

.792-7892/:التهذيب5،234/:الكمالت)2(

.454/:الميزان790،3/:التهذيب،5432/:الكمالت)3(
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)1(:حوشببنعلي3.2-

خيرا؟إلاتعلامولا،ثقةإنه:تقوللاولم:لهقيل.بهباسلا:دحيمقال

ئفة.إنه:لكقلتقد:فقال

سيد)2(:بن4.2-علي

)3(.الحمانيغيره،هلالبنمعلىأنهزرعةأبوزعم.للحمانيشيخ

)4(:ظبيانبنعلي502-

عنعمربنعبيداللهعنمناكير:أحاديثبثلاثةحدثنا:المدينيابنقال

".الثلثمن"المدبرعمر:ابنعننافع

".أجزأهرأسهببعضمسح"إذا:الشعبيعنخالدأبيابنوعن

الوصفاء.علىالكتابةفيعطاء،عنالملكعبدوعن

أصحابمنإنهسعيد:بنليحيىوقال،يذكرهمعاذاوسمعت:قال

نافععنعبيداللهعنيرويإنه:فقال،يحيىليإفنظر)5(!وانه،الحديث

قلنسوتهسقطتحتىيحمىفانتفض".الثلثمن"المدبر:رفعهعمرابنعن

.7531/:التهذيب،5542/:الكمالت(1)

.4/25:لميزانا71،33/:التهذيب(2)

الحماني.دلسه،هلالبنمعلىهو:فيقال:الميزانفيقال)3(

.4/45:الميزان71،34/:التهذيب،5263/:الكمالت(4)

فيكونالقصةسياقيستقيموبه،الكمالتمنوالمثبت"نطر"،:والتهذيبالاصل)5(

ابنلىإيحيىفعظر.،.وانه..إنه:ويقولظبيانابنيمدحاخذمعاذاان:لمعنى

...متعجباالمديعي
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فنظر؟عبيداللهمنهذاتسمعلمنتوسعيد،أبايامعاذ:لهفقال.رأسهمن

معاذا(.)يعنيالحديثيبصرلاأيوغمزني،يحتىليإ19[]ص

كثيرأنهإلا،الاصلفيصدوقأنهويطهر)1(.ضعفهعلىتفقواو

كله.حديثهفييخطئ،ضعيفنمير:بناللهعبدبنمحمدقال.الغلط

)2(:المدينيبناللهعبدبنعلي602-

.غيريعنبهالسؤاللىإفاحتجتشيخ،كتابفينظرتما:قال

بف)3(:بنعمار702-

ليس:ومرة.ثقة:مرةمعينابن)4(فقالحديثهماو،دينهفيعليهثنوا

أبووقال.ذاهب،لحديثامنكر،يتابعلا:البخاريوقال.بشيءحديثه

الحديث.منكر،الحديثضعيفوكانصالحا،شيخاكان:حاتم

وقالمغفلا.كانداود:أبووقالوغيرهما.والبزارزرعةأبووضعفه

وقال.شيءلاالمناكير،روى:نيالاصبهانعيمأبووقال.متروك:الدارقطني

المناكير.لثوريوخالدبيأبنإسماعيلعنروى:الحاكم

متعبد...ثبتثقة:العجليقالكلههذاومع

بنجرير[]عنعثمانبيأعنالاحولعاصمعنحديثهلهوذكروا

الحديث.ودجيل"دجلةبينمدينة"تبنى:البجلياللهعبد

.النيسابوريعليبيالشيخهتبعا،صدوق:الحاكمقالوان(1)

.16-458/:الميزان7934،357/:التهذيب926-5،277/:الكمالت2()

4.85/:الميزان،7204/:التهذيب54،31/:الكمالت)3(

."وقال":الاصل(4)
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)1(.الثوريمحمدبنسيفترجمةفينحوهتقدموقد

ورواه،الثوريسفيانمجلسفيبهيحدثعاصماسمعأنهعماروذكر

عاصم.عنالثوريسفيانعنمرةعمار

ادمبنيحيىسمعت:قالمعينابنعنالمخرميعنالعقيليوأسند

)2(.فرواهكتابظهرعلىهذاعمار29[]صأصابإنما:لنايقول

)3(:فروةأبيبنعمار8.2-

منلهماقلما:عديابنوفال.حديثهفييتابعلا:البخاريقال

منكرا.شيئالهأعرفلايرويهماومقدار،لحديثا

الزهريعنروىفإنه؛فنعمالإسنادفأما،المتنمنكريعنيكأنه:أقول

الامةزنتإذا":ترفعهعائشةعنحدثاهوعمرةعروةأنحدثهأنه

.(4)لحديثا"...فاجلدوها

بيأعنعبيداللهعنالزهريعنومعمر،عيينةوابن،مالكورواه

...:وشبل،عيينةابنزادخالد.بنوزيد،هريرة

.الزهريعنذلكغيروقيل

راجع."عائشةعنوعمرةعروةعن":قولهعلىعماريتابعفلم

)145(.رقم)1(

."...مديانة"تبنى:حديثيععي2()

4.87/:الميزان،7504/:التهذيب56،31/:الكمالت)3(

وانظر72(.2)5رقم""الكبرىفيوالنسائي2(،)566رقمماجهابناخرجه(4)

7(.54/)"و"الكامل32(،1)3/:للعقيليالضعفاء""
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."نلميزاا"

:()1البريحفصأبوي،العبدإبراهيمبنعمر39[]ص9.2-

أحاديثقتادةعنيرويوهو،يحمدهالصمدعبدكانأحمد:قال

منكرا.حديثاعنهالعوامبنعبادروىوقد:قال.يخالفمناكير،

عنقيسبنالاحنفعنالحسنعنقتادةعن[)2(حديثه]يعني

حتىالمغربيؤخروالمماالفطرةعلىأمتيتزال"لا:مرفوعاالعباس

".النجومتشتبك

صالح.:مرةمعينابنوقال.الثقةوفوق،ثقةكانالصمد:عبدوقال

يروي:عديابنوقال.بهيحتجولاحديثهيكتب:حاتمأبووقال.ئقة:ومرة

.مضطربقتادةعنخاصةوحديثهعليها،يوافقلاأشياءقتادةعن

الضعفاء")4(:"وفي.ويخالفيخطئ")3(:الثقات"فيحبانابنوقال

بذلكأرلممعتبربهاعتبرفإن...حديثهيشبهلابماقتادةعنينفردممنكان

باسا.

لحافظ.باليس:البزاروقال.يتركلئن:الدارقطنيوقال

.المتقدمالحديث""الميزانوفي

.4/89:لميزانا،7524/:التهذيب51،33/:الكمالت(1)

فيالمصنفوكلام،"منكرا"قولهعندينتهيالذياحمدكلامبينللفصلمعيزيادة)2(

.الكمالتفيالمزيالحافظفعلكماالمنكر،الحديثبيان

)3(/8(46.)4

()4/2(.)98
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مرفوعا:أنسعنقتادةعنإبراهيمبنعمرثنافياضبنشاذ)1(و:

)3(.قولهأنسعنوروي)2(."لجنةاحجارمنالاسودلحجرا"

مجالد)4(:بناسماعيلبنعمر.21-

عنجياد،احاديثفيها،لابيهكراسةإلينافاخرجأتيناه:زرعةأبوقال

نأردنافلماعلينا،فيقرأالعصر،لىإنكتبفكنا،والناس،وبيانمجالد،

رفعه:عباسابنعنمجاهدعنالاعمشعنمعاويةبوحدثنا:قالنقوم

فاتيت:قال.بمرةهذاكلولا:لهفقلتبابها("،وعليالعلممدينة"انا

كتبتمتى!دلهعدويا:لهقل:فقالله،ذلكفذكرت49[ص1معينبنيحيى

أبوحدثومتىببغداد،معاويةأبيعنكتبتإنما؟معاويةأبيعنهذاأنت

ببغداد؟الحديثهذامعاوية

خبيث،كذاببشيء،ليس:معينبنيحيىعناحمدبناللهعبدوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

توضيحو"(،4)5/:""الاكمالانظربالتشديد."شاذ"منالذالضبطعلىالاكثر

.(0273)"التقريب"وحاشية(،5/262):"لمشتبها

فيلطبرانيو75(،)5/:والبيهقي)7(،"مكة"أخبارفيالفاكهيالمرفوعأخرج

الضعفاء":"فيوالعقيلي(،42)5/":"الكاملفيعديوابن(،1594)":"الاوسط

أخطأ":81(4)"العلل"فيحاتمأبوقال.مرفوعاالطريقهذامن(4715)3/

بنعمرإلاقتادةعنلحديثاهذايرولم":الطبرانيوقال".إبراهيمبنعمر

:وقال226()3/:"لجامع"افيالترمذيإليهوأشارشاذ".بهتفرد،إبراهيم

"."غريب

قوله،أنسعنقتادةعنشعبةطريقمن(4913)4رقم"المسند"فيأحمدأخرجه

.تقدمكماالاصحوهو

.4/201:لميزانا،7274/:التهذيب5،332/:الكمالت
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حديثوهو:وقال-،الحديثفذكر-معاويةأبيعنحدثسوء،رجل

.صدقإلاأراهلا:فقالعنهأبيوسالت:اللهعبدقال.أصللهليس

وليسمجالد،بنإسماعيلعنكتبت:معينابنعنأيضااللهعبدوقال

سوء،رجل،كذاببشيء،ليسشويطر،عمرهذاابنهأنأرىوكنتباس،به

.فذكرهأصل،لهليسبحديثمعاويةأبيعنحدّث

زياد:بنأحمدبنيحيىوقال.يحتىعنالجنيدابنقالهذاونحو

فأنكره.،الحديثهذاعنمعينابنسألت

ابنأن)1(،صالحبنالسلامعبدترجمةفيومماهنا،ممايطهر:أقول

عنسألهالجنيدابنفإن.السلامعبدمنالحديثبهذاسمعماأولمعين

:فقاللحديثاهذالهفذكر.بالكذبأعرفهوما،سمعقد:فقالالسلامعبد

قط.بهسمعتوماعنه،إلابلغنيما

بنعمرأنالجنيد:وابنأحمد،بناللهعبدلهذكرهذاعقبوكأنه

.قالمافقال،الحديثبهذايحدثإسماعيل

لان9[ه]ص؛السلامعبدتكذيبعنوتوقفتكذيبهلىإبادروإنما

جعفربنمحمدعنبلغههذابعدثم،حسنةعندهكانتالسلامعبدهيئة

بهحدثمعاويةأباأننميرابنخبرهو،الحديثبهذاحدثأنهالفيدي

أخبرهالوقتهذاوقي،عنهويدافعالسلامعبديوثقمعينابنفأخذقديما،

.قالمافقالإسماعيلبنعمرعنزرعةابو

منكلأنوزعم،السلامعبدعلىالحديثفحملعدفي؛ابنفأما

322(315-9)6/:"التهذيبتهذيب"انظر(1)

431



منه.سرقهإنماغيرهبهحدث

ابقلعل:يقالأنإلانمير،ابنعنمعينابنذكرهبماهذايدفعوقد

.والحسبانالظنعلىبنىنمير

بنالرضاعليعنرواهماسيماولا،أخرىمصائبولعبدالسلامهذا،

طالب.أبيبنعليبنالحسينبنعليبنمحمدبنجعفربنموسى

)1(."التهذيبتهذيب"منعليترجمةراجع

"لسانفيترجمتهراجع،أخرىمصائبله،إسماعيلبنعمروكذلك

2(.)"لميزانا

فهوالاعمشعنلحديثاهذاروىمعاويةأباأنفرضوعلى:أقول

عندلسهأنه-رواهمعاويةأبوكانإن-ويمكن،مدلسوالأعمش،مدلس

أعلم.لله1و.تورعاتركهثمالضعفاء،بعض

بنعمربناللهعبدبنحمزةبنعمرق.تدمخت211-

)3(:الخطاب

بنعمرمنأضعف:معينابنوقالمناكير.أحاديثهأحمد:قال

كان")4(:"الثقاتفيحبانابنوقال.ضعيف:النسائيوقالزيد.بنمحمد

فيالحاكموقال.حديثهيكتبممنهو:عديابنوقال.يخطئممن

(1)/7(.)387-938

)2(!)6/96-07(

.4211/:الميزان،7437/:التهذيب50،34/:الكمالت)3(

(4)/7(681).
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مستقيمة.كلهاأحاديثه[69]ص(:1")المستدرك"

)2(:الصنعانيزيدبنعمر212-

أكلعننهى!شميمالنبيأنجابر:عنالزبيرأبوأخبرنيعنهعبدالرزاق

ثمنها.واكلالهرة

نظر.فيه:قالثمهذا،)3(""التاريخفيالبخاريلهذكر

مرفوعا:عمرابنعنمحاربعنعنهبكيرأبيبنيحيىروىوقد

".ضمانمداوعلى"ليس

بالمناكيرينفرد:وقال،الحديثهذا)4("الضعفاء"فيحبانابنلهذكر

به.الاحتجاجحدعنخرجحتىالمشاهيرعن

لاالمناكير،الزبيربيوأمحاربعنروى:الاصبهانينعيمابووقال

سدء.

شئة)ه(:بن212-عمر

عنحفصبنالحسينعنرواهحديثفيغلطانهوذكروا،وثقوه

محشورون"إنكممرفوعا:مسعودابنعنمرةعنزبيدعنالثوريسفيان

فيالحافظوتبعه93(0/1):""إكمالهفيمغلطايعنهونقله،المطبوعفياجدهلم(1)

التهذيب.

.4181/:الميزان،7944/:التهذيب340،35-59/:الكمالت)2(

)3(/6(571).

4()/2(.)82

.7064/:التهذيب5،358/:الكمالت)5(
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لحديث.ا."..إبراهيميكسىالخلائقأولوإنغرلا،عراةحفاةاللهلىإ

جبيربنسعيدعنالنعمانبنالمغيرةعنالثوريعنالناسرواهوانما

.()1عباسابنعن

)2(:خمأبيبراللهعبدبنعمر214-

ابنموسىعمرانوأبو،الحباببنزيدوعنهكثير.أبيبنيحمورعن

)3(.الجبليإسماعيل

ذاهب.،لحديثامنكر:البخاريقال:"الميزان"في

ذاهب.،لحديثاضعيف:البخاريعنالترمذيقال:"التهذيب"وفي

4(.جدا)وضعفه

بنيحيىعنحدث،الحديثواهي:زرعةأبيعنالبرذعيوقال

لافسدتها.حديثخمسمائةفيكانتلوحاديث،ثلاثةكثيربي79[]ص

عليه.يتابعلاحديثهوبعض،الحديثمنكر:عديابنوقال

المغيرةعنالثوريعنكثيربنمحمدعنالبخاريأخرجهكذلك:الحافظقالثم(1)

خطا.الاولوالإسناد

.4/131:لميزانا،7684/:التهذيب5،362/:الكمالت2()

.(2991/):داالمشتبه"توضيحمنوالتصحيح.دالختلي"ا:للتهذيبتبعاالاصل)3(

سط.ووبغدادبينقريةوجئل

بنعمر:يقولاسماعيلبنمحمد"سمعت)435(:رقمبعد""الجامعفيالذي)4(

نقل)2888(اخرموضعوفيجدا.وضعفه،منكرالحديثخثعمابيبناللهعبد

الحديث"منكر)34(:رقمالكبير""العللفيلذيو.فقط""منكرالحديثعنه

".ذاهب
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منكران:حديثانله:""الميزانوفي

".ليلةفيالدخانقرأ"منو،"ركعاتستالمغرببعدصلى"من

عناللهعبدبنعمرثنا،الحباببنزيدثنا،الرفاعيهشامأبو:قالثم

نإليما:فقالعضاللهرسوللىإرجلجاء:أنسعنكثيربيأبنيحيى

ربهسألإبراهيم"إن:فقال؟وسبحتهوحمدتهوكترته،اللهإلاإلهألاشهدت

كيوميكونأنجزاوه:قال؟قلبهمنمخلصاهللمنجزاءمارب،يا:فقال

مقامه.عظم:قال؟كبركمنجزاءفما،ربيا:قال.الذنوبمنأمهولدته

يعرجوالحمد،شكريمفتاجالحمد:قال؟حمدكمنجزاءفماربياقال

التسبيحتأويليعلملا:قال؟سبحكمنجزاءفما:قال.العالمينربلىإ

")1(.العالمينربإلا

بنزيدطريقمن)2(ماجهوابنالترمذيأخرجه:الاوللحديثوا

هريرةأبيعنسلمةأبيعنكثيرأبيبنيحيىعنعمرعنالحباب

بسوء،بينهنفيهايتكلملمركعاتستالمغرببعدصلى"منمرفوعا:

سنة".عشرةثنتيبعبادةلهعدلن

عنحباببنزيدحديثمنإلانعرفهلا"غريب:الترمذيقال

بنعمر:يقولإسماعيلبنمحمدوسمعت:قال.خثعمأبيبنعمر

جذا".وضعفه،منكرالحديث:خثعمأبيبناللهعبد

علملاالاسنادبهذاالحديث"وهذا:وقال64()5/":"الكاملفيعديابناخرجه(1)

".اللهعبدبنعمرغيركثيرابيبنيحمىعنيرويه

.(1374)ماجهبنو(،)435الترمذي2()

138



بنزيدطريقمن(1)الترمذيأخرجه:نيالثالحديثوا89[ص1

يستغفرأصبحليلةفيالدخانحمقرأ"من:ومتنه.الاولسندبمثلالحباب

".ملكألفسبعونله

خثعمأبيبنوعمر.الوجههذامنإلانعرفهلا،غريب":الترمذيقال

".منكرالحديثوهومحمد:قال.يضعف

وراز)2(:بنطاءبنعمر215-

ليس:النسائيوقالبشيء.ليس:معينابنوقال.بقويليسأحمد:قال

أصحابنافيهيتكلم:خزيمةابنوقال.ضعيفاخر:موضعفيوقال.بثقة

عنهم،ية1الروعنيرغبمنبابفيسفيانبنيعقوبوذكره.حفظهلسوء

يضعفونهم.أصحابناوسمعت

لين.ثقة:زرعةأبووقال:"التهذيب"وفي

ترجمة(1-1/52126)3/فيهفإذا،حاتمبيأابنكتابوراجعت

ثم."ثقةمكي":قالأنهزرعةبيأعنذكرثمالخوار،بيأبنعطاءبنعمر

لين"."مكي:زرعةبيأعنوفيهاوراز،بنعطاءبنعمربترجمةعقبها

لين".ثقةمكي":أخرىفيووقع،نسخةفيهكذا

لىإبصرهطمح،الناسخزيادةمنهنا"ثقة"كلمةتكوننخشىو

الخوار.بيأابنترجمةأعني،السابقةالترجمة

)2888(.رقم(1)

.4/133:لميزانا،7483/:التهذيب5،375/:الكمالت2()

.(494)9""التقريبفيقيده.زايآخرهالخفيفةوالراءالواوبفتحو)وراز(
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أبوالناقدبكير،بنمحمدبنعمرو.99[خمدس]ص216-

عئمان)1(:

حاتم:أبووقال.صدوق:معينابنوقال.الصدقيتحرىحمد:أقال

ثبت،ثقة:فهمبنالحسينوقال.ثقةداود:أبووقال.صدوقأمينثقة

حديث.صاحب

عنمعمرأبيعنمجاهدعننجيحأبيابنعنعيينةابنعنوروى

أحمد:أوالمدينيابنفقالالاسناد،هذابغيرثابتهوحديثامسعودابن

نجيح.أبيابنعنعيينةابنهذايرولمكذب،هذا

ابنعنلهيخرجلمالبخاريوأنذلك،فيأخطأأنهحجرابنفذكر

شيئا)2(.عيينة

عنه.الاخذأتقنيكونالاعيينةابنعلىغلطهمنخشيكانه:أقول

)3(:الديمسلمبنعمرو.مدتسعخ217-

وابنجريجوابنمعمر:منهم،جماعةوعنه.وعكرمةطاووسعن

عيينة.

بأسلا:مرةمعينابنوقال.بذاكليس:ومرة.ضعيف:مرةحمدأقال

وكذاحجير.بنهشاممنأضعفأنهمرةوذكر.بالقويليس:مرةوقال.به

.القطانيحيىعنالمدينيابنحكى

.4/702:الميزان،89/:التهذيب،5574/:الكمالت(1)

عيينةابنعنمسلملهاخرجوقد:أقول(.454)ص/":الساري"هدىفيقاله2()

كشيرة.أحاديث

.4/902:لميزانا،8401/:التهذيب،5464/:الكمالت)3(
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عمرو:وقال)1(،الخالحديثلهوأخرج.بالقويليس:النسائيوقال

.بذاكليس

بشيء.ليس:حزمبنوخراشابنوقال.يهمصدوق:الساجيوقال

(")2(."الثقاتفيحبانابنوذكرهجدا.منكرحديثلهليس:عديابنوقال

ورسولهاللهإن"مرفوعا:عائشةعنطاووسعن(":"الميزانفيلهذكره

له")3(.وارثلامنوارثوالخال،لهمولىلامنمولى

]بقدر[".والكيس"العجز:حديث)4(مسلمفيله:وقال

)5(:عمارهبنيحيىبنعمرو.01[ع0ص2181-

-خلفونابننقلفيما-وكذاسعد،وابنوالنسائيحاتمأبووثقه

نمير.وابنالعجلي

اختلفنهإلاثقة:مرةوقال.بالقويوليس،صويلح:معينابنوقال

".يمينهعنيسلم"كانو،مسجد"كلها"الارض:حديثينفيعنه

يردولم.الميزانمنقليلبعدلفظهالمؤلفوسيورد63(63،91)18"الكبرى"في(1)

(11/426):"الاشرافتحفة"فيالمزيقولهنقللكن"،بذاك"ليسقولهفيها

2(.401)الترمذيأخرجهلحديثوا."القويبذاكليسمسلمبن"عمرو:وفيه

()2/7(17.)2

يجه.وتخرذكرهالسابق،لخالاحديثهو)3(

)2655(.رقم(4)

.4/132:الميزان،8181/:التهذيب،5/476:الكمالت()5
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آخر.موضعفيشرحتهفقد(،1)مسجد"الارض"حديثأما:أقول

عنأبيهعنعمروعنرووهوغيرهزيادبنالواحدعبدأن:وحاصله

مرفوعا.سعيدبيا

.مرةوغيرهماالسفيانانقالهوكذلك

!م.النبيعنأبيهعنعمروعن:أخرىفيوقالوا

عنسعيدبيأعنأبيهعن:مرةفقالعمرو:عنسلمةبنحمادورواه

!م.النبي

عمروهيحسبفيماأبيهعن:مرةوقال

يقتضيهذارىولا،الوصلفيشكربماكانعمراأنذلكمنفظهر

فيحمدوأ74(،5)ماجهوابن)317(،والترمذي(،4)29داودابوأخرجه(1)

قدسعيدبيأ"حديث:عقبهالترمذيقال.وغيرهم(1،91911)1788"المسند"

لممنومنهمسعيدأبيعنذكرهمنمنهميتينرومحمدبنالعزيزعبدعنروي

.يذكره

عنأبيهعنيحيىبنعمروعنالثوريسفيانروى؛اضطرابفيهحديثوهذا

مرسل.!مي!النبي

!شرو.النبيعنسعيدأبيعنيحيىبنعمروعنسلمةبنحمادورواه

أبيعنروايتهعامةوكان:قالأبيهعنيحيىبنعمروعنإسحاقبنمحمدورواه

الئوريروايةوكأن!م![،الانبي]عنسعيدبياعنفيهيذكرولميك!ه،النميعنسعيد

"العللوانظر]مرسلا[".واصحأثمت!ن!النبيعنابيهعنيحيىبنعمروعن

)63(.رقمالكبير"

.الإرسالرواية32(321-11/0)":"العللفيالدارقطنيورجح



)1(.
وهماه

سعيدأبيعنعمارةبنيحيىعنغزيةبنعمارةالحديثروىوقد

لمجي!)2(.النبيعن

لاتارةبالوصلعمروفجزمالامر.نفسفيموصوللحديثاأنفتبين

يدلتارةالوصلعنوتوقفه.الظنبمجردإقدامهعلىولا،وهمهعلىيدل

وتوقيه.تثبتهعلى

بنحجاجطريقمنوغيره)3(النسائيفاخرجه:السلامحديثماو

بنيحيىبنمحمدعنيحيىبنعمروأنبأنا:جريجابنقال:قالمحمد

اللهرسولصلاةعنعمربناللهعبدسألأنه:حبانبنواسمععمهعنحبان

عليكمالسلام:يقولثم،رفعكلماأكبرالله،وضعكلمااكبرالله:فقال!رر

.يسارهعناللهورحمةعليكمالسلام،يمينهعناللهورحمة

يعني-العزيزعبدحدثناقالقتيبةأخبرنا:النسائيقالثم1[10]ص

بنحمادالحديثهذا"روى(:182)2/:لم"الاوسطفيالمنذرابنبكرابوقال(1)

النبيعنسعيدبياعنمتصلاالواحدعبدكروايةكثيربنوعبادوالدراورديسلمة

لحديثايثبت،بعضهمرسلهومتصلامرفوعاثقاتاوثقةلحديثاروىوإذا.ىلمجح

عنتخلفمنتخلفالحديثيوهنولمىلمجيحالنبيعنموصولاروىمنبرواية

منوكثيرالاخبار،فيوالزياداتالاسانيدفيالزياداتفيالسميلوهذا،إيصاله

."الشهادات

بهعللماحاصل:قالالعيددقيقابنعن692(/1)":"التلخيصفيالحافطونقل

.مقبولفهوثقةلهالواصلكانوإذا،الارسال

.(2435/)والبيهقي)297(،رقمخزيمةابنأخرجه2()

وغيرهم.()576خزيمةبن1و)7963(،حمدو(،0132)رقم)3(
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.(1)نحوهبإسنادهفساقه-الدراوردي

:قالثمحجاجطريقمن(178)2/"الستن"فيالبيهقيخرجهو

جريج.ابنعنبعضهمبهوقصر،جماعةومحمدبنحجاجإسناده"أقام

بنعمروعلى)؟()2(الدراورديمحمدبنالعزيزعبد)على(فيهواختلف

".أعلموالله،خالفهمنخلافيضرهفلاحجة،اقامهومن.يحتى

)3(:حمزةبنالعوام921-

وقال.بأسبهيكنلمومسعودعلي،بنمسعودمنأقربهما:القطانقال

:قال؟حديثهاستقامةترىفكيف:قيل.شيخ:زرعةأبووقال.ثقة:راهويهابن

مناكير.أحاديثثلاثةلهأحمد:وقال.لين:معينابنوقالخيرا.إلاأعلملا

بهليس:النسائيوقال.ثقة:مرةوقالمنكرا.حديثالهنعلمماداود:أبووقال

به)4(.بأسلاأنهرجوو،الحديثقليل:عديابنوقال.بأس

)5(:يعقوببنالرحسعبدبنالعلاء40مر201[]ص.22-

منأنكرأنهوذكر،حاتموأبوزرعةوأبومعينابنولينهأحمد.وثقه

اشياء.حديثه

منكر،حديث"هذا257(:)6/":"التحفةفينقلهفيماعقبهالنسائيوقال(1)

".بالقويليسورديوالدر

إذبدونهاالنصويستقيم.المصنفمنالمعكوفتينبين(و)على،الاستفهامعلامة2()

.للمعلوممبنية(ختلف)وقراناما

.4223/:الميزان،8631/:التهذيب،5505/:الكمالت)3(

الصفحة.نصفبمقداربياضابعدهلشيخترك)4(

.4/22:لميزان،8186/:التهذيب،5/625:الكمالت(5)

441



العلاء،منعندناأعلى-صالحبيأابنيعني-سهيلداود:أبووقال

فلاشعبانانتصف"إذاحديثيعني.شعبانصيامالعلاءعلىأنكروا

.(1)تصوموا"

الحديث.أهلعندثقةهو:الترمذيوقال

)2(:حجرةبنغالبد.221-

قال)3(.الاطعمةفيحديثاداودأبولهأخرج،جماعةعنهروى

شيءأي!؟بهتحتجأنتريد،بيأعرا:فقالعنهداودأباسألت:الاجري

إ)4(.؟عنده

)5(:المدنيالأنصاريجاريةبنعيى222-

أعلملا،بذاكليس:معينابنعنخيثمةأبيابنقال.جماعةعنهروى

حدثمناكير،عنده:معينابنعنالدوريوقال.يعقوبغيرعنهروىأحدا

.الريقاضيوعنبسة،القمييعقوبعنه

،(2)239""الكبرىفيوالنسائي)738(،والترمذي)2337(،داودابوأخرجه(1)

لحديثاهذاروىأحذانعلم"لا:عقبهالعسائيقال.وغيرهم(،1651)ماجهو]بن

هذامنإلانعرفهلاصحيححسن:الترمذيوقال".الرحمنعبدبنالعلاءغير

الوجه.

