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 ادلقذٍح
ونعهوذ بهاهلل مهن رهرور  ، إن الحمد هلل نحمده ونستعينو ونستغفره ونتوب إليهو

 .ومن يضمل فال ىادي لو ،من ييده اهلل فال مضل لو ،ومن سيئات أعمالنا ،أنفسنا
 .وأريد أن محمدا عبده ورسولو ،وأريد أن ال إلو إال اهلل وحده ال رريك لو

ََ مَمنوا ا   اَيا  َييهَكا   } ِيي َّ تتقي تياحي     الَّا ََّ ِلا َّ   َ ا ي  اتَّقوا ا اللَّااَح َحا َ َينااتت   َتمتا تت

ََ  [.ٕٓٔآل عمران :  ] { مهٌدليمت 
ِيي َخليقيكت  مَِّ نَّْفٍسي } ََ    َا َييهَك  النَّ ست اتَّقو ا َربَّكت ت الَّ َُ ميْنَكا     َ احيا َ َخليا

ََ بياحي   َ نيَد ًء َ َبثَّ ميْنكتَم  رلَج ً  َكثييرًا َزٌ َجَك  ِيي َتَدا َءلو  َ األيٌرَحا َ    َ اتَّقو ا اللََّح الَّ
ََ َعليٌيكتٌ  َرقييبً  ََّ اللََّح َك   [.ٔ]النساء: { ِل

ََ مَمنوا ا اتَّقوا ا اللَّاحَ    } ِيي َييًَا     َي  َييهَك  الَّ ٌْ    ! َ قو لوا ا قياٌ ً  َدا يتٌصالي
ِتنو َبكتٌ  ليكتٌ  َيٌعَم ليكتٌ  َيا َز     َمَ يتطيعل اللََّحَ  َ َيْغفيٌر ليكتٌ    ٌَ َيقيا َ َردتا ليحت 

 [.ٔٚ، ٓٚ]األحزاب: { َيٌ زًا َعظييمً 
  أٍا تؼذ:
من اسمو أكبر نصيب؛ فيو أكبر كتهاب وأوسهعو وضه  لو  «لكاملا»فإن كتاب 

وقهد حهرص ابهن عهدي عمه  لتراجم الضعفاء من الرواة وذكهر مها انت هد مهن حهدي يم، 
يو مهن الضهعفاء، والمهتكمم فهييم أو فهي أحهادي يم، استيعاب كل ما يمكنو الوقوف عم

وأدرجيهم فهي كتابهو حته  صهار العمهدة فيمها يتعمهة بهالرواة المهتكمم فهييم، واألحاديههث 
 التي تستنكر عم  رواتيا ولو كانوا   ات.

أنههو أحيانهها يههتكمم عههن بعههض  «الكامههل»وقههد كههان مههن رههدن ابههن عههدي فههي 
ند نفسو وىو اإلمام الناقد ال بت، ولكن الضعفاء وين ل فييم جرحا أو يجرحيم من ع

نمهها يتعههرض لمحههديث عههنيم ضههمن ترجمههإ أ ههر ، وقههد  دون أن يفههردىم بترجمههإ، وا 
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يكونههون فههي بعههض األحيههان مترجمههون عنههده، ولكنههو أيضهها يتحههدث عههنيم فههي تههراجم 
 أ ر . 

وىذه التراجم األ نائيإ )التي تدتي أ ناء ترجمإ أ ر  وليست مست مإ( ىي مهن 
بمكان، حيث أنيا في غير مظنتيا، وال يمكن الوقهوف عمييها بسهيولإ، ألنهو  األىميإ

ال ضابط ليا، ودليل يوصل الباحث إلييا، وكم رأينا من باحث ينكر قوال منسوبا البن 
عدي قالو فهي بعهض الرجهال، ألنهو بحهث فهي كتهاب ابهن عهدي فمهم يجهد ليهذا الهراوي 

تو المنسوبإ إليهو فهي أ نهاء ترجمهإ ترجمإ، في حين أن ابن عدي تكمم فيو وقال كمم
راو آ ر، وأن  لمباحث أن ي هف عمه  ىهذا الموضه  األ نهائي إال إذا قهرأ وراجه  كتهاب 

 الكامل كمو، وىييات ىييات.
ومن ىنا ف د قمت في ىذا البحث بجم  ىذا النوع من التراجم األ نائيإ الواقعإ 

وف المعجههم، ذاكههرا بعههد البههن عههدي رحمههو اهلل ورتبتيهها عمهه  حههر  «الكامههل»فههي كتههاب 
عنوان كل ترجمإ كممإ ابن عدي التي قاليا فييا، مريرا إل  موض  ىذه الكممإ مهن 
ترجمههإ غيههره، وقههد يكههون الههراوي المههتكمم فيههو عرضهها قههد حههدث لههو ذلههك فههي تههرجمتين 

 فدكرره م  كل موض  ورد فيو.
 وقد بنيت البحث عم  م دمإ ىي تمك. و ال إ فصول: 

 ابن عدي ومنزلتو العمميإ. الفصل األول: سيرة
 الفصل ال اني: التعريف بالكامل.