.242-8142/:التهذيب،65/:الكمالت)2(

)8937(.رقم)3(

ونقلها،"يزيد"لىإ"تريد"الخطيأصلهفيوتصحفت96()2/:""السؤالات(4)

".الكمال"تهذيبمحققمصحفة

.4/023:الميزان،8702/:التهذيب،5245/:الكمالت()5
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(.جمةترقبل)تقدمحجرةبنغالب*

)1(:القطانخطافبنغالب223-

بوولنسائيومعينابنووثقه.ثقةثقةأحمد:وقال.لجماعةاعنهروى

وغيرهم.سعدبنوحاتم

بين،أحاديثهعلىالضعف-:أحاديثلهساقأنبعد-عديابنوقال

.النكرةحديثهوقي

علىفيهالحملا،أحاديثلهأورد)2(:"المقدمة"فيحجرابنقال

لابنوقعماعجيبمنوهو[301]ص،البصريمختاربنعمرعنهالراوي

.عدي

منأحاديثلهساقعديابنأن"و"الميزان""التهذيبظاهر:أقول

حديثاعنهعمرروايةمنلهذكروانما،عنهالمختاربنعمرروايةغير

واحدا)3(.

)4(:اامدانييحيىبرفراس.224-ع

يحيىوقالعمار.وابنوالعجليوالنسائيمعينوابنأحمدوثقه

.4/24الميزاد:842،2/:التهذيب،65/:الكمالت(1)

التهذيب.فيونحوه456()ص/)2(

7-8(.)6/:""الكاملانظرالمصعفذكركماوهو)3(

بنانصففما،بالوضعمتهمفإنهعمر،من"الافة:الحديثعلىمعلقاالذهبيوقال

."..الصحيحينرجالمنوغالب،غالبجمةترفيالحديثهذاإحضارهفيعدي

.4263/:الميزان895،2/:لتهذيب61،2/:الكمالت(4)

641



الاستبراء.حديثإلاحديثهمننكرتوماشيء،عنهبلغنيما:القطان

.بأسبحديثهما،شيخ:حاتمأبووقال

)1(وقاللا.:قالثبت؟:لهقيل.صدوق:شيبةأبيبنعثمانوقال

ئقة.وهولين،حديثهفي:شيبةبنيعقوب

)2(:دلهمبنالفضل225-

احمدوذكر.أحاديثلهأنإلاباس،بهليسحمد:عنالاثرمقال

حديث:المحبقبنسلمةعن،حريثبنقبيصةعنالحسنعنحديثه

وغيرهقتادةلان؛فيهأخطأأنهيعنيمنكر.حديثهذا:فقال"،عني"خذوا

.عبادةعنالرقاشياللهعبدبنحطانعنالحسنعنرووه

حديثيعني.أصحهذا:وقال،لحديثاهذا)3(البخاريلهوذكر

.حطان

السيناني)4(:موسىبرالفصل.226-ع

وقال.والبخاريمعينوابننعيمبووووكيعالمباركابنوثقه.إمام

صالح.صدوق:حاتمأبو

بنالفضلحديثعنأبيسألت:المدينيبنعليبناللهعبدوقال

شهر"منمرفوغا:الزبيرابنعنأبيهعنطاووسابنعنمعمرعنموسى

سهو."وقا":لاصلا(1)

.4/127:الميزان،8276/:التهذيب6،35/:الكمالت2()

.(1-61117)7/:الكبير""التاريخفي)3(

.4/028:الميزان،8286/:التهذيب،643/:الكمالت(4)
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ضعيف.منكر:فقال)1(هدر"فدمهسيفه

تميلة،أبافقدم،تميلةبيوأ[401]صالفضلعنبيأوسألت:قال

مناكير.الفضلروى:وقال

ثم،أحاديثثلاثةلهأخرجإنماالبخاريأن")2(الفتج"مقدمةوفي

معمر.عنروايتهمنفيهاوليسذكرها

)3(:مرزوتبنفضيل:4مي227-

شديدنهإلا،الحديثصالح:مرةوقال.معينوابنالسفيانان،وثقه

الحديث،صالح:حاتمأبووقالخيرا.إلاعلملاأحمد:وقال.التشيع

لا.:قال؟بهيحتجقيل)4(:.حديثهيكتبكثيرا،يهمصدوق

وقد،الصحيحشرطمنهوليس:الحاكموقال.ضعيف:النسائيوقال

لحديثه.إخراجهمسلمعلىعيب

)5(:معدانبنالفضلبنالقاسم228-

وغيرهم.معينوابنحمدوأمهديوابن،القطانيحمىوثقه

سعيدأبيعن:يعني-نضرةأبيحديثعنشعبةسأله)6(:العقيليقال

.(04)79رقمالنسائياخرجه(1)

.(564)ص/2()

4.282/:الميزان8،892/:التهذيب،655/:الكمالت)3(

"."قلتالمصادر:في(4)

.4/792:الميزان89،32/:التهذيب6،97/:الكمالت5()

.(478)3/:الضعفاء"")6(
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عذبتهالرجليكلمحتىالساعةتقوملا":وفيه،الذئبكلامقصة[في]

شعبة:فقال،فحدثه-"أهلهأحدثبما(1[)فخذه]ويخبرهنعلهوشراك

سكتفما.نضرةأبوحدثناهلا)2(.:قال؟حوشببنشهرمنسمعتهلعلك

شعبة.سكتحتى

يساربنخشرمبنقدامةبنمحمدبنقدامةس.922-

)3(:الأشحي

وأما،يخبرهلايعني:عثمانقال.أعرفهلا:معينابنعنعثمانقال

فمشهور.قدامة

ابنوذكره.بهباسلا:زرعةأبووقال.باسبهليس:حاتمأبووقال

يجوزلا[501]صالمقلوبات،يرويكان:وقال)4(الضعفاء""فيحبان

انفرد.إذابهالاحتجاج

:قالثم،شيبةبنإسماعيلعنحديثهمنأحاديثعديابنلهوروى

محفوظة.غيرالاسنادبهذاالاحاديثهذهوكل؛ذكرتماغيرولقدامة

ابن:ويقال،شيبةبنإسماعيلهوالاحاديثتلكفيقدامةشيخ:أقول

شبيب.بنإسماعيل:ويقال،شيبةبنإبراهيم

"الضعفاء".كتابمن(1)

"."بلى:"الضعفاء"في2()

.4/603:لميزانا8،365/:التهذيب،6111/:الكمالت)3(

(4)(/291.)2

914



الاحاديث،تلكذكروفيها()1(1/014)"الميزانلسان"فيترجمته

نو.الحديثمتروك:نسخةوفي.الحديثمنكر:فيهقالالنسائيوأن

وساق،جريجابنحديثمنمحفوظةغيرمناكيرأحاديثه:قالالعقيلي

جريجابنعنيروي:قالعدفيابننو.عنهقدامةروايةمنكلهاأحاديث

منحديثهيتقى:وقال")2(الثقات"فيذكرهحبانابنوأن.غيرهيرويهلاما

عنههقدامةرواية

فجزحه،،إسماعيلعلىالاحاديثتلكحملالنسائيأنهذامنفظهر

عكس!حبانابننو")3(،"السننفيلهأخرجبل،قدامةيجرحولم

يتقى:وقال،"الثقات"فيواسماعيل"الضعفاء"،فيقدامةفذكر،القضية

عنه.قدامةروايةمنحديثه

متوقف.فكأنه،عديابنوأما

لقدامة.حاتمبيوأزرعةبيأبتقويةالنسائيصنيعقويوقد

)4(:حازمأبيبنقيس601[]ص023-

ليقال:المدينيابنوقال.الزهريمنأوثقهو:معينابنقال

أحاديثيحيىلهذكرثم.الحديثمنكرحازمأبيبنقيسسعيد:بنيحمى

الحوأب.كلاب:حديثمنهامناكير،

.(غدةأبوط-2232/)(1)

()2/8(39).

.(4،3894)379رقم)3(

.4/231:لميزان386-8،938/:لتهذيب،6921/:الكمالت4()

051



قدرهرفعمنفمنهمفيه،صحابناتكلموقد"..:شيبةبنيعقوبوقال

:وقالعليهحملمنومنهمالاسناد،أصجمنعنهلحديثاوجعلوعظمه

غيرعندهمأنهاعلىالاحاديثهذهحملواطروهوالذينمناكير.أحاديثله

".غرائبهي:وقالوامناكير،

الثقة.فييعني.الاسطوانةهذهقيسحدثناخالد:بيأبنإسماعيلوقال

حتى،كثيرةبسنينالمائةجازحتىقيسكبرأيضا:سماعيلوقال

عقله.وذهبخرف

بعدقيسبهحدثمماالمناكيرتلكتكوننيبعدلافقد:أقول

اختلاطه.

نفسه،خالدأبيبنإسماعيلعنهبهحدثمامنهاإن:قيلفإن

.تغيرهبعدمنهسمعهماقيسعنيرويأنبهيطنلا،ثبتثقةواسماعيل

منهسمعهماعنهيرويأنيبعدفلا،مدلسثقتهعلىإسماعيل:أقول

اختلط.قيساأنللناسبينقدأنهعلىمعتمدا،تغيرهبعد

:احتمالاتثلائةفهنا،لجملةوبا

المناكير.تلكصحة:الاول

.تغيرهقبلحتىقيس،ضعف:الثاني

وروى،تغيرهبعدالمناكيرتلكروىإنما[701]صيكونأن:الثالث

منهاكتفاء؛اختلاطهبعدسمعهاإنمابأنهيصرحولمبعضها،إسماعيلعنه

تدليسه.منعرفماقياسعلى،اختلطقيساأنبينقدبأنه

أميل.الثالثهذالىإوالقلب
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)1(:الكوفيالتيميكتيرأبيبنكتير221-

مستقيم:حاتمابووقال.ضعيف:معينابنعنخيثمةابيابنقال

الحديث.

)2(:اللهعبدأبو،البصريفزوخ،ابن:وقيل:[دلهعبدبنكعب222-

ابوكعبثناالحنفيعليابوثناعلي،بنعمروثنا:حاتمأبوقال

ثقة)3(.وكانالبصرياللهعبد

اللهعبدعنعلقمةعنإبراهيمعنحمادعنحديثه)4(النسائيخرجو

حمادعنالثوريبحديثاتبعهثم.لحديثا..جنبا.يصبحكانع!مالنبيان

عائشة.عنالاسودعنإبراهيمعن

خطا.وحديثه،نعرفهلاوكعب.بالصواباولىهذا:وقال

)5(:جوشنبنكلثوم223-

عنخيثمةابيابنوقال."التهذيبو"""الميزانفيكما،البخاريوثقه

.باسبهليس:معينابن

منكر:والازديداودابووقال.لحديثاضعيف:حاتمابووقال

.8284/:التهذيب،6162/:الكمالت(1)

.8435/:التهذيب،6671/:الكمالت2()

سياقفيمثلهعليبنعمروعننقلفقدللنسائي285()3/"الكبرى"السنننظرو)3(

لسند.

03(.0.0301)9رقم)4(

333./4:لميزان،4-824443/:التهذيب،6172/:الكمالت(5)
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)2(الضعفاء""فيذكرهثم(،")1"الثقاتفيحبانابنوذكره.لحديثا

يحللا،الموضوعاتالأثباتوعنالملزوقات)3(،الثقاتعنيروي:فقال

.بحالبهالاحتجاج

عمرابنعننافععنأيوبعنحديثه-""الميزانفيكما-لهوأورد

والشهداءوالصديقينالنبيينمعالمسلمالامينالصدوق"التاجرمرفوغا:

".القيامةيوم

الإسناد،جيدحديثوهو،سواهلهحبانابنيذكرلم:الذهبيقال

ومنه،درجتهمفييكونأن[801]صالمعتةمنيلزمولا،المعنىصحيح

96[.]النساء:الاية00(.وآلزسولآددهيطع>ومن:لىتعاقوله

النكارة،شدةفيكافعمرابنعن)4(نافععنأيوبعنبهتفرده:أقول

ولاصحيحا.كانلووروايتهذكرهلىإلحاجةاتكثرمماوالحديثولاسيما

لحديث.اهذاعلىوقف-هذاكلثوماوثقكانإن-البخاريأظن

عنلحسناعنحمزةأبيعنالثوريطريقمن)6(الترمذي)5(وأخرج

)1(.)7/356(

291(.023()ق)2/)2(

فيالصوابعلىوهي،""المقلوباتلىإ""المجروحينمطبوعةفيتحرفت)3(

والتهذيب.المخطوط

سهوا.الاصلمنسقطت(4)

ثم،السياقوغيرعليهاضرب"ثمخرج"وكتبقدالمؤلفوكان"،"وقال:الاصل)5(

تغييرها.ـونسيلهاالمناسبالسياقلىإعاد

.(012)9رقم)6(
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والصديقينالنبيينمعالامينالصدوق"التاجر:قاللمج!النبيعنسعيدأبي

."والشهداء

أبيعنالثوريحديثمنالوجههذامنإلانعرفهلا:)1(الترمذيقال

جابر.بناللهعبداسمهحمزةبوو.حمزة

عنيرويوكلثوم.كلثومحديثمنلىأوغرابتهعلىهو:أقول

لموالحسن،عليهفاشتبهالحسنمنالحديثسمعفكأنهأيضا،الحسن

أسد.بنوبهزالمدينيابنقالكماسعيد،أبيمنيسمع

)2(:وائلبنكليب.234-خدت

وكذا.بهبأسلا:مرةمعينابنوقال.ثقة:والدارقطنيمعينابنقال

يكتب:العجليوقال.بأسبهليسداود:أبووقال.سفيانبنيعقوبقال

ضعيف.:زرعةابووقال.حديثه

أحاديث.ثلائةالكتبفيلهأن"التهذيب"فيذكر:أقول

عنحديثه)4(البخاريلهروى:وقال")3(،الفتجمقدمة"فيوذكره

حديثمنشواهدوله.فقطوالحنتمالدباءعنالنهيفيلمج!النبيربيبة

.وغيرهانس

."...حسن"حديث:قبلهقال(1)

4.334/:الميزان،8464/:التهذيب،6175/:الكمالت2()

.(511)2/"مسند":الورقةرأسفيجمةالترفوقالمصنفكتب

.(954)ص/)3(

34(.19)رقم4()
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ترجمةفي")2("التهذيبفيلهأشارحديث(1)داود"بيأسنن"فيوله

(")3(:الترمذي"سننوقي.عثمانفضلفيوهو:قال،مليكةأبيبنحبيب

في:قال،هارونبنسنانترجمةفي(")4(التهذيب"فيإليهأشارحديث

.عثمانذكروفيه،النبوةدلائل

)5(:المنهالبن901[كفى235-]ص

لهخرجوالقدر.فيه:يقالكان:وقال)6(الضعفاء""فيالبخاريذكره

عمر)7(.مناقبقيحديثابغيرهمقرونا

)8(:الحافظالثغرياميةابو،مسلمبنابراهيمبنمحمد236-

)9(.متنهفيعاصمأبوشيخهأخطأوقد،سندهفيأخطأحديث

)2726(.رقم)1(

)2(.)2/191-291(

)8037(.رقم)3(

)4(.)4/243(

336./4:لميزانا،8154/:التهذيب،018-6917/:الكمالت)5(

منيحول...الصدقمحله،حديثه"يكتب:حاتمأبوزبير(.قالحافطت)317-)6(

.(171)7/:"والتعديللجرح"ا.لبخاري1كتاب:يععيالضعفاء"كتاب

.(654)ص/:"الساري"هدىنظر1و)3686(.رقم)7(

بياضاها(901)قاكثرالمصنفترك[لترجمتهبعد

4.367/:لميزانا،951/:[لتهذيب620،2/:الكمالت)8(

.لميزان1و.916/:التهذيبفيساقه)9(
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)1(:مهرانبنمسلمبنابراهيمبنمحمد.دتس237-

الدارقطني:وقال.القطانيحمىعنهروىبأس،بهليس:معينابنقال

لهليس:عديابنوقال.يخطئ")2(:الثقات"فيحبانابنوقال.بهبأسلا

كذبه.منصدقهيتبينلالهماومقداراليسير،إلاالحديثمن

يسار)3(:بنإسحاقبنمحمد238-

حديثينإلاإسحاقلابنأجدلم:عليقال:سفيانبنيعقوبقال

منكرين:

".لجمعةايومأحدكمنعس"إذا:قال!ك!هالنبيعنعمرابنعننا

أحدكممشإذا"خالد:بنزيدعن[011]صعروةعنوالزهري

)4(."فرجه

فيه:هذاولكن،فلانذكر:يقول-حديثهفيالمناكيريعني-والباقي

حدّثنا)5(.

)6(:البختريبنإسماعيلبنمحمد923-

ضخمة.غلطةغلط:الذهبيقال

.961/:التهذيب،6302/:الكمالت(1)

()2/7(.)371

388-593./4:الميزان،384-96/:التهذيب،-6122227/:الكمالت)3(

والحديثوغيرهماه)526(لترمذيو(،111)9داودأبوأخرجهالاوللحديثا(4)

.وغيره2(1)968حمدأأخرجهنيالثا

28(.2/):"والتاريخ"المعرفةانظر5()

.4/104:الميزان،-95657/:التهذيب،6238/:الكمالت)6(
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)1(:سمينةأيبناسماعبربنمحمد024-خد.

محمد.بنوصالححاتمأبووثقه

أبيهعنهشامبنمعاذعنعنهأخرجهحديثصحةفيداودأبوتوقف

الكلبالصلاة"يقطع:عباسابنعنعكرمةعنكثيرأبيبنيحيىعن

".والمرأةواليهوديلمجوسيولخنزيرو]لحماروا

)2(.يعرففلمبهوذاكرت،منهإلاأسمعهلمداود:أبوقال

بندار)3(:بنبار،بنمحد.241-ع

ابنعن)4(روىبنداراأنأباهأخبرأنهالمدينيابنعليبناللهعبدذكر

رفعه:اللهعبدعنزرعنعاصمعنعياشبنبكرأبيعنمهدي

.كذبهذا(:المديني)ابنفقال")5(.بركةالسحورفيفإن"تسحروا،

موقوفا)6(.داودأبوحدثني:وقالالانكار،أشدنكرهو

.4/204:لميزانا،995/:التهذيب،6042/:الكمالت(1)

7(.40)"السنن"2()

.4014/:الميزان90،7/:التهذيب447،2/:الكمالت)3(

الاصل.فيتكررت)4(

.وغيره2(441)النسائياخرجه)5(

عنواحدغيررواهقدلحديثا"هذا22(:5)5/أخرجهانبعدالبزارقال)6(

عناسندهاحدانعلمولاموقوفا،الاسنادبهذابكرأبيعنلرحمنعبد

بثار...".بنمحمدإلابكرابيعنالرحمنعبد
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)1(:ثابتبنمحمد242-

عنه:الدوريوقال.باسبهليس:معينابنعنالدارميعثمانقال

ليس:مرةقلتقدأليس:لهفقلت:قال.ضعيف:عنهمرةوقالبشيء.ليمس

قط.هذاقلتما:قالبأس؟به

لا،التيممفيعمرابنحدثح!عليهينكر:)2(معينابنعنمعاويةوقال

غير.

فيعمرابنعننافععنروى،حديثهبعضفييخالف:البخاريوقال

فعله.عمرابنعننافععن:والناس[111ص1أيوبورواه،التيمم

بيأمنليإأحبوهو،حديثهيكتب،بالمتينليس:حاتمأبووقال

منكرا.حديثاروى،المريوصالح،يعلىبنأمية

ليس:زرعةأبووقال.بقويوليس،حديثهيكتب:أيضاحاتمأبووقال

وقال.بالقويليس:مرةوقال.بأسبهليس:مرةالنسائيوقال)3(.بالقوي

وقالبشيء.ليسداود:أبووقال.عليهيتابعلامماأحاديثهعامة:عديابن

سليمانبنومحمدالعجليوقال.عندهمبالمتينليسأحمد:أبوالحاكم

ثقة.:لوين

.4514/:لميزانا9،85/:التهذيب،6572/:الكمالت(1)

[.]المؤلف.باسبهليس:الميزانفيزاد)2(

لجرح"ا.نفسهالعبديإنه:وقال،العصريثابتبنمحمدترجمةفيقاله)3(

يكتب"ثقة:الاخيرفيووقع85(.)9/:"و"التهذيب2(،17)7/:"والتعديل

"!حديئه
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حديثداودأبوذكرالحضر،فيالتيممباب(:داود(")1أبي"سننوفي

بئرنحومن!ي!ماللهرسول"اقبل(")2(:"الصحيحينفيالثابتالجهيمأبي

جدارعلىأتىحتى!ي!اللهرسوليردفلم،عليهفسلمرجلفلقيهجمل،

".السلامعليهردثم،ويديهبوجههفمسح

ابنمعانطلقت:قالنافععنثابتبنمحمدطريقمن)3(أخرجثم

:قالأنيومئذحديثهمنوكان،حاجتهعمرابنفقضد،عباسابنلىإعمر

علىبيديه"فضرب:فيهنإلا،بنحوهفذكره.،..غ!يماللهرسولعلىرجلمر

درثم،ذراعيهفمسحأخرىضربةضربثم،وجههبهماومسج،لحائطا

لمنيإلاالسلامعليكأردأنيمنعنيلم"إنه:وقال،السلامالرجلعلى

طهر".علىأكن

ثابتبنمحمدروى:يقولحنبلبنأحمدسمعتداود:أبوقال

التيمم.فيمنكراحديثا

القصةهذهفيثابتبنمحمديتابعلمداود:أبوقال:داسةابنقال

عمر.ابنفعلورووهلمجب،النبيعن"ضربتين"على

شريحبنحيوةأناالبرلسييحتىبناللهعبدثنامسافر،بنجعفرحدثنا

الغائط،منع!يماللهرسولأقبل:قالعمرابنعنحدثهنافعاأنالهادابنعن

حتىك!اللهرسولعليهيردفلام،عليهفسلمجمل،بئرعندرجلفلقيه

)932(.رقم)1(

.3(96)ومسلم،33(7)ريلبخاا(2)

.33(033،1)رقم"لسننا"3()

915



درثم،ويديهوجههمسحثم،الحائطعلىيدهفوضع،الحائطعلى)1(أقبل

.السلامالرجلعلىجم!اللهرسول

ممنليساولكن،صالحانوشيخهمسافربنجعفر:أقول112[]ص

لحديثيشهدأنفغايتهخبرهما،صحةفرضوعلىالتفرد.لهيغتفر

تضمنهفيمايوهنهذلكمعوهو،الجملةفيالرفعبصحةثابتبنمحمد

)2(.والذراعينالضربتينذكرمن

وقوله.عمرابنفعلمنهوإنماوالذراعينالضربتينفيوالمعروف

أعلم.والله

)3(:ااسخيمىجابربنمد242-

()5()القائمترجمةفيالخطيبوردوحجر)4(:ابنزيادةمن

عنجابربنمحمدعن،إسرائيلأبيبنإسحاقطريقمن)6(،العباسد

والمنصور،السفاج،منا":حديثسعيدأبيعنالوذاكأبيعنالاعمش

يهراقلاالخلافةفتأتيهالقائم"أما:وفيه،الحديث.".لمهديو،والقائم

جدا.منكروهو.الحديث..."دممحجمةفيها

الاصل.فيتكررت"أقبل)حتى(1)

للبيهقي.2(1/60):"الكبرىالسنن"وانظر2()

.4614/:الميزان9،88/:التهذيب2،ه69/:الكمالت)3(

.الراويعلىالكلامفيلمزيالحجاجابيعلىيعني)4(

منه،ينقلالذيالتهذيبمطبوعةفيكمافالقاسم(")القائمالقاسم":المصنفكتب)5(

.الصوابوهو،الشيخمنتصحيحقوسينبينوالقائم

993(.)9/:بغداد"تاريخ")6(
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البغداديبكرأبوحفص،بنمحمدبنجعفربنمحمد.س244-

:(1)الامامبابنلمعروفا،الرافقي

إلانعلمماآخر:موضعفيالنسائيوقال.ثقة:ومسلمةالنسائيقال

غريبا.حديثاالمدينيبنعليعنلناروىخيرا،

)2(:ميمونبنحاتمبنمحمدمد.245-

قلت:المدينيابنعليبناللهعبدوقالفاكثر)3(.مسلمعنهروى

عن)4(سالمعنشعبةعنمهديابنعنحاتمابنرواهشيء:لابي

هذا:قال.يعار"لهابشاةأحدكميأتيلا"مرفوعا:أبيهعنهلببنقبيصة

داود)5(.أبوهذاروىإنما،كذب

[113ص1طريقمن227(226،)5/أحمد"مسند"فيالحديث:أقول

بنقبيصةسمعت:قالحرببنسماكأخبرنيشعبةعنالطيالسيداودأبي

.959/:التهذيب،6426/:الكمالت(1)

.4423/:الميزان،9101/:التهذيب6،268/:الكمالت)2(

حديث.ثلاثمائةمسلمعنهروى""الزهرةفي)3(

تكونقد"لم"ساأنيعني."حربابنوهوسماك["]الصواب:الشيخفوقهاكتب(4)

هكذاالسندلكن.سياتيكمالحديثاهذاعنهيرويمنوهو""سماكعنمحرفة

سياقفيمثبتهوكماوالتهذيب،الكمالوت266(،)2/بغداد":"تاريخفي

المديني.ابنانكرهاالتيهيالروايةفهذه.لابنهالمدينيابنجوابفيالقصة

عنشعبةعن"1821"مسندهالطيالسيداودبىأروايةفهيالصوابالروايةأما

نعيملابي"الصحابة"معرفةفيوهي"المسند"،منالمصنفذكرهاالتي،بهسماك

(40.)66

فانكره.آخرحديثعنساله،لابيهاللهعبدلسوالبقيةالكمالتفي()5
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:فقال-،الصدقةوذكر-....:قالمج!ي!النبيسمعت:أبيهعنيحدثهلب

".القيامةيوميعارلهابشاةأحدكميجيئني"لا

ابنفروايةداود،أبوإلاشعبةعنهذايرولمأنه:المدينيابنفمراد

ظهرفاذاغلطا،يكونقدوالكذبكذب،شعبةعنمهديابنعنلهحاتم

الغلط.علىيحملأنتعينهذامثلروىثم،روايتهعامةفيالراويصدق

.كذاب:المدينيوابنيحتىوقال:""الميزانصاحبوقال

الجعفي:محمدبنأحمدوقال:""التهذيبفيوالذي!قالكذا

.كذابميمونبنحاتمبنمحمد:يقولمعينابنسمعت

رقم1/)")1(الميزان"لسانراجعنظر.فيهالجعفيمحمدبنحمدو

علىقولهبنىإنمافلعلهمعينابنعنهذاصجفان886(،و983،

المذكور)2(.الحديث

)3(:ربالةبنالحنبنحد6،2-

عنهشامعنمالكعنحدث،بثقةهوماوالله:معينابنقال.كذبوه

".بالسيفالبلادوقتحت،بالقرانالمدينة"فتحتمرفوعا:عالشةعنأبيه

ولابثقةيكنلم،خبيثكذاب:معينابنعنمرثدبنهاشموقال

مالك.علىحديثاوضع:الساجيوقال.يسرق،مأمون

(.غدةابوط-1/856)(1)

".يكذببشيء"ليس)376(:محرزابنروايةمعينابنعنايضاجاء)2(

.4/443:الميزان،9511/:التهذيب،6277/:الكمالت)3(
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القرى"فتحت:عروةبنهشامحديثروىماأنكر:عديابنوقال

".بالسيف

الجهضمي،:وينال،الطاحيالأزديذوانبنمد247-

زيد)1(:بنحمادولدخال،البصريمولاهم

ضعيف:حاتمأبوزاد.لحديثامنكر:حاتموأبوالبخاريقال

منكرمنصور:بنذكوانبنمحمد:النسائيوقالالخطأ.كثير،الحديث

علقمةعنإبراهيمعن)2(منصورعنحديثهأراد:عديابنقال.الحديث

عامين.صدقةالعباسمنتعجل!روالنبيأن[141]صاللهعبدعن

أعادهثم")3("الثقاتفيحبانابنوذكرهمناكير.عنده:الساجيوقال

به.الاحتجاجسقط:وقال)4(الضعفاء""في

داودبيأعنجمتهترفي""التهذيبصاحبثم)5(حاتمبيأابنوذكر

وأن.الرجالكخيروكانذكوانبنمحمدحدثني:قالشعبةأنالطيالسي

ثقة.شعبةعنهروىالذيذكوانبنمحمد:قالمعينبنيحتى

واحدّا.حديثاعنهروىإنماشعبةأنالتهذيبوفي

تقدممافذكر،الطيالسيداودأبيلىإبسندهحاتمأبيابنكتابوفي

.4/624:الميزان،9561/:التهذيب630،3/:الكمالت(1)

الاصل.فيتكررت)2(

793(.937،)7/وانظردينار"بنمحمد"فيهلكن4(91)7/)3(

()4/2(.)262

25(.1)7/":لتعديلو"الجرح)5(
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هذاإلاذكوانبنمحمدعنشعبةيروولمداود:أبوقالوزاد:،شعبةعن

لحديث.ا

وهو،ذكوانبنمحمداسمهاخررجلعنشعبةروىقد:أقول

كوفي.،الاكسيةبياع،الاسدي

ذكوانبنمحمد:شعبةعنهتفزدفيمن،لمسلم)1(""الوحدانوفي

لجزري.ا

البخاريفيهتكلمالذيغيربهاعنىيكونأنيمكنمعينابنفكلمة

عنهروىمشهور،فيهتكلمواالذينأنهذاويقويوغيرهما.حاتمبوو

.غيرهبانهيشعر"شعبةعنهروىالذي":معمينابنفقول.جماعة

الطيالسيداودأبيعن:الضبيالحارثبنزفربنمزاحمترجمةوفي

)2(.الرجالكخيروكانزفربنمزاحمحدثني:قالشعبةأن

)3(:سابوبنممد.سمدت،عليهتوبعحديثا11[خه]ص248-

فعليكنعيمأباأردتإذاأحمد:عنالبغداديإسماعيلبنعبيداللهقال

شيخاكان:شيبةبنيعقوبوقال.ثقهكوفي:العجليوقال.سابقبابن

بهليس:النسائيوقال.للحديثبالضبطيوصفممنوليسثقة،صدوقا

ابنعنخيثمةأبيابن.وقالبهيحتجولاحديثهيكتب:حاتمأبووقال.باس

ضعتف.:معمين

232(.)ص/)1(

.(01/001):"و"التهذيب(،8504/،1ه1/3):"والتعديللجرح"اانظر2()

.51/:الميزان،9174/:التهذيب65،31/:الكمالت)3(
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علقمةعنإبراهيمعنالأعمشعنإسرائيلعنسابقبنمحمدروى

الحديث....")1(بالطعانالمؤمن"ليسمرفوعا:اللهعبدعن

فهوحفظهسابقبنمحمدكانإن:وقالعنهشيبةأبيبنبكرأبورواه

غريب.

علقمة،عنإبراهيمحديثمنمنكرحديثهذا:المدينيابنوقال

الاعمش.حديثغيرمنوائلأبوهذاروىوانما

غريب.حسن:الترمذيوقال

ابيعنالياميزبيدعن،سليمأبيبنليثيرويه)2(:الخطيبوقال

الله.عبدعنوائل

والبزار(،1/57):لحاكموا(،1)779والترمذي)9383(،حمدأاخرجه(1)

إسرائيلإلاالاعمشعنرواهنعلملالحديثاهذا"البزار:قال.وغيرهم32(،)70

.-متصلايعني-"سابقبنمحمدإلاإسرائيلعنرواهنعلمولا

زبيدعنلميمسببيابنليثرواه":بتمامهوكلامه933(.)5/:بغداد""تاريخفي2()

يرفعه.ولموقفهانهإلااللهعبدعنواللأبيعناليامي

فيهفخالف،إسرائيلعن-صدوفاوكان-الكوفيالعطارزيادبناسحاقورواه

حدثناعمر،بنالرحمنعبدأخبرنا،الملكعبدبنأحمداخبرنيه.سابقبنمحمد

منالعطارزيادبنإسحاقحدثني:قالجديحدثنا،يعقوببناحمدبنمحمد

عن،إبراهيمعن،الحكمعن،الرحمنعبدبنمحمدعن،إسرائيلعن،كتابه

ولااللعانولابالطعانالمؤمن"ليس:لمجي!اللهرسولقال:قالاللهعبدعنعلقمة

علىالرحمنعبدبنمحمدذكرفيشيبةبنيعقوبيزدلم.البذيء"ولاالفاحش

اهـ."أعلمفادله،ليلىابيابنإنه:قالولا،يعرفهولمهذا،
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)1(:الربعيسالمبنمحمد924-

.")2(...يدهفليضعاحدكماشتكى"إذا:رفعهأنسعنثابتعن

)3(.ثابتعنسالمبنمحمدبهتفرد:الطبرانيقال.جماعةعنهرواه

به.باسلا:حاتمأبووقال

)4(:الأصبهانيابن،اللهعبدبنسليمانبنمحمد025-

:عديابنوقال.بهيحتجولاحديثهيكتب،بهباسلا:حاتمأبوقال

منه.شيءغيرفيأخطاقدلهماومقدار،الحديثقليل،لحديثامضطرب

مرفوعا:هريرةبيأعنأبيهعنسهيلعنحديثه)5(النسائيلهروى

الحديث.."..ركعةعشرةثنتيصلىمن"

بيأعنسهيلعنفليحرواه،ضعيفنيالاصبهاابنخطا،هذا:وقال

وهذا.حبيبةأمعن[)6(عنبسة]عنرافعبنالمسيبعن1[16]صسخاق

.بالصوابأولى

.9177/:التهذيب6،317/:الكمالت(1)

شيخهذالمسابنومحملمغريب"حسن:وقال)3588(رقمالترمذياخرجه2()

.(1)127و"الدعاء"(،181)1/"الصغير"فينيوالطبر!،بصري

منالترمذييةرولكن.سالمبنمحمدعنبهتفزدالطباعابنإن:الطبرانيقالثم)3(

إليهاشاركما.عليهاستدراكفيهاسالمبنمحمدعنسعيدبنالوارثعبدطريق

"تهذيمه".فيالمزي

.551/:الميزان910،2/:التهذيب6،332/:الكمالت(4)

ماجهبنأيضاخرجهو(.1،4831)482رقم""الكبرىوفي(،1181)رقم)5(

42(11).

المصادر.منستدركناه1والاصلمنسقط)6(
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القزاز)1(:سنانبنمحمد251-

فذهب،عبادةبنروحعنوالانحديثروى.كذاب:خراشابنقال

حديثه.

الحديثهذاسمعما:المدينيبنعليليقال:شيبةبنيعقوبقال

خدويه.أبيبنسهلوغير،غيريعبادةبنروحمن

به.بأسلا:الدارقطنيعنلحاكماوقال

الحديثهذاسماعادعىكونهكذبهمنعمدةكانإنحجر:ابنقال

بالوجادة.عنهروايتهاستجازلعلهلين؛جرحفهو،عبادةابنمن

ثقة.(":الصلة"فيمسلمةوقال

)2(:الثقفيسويدأبيبنمحمد252-

عشرولهأسلمغيلانأن":أبيهعنسالمعنالزهريعنمعمر...

.)3(")-
سموه

ماوالصحيح،محفوظغيرهذا:يقولمحمداسمعت:الترمذيقال

نأالثقفيسويدبنمحمدعنحدثت:قالالزهريعنوغيرهشعيبرواه

.(4)فذكره....أسلمغيلان

.512/:الميزان960،2/:التهذيب6،335/:الكمالت(1)

.522/:لميزانا،9112/:التهذيب6،338/:الكمالت)2(

.(11)28رقمالترمذيأخرجه)3(

هذهإيرادمنغرضههوفكانهلمعمر"."وهم(:161)الورقةراسعلىالشيخكتب(4)

جمة.التر
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الجرجرائي)1(:الصباحبنمحمد.قد253-

حاتم:أبووقال.ثقة:الحضرمياللهعبدبنمحمدوزرعةأبوقال

)2(.""الثقاتفيحبانابنوذكره.الحديثصالح

عن،نيالبرقابكربيأعلى"قرأت36(:4)5/بغداد""تاريخوفي

بنجعفرأخبرنامسعدةبنمحمدبنأحمدحدثنا:قالالعباسبنمحمد

بنيحيىسألت:قالمحرزبنالقاسمبنمحمدبنأحمدحدثنادرستويه

أهلمن،بأسبهليس:فقالالجرجرائي،الصباحبنمحمدعنمعين

ابنوعن،صالحكتابمسلمبنالوليدعنعنده:قلت.انتقلولكنالمخرم

.بأسبهليس:فقالكثير.حديثعيينة

محرز...بنالقاسمبنمحمدبنأحمدوقال":"التهذيبوفي

فذكرها.

ولكن،العلامأهلمنكانأنهعلىالقصةتدلهذامحمدبنوأحمد

قوله:على83()5/بغداد(":"تاريخفيترجمتهفيالخطيباقتصر

عنيروي،بغدادي،العباسابومحرز،بنقاسمبنمحمدبن"أحمد

".الفارسيالمرزبانبندرستويهبنجعفرعنهحدث.معينبنيحيى

)3(.لجهالةاحذعنأحمديخرجلاوهذابرمتها!الترجمةهذه

.503/:الميزان9،228/:التهذيب6،934/:الكمالت(1)

)2(/9(301).

"،الرجال!معرفةباسمطبعت،معينبنليحى""السؤالاتصاحبهومحرز:ابن)3(

قبلبيحىاتصلوقد،بالحديثعلمهعلىتدلسؤالاتهلكن،فيةوترجمةلهوليس

في-والحافط""تاريخهفيالخطيبمعينابنعنروايتهواعتمد225(.)سعة
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بحديثحدث:فقالمعينبنليحيىدكر.بنيعمو)1(قال-بشسة..

عمرابنعننافععنليلىأبيابنعنإسرائيلعنثابتبنعليعنمنكر

".والقدريةالمرجئة:نصيبالاسلامفيلهماليسصنفان":مرفوعا

وإنما،كالموضوع،الوجههذامنجدامنكرحديثوهذا:يعقوبقال

يعني،عباسابنعنالحديث)2(واهيضعيفشيخنزاربنعلييرويه

بسوء.هذاالصباجبنمحمد[معين]بنيحىيذكرولم:قال.عكرمةبواسطة

عنعكرمةعننزارأبيهعنوغيرهنزاربنعلييرويهالحديث:أقول

مرفوغا.-جابروعن:روايةفيزاد-عباسابن

أبيه.وعلىنزاربنعليعلىأنكرماأحدوهو:عديابنقال

الصحابة.منجماعةعنضعيفةأخرىطرقوله

"سننوفيحسن،إنه:بعضهموقال،الوضععليهبعضهمطلقو

23(*4(.)2/"الميرية"النسخةفيكذا.صحيححسنغريب)3(:"الترمذي

معين-ابن"تاريخمقدمةانظر.كتبهفيو]لذهبي"،"إكمالهفيومغلطاي""التهذيب

.(1-1/24143):"الدوريرواية

ابنعندكذا..".إسرائيلعن"ثابت:وقوله.الصباحبنمحمدعنالكلامرجع(1)

".إسحاقأبيبنإسماعيل"عنالمصادر:بقيةوقيمحرز،

كتبثمفيها،شكهلىإإشارة،نقاطثلاثوفوقها"هل"و:للتهذيبتبعاالاصل)2(

بغداد""تاريخفيلكن.القراءةهذهمقترحا)واصل(قوسينبينبعدهاالمصنف

ضببفقدذلكومع،ثبتناهكما""واهي934(:)6/:الكمالوت367(،)5/

أعلم.فالله.نسختهفيالموضعهذاعلىالمزي

62(.)ماجهابنوأخرجه2(،41)9رقم)3(

:(916)5/":الاشرافتحفةو"(،الكروخينسخة-431)قالمخطوطفيلكن)4(

".غريب"حسن
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حدثنارافعبن(1محمد)"حدثنا:قالثمنزار،طريقمنرواه

النبيعنعباسابنعنعكرمةعنعمرةأبيبنسلأمحدثنابشربنمحمد

".نحوهع!م!د

بمتابعته.يفرحلاتالفوسلام:اقول

الوجهمنإلاعمرابنعنمسنداالحديثهذاأجدفلم،حالكلوعلى

لجرجرائي.اعنالمدينيابنذكرهالذي

ماإسنادلخطيبا[)2(]عادةفإن،روايتهعنك!لجرجرائياوكان

القصةأسندوانما،لحديثاهذايسندولمهذا،متلالأحاديثمنيعرض

شيبة.بنيعقوبلىإ

إلاعمرابنتخريجلىإالحديثهذا"العمال"كنزصاحبينسبولم

عنالحديثيجدلمتنقيبهمعالسيوطيفكأن،للخطيببغداد""تاريخعن

القصة.هذهفيإلاعمرابن

.قمتس،""الخلاصةفيكماحديثفرد[خ181]ص254-

)3(:الزبرقانبنعبادبنمحمد

.بأسبهيكونلاأنهوأرجو،الصلمقأهلحديثحديثهحمد:أقال

به.بأسلا:معينابنعنزرعةأبووقال.صدوقأنهقلبيفييقع:مرةوقال

ثقة.كان:قانعابنوقال.بهبأسلا:جزرةصالحوقال

عنعئادبنمحمدروى:لأبيقلت:المدينيابنعليبناللهعبدوقال

سهو."محمود":لاصلا(1)

.السياقبهايستقيمزيادة)2(

.9442/:التهذيب60،36/:الكمالت)3(
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موسى:أبيعنأبيهعنبردةأبيبنسعيدعنديناربنعمروعنسفيان

إنما؛باطلكذبهذا:فقال.(..اليمنلىإموسىأباوجهلما!ي!مالنبي)أن

سعيد.عنالشيبانيهذاروى

بردةأبيبنسعيدعنولا،بردةأبيعنديناربنعمرويروولم:قال

جدا.نكرهوشيئا.

سازيادبنسهلأبو]أنا[)2(الحسينبنمحمدأنا)1(:الخطيبوقال

القدريةذكروا:قالعمروعنسفيانثناعبادبنمحمدثناهارونبنموسى

فأروني؟منهمأحدالبيتفيهل:فقال،بصرهذهببعدماعباسابنعند

فيجبريلجاءهحينإنهبالتوحيد،منظومإنه:عباسابنوقال.برأسهاخذ

هو:فقالالايمانعنوسأله،يعرفهلاوهوفيها،يراهيكنلمالتيالصورة

.وشرهخيرهبالقدروالايمانوكذا،كذا

عنعباسابنعنرواهأحداالأرضفينعلملا:هارونبنموسىقال

عباد.بنمحمدغيرلمجمالنبي

منالحديثهذاسمعت:أبيوقال:المدينيبنعليبناللهعبدقال

.وأنكره.المرفوعهذافيهوليس،سفيان

)3(:لقمانأبوخالد،بناللهعبدبنمحمد1[91ص2551-

لهساقثم.الثقاتعنالمنكراتيروبدضعيفا،كان)4(:الخطيبقال

37(.374-ه2/):بغداد""تارلخ(1)

سهو."أبو":الاصل2()

.505/:الميزان،9532/:التهذيب)3(

.(043/)5:بغداد""تارلخفي(4)
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بنعاصمعنإسحاقأبيعنالثورفيعنالقاسمبنهاشمالنضرأبيعن

عمر".لغضبيغضبالله"إن:رفعهعليعنضمرة

منكر.خبرهذا:""الميزانفيالذهبيقال

)1(:كناسةبابنالمعروف،الأعلىعبدبناللهعبدبنمد256-

داودبووالمدينيوابنمعينابنووثقه.وجماعةأحمدعنهروى

شيبة.بنويعقوبوالعجلي

به.يحتجولاحديثهيكتبأخبار،صاحبكان:حاتمأبووقال

أبيهعنعثمانأخيهعنعروةبنهشامعنحديثه)2(النسائيلهروى

."...الشيب"غيروا:حديثالزبيرعنعروة

مرسل.عروةعنهوإنما:معينابنقال

عنهشامأصحابمنلحفاظارواه،عليهيتابعلم:الدارقطنيوقال

مرسلا)3(.عروة

مالكبنأنس!بندله1عبدبنالمثنىبنالدهعبدبنمحمد257-

:(4)الأنصاري

إلاالائمةمنأرلم:مرةوقال.صدوق:حاتمأبووفال.معينابنوثقه

5.38/:الميزان995،2/:التهذيب6،373/:الكمالت(1)

.محفوظغير:وقال(2929)رقم""الكبرىفيو(،4705)رقم2()

.(04-54046/):د"بغدو"تاريخ،للدارقطني235(-4/234):""العللانظر)3(

.9274/:التهذيب6،383/:الكمالت(4)
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اللهعبدبنومحمد،الهاشميداودبنوسليمان،حنبلبنأحمد:ثلاثة

بنومعاذ،القطانيحىعليهنكرو.بأسبهليس:النسائيوقال.الانصاري

عنالشهيدبنحبيبعنحديثهالمدينيوابنخيثمةوأبوأحمدثممعاذ،

".صائممحرموهوع!ييهالنبي"احتجم:عباسابنعنمهرانبنميمون

كتبمنيحدثبعدفكانكتب،للأنصاريذهبتكانتأحمد:قال

.ذاكمنهذافكان:يعني.حكيمأبيغلامه

الانصاريحديثعنالمدينيابنعليسئل:سفيانبنيعقوبوقال

حبيب[]حديثأرادإنمالثيء،ذلكمنليس:فقالالشهيد،بنحبيبعن

محرما".ع!ميمونةلنبي"تزوج:الاصمبنيزيدعنميمونعن

")1(،الفتحو"مقدمة"،"الميزانفيونحوه،""التهذيبفيذكره

.(5014/)بغداد"و"تاريخ

حبيبعنيروهلم":قالثم،الحديثذلكقبلوذكر)2([012]ص

بنحبيبعن،سفيانعن..أخبرنا.ماوالصواب،الانصاريغيرهكذا

ميمونةتزوج!النبيأنالأصمبنيزيدعنمهرانبنميمونعنالشهيد

محل.وهو

هكذا".هذاالاصمبنيزيدحديثيضاالانصاريروىوقد

)3(:الرهريأخيابن،مسلمبناللهعبدبنهحمد.258-ع

معين:ابنوقال.الحديثصالح:مرةوقال.بهبأسلاأحمد:قال

)ص/462(.)1(

تاريخه.فيالخطيب:أي)2(

5.38/:الميزان9،278/:التهذيب6،387/:الكمالت)3(
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)هو(:مرةوقال.صالح:مرةوقال.القويبذاكليس:مرةوقال.ضعيف

يكتب،بالقويليس:حاتمأبووقال.الزهريفيإسحاقابنمنليإأحب

ثقة.داود:أبووقال.حديثه

بنأسامةمع،الزهريأصحابمنالثانيةالطبقةفي1()الذهليوعده

.والاضطرابالضعفحالفيكلهموهؤلاء:قال.وفليحإسحاقوابنزيد

أصلا.لهانجدلمأحاديثثلاثةروىوقد:قال

إلامعافىأمتي"كل:رفعههريرةبيأعنلمساعنعمهعنحديثه.

."لمجاهرونا

لمابعدلا،قريباتهوما"كل:خطبإذاقولههريرةأبيعنوبه.

لحديث.ا"...آتهو

ياكلأبيكان:قالت،الزهريبنتلحخاجاأمامرأتهعنوحديثه.

بكفهيأكلكان!ي!النبي"إن:قال،أصابعبثلاثةاكلتلو:فقلت،بكفه

كلها".

)2(.الواقديبهتفردرابغاوحديثا.

لحالمحمد،عنيثبتفلمالواقديرواهالذيأما:أقول[112ص1

.قديالوا

بعضمعالتهذيبمنالمصنفساقه-الزهريبحديثالخبيروهو-الذهليكلام(1)

88-98(.)4/"الضعفاء":فيلعقيليعننقلاالكمالتفيبتمامهوهوالاختصار،

لواقديو:عقبهوقال.الذهليكلاممنوليس،التهذيبفيلحافطازادهالرابعهذا2()

حجة.غير
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.المرأةعلىفيهفالحملمنكراكانفإن،امرأتهعنمحمدحديثوأما

ذإعمه؛عنمحمدبهينفردنبعدفلا،خطبتهفيهريرةأبيقولماو

بمرفوع،ليسلانهمرة؛إلاالزهريبهيحدثلاأنيبعدمماالمرويليس

إليه.يحتاجحكمفيهولا

فيالشيخانأخرجهوقد،"معافىأمتي"كل:حديثفيالنظروانحصر

("،"التهذيبفياللهرحمهحجرابنالحافظوجمجم")1(،"الصحيحين

يستحضرلمكانهله،الشيخينإخراجيذكرفلم(")2(،الفتح"مقدمةوقي

الحديثهذاشرحعند")3("الفتحفييتعرضلمولذلكلهما،عذرا

به.تفردمحمداأنلىإللاشارة

:الظفاوي)4(.خدتسالرحمنعبدبنمحمد258-

قال.أحاديثعدةعديابنلهوذكر)5(.الحديثمنكر:زرعةأبوقال

الظفاوي.عنالراويلجباراعبدبنلعمروفيهاالذنبحجر:ابن

فيقال،البخاريلهأخرجهاالتيأحاديثه")6(الفتح"مقدمةفيوعد

.(0992)ومسلم،(9606)ريلبخاا(1)

.(264/ص)(2)

(3)(01/105).

.546/:الميزان980،3/:التهذيب،6904/:الكمالت(4)

فيعنهنقللكن334(،)7/(:والتعديللجرح"افيحاتمأبيابنعنهنقله)5(

واكثر،"لجرح"افيحاتمأبوقالونحوهأحيانا"يهمأنهإلا"صدوق)7(:""العلل

تقويته.علىالائمة

.(634)ص/)6(
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متابعا.لهوجدتثم:قالثم.الطفاويبهانفردمنها:واحد

)1(:المروريالكريمعبدبنهمد026-

حديثه،ببعضليوإ،زرعةبيوأ،بيألىإكتب)2(:حاتمبيأابنقال

.كذابلشيخو،كذبهذا:فقالكذبا،حديثاحديثهفيبيأفوجد

بنداودأبيبنجعفرأبو،عبيداللهبنمحمد[خ؟.122]ص261-

)3(:لمناديا

.صدوق:فقالعنهبيأوسئل،بيأمعمنهسمعت:حاتمبيأابنقال

وقال.ثقةأحمد:بنوعبدالله،عبدوسبنمحمدعنعقدةابنوقال

بيأعنحديثهينكروسمعتهكثير،بحديثداودأبوعنهحدتنا:الآجري

اللهرسولدخل:قالعمرابنعننافععنيعنيعمر،بنعبيداللهعنأسامة

عليها.يجلسفلم،وسادةإليهفالقيت،يعودهمريضعلىلمجي!