 الفصل ال الث: التراجم األ نائيإ أو العرضيإ في كتاب الكامل.
 وأسدل اهلل تعال  النف  بيذا، وال بول والسداد، وأن يغفر لي زلمي وت صيري.

 واهلل من وراء ال صد وىو حسبي ونعم الوكيل
 وكتب 

 سانينمازن محمد محمد محمد ح
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 اىفظو األٗه
 (ٔ)عريج اتِ ػذي ٍْٗضىتٔ اىؼيٍَح

 امسٔ ّٗغثٔ:* 
عبد اهلل بن عدي بن عبد اهلل بن محمهد بهن الحافظ العالمإ الناقد المح ة ىو 

 .(ٕ)مبارك، أبو أحمد الجرجاني، والمعروف بابن ال طان
أن  (ٖ)ىكذا ساة نسبو عامإ من ترجموه، وذكر بعضيم كاليافعي وابن السبكي

، ف ههد قههال تمميههذه حمههزة والظههاىر أنههو غمههطسههمو : عبههد اهلل بههن محمههد بههن عههدي، ا
بهن عبهد اهلل ي هول: أبي  دي   سمعت أبا أحمد عبد اهلل بهن عهدي ي هول: »السيمي: 

، ف طعت جييهزة (ٗ) «ولدت يوم السبت غرة ذي ال عدة سنإ سب  وسبعين ومائتين...
 قول كل  طيب.

                                           

ابههن عههدي ومنيجههو فههي كتههاب »أفهدت ك يههرا فههي ىههذا الفصههل والههذي يميههو مههن الدراسههإ ال يمههإ (  ٔ)
 جزاه اهلل  يرا. –لمدكتور الفاضل: زىير ع مان عمي نور  «الكامل في ضعفاء الرجال

 ،(ٕٕٕ – ٕٕٔ/  ٖ« )األنسهاب»(، ٜٗٚ/ٕ) «اإلررهاد» ،(ٕٛٙ-ٕٙٙ« )جرجان تاريخ»(  ٕ)
 – ٜٓٗ/  ٖ) «اظهالحفه رةهتذكه»(، ٗ٘ٔ/ٙٔ) «سير أعالم النهبالء» ،(ٕٓٚ/  ٔ) «المباب »

 ٕ« )الجنهان مهرآة» ،(ٕٙٙ/  ٔ« )اإلسالم دول » ،(ٖٖٛ – ٖٖٚ/  ٕ ) «العبر»  ،(ٕٜٗ
 ،(ٖٕٛ/  ٔٔ) «والنيايهههههإ البدايهههههإ» ،(ٖٙٔ – ٖ٘ٔ/  ٖ«  )السهههههبكي طب هههههات» (،ٖٔٛ/ 
 ،(ٔ٘/  ٖ« )الهههذىب رهههذرات» ،(ٖٓٛ) «الحفهههاظ ب هههاتط» ،(ٔٔٔ/  ٗ) «الزاىهههرة النجهههوم»
 «إيضههههههاح المكنههههههون» ،(ٚٗٗ/  ٔ« )العههههههارفين ىديههههههإ»(، ٕٖٛٔ/ٕ)«كرههههههف الظنههههههون»
 .(ٛٓٔ « )المستطرفإ الرسالإ»(، ٕٗٚ/ٕ)

كرف »(، وانظر: ٖ٘ٔ/ٖ) «طب ات الرافعيإ»(، ؤٖٛ/ٕ« )مرآة الجنان»(  ٖ)
 .(ٛٓٔ) «الرسالإ المستطرفإ»(، وٕٖٛٔ/ٕ)«الظنون

  (.ٕٙٙ) « تاريخ جرجان»(  ٗ)
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 ٍ٘ىذٓ:* 
يوم السبت، غرة ذي ال عدة، سهنإ  -وىي اليوم في إيران –ولد بمدينإ ُجْرَجان 

 سب  وسبعين ومائتين، وىي السنإ التي مات فييا أبو حاتم الرازي رحميما اهلل. 
 * ّشأتٔ : 

، وبهدأ طمهب (ٔ)وكان لو دار ومسجد معروفان بيا جرجان،ببمده نرد ابن عدي 
،  وفههي (ٕ)«نإ تسههعينوأول سههماعو كههان فههي سهه»العمههم مبكههرا، قههال اإلمههام الههذىبي: 

مههها يفيهههد ت هههدم سهههماعو عمههه  ىهههذا السهههن بنحهههو  «الكامهههل»بعهههض مسهههموعاتو فهههي 
َحهدثَ َنا »( ي هول: مطيه  األطرابمسهي يمعاويهإ ْبهن َيْحيه  أبه، ففي ترجمهإ : )(ٖ)عامين

يِصيُّ ِإْمهالء  ِفهي َسهَنِإ  َتنيٍَُمَحمد ْبُن ُعَبْيَدَة اْلِمصِّ َمن  ٍَ َثَمينينَ ََ  ٍ وم مهو . «بجرجهان َثَمين
(، يعني كان عمره آنئهذ أحهد يزيد بن عياض بن يزيد بن جعدبإ المي يفي ترجمإ : )
 عرر سنإ!! 

وب ي بجرجان سب  )أو تس ( سنين يطمب العمم عم  ريو يا وعممائيا، عم  
عههادة المحههد ين فههي عههدم ال ههروج مههن بمههده حتهه  يسههتوفي مهها عنههد رههيو يا ويههت ن 

 .(ٗ) ىه(ٜٕٚرحل  في سنإ )حديث أىل بمده قبل أن يرحل،  م 
 * شٍ٘خٔ:

جاوز ريو و األلف رهيخ، وقهد جمعيهم فهي معجهم لهو، ف هد ولهم يصهمنا، ومهن 
، وأبهههو يعمههه  -ويسهههميو اإلمهههام -مرهههاىير رهههيو و : أبهههو جعفهههر بهههن جريهههر الطبهههري

الموصمي، وأبو عبد الرحمن النسائي، وأبهو جعفهر الطحهاوي، وأبهو بكهر ابهن المنهذر، 

                                           

  (.ٕٔٙ-ٜٙٔ) « تاريخ جرجان»انظر: (  ٔ)
  (.ٗ٘ٔ/  ٙٔ ) : «سير أعالم النبالء»(  ٕ)
 .( ٕٕٓٚ/  ٚ)، و ( ٜٖٕٚ/  ٙ):  «الكامل»(  انظر : ٖ)
 . (ٜٔٗ/  ٖ ) :«تذكرة الحفاظ »(  ٗ)
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ال اسم البغوي، والحسن بن سهفيان النسهوي، وابهن ع هدة، وابهن  وابن أبي داود، وأبو
 صاعد، والساجي، والدوالبي، و الئة غيرىم.

سم  من  أبو العباس بن ع دة كتاب الجعفريإ، عن ابه  األرهعث، وحهدث بهو 
 عن ، ف ال : حد ن  عبد اهلل بن عبد اهلل

 * تالٍٍزٓ:
ن دونيههم كحمههزة بههن ، ومهه(ٔ) ور  عنههو  الئههة، مههن رههيو و؛ كههابن ع ههدة   

 -وكالىمهها ممههن رو  عنهههو كتههاب الكامهههل–يوسههف السههيمي، وأبهههي سههعد المهههاليني 
ومحمد بن عبد اهلل بن باكويو الريرازي، وأبو عبد اهلل ابن البي  الحاكم النيسابوري، 

 وغيرىم.
  * حْاء اىؼيَاء ػئٍ:

ن، كان أبو أحمد بن عدي كممإ إجماع في حفظو وضبطو، ومعرفتو بيذا الرد
وت دمو فيو، وليذا تواترت كممات األئمهإ والعممهاء فهي زمانهو وبعهد زمانهو فهي ال نهاء 

 عميو:
عهديم النظهر حفظها  وجاللهإ، سهدلت عبهد اهلل  »قال أبو يعم  ال ميم  عنو :  -

أحفهظ أم ابهن قهان  ق ف هال : ويحهك، ِزرُّقمهيص  يبن محمد الحافظ، ف مت : ابن عهدا
 .  (ٕ)«...  أحفظ من عبد الباق  يابن عد
لم أر م ل أبه  أحمهد بهن عهدي »أحمد بن أب  مسمم الفارس  الحافظ: قال و  -

أبها  –مسهمم  ين أبههأحمهد به يأ – يوكان قد ل  ق!الجرجان ، فكيف فوقو ف  الحفظ 

                                           

األرعث ،  يبأ، عن  «إكتاب الجعفري»بن ع دة اسم  من  أبو العباس  »قال ابن عدي: (  ٔ)
، يعني نسبو لجده تعميإ ألمره ألنو من « ف ال : حد ن  عبد اهلل بن عبد اهلل ي،وحدث بو عن

 .(ٕٕٔ/ٕ) «معجم البمدان»تالميذه، وانظر: 
 (. ٜٗٚ/  ٕ ) «اإلرراد »(  ٕ)
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كههان حفههظ ىههؤالء »، وقههال: «والحفههاظ ي، وأبهها أحمههد الحههاكم الكرابيسههيال اسههم الطبرانهه
 .(ٔ)«حفظو طبعا   تكمفا ، وكان أبو أحمد بن عدي