أسامة،ابيعنالمخرمياللهعبدبنمحمدعنرويقد:الخطيبقال

الناقليكونأناخشىفاناوالا،المناديابنتوبعفقدحفظهالناقلكانفان

كانلانهمخرميا؛محمداونسبمحمد،والدعبيداللهمنالياءعليهسقطت

)4(.المخرميتزل

.5/67:لميزانا،9/513:يبلتهذا(1)

.(61)8/:"والتعديللجرح"ا2()

9.325/:التهذيب،6142/:الكمالت)3(

327-328(.)2/":"التاريخفيبتمامهالخطيبكلامانطر)4(
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)1(:الواقديعمربنمحمد262-

سمعتمحرزبنمحمدبنأحمدحدثني،متهم:الساجيقال

عنمعمرعنروىحتىالواقديأمرندافعنزللم:يقولحنبلبنأحمد

لابشيءفجاء،أنتما""أفعمياوان:حديثسلمةأمعننبهانعنالزهري

.غيرهيروهلميونسحديثوالحديث،فيهحيلة

سنةبغدادالمدينيبنعليعليناقدم:الرماديمنصوربنأحمدوقال

معأطوفوكنت:قال.عليناقاضٍوالواقدي:قالوئمانين،ثمانأوسبع

لهقلتثمذلك،فيمترويافكان؟الواقديمنتسمعأنتريد:فقلتعلي،

كيف:فقالالواقديفذكرحمدأليإفكتب،منهأسمعأنأردت:فقالبعد،

حديثوهذا،نبهانحديثمعمرعنروىرجلعنتكتبأنتستحل

؟)2(.بهتفرديونس

سفر)3(:ابو،الأنصاريعمروبنمحمد262-

له؟ما:قلتجدا،فضعفهعنهسعيدبنيحيىسألت:المدينيابنقال

الحسنعنوروىالاقرن،الكبشفيعائشةعنالقاسمعنروى:قال

أوابد.

جدا.يضعفهسعتدبنيحيىكانأحمد:وقال

جدا.:يقللمأنهإلاداود،أبوقالوكذا

.5801/:الميزان9،363/:التهذيب،6524/:الكمالت(1)

السالفة.المصادرفيالقصةباقيانظر)2(

.5021/:الميزان9،378/:التهذيب،6461/:الكمالت)3(
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ليسنمير:ابنوقال.ضعيف:سفيانبنويعقوبمعينابنوقال

عندهم.بالقويليس:النسائيوقال.شيئايساوي

)1(:الحراسانياللهعبدأبوعون،بنمحمد.ق263-

بنويعقوبالبخاريوقالبشيء.ليسداود:وأبومعينابنقال

لحديث.امتروك:لازديووالدولابيالنسائيوقال.لحديثامنكر:سفيان

ضعيف:زرعةأبووقال.بثقةليس:مرةالنسائيوقال[123]ص

لحديث،امنكر،لحديثاضعيف:حاتمأبووقال.بقويليس،لحديثا

أصل.لهليسحديثانافععنروى

قبلعمر:ابنعننافععنحديثا)2(ماجهابنلهروى":"التهذيبوفي

فإذاالتفتثمطويلا،فسكن،عليهشفتيهوضعثمالحجر،لمجيماللهرسول

")3(.العبراتتسكبههناعمر،"يا:فقال،يبكيبعمر

حاتم.أبوإليهأشارالذيلحديثاوكأنه

لايرويهماعامة:عديابنوقالثيء.منهالقلبفي:خزيمةابنوقال

عليه.يتابع

.5221/:الميزان9،384/:التهذيب،6664/:الكمالت(1)

492(.)5رقم)2(

،!إسنادهوصحح63(1/4):لحاكموا2(،05)6خزيمةابناخرجهلحديثوا)3(

":"المجروحينفيحبانوابن2(،44)6/:عديوابن(،4/131):والعقيلي

/2(.)272
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:()1ابراهيمأبو،الأسديالقاسمبنمحمد265-

أحاديثه:ابيهعناحمدبناللهعبدوقالأحمد.كذبه:البخاريقال

وقال.موضوعةأحاديثه،مامونولاثقةغيرداود:أبووقال.موضوعة

وغيرهما.حاتموأبو،النسائيوضعفه.يكذب:الدارقطني

عنه)2(.كتبتوقد،ثقة:معينابنعنخيثمةأبيابنوقال

أيوبأبو،مولاهمالثقفيعطاءأبيبنكثيربنمحمد266-

لمصيصة)3(:انزيل،نيالصنعا

عنحدثكثيربنمحمدإن:المدينيلابنقلت:حبيببنيونسقال

:فقالوعمربكرأبيلىإغ!ي!النبينظر:قالأنسعنقتادةعنالاوزاعي

ناأشتهيكنت:عليفقال.الحديث...")4(الجنةأهلكهولسيدا"هذان

)1(

)2(

)3(

)4(

.5136/:الميزان،9704/:التهذيب،6048/:الكمالت

65(.)8/:"والتعديللجرح"افيحاتمبياابنعنهالروايةهذهنقل

)يعنيوذكر:الدوريقال،ذلكخلافمحرزوابنالدوريعباسعنهنقللكن

يرضه.فلم،الاسديالقاسمبنمحمد(معينبنيحى

القاسمبنمحمدإنالقاسمبنمحمدفيعندييحىومذهب(:)الدوريقال

لحديث.اأصحابتيقظلهيكنولم،الحديثأصحابمنيكنلمرجل

بنمحمدعن،معينبنيحيىسألتمحرز:ابنوقال534(.)2/"تاريخه":

بنمحمدهذاهو:فقال...حسانعنالاوزاعيحديثصاحبالاسديالقاسم

)3(."السؤالات".منهسمعتقد،يكذبكانبشيء،ليسالقاسم

.5431/:لميزان،9514/:التهذيب،6486/:الكمالت

رقم"الاوسط"فينيوالطبرا(،121)رقم"الصحابة"فضائلفيأحمدأخرجه

عن-لحديثهذايرولم":الاولفيوقال77(،)2/و"الصغير":)9686(،
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.اراهاناحبلافالان،الشيخهذاارى

:(1)اسحاقأبو،الكوذىالقربدكثيربنمد267-

حديثه.خرقنااحمد:قالوغيرهما.معينوابنالمدينيابنعنهروى

:البخاريوقال.حديثهعلىوخططت،عجائبعنهكتبنا:المدينيابنوقال

وقال.باسبهيكنولمشيعي:معينابنعنالدوريوقال.لحديثامنكر

فيه.القوليحسنمعينبنيحيىوكان،الحديثضعيف:حاتمابو

الكوفي؟كثيربنمحمد:معينلابنقلتالجنيد)2(:بنإبراهيموقال

هي؟ما:قال.منكراتاحاديثروىإنه:قلت.باسبهكانما:قال

بشيربنالنعمانعنالشعبيعنخالد،ابيبنإسماعيلعن:قلت124[]ص

."...مقالتيسمعامرأالله"نضر:يرفعه

فلست)3(ينهكلمفإذا،نهاكماالقرآناقرا":يرفعهالاسنادوبهذا

."تقروه

عسى:فقالأصحابنا.منرجل)4(:فقلتعنه؟هذايرويومن:قال

فهوهذاروىالشيخهذاكانفان(![)هشاهكبن]السنديمنسمعههذا

".الاوزاعيإلاقتادةعنيروهولمكثير،بنمحمدلاإالاوزاعي

.5/241:لميزانا،9/814:التهذيب(1)

.(887)"لاتلسؤاا"(2)

مصادرمنوالتصحيح،تحريفوهو."يهنك..."هناك:للتهذيبتبعاالاصل)3(

سيأتي.كمالحديثا

المصادر.منوالتصحيح""فقال:الاصل(4)

-:بهصوتحريفوهو!كلمةربمقدبياضبعدهوفيه،للتهذيبتبعا،"السدي:الاصل5()
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مستقيما.الشيخحديثرأيتقدفإنيوإلا،كذاب

ايوببناللهعبدأن"الميزان"فيذكر:الأولالحديث:أقول

)1(.بسندهكثيربنمحمدعنرواهالمخرمي

فيالحاكموصححه،الصحابةمنجماعةعنمروي]وهو[

أبيبنحاتمثناالسهميبكربناللهعبدطريقمن88()1/""المستدرك

لمجميماللهرسول"خطبنا:قالبشيربنالنعمانعنحرببنسماكعنصغيرة

:....".فقال

)1(

بنوالسندي(.291)3/:بغداد،تاريخو"،""السؤالاتفيكما.شاهكبنالسندي

للرشيد،دمشقإمرةليولمنصور.جعفرأبيمولىنصر،أبوالاميرهو:هذاشاهك

قولالقوليجعلسندئالخلقاذميموكان:الذهبيقال.المئتينبعدوليهاثم

المشهورالشاعرجدوهوببغداد402سنةتوفي.درهنومنوساق...المدعي

":الاعيانو"وفيات،185ص/402وفيات"الإسلامتاريخ"انظر.!شاجم

.(681)7/:"و"الاعلام3(،5/01)

لاشاهكبنالسندي"كان:قالالجاحطعن(1/91)":"الطيورياتوفي

:ويقولالمدعيقولالقولويجعل،الملاحولاالمكاريولالحائكايستحلف

لحمالافيأستخيركنيإاللهم:يقولكثيراوكان.ظلمهمليبانقدقومهؤلاء

7(.1/0):الاخبار""عيونوانظر!!"الكتابومعلم

اخبارمنهوكانماغريبلخبراهذاوأن،التهكمهذابقولهمعينابنوقصد:اقول

اعلم.والله.العجيبةالمستغربةشاهكبنالسندي

لفظهبقيةلكن.ينقلعنهوالذهبي25(24-53)6/:دا"الكاملقيعديابناخرجه

منغريب"وهو:عقبهعديابنوقال.."..نهاكماالقرآن"اقرأ:قولهفيهليس

بشيربنالنعمان:قالحيث:والثانيخالد،ابيابنحديثمناحدهما:،وجهين

اهـ.داابيهعن
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عنبشيربنالنعمانعنومجاهدالشعبيعنرويوقد:الحاكمقال

غ!يم.النبي

عنإسماعيلعنبهلتفردههيإنماكثيربنمحمدروايةفيهذا،وعلى

.النعمانعنالشعبي

اخرجهانه(4/964)الاحياء"شرح"ففي؛نيالثاالحديثواما

من،"الفردوسمسند"فيالديلميأخرجهطريقهماومننعيمبووالطبراني

ضعيف.بسند:العراقيقال.العاصبنعمروبناللهعبدحديث

)1(."تقروهفلستينهكلمفان،نهاكمالقران1"اقر:ولفظه

كثيربنمحمدعنالطوسيمنصوربنمحمدوروى:""التهذيبوفي

عليعناللهعبدعنحبيشبنزرعنثابتبنعديعنالاعمشعنهذا

)2(.كفر"فقدالبشرخيرعلييقللم"من:!ماللهرسولقال-قالكذا-

أبيعنعطيةعنقيسبنعمروعن:مناكيرهومن":""الميزانفيقال

)3(."اللهبنورينظرفانه،المؤمنفراسة"اتقوامرفوغا:سعيد

الشاميين،"مساندوفي،1/184":"المجمعفيكما"الكبير"،فيالطبرانياخرجه(1)

حؤشب.بنشهرسندهوفي)293(.رقم""مسندهفيوالشهاب(،134)5رقم

لجوزياابنطريقهومن(291)3/:""تاريخهفيالخطيبالطريقهذامناخرجه)2(

ومن(،124)7/فيايضانحوهلخطيباوأخرج.6(4)9رقم"لموضوعاتا"في

قال.اللهعبدبنجابرحديثمن65(1رقم)""الموضوعاتفيلجوزياابنطريقه

باطل.:الذهبيوقالمنكر.هذا:لخطيبا

الاوسط""فينيلطبرا1و،غريبحديث:وقال3(1)27رقمالترمذياخرجه)3(

=.كثير..بنمحملمإلاقيسبنعمروعنالحديثهذايرولم:وقال)9783(
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:يقالكان:قيسبنعمروعنالثوريعنوهبابنرواه:قال

.فذكره"...تقواا"

1(:)النباميالفهربدمروانبنكثيربنمحمد268-

"لامرفوعا:أبيهعنزيدبنخارجةعنأبيهعنالزنادأبيابنعنروى

)2(."واحدةليلةمناكثرخشبةعلىمصلوبيقر

بهمررتإذا:عنهسألهلماالكريمعبدبنلادريسمعينابنقال

لحديث.اهذالهوذكر.جمهفار

الحديث.منكرالجنيد:بنعليوقال.بثقةليسأيضا:معينابنوقال

منه.والبلاء،بواطيلروى:عديابنوقال

)3(:الباهليمرروقبنمحمدبنمحمد.قمت926-

وغيرهم.خزيمةوابنحاتمبوو)4(مسلمعنهروى

ووثقه)5([."الثقات]"فيحبانابنوذكره.صدوق:حاتمأبوقال

الخطيب.

علىتعليقهفيعليهالمصعفكلامنظر1و(.912)4/"الضعفاء":فيوالعقيلي=

ني.للشوكا2(43)ص/:"المجموعة"الفوائد

.5/541:لميزانا،9/914:التهذيب(1)

يةروفيوغيرهاوالميزانالتهذيبوقيفيهووقع2(،55)6/:عديابنأخرجه2()

يقرلاالذيذاك:معينابنجوابفيلكن"،واحدةليلةمن"اكثر:لحديثا

".اياثلاثةمناكثرخشبةعلىمصلوب

.5151/:لميزانا،9431/:التهذيب،6794/:الكمالت)3(

احاديث.سبعة:""الزهرةفيقال(4)

)5(/9(521).
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أنسعنثمامةعنأبيهعنالانصاريعنحديثه(عدي)1ابنلهوذكر

".كالمعاينةالخبر"ليس:مرفوعا

"(.كالمعاينالمخبر"ليس(":"الميزانفي)و

عنسلمةابيعنعمروبنمحمدعنأيضاالانصاريعنوحديثه

)2(."كفارةولاعليهقضاءفلارمضانفيناسياأكل"إذا:مرفوعاهريرةبيأ

لتن.وهومنهما،أنكرلهأرلم:عديابنقالثم

)3(:العقيليقداهةبنهروانبنمد027-

وغيرهما.معينبنويحمىمسددعنهروى

عمد.علىتركتهاأكتبها،لمشاهد،وأنابأحاديثحدّثحمد:أقال

ضعفه.كانه

أحاديث.عنهكتبتقدباس،بهليس:مرةوقال.صالح:معينابنوقال

يرويإنه:لهقيل.بأسبهليس:قالأنهمعينابنعن)4(العقيليوحكى

استضعفه.فكأنه."السلامالصوممنيجزئ":لحسناعنهشامعن

:مرةوقال.صدوقداود:أبووقال.بذاكعنديليس:زرعةأبووقال

ثقة.

بهذاوهذا":عقبهعديابنوقال.لميزاناكلفظولفظه2(19)6/:""الكامل(1)

هذا".مرزوقابنغيرالانصاريعنيروهلمالاسناد

.!..والاسناد.المتنغريب"وهذا:عقبهوقال(192)6/:،"الكامل2()

.5581/:الميزان،9435/:التهذيب،6005/:الكمالت)3(

.(4/133):"الضعفاء"في(4)
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مغفلابنعنالحسنعنعبيدبنيونسعنحديثهالعقيليلهوردو

عليه.يتابعلا:وقال،الدجالصفةفي

القرقساني)1(:مصعببنمحمد126[]ص271-

ثمحديثا،عنهوذكر.بشيءليس:معينابنوقال.بهباسلاأحمد:قال

النسائي:وقالمغفلا.كان،الحديثأصحابمنيكنلم:يحيىقال

فيصدوق:فقالعنهزرعةأباسألت:حاتمأبيابنوقال.ضعيف

:قال؟يضعفهمماهذافليس:قلت.منكرةبأحاديثحدثولكنه،الحديث

فيها.غلطنهنظن

اباإن:قلت.بقويليس،الحديثضعيف:فقالعنهأبيوسالت:قال

لماضعفكذا،عنديهوليس:فقال.كلامهلهوحكيتكذا،قالزرعة

المناكير.بهذهحدث

)2(:الياميالكريمعبدبنالمعلىبنمحمد272-

فيصدوق:زرعةأبووقال.الثقاتمنكان:موسىبنإبراهيمقال

به.بأسلاصدوق:حاتمأبووقال.الحديث

جابرعنالمنكدرابنعن،إسحاقابنعنحديثه)3(البخاريلهأورد

يتابعلم:البخاريقال.لحديثا."..فاجلدوهالخمرشرب"إذا:حديث

عليه.

.5671/:الميزان،9584/:التهذيب،6175/:الكمالت(1)

.5017/:لميزان،9466/:التهذيب،6523/:الكمالت2()

2(.1/44):الكبيرلاالتاريخ"في)3(
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الله-عبدأبوسئلسعيد:بنمحمدثنا"الضعفاء")1(:فيالعقتليوقال

بنمحمد)2(-عنسلمانبنبشيربنالحكمبنالرحمنعبديعني

كتابهفيوكانصالحا،رجلاوكان،حديثصاحبيكنلم:فقال؟المعلى

فأبى.،عليهفوقفته،مقلوبإسناد

عن:الصوابفإن،البخاريذكرهالذي.."..شرب"إذا:حديثيعني

مرسل.قبيصةعنالزهريعنإسحاقابن

)3(.لىأوهذا:العقيليقال

)4(:نعيمأبيبنموسىبنمحمد272-

:وقالحاتموأبو.صدوقثقة:وقال،القطانسنانبنأحمدعنهروى

وغيرهم.زرعةوأبو.صدوق

ليس:فقال،نعيمأبيابنعنمعينبنيحيىسألت:حاتمأبووقال

معينابنسمعت:فقالنعيمأبيابنعنداودأبوسئل:الاجريوقالبشيء.

الاعفار)5(.منعفر،الناسأكذب:يقول

حاتموأبيسنانكابن،العلمأهلجاءهإذاكانالرجلهذافكأن:أقول

سنانابنبهفاغتربالمناكير،غيرهمويحدث،مستقيمةبأحاديثحدثهم

فليعظر.،النصفياختلافمع(.441)4/(1)

خطأ.""سليمان:التهذيبفي2()

التهذيب.فيحجرابنكلاممنالآخرلىإ."..البخاريله"وأورد:قولهمن)3(

.5174/:الميزان،9481/:التهذيب،6533/:الكمالت(4)

الداهي.الخميثالرجلالعفر:)5(
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وقوله:.كلمتهفقالحالهحقيقةعلىمعينابنواطلعفصدقاه،حاتموأبو

أعلم.والله.قلتمالىإيشيرالاعفار"منعفر،الناس"أكذب

)1(:اللهعبدأبو:ويقال،يونسابو،السلميحسانبنمبارك274-

ثقة.:معينابنعنخيثمةأبيابنقال

ابن.وقالبالقويليس:النسائيوقال.لحديثامنكرداود:أبووقال

غيرأشياءروى:عديابن.وقالويخالفيخطئ)2(:""الثقاتفيحبان

.بالكذبيرمى،متروك:الازديوقال.محفوظة

)3(:الزنجيخالدبنمسلم.دق275-

ثقة)4(.:معينابنعنمحرزبنمحمدبنوأحمد،الدارميعثمانقال

بنعثمانبنمحمدقال]و[وكذا.كذا[)5(خالدبن]مسلمأحمد:وقال

[)6(.ضعيفداود:بووالنفيلي،جعفر]وأبومعينابنعنشيبةأبي

.4/035:الميزان26،/01:التهذيب75،2/:الكمالت(1)

()2/7(105)

.5227/:الميزان،01/281:التهذيب،789/:الكمالت)3(

خيثمة.بيأوابنالدوريروايةفيذلكمثلوقال(4)

أحمديستعملهاوكذا""كذاوكلمةالمصادر،منلاستدراك1و،الاصلمنسقطت)5(

.الراويتليينفي

منوالاستدراك،العبارةفالتبست،والتهذيبالاصلمنساقطالمعكوفينبينما)6(

عثمانبنمحمدانموهمالروايةوظاهر".خط-1325ص،ط-الكمالتهذيب"

ثم،فقطذلكمعينابنعنيرويانهالظاهرلكنذلك،قالواأنهمالثلاثةعنيروي

اختصارا.واحدةعبارةفيلمزي1جمعهالكنداود،وابيالنفيليقولايضاهو
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يكتب،لحديثامنكر:البخاريوقالبشيء.ليس:المدينيابنوقال

فيالغلطكثيركانسعد:ابنوقالوتنكر.تعرف،بهيحتجولاحديثه

الغلط.كثيركان،صدوق:الساجيوقال.الرجلنعمهديهفيوكان،حديثه

كان:يقولونمكةمشايخسمعت:سفيانبنيعقوبوقال128[]ص

فلما،يكتبولا،ويسمعيطلبوكان،جريجابنأيامحلقةخالدبنلمسلم

)فضعف:يعني.عنهغابقدالذيسماعهيأخذكانوحدثإليهاحتيج

(.لذلكحديثه

")1(:"الميزانفيالذهبيقال

قرط)2(:بنمسلم912[ص2761-

أحجار.بثلاثةالاستطابةفيعائشةعنعروةعن

دينار.بنسلمةحازمأبووعنه

يخطئ.:وقال")3(،"الثقاتفيحبانابنذكره

فهويخطئحديثهقلةمعكانوإذاجدا،مقلهوحجر:ابنقال

حديثهالدارقطنيوحسن.يعرفلا:الذهبيبخطقرأتوقد.ضعيف

.(4لمذكور)ا

بعدماالذهبيقولنقلأرادولعله.بياضاب(1ا-28128)قبقيةالمصنفترك(1)

الرجلقوةبهاتردوأمثالهاالاحاديث"فهذه:قالعليهأنكرمماياتروعدةلهساق

التهذيب.فيعنهالحافظنقلهوفد"،ويضعف

.5123/:الميزان،01/134:التهذيب،7201/:الكمالت2()

لحافط.واالمزينقلهاوقد"."يخطئ:قولهقيهوليس(474)7/)3(

ابن=نقلفيلكن."صحبح"إسناد:المطبوعةوفي-55(1/54)":"السننفي4()
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)1(:البصريالثقفيمحمدبرمسلمة277-

حدثناداود:أبيعنالاجريوقالبشدء.حديثهليس:معينابنقال

بنهشامعنحدثإنهداود:لابيفقلت:قال.مستقيمةأحاديثمسددعنه

حدثمن:فقال."مشوهخلقفإنه،والزنج"إياكم:عائشةعنأبيهعنعروة

ووقفه،بعضهمعنهرفعه:الحديثهذافيالساجيقال.فاتهمهبهذا

بعضهم.

حبانابنوذكره.حديثهيكتببالمشهور،ليس،شيخ:حاتمأبووقال

2(.)"الثقات"في

)3(:اليساريمطرفبناللهعبدبنمطزف278-

مضطرب:حاتمأبووقالفيهما)4(.توبعقدحديثينالبخاريعنهروى

.حبانوابنوالدارقطنيسعدابنووثقه.صدوق،لحديثا

روايةمنبواطيلأحاديثلهساقثمبمناكير.يأتي:عديابنوقال

الدارقطني،كذبههذاوأحمد.عنهالحرانيصالحأبيبنداودبنأحمد

لمطرف.لالهفالذنب

وابن"المغنيالتعليق"فياباديوالعظيم336(،2/):المنير(["البدرفيالملقن

ابيعنصحيح"متصل2(:150/)4:""العللفيوقال"حسن".:قالانهحجر

".حازم

5.237/:الميزان،01/471:لتهذيب،7211/:الكمالت(1)

()2/9(018).

.5942/:لميزانا،01/175:التهذيب،7921/:الكمالت)3(

6382(3525،)رقم(4)
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تهذيب"فيحجروابن،""الميزانفيالذهبيهذامعنىذكر

.(")1الفتحمقدمةو"،"التهذيب

)2(:المنروميأسلمبرمطاهر.قدت927-

،والثوري،جريجابن:وعنه.المقبريوسعيدمحمد،بنالقاسمعن

وغيرهم.،عاصموأبو

الامة"طلاق:قال!شيماللهرسولأن،عائشةعن،القاسمعن:عندهمله

)3(."حيضتانتهاوعد،تطليقتان

عائشة"حديث:وقال.عمر"بناللهعبدعنالباب"وفي:الترمذيقال

.13[]ص.أسلمبنمظاهرحديثمنإلامرفوعانعرفهلا،غريبحديث

أهلعندهذاعلىوالعمل.الحديثهذاغيرالعلمفيلهنعرفلاومظاهر

والشافعيالثوريسفيانقولوهو،وغيرهمع!النبيأصحابمنالعلم

".واسحاقحمدو

حاتم:أبووقال.يعرفلارجلأنهمعبشيء،ليس:معينابنوقال

فيوحديثه،مجهولرجلداود:أبووقال.الحديثضعيف،الحديثمنكر

بالبصرةليس:عاصمأبووقال.ضعيف:النسائيوقال.منكرالامةطلاق

وقال.عاصمأبوضعفه:البخاريوقالمطاهر.حديثمنانكرحديث

القاسم.عنبهتفرد:عديوابن،الساجي

)ص/466(.)1(

.2-5/55256:الميزان،01/183:التهذيب،7135/:الكمالت2()

2(.080)رقمماجهوابن(،8211)رقموالترمذي(،12)98رقمداودابواخرجه)3(

091



آخرقراءةفيهريرةبيعنالمقبريعنآخرحديثاعديابنلهوذكر

".ذلكغيرلهاظن"وما:قال.عمرانآل

فيمالكذكره:الترمذيإليهأشارالذيعمرابنحديث:أقول

عمر.ابنقولمن"الموطأ")1(

سعيدبنوابراهيمطريفبنمحمدحدثنا")2(:ماجهابنخرجهو

عن،عيسىبناللهعبدعن،المسليشبيببنعمرثناقالا:،الجوهري

وعدتها،اثنتانالامةطلاق":ع!يماللهرسولقال:قالعمر،ابنعن،عطية

".حيضتان

زرعة،أبو[و]ضعفه،بثقةليس:معينابنقالشبيببنوعمر

وغيرهما)3(.