مها أته  أحهد م مهك مهن أىهل »ابهن ع هدة الكهوف  البهن عهدي : الحهافظ قال و  -
 .  (ٕ)« -ما أت  بمدنا  ييعن –المررة 
 .   (ٖ)« أبو أحمد بن عدي حافظ ال بدس بو »: يأبو الوليد الباجوقال  -
كهان أبهو أحمهد بهن عهدي حافظها  »السهيم  : حمزة بن يوسف قال تمميذه و   -

 .(ٗ)«نا ، لم يكن ف  زمانو م مومت 
كان حافظ عصره، رحل ما بين اإلسكندريإ وسمرقند، »وقال ابن السمعاني:  -

 .(٘)«ود ل البالد، وأدرك الريوخ
 .(ٙ)«عم  لحن فيو كان مصنفا  حافظا    إ، »وقال ابن عساكر: -
 .(ٚ)«كان مصنفا  حافظا   »: «تاريخ اإلسالم»وقال الذىب  ف   -
اإلمههام الحههافظ الكبيههر ... كههان أحههد األعههالم » :«رة الحفههاظهتذكهه»  هفهه الهوقهه -

»(ٛ). 

                                           

 .( ٜٗٚ/  ٕ ) «اإلرراد»(  ٔ)
 .( ٜٗٚ/  ٕ ) «اإلرراد»(  ٕ)
 . (٘٘ٔ/  ٙٔ « ) سير النبالء»(  ٖ)
 (.ٕٙٙ) « تاريخ جرجان»(  ٗ)
 .(ٕٕٔ/ٖ) «األنساب»(  ٘)
 .(ٙ/ٖٔ) «تاريخ دمرة»(  ٙ)
 .(ٕٓٗ/ٕٙ) «تاريخ اإلسالم»(  ٚ)
 . (ٜٓٗ/ٖ) «تذكرة الحفاظ»(  ٛ)
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أبو أحمد بن عدي الحافظ الكبيهر، المفيهد، اإلمهام، العهالم، » وقال ابن ك ير: -
 .(ٔ)«الجوال، الرحال 

أحههد األئمههإ الكبههار األعههالم، وأركههان اإلسههالم،  » وقههال ابههن قاضهه  رههيبإ: -
 .(ٕ)«، وسم  الكبار طّوف البالد ف  طمب العمم

 * ٗفاتٔ 
أنو مات غرة جمهاد  اخ هرة سهنإ »: «تاريخ جرجان»ذكر تمميذه السيمي في 

ىه(  مس وستين و ال مائإ، ليمإ السبت، وصم  عميو أبو بكهر اإلسهماعيمي، ٖ٘ٙ)
 .   (ٖ)«ودفن بجانب مسجد كرز بن وبرة، عن يمين ال بمإ مما يمي صحن المسجد

         ،    مانيهها و مههانين سههنإ، أنف يهها فههي حفههظ سههنإ النبههي وقههد ُبمِّههم رحمههو اهلل
طهههال عمهههره، وعهههال إسهههناده، وجهههّرح وعهههّدل، وصهههّح  » قهههال الهههذىب :والهههذب عنيههها، 

 ، فممو دره وعم  اهلل أجره، ورضي اهلل عنو ورحمو.(ٗ)«وعّمل

                                           

 . (ٖٕٛ/ٔٔ) «البدايإ والنيايإ»(  ٔ)
 . (ٛٔٔ/ٔ) «طب ات الرافعيإ»(  ٕ)
، والسبكي  فهي «تاريخ دمرة»ابن عساكر في (، ون ل ذلك عنو : ٕٚٙ) « تاريخ جرجان»(  ٖ)

 .«الطب ات»في 
 (.ٗ٘ٔ/  ٙٔ) «سير أعالم النبالء»(  ٗ)
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 اىفظو اىخاًّ
 تؼشٌف تاىنتاب، ٍْٖٗذ ادلظْف فٍٔاى

 * اعٌ اىنتاب: 
؛ ولكههنيم «الكامههل»ل مههن ذكههر أو تكمههم عههن ىههذا الكتههاب أن اسههمو ل ههد اتفههة كهه

، (ٔ)«الكامههل فههي معرفههإ الرجههال»تفرقههوا بعههد ذلههك فههي تتمههإ االسههم؛ فسههماه بعضههيم 
، (ٖ)«والمتهروكين»... ، وزاد بعضيم (ٕ)«الكامل في معرفإ الضعفاء»وسماه آ رون 