لحديث.اهذاإلاعندهلهوليس،ماجهابنإلالهيخرجولم

ضففوه.وعطية

إطلاقه.علىليس."..هذاعلى"والعمل:بقولهالترمذيحكاهوما

368(.)7/"البيهقي"سنن:وراجع

)1675(.رقم)1(

عقبه:وقال936(.)7/:والبيهقي38(،/4):الدارقطنيوأخرجه2(.)970رقم2()

سالمرواهماوالصحيحضعيفا،وكانمرفوعاهكذاالمسليشبيببنعمربه"تفرد

موقوفا".عمرابنعنونافع

361-362(.)7/"التهذيب":فيترجمته)3(
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القصار)1(:هشامبنمعاوبة.4مبخ131[]ص028-

يهم.صدوق

عنروىأنه"التهذيب"فيحجروابن"،"الميزانفيالذهبيذكر

مرفوعا:عمرو،بناللهعبدعن،هلالأبيبنسعيدعنسعد،بنهشام

وهم،هذانو)2(،"شعيبإليهمابعبأمتانالايكةصحابو"مدين

ابنعمروعنهلالبيأبنسعمدعنالحارثبنعمرورواهما:والصواب

)3(.الملتفالشجر:الايكة:قالقتادةعن،اللهعبد

)4(:الدمشقيروحأبو،الصفيبحىبنمعاوية281-

.ضعفوه:بالريكان

الأطرابلسي)5(:الدمشقيمطيعأبو،بحىبنومعاوبة282-

:مرةمعينابنوقال.باسبهليس:والنسائيداود،بوو،معينابنقال

عليوأبوعمار،بنوهشام،زرعةأبووقال.القويبذاكليس،صالح

بنصالحوقال.الحديثمستقيمصدوق:حاتمأبووقال.ثقة:النيسابوري

ضعيف.:والدارقطني،البغويوقال.لحديثاصحيحمحمد:

الصدفي.منمناكيركثرهو:وقال)6(،""المتروكينفيالدارقطنيعده

.5263/:الميزان01/18،2:التهذيب،1-762163/:الكمالت(1)

(-.701)6/:المنثور""الدرفيكما-مردويهوابنعساكرابناخرجه2()

.(125)17/:"تفسيره"فيالطبرياخرجه)3(

.5263/:الميزان،01/912:التهذيب،7631/:الكمالت4()

.5264/:الميزان،01/022:التهذيب،7641/:الكمالت)5(

363(.)ص/)6(
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بقية،ثناعمار،بن"هشامطريقمنذكرعديابنأن""الميزانفيذكر

مرفوعا:،هريرةأبيعن،الاعرجعنالزناد،أبيعن،يحيىبنمعاويةثنا

)1(."المصيبةقدرعلىيأتيالصبروإن،المؤنةقدرعلىاللهمنالمعونة"إن

عنالزناد،أبيعن،يحيىبنمعاويةعن،بقيةثنارشيد،بنداود

فهوعندهفعطسبحديثحدث"من:مرفوعا،هريرةبيأعن،الاعرج

-)2(
("حى

الصدفي.هوالحديثينفيهذالعل:الذهبيقال

مطيع،أبيشيوخفيالزنادأباوذكروا،الرجلينعنيرويبقية:أقول

نافيحتملهـالا،الذهبيقالماقويأيضاالصدفيشيوخمنأنهثبتفان

باسقاطبقيةفسواهماالزناد،أبيعنرجلعنهذينروىالصدفييكون

التسوية.بتدليسمعروفوبقية،الواسطة

بنمعاوية"قولهعلىبقيةاقتصار:الصدفيأنهيؤيدومما132[]ص

أعلم.والله،"يحيى

عن،مطيعأبيمعاويةعن،مسلمبن"الوليدأيضا:""السزانفيوذكر

أقبلع!يماللهرسولأن:أبيهعن،بكرةأبيبنالرحمنعبدعنالحذاء،خالد

فيوالقضاعي(،204)6/عديوابن)4839(،""الشعبفيالبيهقيأخرجه(1)

.(299)"الشهاب"مسند

عديوابن65(،0)5رقم""الاوسطفينيوالطمرا632(،2)رقميعلىأبوأخرجه2()

السريع(ت0552)"الغرائب"أطراففيرقطعيوالد(،204)6/":"الكامل

وغيرهم.298(0)""الشعبفيوالبيهقي

منكر.:البيهقيوقال.يحتىبنمعاويةبهتفرد:والدارقطنيعديبن1والطبرانيقال
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لىإفانصرفصلوا،قدفوجدهم،الصلاةيريد،المدينةنواحيبعضمن

بهم)1(.صلىثمأهلهفجمع،منزله

عنالمنذر،بنرطاةثنا،يحيىبنمعاويةمطيعبوثناعمار،بنهشام

اللهرسولعندالقدرذكر:قالالاشعريموسىبيأعن،البكراتبيأابن

فإذابالقدر،يكذبوالممادينهامنمستمسكةتزاللاأمتيإن":فقال!سميم،

)2(."هلاكهمذلكفعندبالقدركذبوا

مدل!س)3(.الوليد:أقول

)4(:النياطاللهعبدبنمعروف133[]ص282-

.صدوق)5(:"الثقات"فيحبانابنوقال.بالقويليس:حاتمأبوقال

ثم.عليهيتابعلايرويهماوعامةجدا،منكرةأحاديثله:عديابنوقال

.معروفعنالمعمر،حفصبنعمرروايةمنمناكيرعدةساق

حفص)6(.بنعمرمنفيهاالبلاءحجر:وابن،الذهبيقال

،(4)3/":"المجروحينفيحبانوابن(،4)895""الأوسطفينيالطبرااخرجه(1)

بوإلالحذاءخالدعنلحديثاهذايرولم":نيالطبراقال(.204)6/عديوابن

الاسعاد".بهذاالابكرةبياعنيروىولا..مطيع

4(.30)6/عديوابن)296(،"الشاميين"مسندفيالطبرانيأخرجه)2(

ب(بياضا.132أ-132)قباقيالمولفترك)3(

.5/962:لميزانا،01/232:التهذيب،7174/:الكمالت(4)

"."صدوق:قولهفيهوليس.(5943/)5()

علىوضعأنهأعتقد"شيخ(:4011/)":"الميزانمنترجمتهفيالذهبيوقال)6(

".احاديثالخياطمعروف
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)1(:الطحانهلالبنمعلى284-

.كذبوه

من"التقنع:قالاللهعبدعنمجاهد،عن،نجيحأبيابنعنروىولما

كانإن:فقالعيينةابنذلكبلغ"يتقنعلمجع!والنبيوكانالأنبياء،أخلاق

عنقه!تضربأنأحوجهمانجيحأبيابنعنبهذايحدثالمعلى

)2(:الموصليهشامأبو،البجليزيادبنالمغيرة28540-

معين:ابنوقال.والعجلي،سفيانبنويعقوبعمار،وابن،وكيعوثقه

وقالمنكر.واحدحديثلهبأس،بهليس:روايةوفي.بأسبهليسثقة

نسي،بنعبادةعنحديثهيعنيمنكر.)3(التعليمفيحديثه:القطانيحى

الصامت.بنعبادةعن،ثعلبةبنالاسودعن

وقالمناكير،أحاديثه،لحديثامنكر،لحديثامضطربحمد:أوقال

ليس،صدوق،صالح:حاتمأبووقال.بهيحتجلا:حاتمبوو،زرعةأبو

بهليس:النسائيوقال.صالحداود:أبووقالمجالد.بابة،القويبذاك

.بالقويليسآخر:موضعفيوقال.بأس

عطاءعنروىمناكير،لهلحديثاضعيفأحمد:قال":"الميزان"وفي

".ركعةعشرةاثنتييومفيصلىمن"!شي!:النبيعنعائشةعن

متوضئ؟غيروهوتمرالجنازةفيعباسابنعنعطاءعنوحدث

يتيمم.:قال

.5277/:لميزانا،01/042:التهذيب،7917/:الكمالت(1)

.5285/:لميزانا،2026-01/58:التهذيب،7391/:الكمالت2()

)92268(،أحمدعندلحديثوا".التفهيم:لتهذيب1في":الهامشفيالمولفعلق)3(

2(.1)57ماجهو[بن34(،)16داودبيو
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يسار،بناللهعبدبنبشررواهفقدالمعليم،حديثأما:أقول[134]ص

.بنحوهالصامتبنعبادةعن،أميةأبيبنجنادةعننسي،بنعبادةعن

لهوصحح(،(")1الثقات"فيحبانابنذكرهالمستور،وانحدفيوبشر

محهما.تسامنعرفلما")2(؛"المستدركفيالحاكم

تدلأي.لجملةافيالمغيرةلروايةتشهد-سرهعلى-بشرورواية

نسي)3(.بنعبادةروايةمنأصلاللحديثأنعلى

:(4)لمخارقاأبو،يالعبدمغراء[13]صه-286

به.باسلا:قالأنهالعجليعنخلفونوابنالعربأبونقل

فيهيعرفولا:قال،العجليكتابفيذلكيرلمأنهالقطانابنفذكر

)5(.حديثهفيطعتهالحقعبدعلىنكرو.تجريح

عياشبناللهعبدبنالحارثبنالرحمنعبدبنالمغيرة287-

لمخزومي)6(:ا

عنحكىعباساإن:لهفقلت:قال.ضعيفداود:أبيعن:الاجريقال

)1(.)6/59(

."..الإسناد.صحيح"حديث:وقال،السالفالتعليمحديثوهو(104)3/)2(

(بياضا.ب134)قالمؤلفترك)3(

.5283/:لميزان،52-01/4525:التهذيب،7091/:الكمالت(4)

كتابنسخبعضفيتوجدمغراءوترجمة69(.)3/والايهام":الوهم"بيانانظر)5(

292(.)2/":الثقات"معرفةانطرالعجلي

5.928/:الميزان264،/01:التهذيب،7791/:الكمالت)6(
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.عباسغلط:فقال،المخزوميووثقالحزاميضعفأنهمعينابن

هشامبنالحارثبنالرحمنعبدبنالمغيرة288-

:(1لمخزومي)ا

:قالأنهمعينابنعنالدوريعن)2(جمتهترفيحاتمأبيابنحكى

عنه،معينابنصالحبنمعاويةسألفقد؛حاتمأبيابنمنوهموذلك.ثقة

بنمغيرة:توثيقهمعينابنعنالدوريحكىالذيوانما.أعرفهلا:فقال

)3(.عياشبناللهعبدبنالحارثبنالرحمنعبد

بسخالدبساللهعبدبسالرحمنعبدبنالمغيرة.928-ع

.)4(:0.حزام

لا:مرةوقال.صالحرجلداود:أبووقال.بأسبحديثهماأحمد:قال

بشيء.ليس:معينابنعنالدوريوقال.بهبأس

(.عباسغلطداود:أبيقولبترجمةقبلهالذيفيتقدمقد:)أقول

بيأابنمنليإأحبهو:زرعةأبووقال.بالقويليس:النسائيوقال

الزناد.أبيحديثفييعني.وشعيبالزناد،

عامتها:قالثم،جملةمنهاذكرثم.باحاديثينفرد:عديابنوقال

مستقيمة.

.5928/:الميزان،01/265:التهذيب،7891/:الكمالت(1)

225(.)8/:"لتعديلولجرح"2()

السابقة.جمةالترنظروحجر.ابنوتبعه،المزيلحافظاكلامهذا)3(

.288-5928/:الميزان،01/266:التهذيب،7991/:الكمالت(4)
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القضاءقيمرفوعاهريرةأبيعن،الاعرجعنالزناد،بيأعنلهواورد

.(1والشاهد)باليمين

عنصفيةأبيابنعنالزنادأبيعنواحدوغيرعجلانابنرواهوقد

)2(.قولهشريح

ور"
القريثي)3(:أميةأبيبنفضالةبنالمفضل.قدت136[]ص.92-

يكتب:حاتمأبووقال.بذاكليس:معينابنقالهالبصرةأهلمن

وقال.نكارةحديثهفي:قالأنهعليعنبلغنيداود:أبووقال.حديثه

.بالقويليس:النسائيوقالشهر.ومنهأوثقالمصري:الترمذي

جابر:عنالمنكدرابنعنالشهيدبنحبيبعن")4("السننفيله

بسم"كل:فقال،القصعةفيمعهفوضعها،مجذومبيدمج!ت!رالنبيأخذ

".عليهوتوكلا،باللهثقة،الله

هذا.منأنكرلهأرلمعدفي)5(:ابنقال

فيعديوابن(،01/916)والبيهقي)9695(،""الكبرىفيالنسائياخرجه(1)

356(.)6/:""الكامل

0795(.)""الكبرىفيالنسالياخرجه)2(

.5492/:الميزان373،/01:التهذيب750،2/:الكمالت)3(

:الترمذيقال.وغيرهم35(،24)ماجهوابن(،181)7والترمذي293(،5)داودابو(4)

فضالة،بنالهرعنمحمد،بنيونسحديثمنإلانعرفهلا،غريبحديثهذا

مناوثق،مصريآخرشيخ،فضالةبنوالمفضل،بصريشيخهذافضالةبنوالمفضل

عمران،بريدةابنعنالشهيد،بنحميبعن،الحديثهذاشعبةروىوقدوأشهر،هذا

واصج.ععدياشبهشعبةوحديث،مجذومبيدأخذ

.(904)6/"الكامل"(5)
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بيدأخذعمرأنبريدةابنعن:فقالحبيبعنشعبةورواه:قال

لحديث.ا00.مجذوم

)1(:ابراهيمبنمكي.192-ع

أبووقال.صالح:معينابنوقال.ثقة:وغيرهماوالعجليحمد،أقال

متفقثقة:الخليليوقالثبئا.ثقةكانسعد:ابنوقال.الصدقمحله:حاتم

علىالصلاةفيعمر،ابنعننافععنمالكعنحديثهفيخطأو،عليه

.هريرةبيأعنسعيدعنالزهريعن:والصواب.النجاشي

عمر-ابنعننافععنمكيحديثعنسئلأنهمعينابنوعن

باطل.:فقاللمذكور-،ا

بهفحدثنا،الحديثهذاعنمكباسألنا:الفضلبنالصمدعبدوذكر

على)يعني.هريرةبيأعنسعيدعنالزهريعنمالكعنكتابهمن

بي.كتافيهكذا:وقال(.الصواب

قلما،بالري51رو137[]صإبراهيمبنمكيإن:يقال)2(:الخطيبوقال

به.يحدثأنفأبىعنه،سئل)كذا()3(بالحججاء

سئلالحربيابراهيمان")4("التهذيبمنزنجلةبنسهلترجمةوفي

فأنكره.-المتقدم-مالكعنمكيعنسهلحديثعن

.01/392:التهذيب،7912/:الكمالت(1)

.(171/)13:بغداد""تاريخ2()

بغداد""تاريخفيوهي،التهذيبفيللعبارةاستشكالاالمصنفكتبهكذا)3(

."...حجهمنرجعفلمالحجايريدخراسانمنجائيوهو.."":المزيتهذيبو"

()4(/4.)252
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نافععنمالكعنبالبصرةحدثتهم:مكيقالوقد)1(:الخطيبقال

سعيدعنالزهريعنمالكحدثناإنماخطأ،وهو-الحديثبهذايعني-

.هريرةبياعن

سعيدعنشهابابنعنمالكعن)2(الموطأ""فيلحديثوا:أقول

وغيرهما.)3(""الصحيحينفيهووكذلك،هريرةبياعن

هذالشأن"؛"ثقةبكلمةمكيعلىضناإنماحاتموأبا،معينابنوكأن

أعلم.والله،لحديثا

سقير)4(::ويقالصقير،بنمنصور.ق292-

ستلأباهأنحاتمبيأابنعنوغيره97(/)13"الخطيب"تاريخفي

نافع،عنعمر،بنعبيداللهعن،أعينبنموسىعنهذامنصورحديثعن

الصلاةأهلومنالجهاد،أهلمنليكونالرجل"إنمرفوعا:عمر،ابنعن

القيامةيوميجزىوماالمنكر،عنوينهىبالمعروفيامروممنوالصيام

ذكرت:يقولالثلجبيأابنسمعت:حاتمأبوفقال،"عقلهقدرعلىإلاأجره

بنموسىرواهإنما،باطلحديثهذا:فقالمعينبنليحمىلحديثاهذا

أبيبناللهعبدبنإسحاقعن()الرقيعمروبنعبيداللهصاحبهعنأعين

غ!يم.النبيعنعمرابنعننافععنفروه

)1(.)9/116(

)157(.رقم)2(

.(2612)ومسلم،(5421)يرلبخاا3()

.5031/:لميزان01/90،3:التهذيب،7231/:الكمالت(4)

تحريف.،بالمعجمة("شقير:للتهذيبتبعاالاصلفيووقع
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يكتبصاحبينعمروبناللهوعبيد،موسىوكان:حاتمأبوقال

الاصل.فيباطلحديثوهوبعض،عنبعضهم

الحديثهذانذكركتا:الثلجأبيابن"وقال:""الميزانفيالذهبيزاد

عليناقدمحتىبشيء،ندقعهولا،باطل:فيقولثلاثا،أوسنتينمعينلابن

".فروةأبيابنعنعمروبناللهعبيدعنبهفحدثناعدي،بنزكريا

وفيجنديا،كان،بقويليسمنصور:[138ص1فيحاتمأبووقال

.اضطرابحديثه

بنسهلعن)1(ماجهابنرواهحديثامنصورترجمةفيالمزيوذكر

عمر)2(.ابنعن،العبديمحمدبنثابتعنمنصور،عنالصغدي،أبي

عن،إشكاببنأحمدعن،العجلعبيدعن)3(الطبرانيرواهوقد

ابنعندينار،بنعمروعن،العبديثابتبنمحمدعن:فقالمنصور،

".الصواب"وهو:المزيقالعمر.

،الصوابعلىمرةرواهيكونبأنمنصور،علىالخطأحملوكأنه

.الاضطرابمنبهوصفماعلىأخطا،ومرة

الاحتجاجيجوزلا،المقلوبات"يرويمنصور:في)4(حبانابنوقال

)9248(.رقم)1(

جريدها.مدالانخلحريمجعليك!ررالنبيان:حديث)2(

.(74631رقم/21):"الكبير"في)3(

.(304-9)3/:"المجروحين"(4)
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)1(."الوهمبعضحديثهفي":العقيليوقال.انفرد"إذابه

بنالحاوثبنالرحمنعبدبنعكرمةبنمهاجر.دتس-292

)2(:هشام

شعببابو،الدنيالعزيزعبدبنموسى913[]ص-492

القنباري)3(:

صلاةحديثمرفوغا،،عباسابنعن،عكرمةعن،أبانبنلحكماعن

التسبيح.

)5(.والنسائيداود،بوو)4(،"القراءةجزء"فيالبخاريأخرجه

ابنوذكره.بأسبهليس:النسائيوقالبأشا.بهأرىلا:معينابنقال

منكر:السليمانيوقال.ضعيف:المدينيابنوقال)6(."الثقات"فيحبان

لحديث.ا

"الضعفاء":)4/291(.)1(

،7042/:الكمالتفيوترجمته.فارغةب(138)قفتركالمولفلهبيض2()

01/2235:والتهذيب

5.337/:الميزان356،/01:التهذيب،7268/:الكمالت)3(

.موضعبعدنإنه:فقالحبانابنخطاو.السفنبهيخرزشيءوالقنبار:

.(41)9رقم(4)

الذيالتحريفولعل،النسائييخرجهولم(.)1387ماجهوابن(،12)79داودأبو)5(

)س(.لىإ)ق(رمزفيهتحرفحيث،المصنفأوهملذي1هوالتهذيبفيوقع

)6(/9(951).
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الربذى)1(:عبيدةبنموسى592-

لو:فقال،عنهروىشعبةإن:لهفقيل،عنهالروايةتحللاأحمد:قال

عنه.روىمالغيرهبانمالشعبةبان

بناللهعبدليمسكأنهدينار،بناللهعبدعن"حديثهيضا:أحمدوقال

أيضا".حازمبيأوعن،ذاكدينار

".منكرةبأحاديثحدثولكنه،بأسبهيكنلم":مرهيوقال

ديناربناللهعبدعنروىولكنه،بالكذوب"ليس:معينابنوقال

بناللهعبدعنروىلأنه؛حديثهضعف"إنماأيضا:وقال.مناكير"أحاديث

.مناكير"دينار

وقال.مناكير"بأحاديثحدث،لحديثاضعيف":المدينيابنوقال

دينار".بناللهعبدعنإلا،مستويةأحاديثه"داود:أبو

لاالقطانوكانلحا،صارجلاوكان،الحديثمنكر:الساجيوقال

بناللهعبدعنحدثوقدثقة،كان:وقالوكيععنهحدثوقد،عنهيحدث

عليها.يتابعلمأحاديثدينار

أحاديث.الزهريعنيحدثموسىإن:معينبنليحعيوقيل:قال

مناولة.إنها:فقال[041ص1

.هريرةبيأعنحازمبيأعنيحدثإنه:قيل

5.338/:الميزان01/356،357:التهذيب،7268/:الكمالت(1)
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إليه.صاركتابمنهي،حازمابيمنيسمعلم(:قال)1

بنيعقوبوقال.بحجةوليس،ثقةسعد:ابنوقال":"الميزانوفي

جدا)2(.لحديثاضعيف،صدوق:شيبة

الحباببنزيدوذكر،والعبادةبالصلاحموسىوصفواوقدهذا،

بالربذةوليسزيد:قال.المساشرائحةقبرهمنشموادفنلماأنهغيره(

عنبر.ولامسكيومئذ

)3(:البصري[لعلاءابوالعلاء،بنناصح-692

بنالرحمنعبدعلىمرأنه،هاشمبنيمولىعمار،أبيبنعفارثنا

عفار:لهفقال،ومواليهغلمتهمعالماءيسئل،اللهعبدأمنهرعلىوهوسمرة

كان!كفييهاللهرسولإن:سمرةبنالرحمنعبدلهفقال،الجمعةسعيد!بايا

)4("المسند"لفظ."رحلهفيأحدكمفليصلوابلمطرٍيومكان"إذا:يقول

62(.)5/المدينيابنطريقمن

ابنوعلىمنصور،بنوسعيد،والقواريري،إبراهيمبنمسلمعنهرواه

معاذ،وغيرهم.بنوبشر،المديني

فإذا،فيحدثنيبناصحأمركنت-:62()5/)5("مسند"-القواريريقال

."..يسمعولمهريرةبيا"عن:العبارةفصارتالتهذيبمن""قالسقطت(1)

ايضاهالتهذيبفيوقولهما)2(

5.365/:الميزان،01/304:التهذيب75،03/:الكمالت)3(

2(.0620)رقم(4)

2(.1620)رقم)5(
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ضريرا.وكانذا،غيرعنديليس:قالالزيادةسألته

فيكذا.ثقةوهو،لحديثاهذاإلاعندهيكنلم:البخاريوقال

)1(."الحديثمنكراخر:موضعفي"وقال:قال،""التهذيب

ثقة.:مرةوقال.لحديثامنكر:البخاريقال":"الميزان"وفي

ابنعليعنلهراوياالبخاريذلكقالوانما!لجوزياابنقال]كذا[)2(

.("المديني

".لحديثامنكر")3(:"البخاريتاريخ"وفي:أقول

حاتم:أبووقال.ثقة:مرةوقال.ضعيف:معينابنعنالدوريوقال

لحديث.امنكر

ثقة.:قالأنهالمدينيابنعنشاهينابنوحكى.ثقةداود:أبووقال

الله.عبدأبولحاكماقالوكذا.ثقة:مرةوقال.بالقويليس:الدارقطنيوقال

يجوزلا:حبانابنوقالهعندهمبالقويليسأحمد:أبوالحاكموقال

.يعرفوبه،غيرهعمارعنيروهلم:عديابنوقال.بهالاحتجاج

ضعيف.:النسائيوقال:"الميزان"وفي

والا،قولانلهالبخاريانفاوهم،لمزياكتابمنالروايةلحافظااختصر(1)

الذهبي.كلاممنسياتيكما،المدينيبنعليشيخهكلاميحكيفالبخاري

.المرافيوهي،الاصلمنسقطت)2(

)3(/8(121).
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حماًد)1(:بن141[نعيم792-]ص

الاجلة.أحد

بنالرحمنعبدعن،عثمانبنحريزعن،يونسبنعيسىعنروى

بضععلىأمتي"تفترقمرفوعا:،مالكبنعوفعن،أبيهعننفير،بنجبير

لحديث.ا)2("...فرقةوسبعين

نأيعني.معاويةحديثعمرو،بنصفوانحديثهذا:دحيمقال

.مقلوبإسناده

:قال؟فنعيم:قيل.أصللهليس:وقالالحديثهذامعينابننكرو

ثقة.