الكامل في أسماء »إ ، وسماه ابن تيمي(ٗ)«... وعمل الحديث»وزاد بعضيم عم  ىذا 
الكامهههل فهههي ضهههعفاء »، والهههذي عمههه  طهههرة نسههه تين مهههن نسههه و ال طيهههإ (٘)«الرجهههال

، ومه  كهل ىهذا فالههذي سهماه بهو مصهنفو وأفصه  عنهو فههي «المحهد ين وعمهل الحهديث
ذا ورد نير اهلل بطل نير مع ل.«الكامل في ضعفاء الرجال»م دمإ كتابو أنو:   ، وا 

 إن ال ول ما قالت حزامإذا قالت حزام فصدقوىا        ف

                                           

، (ٜٓٗ/ٖ« )تههذكرة الحفههاظ»، وفهه   (ٗ٘ٔ/ٙٔ« )سههير أعههالم النههبالء»اإلمهام الههذىب  فهه  ك(  ٔ)
(، ٖٓٛ« )طب ههات الحفههاظ»فههي  والسههيوط (، ٖٕٛ/ٔٔ) «البدايههإ والنيايههإ»فههي  وابههن ك يههر
  وغيرىم.

« رههههافعيإطب ههههات ال»(، وابههههن السههههبكي فههههي ٖٓٗ/ٕٙ) «تههههاريخ اإلسههههالم»كالههههذىبي فههههي (  ٕ)
(ٖ/ٖٔ٘.)  

 (ٔ٘/ٖ) «الرهذرات»فهي  ، وابن العماد(ٛٔٔ/ٔ) «طب ات الرافعيإ»في  ابن قاض  ريبإك(  ٖ)
  (.ٜٖٕ/ٗ) «األعالم»في  ، والزركم (ٕٖٛٔ/ٕ) «كرف الظنون»في ، وحاج   ميفإ 

  (.ٚٗٗ/ٔ) «ىديإ العارفين»بغدادي في كإسماعيل بارا ال(  ٗ)
  .(ٕٔٚ/ٔ« )مجموع الفتاوي»(  ٘)
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هه  «الكامهل»تسميإ ابن عدي كتابو الذي صنفو لمضعفاء بههوقد انت د الس اوي 
مهه  أنههو ال يحسههن أن ي ههال  »:  ف ههالادتو بالكتههاب و نائههو العههاطر عميههو ه مهه  إرهه

 .(ٔ)«لمناقصين  «الكامل»
 * ٍْضىتٔ ٗحْاء اىؼيَاء ػئٍ:

مهن أحسهن وأوسه  وأجهل مها  ل د أصاب الكامل من اسمو أكمل النصيب، فكهان
أكبهر وأوسه  كتهاب صهنف فهي ضهعفاء  ه فيمها بمغنها هصهنف فهي ىهذا البهاب، بهل ىهو 

الرجال عم  اإلطالة فيما بين أيدينا من كتب ىذا الردن، وليذا اعتمد عميو كل مهن 
جههاء بعههده، وال يكههاد يسههتغني عنههو أحههد، وقههد تههواترت كممههات األئمههإ والمصههنفين فههي 

 و ردنو: اإلرادة ب دره وعم
سدل حمهزة بهن يوسهف السهيم  رهي و الهدارقطن  أن يصهنف كتابها  فه  ف د  -

، (ٕ)ألهيس عنهدك كتهاب ابهن عهدي ق ف هال حمهزة : نعهم»ضعفاء المحد ين ف هال لهو : 
 .(ٖ)«ال يزاد عميو ،قال الدارقطن  : فيو كفايإ

 «لو تصنيف ف  الضعفاء، مها صهنف أحهد م مهو  »  ال ميم : هويعمهال أبهوق -
(ٗ). 

 .(٘) «وكتابو الكامل واٍف بغرضو  »:الفاسيبن ال طان اقال أبو الحسن و   -
  .(ٙ)«ولم يصنف ف  فنو م مو  »وقال ريخ اإلسالم ابن تيميإ: -

                                           

  (.ٖٗٔ/  ٖ) «فت  المغيث»، و(ٜٓٔ :ص) «اإلعالن بالتوبيخ»(  ٔ)
  . (ٗ٘ٔ/  ٙٔ) «عالم النبالءأسير » يف يقال ذلك الذىب ؛«بم »:  الجادة(  ٕ)
  (. ٕٚٙص  « )تاريخ جرجان»(  ٖ)
 .( ٜ٘ٚ/  ٕ) «اإلرراد» (ٗ)
 (.ٕٗٙ/٘) «الوىم واإلييام»(  ٘)
  (. ٕٔٚ/  ٔ) «مجموع الفتاو »(  ٙ)
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الكامهل فه  معرفهإ »ولو كتاب «: » تاريخ اإلسالم»وقال الحافظ الذىب  في  -
 «و أكمهل الكتهب وأجميهاىه«: »الميزان».  وقال ف  (ٔ) «ن هغايإ الحس في« الضعفاء

(ٕ). 