له.شبه:قال؟بباطلثقةيحدث:قيل

أهلمنكثيرعندنعيمسقطالحديثبهذاسعيد:بنالغنيعبدوقال

كانبل،الكذبلىإينسبهيكنلممعينبنيحمىأنإلا،بالحديثالعلم

الوهم.لىإينسبه

)3(:يريمبنهبيرة.892-4

الذينيعني.غيرهمناستقامةأحسنهو،بحديثهبأسلاأحمد:قال

5.293/:الميزان،01/584:لتهذيب70،35/:الكمالت(1)

لحاكموا9(،0رقم/)18"الكبير"فينيوالطبرا)2755(،رقمالبزاراخرجه)2(

بننعيمإلابهحذثاحدانعلملالحديثا"هذاالبزار:قال.وغيرهم5(،47)3/

".عليهيتابعولمحماد،

.5184/:الميزان23،/11:لتهذيب93،.7/:الكمالت)3(
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عنهم.بالروايةأسحاقابوتفرد

.لحارثامنأليناأحبهبيرةأيضا:وقال

،باسبهيكونلاأنأرجوأيضا:وقال.بالقويليس:النسائيوقال

منكر.حديثغيرروىوقد،حديثهيتركالموعبدالرحمنويحمى

.بذاكوليسمعروفاوكانالمختارأيامهفوةمنهكانتسعد:ابنوقال

يوم)2(القتلىعلىيجيز)1(كانمختاريا،كان:الجوزجانيوقال

لجارز)3(.ا

.مجهولهو:معينبنيحيىقال:الساجيوقال

.بالمجهولشبيه:حاتمأبووقال

"الشجرة"نيلجوزجااكتابفيو.تحريفيخير""والتهذ!بالراء،يجير""الاصل(1)

للآجري(544)داود"بيأو"سؤالات2(،14)8/!البخاريو"تاريخ(24)ص

لغةعليهيجيزلجريحاعلىاجاز:يقال.بالزاييجيز""2(:01ق)3/(":و"الكامل

مطبوعةفيووقع(.04)8/:"و"التاج32(5)5/""اللسانانظريجهز.في

الطابع.منتصحيحانهفالظاهر.يجهز"":لميزاناومطبوعة(،133)7/:،"الكامل

".لجرحى"االمصادر:جميعوفيهللتهذيبتبعاكذا)2(

قالالخازر"،يوم":وصوابه،شتىانحاءعلىالمصادرفيووقع.للتهذيبتبعاكذا)3(

وقد،مكسورةزايالالفبعد-خازر"386(!)2/:"البلدان"معجمفيياقوت

وهو...لموصلواإربلبيننهروهو-الزايبفتحرواهأنهالازهريعنحكي

..المختار.ايامفيالاشتروابراهيمزياد،بناللهعبيدبينوقعةعندهكانتموضع

66".سنة
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ياسر)1(:بنعماربنمدبنعبيده992-أبو

أبووقال.حنبلبنأحمدبناللهعبدقالوكذا.ثقة:معينابنقال

سلمة.اسمه:ومرة.لحديثاصحيح:ومرة.لحديثامنكر:مرةحاتم

.أخوهسلمةأنوالاكثر

)2(:موسىبنهاروربناللهعبد،القرويعلنمهأبو142[]ص003-

وذكره.فيهمملمإنه:ليوقيل،بالمدينةعنهكتبت:حاتمأبيابنقال

ويخالف.يخطئ:وقال)3(""الثقاتفيحبانابن

أبوالحاكموقال.الحديثمتروك:"مالكغرائب"فيالدارقطنيوقال

مناكير)4(.له:عديابنوقال.الحديثمنكرأحمد:

الصحيح:باسنادباطلينحديثينعديابنلهوأوردحجر:ابنقال

أنس،عن،شهابابنعن،ذئبأبيبنثناالقعنبي،أنا...:الاول

".زلاتهملهيئاتاذويأقيلوا"مرفوعْا:

عن،عبيداللهعن،الزهريعنبكير،عن،أبيهعنروايتهمن:نيوالثا

حافر".أواونصلخ!فيإلاسبقلا"مرقوغا:،عباسابن

انتهى.الإسناد.بهذاباطلانهذان:عديابنقال

.6222/:الميزان،21/016:التهذيب36-84،365/:الكمالت(1)

.6227/و3023/:لميزانا،21/172:التهذيب8،375/:الكمالت2()

)3(/8(.)367

.(915ق)026/2()4/:"الكامل"فيليستاللفظةهذه)4(
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لهعدي")2(ابن"كاملفيووجدت)1(.""الميزانمننقلتههكذا

أصل.لهليسالإسنادبهذا:عقيبهعديابنقالآخر،باسنادثالثاحديثا

أنكر)كذا()3(لهارونأرلم:قالثممفردا،الحجحديثلهأخرجثم

".الاحاديثهذهمن

)4(:الحكمبنهذنر143[]ص103-

الحديث.يقيملا:العقيليوقال.الحديثمنكر:البخاريقال

عن،هذيلعنوغيرهماشبةبنوعمرلي،الرباحفصروى

"موت:مرفوعا،عباسابنعن،عكرمةعنرواد،بيأبنالعزيزعبد

".شهادةالغريب

ابنعن،نافععنالعزيز،عبدعن،هذيلعن،صدرانبنمحمدورواه

)5(.نحوهعمر،

الهذيلعنكتبتوقدبشيء،ليسمنكر،الحديثهذا:معينابنقال

.باسبهيكنولم

هذينذكرقدالذهبيكانوان،التهذيبمنحجرابنكلامنقلالمؤلفانسبق(1)

023(.)3/فيالحديثين

.(915ق)026-261/2()4/)2(

".هارونبن"عمدالله:الصوابعلى""الكاملفي)3(

.5914/:الميزان26،/11:التهذيب7،293/:الكمالت)4(

.(412)7/":"الكاملفيالطرقهذهانظر)5(
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)1(:البجليسقيانبنهريم2.2-

ثقة.صدوق:شيبةأبيبنعثمانوقال.ثقة:حاتموأبو،معينابنقال

.بالقويليس،لحديثاصالحالبزار:وقال

سعد)2(:بنهشام.4مخت2.2-

سعيدبنيحمىكانوكذا،كذا:مرةوقال.بالحافظيكنلمأحمد:قال

صالح،:معينابنوقال.الحديثمحكمهوليس:مرةوقال.عنهيرويلا

بشيء،ليس:مرةوقال.القويبذاكليس:مرةوقال.الحديثبمتروكوليس

وليس،صالح:المدينيابنوقال.عنهيحدثلاسعيدبنيحيىكان

.إسحاقابنمنليئإأحبوهو،الصدقمحله:زرعةأبووقال.بالقوي

إسحاقبنومحمدهو،بهيحتجولاحديثهيكتب:حاتمابووقال

متشيعا.وكان،يستضعف،لحديثاكثيركانسعد:ابنوقالواحد.عندي

بنيعقوبوذكره.بالقويليس:مرةوقال.ضعيف:النسائيوقال

أبووقال.الحديثحسنالحديثجائز:العجليوقالالضعفاء.فيسفيان

أسلم.بنزيدفيالناسثبتسعدبنهشامداود:

أحاديث:عديابنلهوذكر

فيالمواقعفي،هريرةأبيعن،سلمةأبيعن،الزهريعنحديثهمنها:

.رمضان

.11/03:التهذيب7،493/:الكمالت(1)

5/423.:الميزان11،04/لتهذيب:7،204/لكمال:ت)2(
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انس.عنالزهريعن:مرةوقال

،الزهريعنالثقاترواهنماوا[144]صخطأ،جميعاوالروايتان:قال

.هريرةأبيعنحميد،عن

حديثه.يكتبضعفهومع،ذكرتماغيروله.الناسفيهخالفوهشام

،...رمضانفيالمواقعفيحديثهالحفاظأنكر)1(:الخليليوقال

حميد.عنالزهريرواهوانما

،هريرةبيأعن،الزهريعنسعد،بنهشامعنوكيعورواه:قال

منقطعا.

سلمة.بيأبإسقاطهشامعلىالستروكيعأراد:الرازيزرعةأبوقال

أبيعنسلمةأبيعنالزهريعنحديثه""الميزانفيالذهبيوذكر

".اللهستغفر1ويوما،،وصموأهلكأنت"كله:وقيه،لمواقعافيهريرة

".اللهواستغفريوما،"صم:قولههذامنفيستغرب:قال

عن،هلالأبيبنسعيدعنله)2(الترمذيساقمامناكيرهومن:قال

وأالجمعةيوممات"من)3(:رفعهعمروبناللهعبدعنسيف،بنربيعة

.قالكماأو"،لهغفرليلتها

نظر.فيهسيفبنوربيعة:أقول

.(1/543):"درشالاا"قي(1)

.(4701)رقم(2)

.والترمذيالميزانمنوالمثبت)كذا("فرفعهعمر":الاصل)3(
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)1(:الرازيعبيداللهبنهشام4.3-

يهم"كان)2(:"الضعفاء"فيحبانابنوقال.صدوق:حاتمأبوقال

"مثلمرفوعا:أنسعنالزهريعنمالكعنروى،الثقاتعنويخطىء

إدريسبنجعفرحدثناه."اخرهامخيرأولهيدرىلاالمطر،مثلأمتي

عن،ذئبأبيابنعنوروى.عنهالمغيرةبنحمدانثنا،بمكةالقزويني

حجلجمعةوا،أمتيفقراءغنمالدجاج"مرفوعا:عمر،ابنعن،نا

".فقرائها

محمش)3(،يزيدبناللهعبدثناالقيراطي،محمدبناللهعبدحدثناه

")4(.عنه

.باطلانكلاهما:""الميزانفيالذهبيقال

".شكبلاخطأ":الثانيالحديثفي"اللسان"فيحجرابنوقال

مالك،عنبهتفزدأنه"الغرائب"فيالدارقطنيذكر":الاولفيوقال

".حديثفيحديثعليهودخلفيه،وهمنهو

فان؛محمشعلىالثانيلحديثافيالحملأن""التهذيبفيوذكر

.337-8533/:للسان،624-5/524:نلميزاا،84-11/74:لتهذيبا(1)

.(142-042قو)،(309/)(2)

نظروثبت،مابهوصو،بالجيم"مجمش"":و"الميزان""المجروحينمطبوعةفي)3(

.(42651/)و"التبصير":287(،)5/:"الاكمال"تكملةلضبطه

وحديثه،لهأصللاموضوعفهوالأخيرحديث"أماساقهما:بعدماحبانابنقال(4)

!.الزهريحديثغيرمنيصحولمأنسعنرويقدالأول
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منهشامفبرئ،لحديثابوضعيتهمكانانه(:)1""الميزانمنترجمتهفي

)2(:خليفةبنهوذةد.[145]ص5.3-

سمعت:الاثرموقال.حديثهأصلحكانماحمد:أعنداودأبوقال

يعني-!عنهالاصمهذاأضبطكانماشريخا،أدرك:فقالعوفاذكرأحمد

لى.تعااللهشاءإنصدوفايكونأنأرجو-هوذة

ضعيف.:معينابنعنخيثمةأبيابنوقال

سعد:ابنوقال.بأسبهليس:النسائيوقال.صدوق:حاتمأبووقال

الاعرابيعوفكتابإلاعندهيبقولمكتبهفذهبت،وكتبلحديثاطلب

جريج.وابن،عونلابنيسيروشيء

كتبه.منبقيمماأو،عوفكتابمنمنهسمعحمدأفكان:أقول

منحدثفيماثقة:قلأو،عوفعنحديثهفيثقةالرجلأنفيتلخص

ضعف.ففيهذلكسوىماوأما،أصله

)3(:الخشاب،الكوفي،البجليخالدبنالهيثم6.3-

ماالناسيعلام"لومرفوغا:،الصحيحبسندمالكعنعنهمطينروى

لحديث.ا("لمالوالاهلالعطلوا[1:]البينة(كفرواالذين>سورةفي

)1(.)3/241(

5.436/:الميزان11،74/:التهذيب7/942،:لكمالت)2(

.5474/:الميزان،11/59:التهذيب،7434/:الكمالت)3(
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مؤنته.كفاناقدرجلهذانمير:ابنليقال:مطينقال

الباطل.روىلانهيعني:""الميزانفيالذهبيقال

عطاء)1(:بنالوفين703-

فييكنلم:مسلمبنالوليدوقال.ودحيم،معينوابنأحمد،وثقه

الجوزجاني:وقال.الحديثفيضعيفاكانسعد:ابنوقال.بذاكالحديث

لحديث.اواهي

منه.أوثقغيره:لحربياإبراهيموقالوتنكر.تعرف:حاتمأبووقال

عنمنكرواحدحديثعنده:الساجيوقال.لحديثاصالحداود:أبووقال

العينان"حديثعليعنعائذبنالرحمنعبدعن،علقمةبن)2(محفوظ

)3(."السه[641]صوكاء

ولا،"السنن"كتابفيالحديثهذاأدخلداودأبارأيت:الساجيقال

صحيح.عندهوهوإلافيهذكرهأراه

)4(:الجراحبنوكيع.803-ع

غلطتأحاديثأربعةالبصرةأهلعليكعدوا:لهقلت:عمارابنقال

فيبكثيرليسربعةو،وخمسمائةألفمنبنحوبعبادانحدثتهم:فقالفيها.

وخمسمائة.ألف

.68/:لميزانا،11/021:التهذيب،7584/:الكمالت(1)

خطا."عن":التهذيبفيوقع)2(

وغيرهم.حمد)887(و(،)477رقمماجهوابن(،2)30رقمداودأبواخرجه)3(

.01-69/:الميزان،11/231:التهذيب،7146/:الكمالت(4)
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)1(:حميلبنالوليد903-

.وغيره،هارونبنيزيد:وعنه.وغيره،الرحمنعبدبيأالقاسمعن

)2(.الرحمنعبدبنالقاسمأحاديثتشبهأحاديثه:المدينيابنقال

القاسمعنروىشيخ:حاتمأبووقال.لحديثالين:زرعةأبووقال

.باسبهماداود:أبووقال.منكرةأحاديث

:ويقولالقاسميقويفمنمناكير،القاسمعنحديثهفيأنيطهر:أقول

علىيحملومنالوليد،يضعفعنهالرواةمنوقعتإنماالمناكيرإن

الوليد.يقويالقاسم

.بعمدةليستالقاسمعنأحاديثهحالكلفعلى

)3(:الأسدياسماعيلبنوت031-

فضعفهوهبعلىحملهامنفمنهممناكير،إياسبنوقاءعنروى

وهبا.فقوىوقاءعلىحملهامنومنهم

)4(:العجليشيبانبنياسين147[]ص311-

،جدهعن،أبيهعن،طالبأبيبنعليبنمحمدبنإبراهيمعن

".ليلةفياللهيصلحه،البيتأهلمنا"المهديمرفوعا:

6115/:لميزانا،11/132:التهذيب،7684/:الكمالت(1)

"."ورضيه:قولهكلامهمنبقي2()

.642/:الميزان،11/581:التهذيب،7294/:الكمالت)3(

6.33/:الميزان،11/172:التهذيب،85/:الكمالت(4)

سيار.ابن:ويقال،سانانابن:ويقال
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وغيرهم.نميروابنووكيعنعيمأبوعنهرواه

لحديث.اهذاعنياسينيسألالثورقيسفيانرأيت:يمانبنيحمىقال

بأسلا:زرعةأبووقال.صالح:مرةوقال.بأسبهليس:معينابنقال

هذا.غيرحديثالهأعلمولانظر،فيه:البخاريوقال.به

)1(:زائدةأبيبنزكريابنبح.312-ع

عنرواهحد،وحديثفيإلايخطئلم:معينابنلقا.فقيهمتقنثقة

نأأحبما:اللهعبدقال:قال،برمةبنقبيصةعن،إسحاقأبيعن،سفيان

مؤدبيكم.عبيدكميكون

قبيصة.عن،واصلعنهووانما

اخر.حديثفيحاتمبوو،زرعةابووخطأه

زكير)2(:أبو،اامخاربيقيسبنمدبنيحعى313-

الساجي:وقال.بمتروكليس:الفلاسوقال.ضعمف:معينابنقال

حاتم:أبووقال.حديثهعلىيتابعلا:العقيليوقال.لينحديثهوفي،صدوق

حديثين.لاإ،متقاربةأحاديثه:زرعةأبووقال.حديثهيكتب

إلامستقيمةأحاديثهعامة:قالثم،أحاديثأربعةعدفيابنلهوذكر

.هذه

أحاديث:""الميزانفيالذهبيلهوذكر

عن(،عروة)ابنهشامثناقيس،بنمحمدبنيحتىثنا"الفلاس،منها:

6.97/:الميزان،11/802:التهذيب8،33/:الكمالت(1)

.648/:لميزان،11/274:التهذيب8،84/:الكمالت()2
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:ويقوليغضبالشيطانفانبالتمر،البلح"كلوا:مرفوعا،عائشةعن،أبيه

")1(.بالخلقالجديدأكلحتىادمابنعاش

منكر.حديث:الذهبيقال

مؤنرالضرير،،المعلم،العقيليبيانبنيزيد.ت[148ص3141-

الشخير)2(:بناللهعبدبنمطرفمسجد

لسنهشيخاشابأكرم"مامرفوعا:أنسعن،الانصاريالرحالأبيعن

سنه".عنديكرمهمنلهاللهقيضإلا

الدارمي،وعبدالله،سفيانبنويعقوب،الفلاسعليبنعمرو:وعنه

وغيرهم.

لا:العقيليوقالنظر.فيه:البخاري)3(وقالخيرا.الفلاسعليهأثنى

ابنوقال.ضعيف:الدارقطنيوقال.بهإلايعرفولا،حديثهعلىيتابع

منكر.هذا:قالثم،حديثهعديابنوذكر.بهالاحتجاجيجوزلا:حبان

القرشي،زياد،بيأابن:ويقالزياد،بنيزيد.ت[481ص3151-

:(4)الدمشقي

.وغيره،الزهريعن

فيحبانوابن333(،0)ماجهبنو966(،0)""الكبرىفيالنساليأخرجه(1)

!شه!م.النبيكلاممنلهاصللا:وقال(021)3/""المجروحين

.649/:الميزان11/6،31:التهذيب،8171/:الكمالت)2(

الاصل.فيتكررت)3(

.699/:الميزان328،32-11/9:التهذيب،8521/:الكمالت(4)
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.وغيره،نعيمبوأ:وعنه

الفقهفيالشامأهلمنرفيعاكان:قالأنهوكيععنشاهينابنحكى

.والصلاح

الحديث.منكر:حاتمبوو،البخاريوقال

لحديث.اضعيف:الترمذيوقال.لحديثامتروك:النسائيوقال

،هريرةأبيعنسعيد،عن،الزهريعنحديثه""الميزانفيلهذكر

مكتوباالقيامةيوماللهلقيكلمةبشطرمسلمقتلعلىأعان"منمرفوعا:

")1(.اللهرحمةمنايس:جبهتهعلى

.موضوعباطل:فقال،الحرشهذاعنحاتمأبوسئل:قالثم

لا":مرفوعا،عائشةعن،عروةعن،الزهريعنحديثهأيضالهوذكر

)2(.."..خائنشهادةتجوز

)3(:الدمفى،موم،ااماشيزياد،بيأبنيزيد[941]ص316-

فيصدقهعلىواتفقوامقرونا،مسلملهخرجو،البخاريلهعلق

نفسه.

والعقيلي(،062)7/:""الكاملفيعديوابن2(،062)ماجهابناخرجه(1)

(4/.)382

عديوابن(،001)3/":"المجروحينفيحمانو]بن)8922(،الترمذيأخرجه)2(

أبيبنيزيدحديثمنالانعرفهلاغريبحديث"هذا:الترمذيقال26(.0)7/

حديثمنالحديثهذايعرفولا،الحديثفييضففويزيد،الدمشقيزياد

".حديثهمنإلاالزهري

.679/:الميزان932،/11:التهذيب،8261/:الكمالت)3(
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بوو،حاتمبوو،زرعةبوو،معينوابنوأحمد،،مهديابنولتنه

وغيرهم.،والنسائيداود،

صالحبنأحمدعنشاهينابنوحكى.بهارم:المباركابنوقال

كان:فضيلابنوقال.فيهتكلممنقوليعجبنيولا،ثقة:قالأنهالمصري

الكبار.الشيعةأئمةمن

تغيرأنهعلى،حبانوابنسعد)1(،وابن،سفيانبنيعقوبونص

.خرةبا

لقن.إذاويلقنكثيرا،يخطئ،ضعيف:الدارقطنيوقال

ءلجي!،النبيعندجلوساكنا:اللهعبدعن،علقمةعن،ابراهيمعنيزيد،

فينرىنزاللاإنا!اللهرسوليافقلنا:،لونهفتغير،قريشمنفتيةجاءهإذ

تكرهه.الشيءوجهك

بيتيأهلوانالدنيا،علىالاخرةلنااللهاختاربيتأهلإنا":فقال

نحوبيدهومأو-ههنامنقوميجيءحتىوتشريدا،تطريدابعديسيلقون

ثلاثا،أومرتين،يعطونهولالحقافيسألونسود،راياتأصحاب-المشرق

بيتي،أهلمنرجللىإيدفعوهاحتىيقبلونفلاسألوا،مافيعطونفيقاتلون

حبواولوفليأتهمنكمذلكأدركفمنوجورا،ظلماملئتكماعدلايملؤها

بشيء.ليس:فقال،الحديثهذاوكيعذكر")2(.الثلجعلى

الاصل.فيتكررتسعد!"ابن(1)

عديوابن(،)5956!"الاوسطفينيوالظبرا(،8204)ماجهابناخرجه)2(

38(.4/1):والعقيلي276(،7/،4/282)
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أهذا.صدقتهماقسامةيميناخمسينليخلفلو:أسامةأبووقال

؟!اللهعبدمذهبأهذا!؟علقمةمذهبأهذا!؟إبراهيممذهب

.أخرىأحاديث""الميزانفيوله

)1(:الزهريعيسىبنمحمدبنيعقوب317-

شيئا.يسوىليسبشيء،ليسأحمد:قال

وابنهو،قياسعليهليس:مرةوقال.لحديثاواهي:زرعةأبووقال

الضعف.في[015]صيتقاربونالمليكيبكرأبيبنوعمروالواقديزبالة

في)وقع.عنهأكتبولمأدركته،عدلييديعلىهو:حاتمأبووقال

(.الغليظالخطأمنوهو".عدلعنديهو"":"التهذيب

وكان.فيهيتكلمالمدينيابنوكان.لحديثامنكر:الساجيوقال

يطريه.المنذربنإبراهيم

.الواقديأحاديثتشبهأحاديثه:معينابنوقال

.فاكتبوهالثقاتعنحدثكمما:مرةوقال

عنحدث.حدثعمنلييبالاولكن،صدوق:أخرىمرةوقال

أنهوفيه،هشامعنرجلعنهذاروىأنه"الميزان"في)عروةبنهشام

عائشةعنأبيهعنهشاما(يدركلمفانه؛هشامعنروىأنهزعممنأخطأ

كذبهذا)2(.اليهود"فليلعنصدقةعندهيكنلممن":قالمرفوغا،

.6128/:الميزان693،/11:التهذيب،8917/:الكمالت(1)

فيلجوزياابنطريقهومن926(،1/)4!:"تاريخهفيالخطيبأخرجه)2(

.(0501)"لموضوعات"ا
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يعقل.أحدبهذايحدثلا،وباطل

.نحوههومنإلاعليهيتابعهولاكثير،وهمحديثهفي:العقيليوقال

ثناالشاعر:بنالحجاجوقال.للحديثحاقظاكانسعد:ابنوقال

وقال")1(،"الثقاتفيحبانابنوذكره.ثقة،الزهريمحمدبنيعقوب

غير""يعقوبعن""صحيحهفيالبخاريوروى:قال.مأمونثقة:الحاكم

هو)2(.يكونأنويشبه،منسوب

.غيرهأنهعلىالاكثر:أقول

عنيرويولكنه،صدوقالأصلفيأنه:فيهالأجلةكلاموملخص

.الثقاتعنيرويفيماويخطئالواهيات،الضعفاء

)3(:اللهعبدبرمسلماسمه:الأعرجحسانابو4.مخت318-

سيرين.وابن:قيل،الاحولوعاصم،قتادةعنهروى

؟قتادةغيرعنهروىمن:المدينيابنوسئل

حسانأباعدأنه[151]صالمدينيابنعنينقللم)و.أعلملا:فقال

روىنهيعلاملموان،نفسهفيلشهرتهفيهميعدهلمفكأنه،المجاهيلفي

واحد(.غيرعنه

.013سنةفقتلمعهمخرجخارجيا،كان

)1(/9(.)282

الغساني.عليلابي(01-620164)3/:"المشكلوتمييزالمهملتقييد"انظر)2(

72./21:لتهذيب،8288/:الكمالت)3(

122



معين:ابنوقال،الحديثمقاربأو،الحديثمستقيمأحمد:قالوقد

:ويقال،ثقة،تابعي،بصري:العجليوقال.بهبأسلا:زرعةأبووقال.ثقة

ابنوقال.اللهشاءإنثقةكانسعد:ابنوقال.الخوارجرأييرىكانإنه

حسانأباسمعت:قالقتادةعنروىنهإلا،ثقةعندهمهوالبر:عبد

حروزبا.وكانالاعرج

)1(:القتاتيحعىأبو.قدتبخ[152]ص931-

عنالقطانسنانبنأحمدوقال.ثقة:معينابنعنالدارميعثمانقال

ابنعنعباسوقال.البصريينفيثابتمثلالكوفيينفيهو:معينابن

عنالاثرموقال.يضعفهشريككانأحمد:وقال.ضعفحديثهفي:معين

أما،كثيرةجدامناكيرأحاديثالقتاتيحيىبيأعنإسرائيلروىأحمد:

:قال؟إسرائيلقبل)2(منفهذالاحمد:فقلت.فمقاربعنهسفيانحديث

حديثهذاهو؟بهذهيجيءأينمن،مسكين،لاسرائيلأقولأقدرشيءأي

.غيرهعن

حديثهفيمامثلفيهاليسيحمىغيرأبيعنإسرائيلحديثأن:)أي

المناكير(.منعنه

أبيعنروىإسرائيلإنسعيد:بنليحمىقيل:المدينيبنعليوقال

منه،يؤتلم:فقال.ثلاثمائةمهاجربنإبراهيموعن،ثلاثمائةالقتاتيحمى

إبراهيم.ومنيحيىأبيمنجميعا،منهماأتي

.6026/:الميزان،21/277:التهذيب،8584/:الكمالت(1)

"."قبيل:التهذيبفي2()
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)1(:مروانبناكم032-

.وغيرهحمدأعنهروى

وقال.بهبأسلا:أبوحاتموقال.بأسبهليس:معينابنعنعباسقال

شيئا؟مروانبنالحكمعلىأنكرتم:معينابنسألت:حبانبنالحسين

الزبير،أبيعنزهير،عنبحديثيحدث:قلتصدوقا.إلاراهما:فقال

التشريق.أياممنالعصرصلاةلىإعرفةغداةكبرع!م!مالنبيأنجابرعن

له.شبه،ريح،باطلهذا:فقال

اسمهعلىخيثمةوأبومعينبنوأحمدضرب:غيلانبنمحمودوقال

سقطوه)2(.و

")3(."الثقاتفيحبانابنوذكره

قرة)4(:ابيبنعبيد153[]ص321-

وقال.بأسبهما:معينابنوقال.وغيرهحمدأالامامعنهروى

:وقال)6(""الثقاتفيحبانابن)5(وذكره.صدوقثقة:شيبةبنيعقوب

.3352/:للسانا2/201:لميزانا(1)

نقلهاانوسبق،الترجمةهذهفيالذهبيعلىزياداتهفيلحافظاذكرهاالمقولةهذه)2(

وهو248()3/":"اللسانالبلخيمطيعابيبناللهعبدبنالحكمترجمةفيأيضا

.ياتالروبعضفيوثقهبل،معينابنيسقطهلممروانبنالحكملان؟اشبه

)3(/8(491).

3580.36-5/:اللسان،3914/:الميزان)4(

سهو.وذكر"9:الاصل(5)

)6(/8(134).

223



خالف.ربما

عنروايتهمنمناكيرعدةلهوردو(،1")"الكاملفيعدفيابنوذكره

لهيعة.ابن

مولىميسرةبيأعن،قبيلبيأعن،الليثعن،عنهوغيرهأحمدوروى

ترىهلانظر،:فقال،ليلةذات!ك!م!رالنبيعندكنت:قالالعباسعن،العباس

أرى:قلت:قال؟ترىما:قال.نعم:قلت:قالنجم)2(؟منالسماءفي

فتنة.فياثنين،صلبكمنبعددهاالامةهذهيليإنهأما:قالالثريا،

2(.1/90))3("مسند"

عبيد.إلايروهلم:حاتمأبوقال

(.العباسعن)يعنيهذا.حديثهفييتابعلا:البخاريوقال

".باطل"هذا:""الميزانفيالذهبيوقال

هذاعلىالحكملىإالمؤلفسبقمنأرلم":بقولهحجرابنوتعقبه

".بالبطلانلحديثا

به.ويسرلحديثاهذايستحسنكانأباهأنحاتمبيأابنعننقلثم

فيالحاكمخرجهوقد،عليه")4(الدلائل"فيالبيهقيواعتمد:قال

.)5/035()1(

هنا.كمااخرىومصادرو"المسند""شيء"،:ولسانهالميزانفي2()

59(،/11)":"تاريخهفيوالخطيب326(،)3/الحاكموأخرجه(،)1786رقم)3(

35(.0)5/":الكامل"فيعديوابن

()4/6(18.)5
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.(1)("ركلمستدا"

غيرأخرىعلةللحديثأنتذكرت"ثم)2(:"المنفعة"تعجيلفيوقال

قبيل؛أبيضعف)وهي()3(وهوالصحبح،فيإخراجهتمنعبهعبيدتفرد

منالصحيحفيلهالحاكمفإخراج،القديمةالكتبمنالنقليكثركانلانه

تساهله.