وكتابهو الكامههل، طهابة اسهمو معنههاه، ووافهة لفظهو فحههواه،  »السهبك : وقهال  -
لههه  مههها ي هههول رجههه   مهههن عينهههإ انتجههه  المنتجعهههون، وبرهههيادتو حكهههم الُمحكثمهههون، وا 

 .(ٖ) «المت دمون والمتد رون 
 .(ٗ) «لم يسبة إل  م مو، ولم يمحة ف  ركمو »وقال الحافظ ابن ك ير: -
 .(٘) «وىو كامل ف  بابو كما ُسمثي »وقال ابن قاض  ريبإ :  -
، وقهال (ٙ) «ومصنفو فه  الرجهال إليهو المنتيه  فه  الجهرح  :»الس او وقال -

 . (ٚ) «أكمل الكتب المصنفإ قبمو وأجميا »: أيضا
 «ىو أكمل كتب الجرح والتعديل، وعميو اعتماد األئمهإ: »حاج   ميفإوقال  -

(ٛ). 
له  مها ي هول  »ان :الكتوقال  - ىو أكمل كتب الجرح، وعميو االعتمهاد فييها، وا 

 .(ٜ) «رج  المت دمون والمتد رون 

                                           

  (.ٖٓٗ/ٕٙ) «تاريخ اإلسالم»(  ٔ)
  .(ٕ/ٔ« )ميزان االعتدال»(  ٕ)
  . (ٕٕٓ/  ٖ) «طب ات الرافعيإ الكبر »(  ٖ)
  . (ٖٕٛ/  ٔٔ) «البدايإ والنيايإ»(  ٗ)
  . (ٛٔٔ/  ٔ ) «طب ات الرافعيإ»(  ٘)
  . (٘ٙٔص ) «ن بالتوبيخاإلعال »(  ٙ)
  (.ٜٓٔ :ص) «اإلعالن بالتوبيخ»(  ٚ)
  (. ٕٖٛٔ/  ٕ) «كرف الظنون»(  ٛ)
  . (ٜٓٔ :ص) «الرسالإ المستطرفإ»(  ٜ)
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 اىفظو اىخاىج
 اىشٗاج اىزٌِ تنيٌ ػٌْٖ اتِ ػذي ضَِ تشارٌ غريٌٕ

 )اىرتارٌ االعتخْائٍح أٗ اىضٍَْح(
 [ إتشإٌٍ اذلزشي.1]

 (:٘ٓٚ/ٓٔفي ترجمإ يزيد بن عطاء )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
وىههذه األحاديههث لههم تههؤت مههن ِقَبههل يزيههد بههن عطههاء، بههل ىههو مههن ِقَبههل إبههراىيم »

اليجري ألنو لين، ويزيد بن عطاء م  ِليِنِو ىو حسهن الحهديث، وعنهده غرائهب، ومه  
 «.ِليِنِو يكتب حدي و

 [ إتشإٌٍ تِ أتً صثٍثح.2]
 (:ٓٗٗ/ٗفي ترجمإ داود بن الحصين )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

ديث لههيس الههبالء مههن داود فههإن داود صههال  الحههديث إذا رو  عنههو وىههذا الحهه»
  إ، والراوي عنو ابن أبي حبيبإ وقد مهر ذكهره فهي ىهذا الكتهاب فهي ضهعفاء الرجهال، 
ذا رو  عنههو   ههإ فيههو صهحي  الروايههإ إالث أنههو يههروي  وداود ىهذا لههو حههديث صهال ، َوا 

بهراىيم بهن أبهي عنو ضعيف فيكهون الهبالء مهنيم ال منهو م هل ابهن أبهي حبيبهإ  ىهذا وا 
 .«َيْحي ، كان عند إبراىيم عنو نس إ طويمإ

 (:ٔٗٗ/ٗفي ترجمإ داود بن الحصين )قنل ابٍ د   رحمه اهلل ** َ 
وىههذا الحههديث لههيس الههبالء مههن داود فههإن داود صههال  الحههديث إذا رو  عنههو  »

ال،   إ، والراوي عنو ابن أبي حبيبإ وقد مهر ذكهره فهي ىهذا الكتهاب فهي ضهعفاء الرجه
ذا رو  عنههو   ههإ فيههو صهحي  الروايههإ إالث أنههو يههروي  وداود ىهذا لههو حههديث صهال ، َوا 
بهراىيم بهن أبهي  عنو ضعيف فيكهون الهبالء مهنيم ال منهو م هل ابهن أبهي حبيبهإ ىهذا وا 