أنجمعددمنأكثرالعباسذريةمنالخلافةولواالذينأن:أيضاوفيه

نظر".ذلكمعوقيه،بصفةفيهمالتقييدأريدإنإلاالثريا،

أحدفيهيتكلمولم،الروايةبهذهلايذكرلمهذاميسرةوأبو:أقول

فيأمثالهيذكرحبانوابن،المجاهيلعدادفيفهو،تعديلولابجرح

قاعدته.على(""الثقات

زرعة،وأبو،معينوابنأحمد،وثقه،جليلفتابعي)4(؛قبيلأبوأما

صالح:حاتمأبووقال.والفسوي،لعجليو،المصريصالحبنوأحمد

لحديث.ا

ضعفه،أنهمعينابنعننقلالساجيأنإلا،تضعيفهأحدعنينقلولم

معين.ابن[154]صعبارةفتنظر

)1(.)3/326(

)2(/1(.)853

الاصل.فيكذا)3(

هانئبنحي:والسمه72-3.73/:التهذيب2،932/:الكمالتفيترجمته4()

.المصريالمعافري
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لبقيةالموافقهووهذا.ثقة:قالأنهمعينابنعنفالمشهورذلك،ومع

لمعتمد.افهو،الأئمة

"يخطئ".)1(:""الثقاتفيحبانابنوقال

خطأ.الحديثهذافييتبينولافيه،خطأمايبينولم

الغلط،مظنةهونعم،.بجرحليسالقديمةالكتبعنالنقلواكثاره

الغلط.احتماليأبىالروايةهذهظاهرولكن

الليث،وكذلك،قطبهذايحدثلمقبيلأباأنتعالىاللهشاءإنوالحق

ذلك.علىدليلاالليثمثلعنبهعبيدمثلبتفردوكفى

أبيعلىأحاديثادخلتكماعبيد،علىادخللحديثاأنوالظاهر

لهيعة.وابنالليثأصحابمنوغيره،الليثكاتبصالج

بمتقن.ليس،صدوقفعبيد

أعلم.والله

)1(.)4/178(

226



الماىؤيار!





اللفظيةالفهارس-ا

القرانيةالاياتفهرس.1

والاثارالأحاديثفهرس+2

الأعلامفهرس+3

الكتبفهرس.4

المنتخبة.التراج!فهرس-ب





القرانيةالاياتفهرس

يابلاا

[6:ءلنساا]<فقيستعففغنثاومنكان>

[96:]النساء(وألزسولآللهيطع>ومن

[501:]هود<وسميدشىفمنهم

[1:]البينة(الذينكفروا>إن

[1:لاخلاص]ا<أحددلهاهو>قل

!!!

231

الصفحة

123

153

213

94



والاثار)1(الأحاديثفهرس

الأثرأوالحديث

أربعةإلاالناسامن

يوسفراهاالتيالنجومعناخبرني:فقاليهوديجم!يداللهرسولأتى

اللهبنورينظرفإنهالمؤمنفراسةاتقوا

)علي(مرحببرأسع!روالنبياتيت

ماهوناحبيبكأحبب

صائممحرموهوبم!ي!النبياحتجم

لم

وعمربكرأبيبينالقيامةيوماحشر

ودمانميتتانلناأحلت

القصعةفيمعهفوضعها،مجذومبيدمجنيطالنبيأخذ

كفارةولاعليهقضاءفلارمضانفيناسياأكلإذا

لخليفتينبويعإذا

خالقهملىإالناستقربإذا

شبراعبديتلقانيإذا

منبريعلىمعاويةرأيتمإذا

الفريضةتستانف،ومائةعشرينعلىالابلزادتإذا

حقةخمسينكلففيومائةعشرينعلىزادتإذا

فاجلدوهاالامةزنتإذا

يدهفليضعاحدكماشتكىإذا

الاثر.لىإ"*"برمزت(1)

232

الصفحة

46

182

07

173

59

901

891

184

18

86

87

131

166



فاجلدوهلخمراشربإذا

احدكمبابعلىلجهاداكانإذا

(عباس)ابنماثتينسنةكانإذا*

لكعواذحتىوولدكأنتفاتنيالاثنينغداةكان1إذ

رحلهفيأحدكمفليصلوابلمطريومكانإذا

ركعتينصلىالعصرعمدههعامنكهيئتهاههنامنالشمسكانتاذا

ميلمسيرةالملاشمنهتباعدكذبةالعبدكذبإذا

فرجهأحدكممسإذا

)الشعبي(أجزاهرأسهببعضمسحإذا

شعبانانتصفإذا

لجمعةايومأحدكمنعسإذا

شفعةفلالحدوداوقعت1إذ

مسجدكلهاالارض

للأجرأعظمفإنهبالفجرأسفر

متعلماأولماعااغد

أنتماأفعمياو[ن

الغائطمنع!رواللهرسولأقبل

جملبئرنحوع!مناللهرسولأقبل

نهالبماالقرآناقرأ

زلاتهملهيئاتاذويأقيلوا

رفعكلماأكبرالله،وضعكلماأكبرالله

لهلالاحديث-والايمانبالامنعليناأهلهاللهم

عاداهمنوعاد،والاهمنوالاللهم

القطيفةألقىوالذي،طلحةأبو!ك!ي!اللهرسولقبرالحدالذي*

الباقر(محمد)شقرانتحته

233

،185

،141

،126

،018

186

17

49

012

402

85

156

912

156

116

142

06

127

177

915

915

182

802

143

04

124



النومعندبالإثمديك!ع!النبيأمر

بالنضحجبريلأمرني

الارضعنهتشقمنأولانا

بابهاوعليالعلممدينةأنا

)شقران(القطيفةطرحتدتهونا*

اللهسخطفييغدونقومافسترىمدةبنعطالتإن

الكرسيآيةإن

فاحذروهمنكمقريبسفيانأباإن

لهمولىلامنمولىورسولهاللهإن

بالقدريكذبوالممادينهامنمستمسكةتزاللاأمتيإن

جم!ع!مالنبيعلىاستأذنالعاصأبيبنالحكمأن

لجهادااهلمنليكونالرجلإن

بحقهايأخذهامن:قالثمفهزها،الرايةأخذع!ييراللهرسولأن

أسهمأربعةخيبريومالزبيرأعطىجم!ييراللهرسولأن

المدينةنواحيبعضمنأقبل!ع!ماللهرسولأن

الناسفييناديأنأمرهيع!ع!ماللهرسولأن

الخيلبينسابقع!اللهرسولأن

مقبرةعلىصلىيكنم!ماللهرسولأن

ولئىأنتلعمر:قالعععاللهرسولان

بالشفعةقضعدمج!ع!اللهرسولن

وولدهلحكمالعن!اللهرسولان

العالية(أبي)عنفالحفسالسائلاأن*

...مجذومبيداخذعمرن

نسوةعشرولهأسلمغيلانأن

234

-391

38

98

13

12

26

33

46

91

67

02

61

491

27

98

94

08

117

67

47

991

167



ومبيراكذاباثتنيففيأن

الجنةفيكنزالكإن

العالمينعلىأصحابياختاراللهإن

صلاتكملىإصلاةزادكماللهإن

عمرلغضبيغضباللهان

المؤنةقدرعلىاللهمنالمعونةإن

جهللابيفرساأهدى!كفروالنبيإن

محلوهوميمونةتزوج!يتالنبيأن

عامينصدقةالعباسمنتعجللمجطالنبيأن

النبوةبعدنفسهعنعقيكفيمالنبيأن

كذايملكمنولدلتمنيكون:للعباسقالع!روالنبيأن

محمدوجهكرملذي1و:قال!كفروالنبيأن

كلهابكفهياكلكان!يه!ع!مالنبيإن

الرحيمالرحمناللهببسميجهركانجم!النبيأن

جنبايصبحكانعفتررالنبيأن

التشريقأياممنالعصرصلاةلىإعرفةغداةكبر5!رالنبيأن

اليمنلىإموسىأباوجهلمايكفروالنبيأن

عليهمفسلمبصبيانمرعفيطالنبيأن

المرأتينبينالرجليمشيأننهىعفيتالنبيأن

الهرةأكلعننهىمجفحالنبيأن

يوماأربعينللنفساءوقتع!ت!مالنبيان

)علي(سبيعلىستعرضإنك*

عراةحفاةاللهلىإمحشورونإنكم

لحصرابطهورعليكنثمهذههيإنما

235

9708-

89

17

172

391

173

163

112

17

17

22

17

7

13

71

13

98



(عباس)ابنالقبرفيثوبالميتتحتيجعلانكرهنه*

طهرعلىأكنلمأنيإلاالسلامعليكأردأنيمنعنيلمإنه

(عباس)ابنبالتوحيدمنظومبالقدر[]الايمانإنه*

سيعينكالقدسروجفاناهجهم

أهلالهذافخلقالنار،وخلقلجنةاخلقاللهانتدرينأولا

عالشة؟ياذلكغيراو

(عباس)ابنبجواثاجمعتجمعةأول

نحركلهامنىأيام

مشوهخلقفإنه،والزنجإياكم

()قتادةالملت!الشجر:الايكة*

عليهماصبربل

المهاجرينمننفرفيمج!رواللهرسولمعنحنبينا

النبيينمعالمسلمالامينالصدوقالتاجر

ودجيلدجلةبينمدينةتبنى

المشرقمنراياتتخرج

محرماميمونةيك!عحالنبيتزوج

بركةالسحورفيفإنتسخروا،

تلعنونهمئممحمداتسمونهم

فرقةوسبعينبضععلىامتيتفترق

فرقةوستينبضععلىأمتيتفترق

فرقةوسبعينبضعاالامةهذهتفرق

الداءيخرجلجمعةايومالتقلم

الله()عبديتقنعع!النبيوكانالانبياء،أخلاقمنالتقنع*

الصغرىاللوطيةتلك

236

،153

،72

124

915

171

7

82

81

9

26

918

291

33

08

013

112

173

157

47

602

16

96

591

57



الجابية:لهيقالمنزلاتنزلون

أرهمالمامتيمنائنان

اللهإلاإلهألاشهدتإنليما:فقالمجطاللهرسوللىإرجلجاء

جارهبشفعةاحقلجارا

البيتأهلمناجرير

(عباس)ابنقطيفةك!م!رالنبيقبرفيجعل*

الصلاتينبينيك!ذتالنبيجمع

لجنةاحجارمنالاسودالحجر

بعدهاوالركعتينالظهر،قبلالاربعحديث

العصرقبلالاربعحديث

الاستبراءحديث

الاستخارةحديث

أحجاربثلائةالاستطابةحديث

الاسراءحديث

الافكحديث

الغنممنخمساالإبلمنوعشرينخمسفيانحديث

الغارفيالاشجبنبكيرحديث

البحرينتاجرحديث

النهارفيركعةعشرة!كتستالنبيتطوعحديث

الذراعينومسحبضربتينالتيممحديث

المدئرفيجابرحديث

الصلاتينبينلجمعاحديث

لجنيناحديث

عنه(النهيفي)الدتاءحديث

237

26

138

22

124

53

133

85-86

86

147

901

188

201

01،123

،8486

16

م16

،8384

158-016

36

73



والدعاءالمسجددخولحديث

()شقرانحمراءقطيفة!ك!ررقبرهفيألقى:شقرانحديث*

التسبيحصلاةحديث

النجاشيعلىالصلاةحديث

الصلاةفيالضحكحديث

عليه(الهديةأخذفي)التعليمفيحديث

!روالنميخيلذكرفيحديث

اليدينرفعفيحديث

"جارهبشفعةأحقلجار"ا-لجاراشفعةفيحديث

الوصفاءعلىالكتابةفيحديث

الاستغفارلزومفيحديث

للصانمالقبلةحديث

الكدىبلوغعنالنهيفيفاطمةقصةحديث

والشاهدباليمينالقضاءحديث

الاقرنالكبشحديث

لحوأباكلابحديث

تصليالمستحاضةحديث

رمضانفيالمواقعحديث

(الصلاة)مواقيتالمواقيتحديث

بالتمرالرطببيععنالنهيحديث

لحنتمواالدباءعنالنهيحديث

الهلالحديث

لجنةاأهلشبابسيداوالحسينالحسن

لهوارثلامنوارثالخال

238

35

123

202

991

م16

591

13

9-01

912

48

34

53

891

177

34

021،211

06

154

،6364

96

701،141



عنيخذوا

لجابيةباعمرخطبة*

[امرئوجهالله]نضر:فقال!ك!ب!راللهرسولخطبنا

سنةثلاثونامتيفيالخلافة

فقرائهاحبئلجمعة1و،امتيفقراءغنمالدجاج

يعودهمريضعلى!كفييواللهرسولدخل

صبيجنازةلىإ!يه!مراللهرسولدعي

النصيحةالدين

بصرهذهببعدماعباسابنعندالقدريةذكروا*

ريحااللهيبعثسنةمائةراس

بالبيتيطوفع!يه!اللهرسولرأيت

المنتهىسدرةرقعت

ثلاثةالسباق

)عروة(عائشةعندحساناسببت*

موسىلىايوشع:ثلاثةالسبق

)عائشة(علياسل*

)عائشة(منيبذلكأعلمفإنهعلياسل*

)عائشة(!ك!روالنبيمعيسافركانفإنهعليا،سل*

حرامتسكرالتيالشربة

ربعةأوأرضفي،شرككلفيالشفعة

يركعأنقبليركعفجعللمجقح،النبيخلفرجلصلى

صاحبكمعلىصلوا

والقدريةالمرجئة:نصيبالاسلامفيلهماليسصنفان

حيضتانوعدتها،اثنتانالامةطلاق

923

147

82

181

43

212

176

81

21

171

92

37

123

42

84

85

85

6

301

76

916

191



حيضتانوعدتها،تطليقتانالامةطلاق

الفريضةبعدفريضةلحلالاطلب

مسلمكلعلىفريضةالعلمطلب

بقدروالكيسالعجز

عسقلانلجنةاعروس

السهوكاءالعينان

الشيبغئروا

بالسيفالبلادوفتحت،بالقرانالمدينةفتحت

صلاةخمسونبم!حنبيكمعليفرض

عابدألفمنالشيطانعلىأشدواحدفقيه

شياهخمسوعشرينخمسفي

المعمورالبيت:لهيقالبيتالدنياالسماءفي

نسائهبعضبم!حاللهرسولقبل

عليهشفتيهوضعثمالحجر،يثوواللهرسولقبل

المخدجقصة

يقسملمفيمابالشفعةيث!يحاللهرسولقش

يقسملمماكلفيبالشفعةع!ندالمبيقضث

طوالارجلاآدمكان

ع!راللهرسوللىإيجلسالعاصأبيبنلحكماكان

دراهمعشرةقيمتهمتاعاسلمةأممهركان

...الصفرة:خلالعشريكرهعمحاللهنبيكان

يمنيهعنيسلميكفحكان

الكبيراللهباسم:..كلهاهالاوجاعمنيعلمهمكان

صائموهويقبلكان

024

091

،2939

66

94

214

172

162،163

56

،8486

55

32

178

97

117

116

67

46

801

24

32



الغرابنقرةعنينهىكان

مرارسبعالجنابةمنلغسل1و،خمسينالصلاةكانت

المجاهرونالامعافىأمتيكل

ليلةوثلاثونيوماثلاثون،تامحرامشهركل

(هريرة)أبواتهولمابعدلا،قريباتهوماكل*

بالتمرالبلحكلوا

اللهواستغفريوما،هلك،وصموأنتكله

...ترىهلانظر،:فقال،ليلةجمبذاتالنبيعندكنت

لونهفتغير،قريشمنفتيةجاءهإذعفبرو،النبيعندجلوساكنا

نصثيونحنناكلكنا

نسعىونحنناكلكنا

غداوبنوكانتتبرحلا

خائنشهادةتجوزلا

الاكلةيورثفإنهبالقصبتخللوالا

وبنوكأنتغدامنزلكمنترملا

المغرب1يوخرولمماالفطرةعلىأمتيتزاللا

توافقونماتدرونمافإنكم،الرقيقتضربوالا

لجنب1ولالحائضاتقرألا

نعلهوشراكعذبتهالرجليكلمحتىالساعةتقوملا

حافرأوأونصلخففيإلاسبقلا

نكاجبعدإلاطلاقلا

بوليإلانكاجلا

يعارلهابشاةأحدكميأتيلا

يشاورحتىأمرامنكمحديبرمنلا

241

03

201

174،175

601

174

217

211

224

921

121

218

94

121

132

127

7

914

802

98

161

08-81



والعشرالخراجيجتمعلا

القيامةيوميعارلهابشاةأحدكميجيئنيلا

اهلهاإذنبغيرناقةصراريحلانالاخرواليومباللهيؤمنلاحديحللا

واحدةليلةمنأكثرخشبةعلىمصلوبيقرلا

السائلأحدكميمنعنلا

ورسولهاللهيحبرجلاغداالرايةلاعطين

()العباسفيناع!رواللهرسولبقاءمالاعلمن

)أنس(فيهاحتلمتالذياليومكانلما*

العالية()أبولكخيراكانكلباناولتلو*

لمالواالاهللعطلوا<>ألذينكقروسورةفيماالناسيعلملو

قرِاؤكموليؤمكم،خياركملكمليؤذن

كالمعاينةالخبرليس

ضمانمداوعلىليس

بالطعانالمؤمنليس

كالمعاينالمخبرليس

حجريجنبلىإحجرهبكرأبوليضع

كفئهلىإرجلكللينهض

مسعود(بنالله)عبدمؤدبيكمعبيدكميكونأنأحتما*

سنهعنديكرمهمنلهاللهقيضإلالسنهشيخاشالتأكرمما

اسميرأيتإلاسماءلىإسماءمنبيأسريليلةجزتما

صباحااربعينقبرهفيفيقيميموتنبيمنما

)أجلح(فقيراأوقتلاماتإلاوعمربكراباأحديسبما*

؟(منعهيحللاالذيلشيء1ما:جوابفي)والناروالملحالماء

اخرهأمخيرأولهيدرىلاالمطر،مثلامتيمثل

242

123

162

301

183

38

33

56

47

213

42

184

136

165

184

43

08

216

217

59

93

م17

57

212



الثلثمنالمدبر

شعيبإليهمابعثأمتانالايكةصحابومدين

ميتةبشاةمر

مجذمينفرأىبعسفانبم!روادلهنبيمز

)عمر(بالسواريأحقالمصلون*

الوضوءالصلاةمفتاح

فليغتسلوالنساءالرجالمنلجمعةاأتىمن

الثلاثاءيوماحتجممن

كلمةبشطرمسلمقتلعلىأعانمن

والاخرةالدنياخيرمنحظهاعطيالرفقمنحظهاعطيمن

وخطاياهذنوبهعنهكفرتلجمعةايوماغتسلمن

خبثهفيزادتبالفارسيةتكلممن

حقفهـوعندهفعطسبحديثحدّثمن

سارقادخلدعوةغيرعلىدخلمن

حارساليلةرابطمن

بالغداةمائةللهسيحمن

هدرفدمهسيفهشهرمن

ركعاتستالمغرببعدصلىمن

ركعةعشرةئنتيصلىمن

ركعةعشرةائنتييومفيصلىمن

شهيدامات،وماتوعفوكتمعشقمن

شفاعتيفييدخللمالعربغشمن

فاقتلوهبرايهديننافيقالمن

شهيدينأجرلهالكتابأهلقتلهمن

243

912

291

25

34

125

95

218

601

77

08

391

22

33

78

147-148

138

166

591

07

96



سوءكلمنعصمالمؤمنوحم،الكرسيآيةقرامن

ليلةفيالدخانقرامن

بالنهاروجههحسنبالليلصلاتهكثرتمن

الحلاقعليهوجبفقدرأسهلبدمن

كفرفقدالبشرخيرعليئيقللممن

اليهودفليلعنصدقةعندهيكنلممن

لهغفرليلتهااولجمعةايومماتمن

طعامهعلىيسمياننسيمن

متاعه1فاحرقوغلتموهوجدمن

بدعةصاحبوقرمن

لمهديوا،والقالملمنصور،وا،السفَاجمنا

ليلةفياللهيصلحه،البيتأهلمناالمهدي

شهادةالغريبموت

مقالتيسمعامرأاللهنضر

لجنة"اأهلكهولسيداهذان":فقالوعمربكربيالىإعطالنبينظر

بعديلخلفاءاهؤلاء

وصعيهذا

اليسريجلبالطعامقبلالوضوء

(عباس)ابنقطيفةأخذحفرتهفيمج!يشاللهرسولوضعحينشقرانكانوقد*

تصدقفكأنماناراأعطىمنحميراءيا

دينكفتفارقتبغضنيلاسلمانيا

)عمر(مالااتخذ،ظبيانابايا*

ببنيكاتبعني،عميا

لهخلقلماميسركلعمر،يا

244

،138

،018

701

913

32

98

182

022

211

94

76

016

215

902

181

917

124

57

73

74

121

64



فيرفعالقرانلىإيرسلزمانالناصعلىيأتي

متوضئ(غيروهوتمرلجنازةاعنلجوابا)فييتيمم

السلامالصوممنيجزئ

لجمرةايرمي

والمرأةواليهوديوالمجوسيلخنزيروالحمار1والكلبالصلاةيقطع

(عباصلابن)كعبرجلولدكمنيلي*

العالمينلربالناصيقوميوم

!!!