 «.َيْحي ، كان عند إبراىيم عنو نس إ طويمإ
 (:ٖٖٛ/ٔفي ترجمإ أحمد بن ميسرة )قنل ابٍ د   رحمه اهلل ** َ 
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وروي  ،بههن ميسههرة ىههذا ال يعههرف إال بيههذا الحههديث، ولههيس بههالمعروفوأحمههد »
 ا وىهو أرهبو، عمه  أن ىهذا الحهديث قهد رواه عهن صهال  مهول  التوأمهإ إبهراىيمُ موقوف  

براىيم يحتمهل لضهعفو، وزيهاد بهن سهعد ال يحتمهلا ألنهو   هإ، َوىهو  ؛بن أبي َيْحي ، وا 
 .«منكر من حديث زياد

 (:ٙٗ٘/ٜترجمإ موس  بن وردان ) فيقنل ابٍ د   رحمه اهلل ** َ 
وىههذه ال ال ههإ أحاديههث عههن موسهه  بههن وردان ؛ الحههديث األول: َعههن َأَنههس ال »

الحههديث ال ههاني: عههن  يرويههو عههن موسهه  غيههر ُمَحمههد بههن أبههي حميههد، َوُمحمههد لههين.
موس  بن وردان، َعن أبي ىريرة، يرويو ابن ُجَريج، َعن إبراىيم بهن ُمَحمهد بهن أبهي 

راىيم بههن أبههي َيْحيهه ، حههدث عنههو ابههن ُجههَريج بيههذا الحههديث وغيههره، عطههاء، َوىههو إبهه
براىيم لين  «.وا 
فههي ترجمههإ محمههد بههن عبههد الههرحمن، أبههو جههابر قيينل ابييٍ ديي   رحمييه اهلل ** َ 
 (:ٜٛٔ/ٜالبياضي )
براىيم بن محمد ىذا وَ »  «.ىو ابن أبي َيْحي  ضعيفا 

 [ إتشإٌٍ تِ تشش اىنغائً.3]
 (:ٕٖٔ/ٙترجمإ رريك الن عي )في قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

بهههراىيم بههن برهههر الكسههائي لهههيس بهههذلك » وىههذا غيهههر محفههوظ بيهههذا اإلسههناد، وا 
 «.المعروف، ولعل بالء ىذا الحديث منو

 [ إتشإٌٍ تِ ساشذ.4]
 (:ٕٙٔ/ٗفي ترجمإ حبان بن عمي العنزي )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

حيهث رواه عهن حبهان،  وىذا الحديث أ طد فيو إبراىيم بن رارد عم  الهدوالبي»
وَرواه عهن الهدوالبي بالصهواب ُعَمهر  َعِن اأَلْعَمش، َعن أبي صال ، َعهن أبهي ىريهرة.

ا أبو يوسف عن َعبد اهلل بن َسهِعيد الم بهري َعهن َجهدِِّه،  بن ربإ، وقد رواه ىكذا َأيض 
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َعن أبي ىريرة َوىهو الصهواب، والهبالء فهي ىهذا الحهديث مهن إبهراىيم بهن رارهد ال مهن 
 «.والبي وال من حبانالد

 [ إتشإٌٍ تِ صمشٌا.5]
فهههي ترجمهههإ سهههميمان بهههن عمهههرو أبهههو داود الن عهههي قييينل ابيييٍ دييي   رحميييه اهلل 

(٘/ٜٔٔ:) 
وىذان الحدي ان عن يزيهد بهن يزيهد بهن جهابر وضهعيما سهميمان بهن َعْمهرو،  »

ن كان إبراىيم بن زكريا راوي الحديث ال اني فيو ضعف فإنو  يهر مهن سهميمان بهن  وا 
 «.رو بك يرَعمْ 

 [ إتشإٌٍ تِ عيٍَاُ.6]
فهههي ترجمهههإ الحسهههن بهههن عمهههي بهههن صهههال  العهههدوي قييينل ابيييٍ دييي   رحميييه اهلل 

(ٖ/٘٘ٙ:) 
بهراىيم » بهن اوىذان الحدي ان موضوعان عم  أىل البيت، َوُمحمد بهن صهدقإ وا 

 «.سميمان َوُمحمد بن تميم ال يعرفون
 [ إتشإٌٍ تِ ػخَاُ تِ أتً شٍثح.7]

 (:ٕٙٗ/ٓٔفي ترجمإ يوسف بن الغرة )اهلل  قنل ابٍ د   رحمه
ويوسف بن الغرة لو غير ما ذكرت ريء يسير، ومها يرويهو يوسهف يحتمهل »

بههراىيم بههن  ، وا  ألنههو يههرو  عههن قههوم ىههذه األحاديههث وفههييم ضههعف م ههل ع مههان البُّههرِّيُّ
 «.ع مان أبو ريبإ، وسكين بن أبي سراج وليس بالمعروف