245

17

591

184

37

157

39

09



الأعلامفهرس

،93،88،521،541،671يلاجرا

681،981،691

15آدم

137.138السلامعليهإبراهيم

134،018الجنيدبنإبراهيم

991،412لحربياإبراهيم

191الجوهريسعيدبنإبراهيم

طهمانبنهيمإبر

97الاعلىعبدبنإبراهيم

12هطالبأبيبنعليبنمحمدبنإبراهيم

022المنذربنإبراهيم

76منصوربنإبراهيم

222مهاجربنإبراهيم

185موسىبنإبراهيم

،8729،111،251،النخعيإبراهيم

631،651،91،2022

51كعببن!بي

،471هانن(بنمحمدبن)أحمدالاثرم

13،2222

الاجلح

إشكاببنأحمد

السعديحفصبنأحمد

36

102

52

،3،6،811،13،حعبلبنأحمد

51،91،0،2،22،23،25،28

،31.34،35-3704،42-44،

46-94،،5254،،56،9561-

،64،66،68-71،75،7708-

.83،880-9،39-59،79

501-701،901،111،131،

411،911،122،125،126،

128،132.135،913،041،

441،461-481،915،164،

017،172،173،177،917،

018،184،185،187،091،

591،791،991،30،2602،

01،213،241،291.2022،

918الحرانيصالحبيبنداودبنأحمد

الدارميسعيدبنأحمد

186،222القطانسنانبنأحمد

05سياربناحمد

62،88،المصريصالحبنأحمد

.98،79،8991،2225

89التستريمحمدبناحمد

162الجعفيمحمدأحمدبن

246



الرشدينيمحمدبناحمد

مسعدةبنمحمدبنأحمد

الرماديمنصوربنأحمد

منيعبناحمد

رستمبنمهديبنأحمد

قيسبنالاحنف

الكريمعبدبنإدريس

المنذربنأرطاة

،3314،،02-71لازدي

94،55،85.321،821،

781،187

،33176،سامةأبو

زيدبناسامة

،171،412المطلبيإسحاقابن

185.186.012

84،87-()السبيعيإسحاقأبو

172،702،216

إبراهيمبنإسحاق

إسرائيلأبيبنإسحاق

77،78،راهويهبنإسحاق

فروةبيأبناللهعبدبنإسحاق

عيسىبنإسحاق

الفزاريإسحاقأبو

الكوسجإسحاق

نجيحبنإسحاق

،101.301يونسبنإسرائيل

961،222

67

168

177

73

75

132

183

491

،48

،152

022

174

،174

،166

71

016

091

002

71

23

35

96

،165

201بكرأبيبنتاسماء

87السلامعليهإسماعيل

73الترمذيإسماعيلأبو

43،الاحسدخالدأبيبنإسماعيل

131-411.013،115،018،

182

18زكريابنإسماعيل

941،051شيبةبنإسماعيل

0،3901،113عياشبنإسماعيل

134مجالدبنإسماعيل

152النخعييزيدبنالاسود

591ثعلبةبنالأسود

06سفيانبنالاسود

121البدريالساعديأسيدأبو

38391،891،الاعرج

3263،67،96،4،7،82،الاعمش

211.133،135،061،561،

182

701مهلبنامامةأبو

411خالدبنأمية

158يعلىبنأميةابو

23،.701،17،مالكبنأنس

5،292،،33،9364،47،05،

56،95.1،6.660،7،7108،

501،011،133،138،451،

661،917،184،802،112،

122،217



08،971عيالاوزا

73نابلبنيمن

،33،0771،)السختياني(أيوب

،980،9531،158

301-101جابربنايوب

لباقر

63السقاءبحر

،601،13،،35،البخاري

41،0،2-224،2-270،335،

،36،3804،42-54،48-،58

1،6،64،65،68-74،77-97

،81،8829،،49001.501-

701،211.511،161،122،

123،127.013،131،136-

041،471،481،521-551،

581،631،416،167.175،

178-018،185،186،188-

091،20،250،290،2162-

18،21،22422

89911،137،البرذعي

،27،63،82،98261،127،لبزار

013،132،012

44البزرىبو

691يساربناللهعبدبنبشر

402معاذبنبشر

المفضلبنبشر

48

هلالبنبشر

92الغعويالمهاجربنبشير

291البغوي

51مخلدبنبقي

77،78،391بقية

168البرقانيابوبكر

22حفصبنبكربو

،97128،،13شيبةأبيبنبكرأبو

165

،43،07،7708،الصديقبكربو

،98،59،89917

157عياشبنبكربو

491البكراتبيأابن

73802،بكير

61الاشجبنبكير

46اللهعبدبنطلحةبنيحمىبنبلال

133بيان

،83،85،87161،،12البيهقي

121.125127-،144،224

،50،2،24،38،4344.الترمذي

.560،6،71،73،97101،

901.111،141،012،123،

124،137-913.145،153،

154.165،167.091.191،

891،1،21218

148تميلةبو



74العنبريتوبة

66،،723،64،47،ثابت

011،661،222

102العبديمحمدبنثابت

002،102الثلجألىابن

184ثمامة

04ثوبانابن

911،021،221يزيدبنثور

39،49زيدبنجابر

26،28،32،36-9،،4اللهعبدبنجابر

45،،94،53.54،08،89،99

901،011،411-161،181،

136،916،185.891،223

17لجاروداابن

،211،511،171،041جريجابن

431،441.051،188،091،

213

28الحميدعبدبنجرير

22،72،74،البجلياللهعبدبنجرير

013

212القزوينيإدري!بنجعفر

14برقانبنجعفر

168درستويهبنجعفر

76سليمانبنجعفر

05الصائغجعفر

33،124125،محمدبنجعفر

951.016مسافربنجعفر

187النفيلىجعفرأبو

124جمرةابو

691أميةبيأبنجنادة

07جهلأبو

915الجهيمأبو

83،84،88،،92،55نيالجوزجا

70،2412

27،58.502لجوزياابن

،02،23،27-4،9،21،71تمحاأبو

92-،325،3،36،3814-43،

54،74-94،53-65،95،26،

46-66،68.،734،7،7608-

،82-8869،101،501،6.1-

011،311،231،621،821،

031،321،041،141،441،

641-051،251،571،851،

631،461،661،681،721،

471،781-081،831،581-

871،981،091،291،491،

591،891-102،502،702،

8.2،012،212-612،812-

022،2325-22

،4،21.16.03حاتمأبيابن

99،701،911،631،176،

185،791.00،2802،422

24



181صغيرةابيبنحاتم

834،8،87702،(الأعور)لحارثا

302،402حازمابو

17،188ديناربنسلمةحازمأبو

،9،23،55601،أحمدابوالحاكم

123،581.50،2802

،25،2703،،01اللهعبدابوالحاكم

،33،38،940.5.06،61-66

،68،07،75،39001،122،

013،135،481،167،،181

182،691،50،21،22224،

225

123ادمبنحامد

2،27-22،235،،11حبانابن

9،20،3-32،34،9314-،43

46،48-05،52-45،56،95،

0،6،62،65،66،680،7،83

،8409-29،59،001-201،

601،111،121،511،911،

231،521،261،281،132،

135،136،141،431،941،

051،531،561،631،681،

183،187-918،491،691،

102،20،250،280،2212،

172،91،21،22،223522،

226

05

18،88ثابتابيبنحبيب

155مليكةابيبنحبيب

،1،5173،891الشهيدبنحبيب

991

166حبيبةأم

34أرطأهبنحجاج

174الزهريبنتلحجاجاأم

3122،الثاعربنحجاج

301،143144،محمدبنحجاج

11،12،91،1،2،22حجرابن

،26،28،31،33،43،48،84

،88001،014،146،016،

167،175،188،091،291،

491،80،212،2224

04المدريحجر

301المثنىبنحجين

112حذيفة

601حذيفةأبو

96602،،16عثمانبنحريز

791الحزامي

74141،،12حزمابن

7123،ثابتبنحسان

66سياهبنحسان

41العبسيفائدبنحسان

96طالبأبيبنعليبنالحسن



،51،0،3،31132البصريلحسنا

471،531،541،177،184،

185

6786،الجزريلحسناأبو

17جعفرأبيبنالحسين

3395،سفيانبنالحسن

73حيبنصالحبنالحسن

83النخعيعروةبناللهعبيدبنالحسن

121زيادبنعليبنالحسن

93البصرييحمىبنالحسن

96طالبأبيبنعليبنالحسين

2728،الجعفيحسين

223حبانبنلحسينا

24الاشقرالحسنبنحسين

136حفصبنالحسين

124.125اللهعبدبنحسين

041فهمبنالحسين

14المتوكلبنلحسينا

98المعلمحسين

122واقدبنحسين

37جاندببنحصين

147الرقاشدادلهعبدبنحطان

902ليالرباحفص

24،202أبانبنلحكما

76العاصأبيبنلحكما

96المباركبنلحكما

173حكيمابو

701عبادبنحكيمبنحكيم

212المغيرةبنحمدان

153جابر(بنالله)عبدحمزةبو

152سليمانأبيبنحماد

3233،،61زيدبنحماد

07142،سلمةبنحماد

912الحماني

112عوفبنالرحمنعبدبنحميد

3317،،71الطويلحميد

63هلالبنحميد

06حنيفةابو

817،915،شريجبنحيوة

1،6183زيدبنخارجة

39،391،621،127لحذاءاخالد

127العاصبنسلمةبنخالد

001المدائنيخالد

89001-المصرينجيحبنخالد

36،97141،167،خراشابن

،0،30،6521،913،178خزيمةابن

183

211خصيف

،72061،561،681.،91الخطيب

017،117.176،831،991،

002

92يحمىبنخلأد

141.691خلفونابن

25



991،211الخليلي

1.6511،173،223خيثمةابو

،31451،152،164،خيثمةأبيابن

917.187،213

25،92،32-23،،01الدارقطني

48،1،5،53.540،6،6296،

،74،97،82،88،49501،

111،123.125،127،013،

132،541،561،167،172،

917،188،918،291.502،

80،212،217،2921

217(لرحمن1عبدبنالله)عبدالدارمي

،621،941سعيد(بن)عثمانالدارمي

581،187،222

،4،01.11،12نيالسجستاداودأبو

،9324،64،94،15،56،،57

1،6،620،71،7،76،78-86

19،49،59،801-011،221،

521،621،281،013،041،

441،541،251،451،571،

581،461،172،417،176-

917،418،186،187،918،

091،291،591-891،202،

30،250،201،213-2512،

912

4،252،95الحصينبنداود

391رشيدبنداود

الزبرقانبنداود

163-64،74،161الطيالسيداودابو

739،هعدبيابنداود

91د1دوابيابن

،03،31،93،55،64912،دحيم

60،2412

65127،الدرداءأبو

،4،7911،521،541الدوري

851،081،791،502

77178،بيالدولا

182الديلمي

79،80،2212ذئبأييابن

67،75،78،،1،2،2714الذهبي

،8209،801،531،561،172،

188.091،291-491،102،

11،221،241،261،2172،

422

174الدبهلي

06خديجبنرافع

77441،راهويهابن

112سيفبنربيعة

41عثمانبنربيعة

7787،العطارديرجاءأبو

96الرجالأليابن

217الانصاريالرحالابو



41وهانةأبورزيق

167عمادةبنروح

روادألىبنالعزيزعبد-روادأبيابن

27،2845،قدامةبنزائدة

136،516الياميزبيد

1،60،8172العوامبنالزبير

،3694،511،611،،9الزبيرأبو

361،223

601مصعببنزرارة

54،571،182حبيشبنزز

03الدمشقيزرعةابو

،321،13،61،الرازيزرعةأبو

22،،27،3204،42-44،48،

45.55،1،6،62-64،66،68

،96،72.76،81،82،98،29

49،59،89،101،201،131،

411،911،126،281-013،

133،134،137،913،441،

941،051،451،581،168،

017.175،176،178،184-

186،191،291.591،791،

01،211،2512،16،2912،

0،22،222522

102عديبنزكريا

3816،391،891،الزنادأبو

183،791الزنادأبيابن

89،99معبدبنزهرة

،9،01،6،255،65.07الزهري

0،8611،171،113،051،

651،671،417،571.861،

ء991.002،30،2802،01-2

212،712،812

36،87223،معاويةبنزهير

76الاقمربنزهير

28حرببنزهير

29الربيعبنزياد

65،75النميريزياد

421البصريالطائياخزمبنزيد

012أسلمبنزيد

913،402-137الحباببنزيد

131،156خالدبنزيد

54رفيعبنزيد

،91،52،9،214،43الساجي

94،15،65،95،1،639،49،

281،141،621،631،177،

188-091،30،270،2412،

61،202،2522

161لمسا

،75167،عمربناللهعبدبنسالم

174

54السدي



،25،82701،128،سعدابن

114،146،188،918،991،

40،270،20،21،213214،

91،2،221222

08وقاصابيبنسعد

81إسحاقبنسعيد

171بردةأبيبنسعيد

122،137جبيرسعيدبن

34جهمانبنسعيد

،34،96101،301،لخدريسعيدابو

421،431،541،016،182

53ذويببنسعيد

93العزيزعبدبنسعيد

39،49،911عروبةأبيبنسعيد

8999،مريمأبيبنسعيد

43مسروقبنسعيد

55،57-26،المسيببنسعيد

،89،99171،991،00،2218

091المقبريسمعيد

402منصوربنسعيد

83لنقاشسعيدأبو

291،112هلالابيبنسعيد

87الواسطييحىبنسعيد

23(نابن)طلحةسفيانأبو

64حرببنسفيانابو

،65،66،7281،،18الثوريسفيان

29،111،121،131،136،

241،481،173،091،162،

222

43الثوركبسفيانأبو

34(السعديشهاب)ابنطريف،سفيانأبو

4،42،131-17،0عشةبنسفيان

014،421،481،168،171،

591

43سفيعة

15السكنابن

017عمرةابيبنسلام

116قالورإبراهيمبنسلم

7357-.05سلمان

الرحمنعبد)ابنسلمةأبو

،701،611(عوفابن

171،138،481.012،112

46177،سلمةأم

97الطفيلأبيبنسلمة

47كهيلبنسلمة

147المحبقبنسلمة

2232،جريربنهيمإبربنسليمان

66أرقمبنسليمان

96الاشعثبنسليمان

7567،،46حرببنسليمان

173الهاشميداودبنسليمان



66معاذبنسليمان

9202،السليماني

116،181حرببنسماك

31نيالسمعاابن

155هارونبنسنان

018شاهكبنالسندي

167حدويهأبيبنسهل

991زنجلهبنسهل

171زيادبنسهلأبو

102الصغديابيبنسهل

،21،26145،صالحبيبنسهيل

166

0،60،7122سيرينابن

131الشوريمحمدبنسيف

112.017السيوطي

132فياضبنشاذ

1،2،83091الشافعي

6250،2182،912.شاهينابن

128سؤاربنشبابة

131شبل

03891،213،شريج

401،222-32،87101،شريك

23،364،5،61،65،66،،01شعبة

،73،74،85،87،39131،

411،181،412،481،941،

161-164،991،302

55

43،52،67،912،018182،الشعبي

291السلامعليهشعيب

167،791(حمزةأبي)ابنشعيب

125-123نشقر

الزهري-شهابابن

914حوشببنشهر

171نيالشيبا

9809،صاعدبن

71السمانصالحأبو

53،لليث()كاتبالمصريصالحأبو

226

116لاخضرابيبنصالح

53جبيربنصالح

،15،46،021،221جزرةصالح

821،571،071،291

73الفراءصالحابو

جزرةصالح=الاسديمحمدبنصالح

158المريصالح

17،901،602عمروبنصفوان

891صفيةبياابن

73جوسبنضمضم

44(شهاب)ابنطارق

04،041،141ووسطا

04،147طاووسابن

621،661،821،102نيلطبرا

63طعمة



001الطفيلبو

124طلحةأبو

08اللهعبيدبنطلحة

53لسمحبنطلق

،7،2204،14،عنهااللهرضيعالشة

57،،61-08،82،84،86601،

121،123،131،141،521،

162،177،188-091،591،

17،218،2022

8128،طلحةبنتعائشة

،35،71،72013،الاحولعاصم

131،122

45،157النجودأبيبنبهدلةبنعاصم

،171مخلدبنالضحاكعاصمأبو

155،091

18،172ضمرةبنعاصم

74العاليةابو

121العبقسيالاسودعبدبنعامر

36العقديعامرابو

132العوامبنعباد

29،39البصريكثيربنعباد

471،591،691الصاصتبنعبادة

591،691نسيبنعبادة

،9،4،2،3314،42،54عباسابن

52،56.0،7،7439،49،101،

201،401،012،412،133،

،137،157،915-916،171

173،591،202،802،902

،33211،021،121،132،العباس

631،42،2522

53القنطريالحسينبنعباس

،4،7691،791،222الدوريعباس

223

24العظيمعبدبنعباس

99الاثرماحمدبنمحمدالعباسابو

0،5122مصعببنالعباس

123عبدة

901البهرانيعديبنالاعلىعبد

،97501،،12،17،18البرعبدابن

222

31691،الحقعبد

41عمروأبيبناللهعبدبنالحميدعبد

86لرحمنعبدبنالحميدعبد

،601،126بكرةابيبنالرحمنعبد

127،391

116(*العامريإسحاقبنالرحمنعبد

96،،16نفيربنجبيربنالرحمنعبد

602

186بشيربنالحكمبنالرحمنعبد

14،59أسلمبنزيدبنلرحمنعبد

54سابطبنالرحمنعبد

402سمرةبنالرحمنعبد



عبلى

عبلى

عبلى

عبلى

عبلى

عبلى

عبلى

عبلى

عبلى

عبلى

عبلى

عبلى

عبلى

عبلى

عبلى

عبلى

عبلى

عبلى

عبلى

عبلى

عبلى

عبلى

عبلى

شبلبنالرحمن

عائذبنالرحمن

عوفبنالرحمن

مهديبنالرحمن

481،157،

921

،161

03

214

08

،47،52،62

،162،702

121الهاشمييحىبنالرحمن

37يعمربنالرحمن

23501،611،،51الرزاق

134صالحبنالسلام

132العنبريالوارثعبدبنالصمد

991الفضلبنالصمد

27أبانبنالعزيز

341،441الدراورديالعزيز

96،111،902روادابيبنالعزيز

602سعيدبنالغني

،7،25،65،49801.أحمدبنالله

133،134،176،917،802

181المخرميأيوببنالله

92221،991،بريدةبنالله

901الحبرانيبسربنالله

181السهميبكربنالله

76لحارثابنالله

3566،الحسنبنالله

22سعدبنعمربنحفصبنالله

73الراهببنحنظلةبنالله

عبلى

عبلى

عبلى

عبلى

عبلى

عبلى

عبلى

عبلى

عبلى

عبلى

عبلى

عبلى

عبلى

بنالله

بنالله

بنالله

بنالله

بنالله

بنالله

بنالله

بنالله

بنالله

61

بنالله

94

98

25

53

07

99

بنالله

29

بنالله

بنالله

بنالله

بنالله

14

بنالله

46،98،302ردينا

62رافع

76لزبيرا

41اسلمبنزيد

المصريصالحابو-صالح

41الخزاعيظلحة

عباسابن-عباس

012،121إسحاقبنعثمان

،471،571المدينيعلي

1،017،171

،2744،54،،717،عمر

،15،45،64،،96،84،86

،09،59،101،201،111،

1،127،912،136،431،

1،561،581-016،916،

1،176،178،091،191،

11-0،290،2212

،67182،العاصبنعمرو

1،112

191عيسى

012،121الغسيل

41صخربنقدامة

،0،5،83،87401المبارك

1،123،126،471،912

212القيراظيمحمد



74،،45مسعودبناللهعبد

701،801،127،136،

521،571،163،165،

مغفلبناللهعبد

،123نميربناللهعبد

البرسلييحىبناللهعبد

يزيدبناللهعبد

محمشبنيزيدبناللهعبد

سليمانأبيبنالملكعبد

جريجابن-جريجبنالملكعبد

،161ربادبنالواحدعبد

العجلعبيد

عبيدةأبو

حسانبنعبيدة

مسعودبنعنبةبناللهعبدبندتهعبيد

ديالبغدإسماعيلبناللهعبيد

،412رافعأبيبناللهعبيد

01،71العمريعمربناللهعبيد

921،013،176.002

،002الرقيعمروبناللهعبيد

802

،29

،014

،212

185

216

915

06

212

912

142

102

701

08

131

164

125

،،44

،102

عتي

شيبةأبيبنعثمان

صالحبنعثمان

عروةبنعثمان

147،021

89-001

172

،16،0،244،08عفانبنعثمان

،89155

71013،النهديعثمانأبو

891عجلانابن

،681،0،22،228،92،العجلي

،32،3864،53،95،62،،63

،680،7،751-8،83701،

211،411،281،013،141،

641،451،581،461،172،

591،691،991.01،2222،

522

،3،79،51.1،2،2242،عديابن

،289،2،31،32،36.9314-

43،94-52،58،95،1-696،

،83،84،9809،59،601،

011،221،271،131،132،

134،135،137،141،441،

641،941،051،561،581،

163،166،916.175،178،

183،184،187،918-191،

391،491،791،891،502،

80-201،261،217،2422

182ثابتبنعدي

182الرحيمعبدالفضلأبوالعراقي

127الدينليوزرعةأبوالعراقي

6،691العربأبو



،7،04،14،16،08،131،651عروة

361،271،881،981،812

24،09عروبةبوا

،6،62،94،73.08،411،511ءعطا

811،921،591

08نيرالكيخااءعطا

96،281،191عطية

94نعفا

176عقدةابن

0،818عقيل

2728،عقيلابن

03،32-23،25،.791،العقيلي

،34،37،381،4،46،9451،

،55،95123.،131148،015،

184-186،20،290،2216،

،217221

،124-24،33،52،39122،عكرمة

014،157،916،017،202،

902

37611،عماربنعكرمة

05عمرانبنالعلاء

28الم!يببنالعلاء

،29521،163.165،912،علقمة

022

916ثابتبنعلي

601الجعدبنعلي

الجنيدبنعلي

البعانيالحكمبنعلي

الحنفيعليأبو

القنطريداودبنعلي

جدعانبنزيدبنعلي

المكيصالحعلي

،618،طالبأبيبنعلي

04،14،،07،7137

-83،85،87301،4

182،412

عاصمبنعلي

غراببنعلي

9،41،03المدينيبنعلي

44،15،52،1،636

.72،08.81،83

421،127-912،0

451،561،571،1

165،671.017،2

177،917.018،8

20-250،201،25

122

مسهربنعلي

جعفربنموسىبنعلي

نزاربنعلي

النيسابوريعليابو

25

،29183

،6768

152

99

58

35

،22،33

،،74،97

،01،172

911

57

،،34،04

،،64،68

،69،701

،14،015

،16،162

17،،173

،18،891

،21،022

91

135

916

291



،83411،،9الموصليعمارابن

128،461.591،412

27سيفبنعمار

40،2502عمارابيبنعمار

143غزيةبنعمارة

عمربناللهعبد=عمرابن

البرعبدابنالبر=عبدابنعمرأبو

133العبديإبراهيمبنعمر

022المليكيبكرأبيبنعمر

63التغلبيبيانبنعمر

491المعمرحفصبنعمر

،36،6474،،641،الخطاببنعمر

،75،82،98701،155،172،

178،991

191السنتليشبيببنعمر

913الخوارأبيبنعطاءبنعمر

135زيدبنمحمدبنعمر

146البصريمختاربنعمر

06السلميأنسأبيبنعمران

44حديربنعمران

77حصينبنعمران

32القطانعمران

131عمرة

291لحارثابنعمرو

171،102ديناربنعمرو

78،97،9809،شعيببنعمرو

06

175الجبارعبدبنعمرو

291اللهعبدبنعمرو

،27521،،51الفلاسعليبنعمرو

16،2217

182،183قيسبنعمرو

6786،منةبنعمرو

166سفيانأبيبنعتبسة

145الريقاضيععبسة

521عوانةأبو

213الاعرابيجميلةأبيبنعوف

96،82602،،16مالكبنعوف

1.5،06213عونبن1

24السلامعليهعيسى

96602،،16يونسبنعيسى

39الرحمنعبدبنعييانة

85124،غتدر

167غيلان

35فاطمة

501فضالةبنفرج

سفيانبنيعقوبالفسوي-

زيادبنالفضل

07الاعرجسهلبنالفضل

95عيسىبنفضل

921فضيلابن

28عمروبنفضيل

69ميسرةبنالفضيل

الفلاسعليبنعمرو-الفلاس



166174،فليح

061العباسيالقائم

57-73ظبيانبيأبنقابوس

701حسانبنالقاسم

512الشاميالرحمنعبدأبوالقاسم

601.177.091محمدبنالقاسم

05المطرزالقاسم

53.017قانعابن

216برمةبنقبيصة

147حريثبنقبيصة

186ذويببنقبيصة

161هلببنقبيصة

224-226قبيلابو

01،25،39،49،501،132،قتادة

،133،147،917،291،221

222

001،143سعيدبنقتيبة

73(بيالكلااللهعبد)ابنقدامة

411،123السرخسىقدامةأبو

73تفامبنقران

31.97،82،،21الفاسيالقطانابن

901،691

56العزيزعبدبنقطبة

802الفعنبي

402القواريري

14الربيعبنقيس

04مرةبنكثير

021كريب

307.العلاءبنمحمدكريبأبو

39كعب

224226،لهيعةابن

72،158لوين

8،79001،4،22226،سعدبنالليث

35165،سليمابيبنليث

916ليلىابيابن

،3842،58.501،138.ماجهابن

178،191،102

،01،16،17،1،2.56.6107مالك

،59171،131،162،191،

991،00،212،2213

22النهديإسماعيلبنمالك

012،121اسيدابيبنحمزةبنمالك

133،591مجالد

،5607.،3614،42،مجاهد

133،041،182،591

63مجاهدأبو

136محارب

6727،المحاربي

بن)أحمدمحرزبن

168،177،187محمد(

412علقمةبنمحفوظ

99الاثرمحمدأبنمحمد



بشربنمحمد

العبديثابتبنمحمد

السحيميجابربنمحمد

الفيديجعفربنمحمد

العسكريلحارثبنمحمد

الحسنأبوالحسنبنمحمد

الخطيب()شيخالحسينبنمحمد

المروزيلحكمابنمحمد

عثمةبنخالدبنمحمد

راشدبنمحمد

رمحمدبن

المكيزنبوربنمحمد

زيادبنمحمد

العقيلي()شيخسعيدبنمحمد

سوقةبنمحمد

صدرانبنمحمد

طريفبنمحمد

العباسبنمحمد

الحضرمياللهعبدبنمحمد

الانصاريالمثنىبناللهعبدبنمحمد

176،المخزمياللهعبدبنمحمد

22،نميربناللهعبدبنمحمد

،51701،128،،013

،135،141،178214

عبدوسبنمحمد

شيبةأبيبنعثمانبنمحمد

017

102

72

134

89

012

171

35

21

98

017

33

9

186

67

902

191

168

168

184

131

،37

،134

176

187

74عباسبناللهعبدبنعليبنمحمد

73184،علقمةبنعمروبنمحمد

34عطيةبنالفضلبنمحمد

24المتوكلبنمحمد

53الانصاريمرداسبنمحمد

182الطوسيمنصوربنمحمد

45المنكدربنمحمد

87الواسطيوزيربنمحمد

37الازدييحمىبنمحمد

143حتانبنيحمىبنمحمد

89)الذهلي(يحمىبنمحمد

98القطعييحمىبنمحمد

021السامييونسبنمحمد

33223.غيلانبنمحمود

702المختار

71مخرمة

المخرمياللهعبدبنمحمدالمخرمي=

55جناحبنمروان

36601،معاوبةبنمروان

74،911لمزوذيا

93جعفر()أبومريمأبيابن

8999،(الحكمبن)سعيدمريمأبيابن

164الضبيلحارثابنزفربنمزاحم

102المزي

411،418،918مسدد

95،127مسعر



36الرازيمسعودابو

441عليبنمسعود

،65،81.82201،.5مسلم

511.161،412،481،116،

416،183،218

402إبراهيمبنمسلم

56الجهنياللهعبدبنمسلمة

،07()الاندلسيالقاسمبنمسلمة

161،167

6507،مسهرأبو

166رافعبنالمسيب

56ربعيبنمشجعةأبو

301المقدامبنمصعب

32213،مطين

74،82001،،04جبلبنمعاذ

921،013،173معاذبنمعاذ

157هشامبنمعاذ

9،63عمرانبنمعافى

17،54،602سفيانأبيبنمعاوية

513-96.0،7331معاولةأبو

،158،791الدمشقيصالجبنمعاوية

126

39معقلابن

912هلالبنمعلى

،23611،181،131،راشدبنمعمر

041،471،481،671،177

041سخبرة(بنالله)عبدمعمرأبو

14ليالهذمعمرأبو

84المغيرةأبو

791لحارثابنالرحمنعبدبنالمغيرة

111الضبيمقسمبنمغيرة

137النعمانبنالمغيرة

0،304،021مكحول

121،221مندةابن

29،163المعتمربنمنصور

061العباسيالمنصور

061،512المهدي

53الحميدعمدبنمهنأ

24السلامعليهموسى

137الجبليإسماعيلبنموسى

117،491الاشعريموسىأبو

00،2102أعينبنموسى

عقبةبنموسى

171هارونبنموسى

422العباسمولىميسرةأبو

،2544،94،15،54،،717،نافع

96،،9859،111،131،125،

912،531،561،581،951،

916،176،178،991،002،

90،2212

89،99يزيدبننافع

177نبهان

26



991النجاشي

14،42،041،591نجيحأبيابن

،6،811،16،النسائي

0-2،235،2،28،31،3234،

،35،38،9314،43،48،52،

4،5-57،951-6،63،66-68

0،7،76،77،08،81،83،98

،19،29،59،696.1-901،

411،122،127،128.135،

913،141،431،441،461،

481،015،521،158،116،

163،164،166،172،173،

178،917،185،187،091،

291،591،791،891،202،

50،270،201،213،2182،

912

التماًرنصرأبو

53عليبننصر

7787،الواسطينصيرةأبو

القاسمبنهاشم=النضرابو

4،3841،941نضرةأبو

182-018بشيربنالنعمان

،012،112،013الاصبهانينعيمأبو

136،182

37،82،(دكينبن)الفضلنعيمابو

471،164،16،2218

64

16،17،96حفادبننعيم

نميربناللهعبدبنمحمدنمير-ابن

915لهاداابن

301،172القاسمبنهاشم

162مرثدبنهاشم

،9،17،1،26،2،3855هريرةأبو

0،60،7701.171،113،138،

661،417،175،841،191،
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ليلىأبيابنالرحمنعبدبنعيسىبناللهعبدبنالرحمنعبدبنبكر

البصريالعميأسدبنبهز

العنسيعطيةبنتميم

محمودبنتميم
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البصريعميرأبوعمير،بنلحارثا

ثابتأبيبنحبيب

الخريتبنحريش

اللهعبدبنمسلماسمه:الاعرجحسانأبو
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زنبرأبيبنسعيدبنداودبنسعيد

الوراقمحمدبنسعيد
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زيادبنطارق

حجيربنطالب
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النجودأبيابنوهو،بهدلةبنعاصم

الحمصدالسكونيحميدبنعاصم
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ربيعةابيبنعياشبناللهعبدبنالحارثبنالرحمنعبد

هوذةبنمعبدبنالنعمانبنالرحمنعبد

الغسانيهارونبنالرحيمعبد

السعيديالامويأبانبنالعزيزعبد

المكيجريجبنالعزيزعبد

الحمصيصهيببنحمزةبناللهعبيدبنالعزيزعبد
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مجالدبنإسماعيلبنعمر
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