 [ إتشإٌٍ تِ رلشش.8]
فهههي ترجمهههإ الحسهههن بهههن عبهههد الهههرحمن اإلحتيهههاطي    رحميييه اهلل قييينل ابيييٍ دييي

(ٖ/٘ٗٓ:) 
 إبهراىيم بهن مجرهر، َوىهو وىكذا حهدث بهو َعهن أبهي معاويهإ الضهرير موصهوال  »

 «.ضعيف م مو يسرة الحديث، وَأُبو معاويإ يروي ىذا الحديث مرسال  
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 [ إتشإٌٍ تِ ٕذتح.9]
 (:ٙ٘٘/ٜفي ترجمإ موس  الطويل )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

وىذا الحديث يرويو َعن َأَنس كل طبل، وكل مجيهول، وكهل ضهعيف، موسه   »
ىذا َرواه َعن َأَنس َوىو مجيول، ورواه إبراىيم بن ىدبإ َعن َأَنس َوىو أضعف منو، 

 «.ورواه دينار َعن َأَنس وكميم ضعفاء
 [ األتشد تِ األششط.11]

 (:ٖٓٛ/ٗفي ترجمإ  مف بن ياسين )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
ن كهان لهو غيهره فمهيس لهو  » ولم أر ل مف بن ياسين ىذا غير ىذا الحديث، وا 

إال دون  مسههههإ أحاديههههث ورواياتههههو عههههن مجيههههولين واألبههههرد بههههن األرههههرس لههههيس 
 «.بالمعروف

 [ اتِ محٍذ.11]
 (:ٕٙٙ/ٕفي ترجمإ أرعث بن عطاف )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

 أرههعث بههن عطههاف ويحيهه  بههن وىههذا الحههديث ال يرويههو عههن ال ثههْورّي أيضهها إال»
 «.ضريس من روايإ ابن حميد عنو، وابن حميد ال اعتماد عميو

 [ اتِ مسؼاُ.12]
 (:ٜٓ/ٕفي ترجمإ  إسماعيل بن عياش )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

وىههذا الحههديث ينفههرد بههو ابههن عيههاش، َعههن الزبيههدي، َوىههو منكههر مههن حههديث »
ابن سمعان في اإلسناد فكدن ابن عياش الزبيدي إال أن  الد بن يزيد ذكر الزبيدي، و 

حمههل حههديث الزبيههدي عمهه  حههديث ابههن سههمعان فد طههد والزبيههدي   ههإ، وابههن سههمعان 
 «.ضعيف

 [ اتِ ػٍٍْح.13]
 (:ٕٕٔ/ٔفي الم دمإ )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
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 :حدث ابن ُعَيينإ عن َعبهد الهرحمن بهن زيهد بهن أسهمم بيهذا الحهديث، وحهديث»
 «.، وابن ُعَيينإ أو ة منو«أحمت لنا ميتتان ودمان»
 [ أت٘ اىثخرتي ٕٗة تِ ٕٗة.14]

 (:ٚٓٗ/ٔفي ترجمإ أحمد بن عبد اهلل اليروي )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
د حههدث بههو عههن أبههي الب تههري، وأبههو هاد، وقهههذا اإلسنهههوىههذا الحههديث منكههر بيهه»

 «.الب تري لعمو أرر منو
 [ أت٘ اجلٌٖ اإلٌادي.15]

 (:ٜٜٖ/ٓٔفي ترجمإ  ىريم بن برير )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
وىذا يعرف بيريم، َعن أبهي الجيهم، وىرهيم ربمها قهال: أبه  الجيهم األيهادي، »

وي ال: إنو صبي  بن ُعَبيد اهلل، وِقيهَل: صهبي  بهن  وُربما قال: الواسطي، واَل يسميو.
 «.ال اسم، واألص  أنو ال يعرف اسمو

 [ أت٘ احلغِ احلْظيً.16]
 (:ٗ٘ٗ/ٕفي ترجمإ بكير بن رياب الدامغاني )اهلل  قنل ابٍ د   رحمه

ىكههذا َحههدثَ نا أحمههد بههن حفههص ف ههال: َروثاد، عههن ُبَكيههر، و َحههدثَ ناه ُمَحمههد بههن »
منير، َحدثَ نا عيس  بن َعبد اهلل العس الني، َحدثَ نا رواد، َعن أبهي الحسهن الحنظمهي، 

ن الحنظمي، وىذا أربو مهن الهذي عن ُبَكير، بيذا الحديث، فزاد في اإلسناد أبو الحس
ذا كههان حههدي ا منكههرا فيرويهههو  حههد ناه أحمههد بههن حفههص، ألن ىههذا الحههديث منكههر، وا 

 «.مجيول، وأبو الحسن الحنظمي مجيول
 [ أت٘ اىشتٍغ اىغَاُ.17]

 (:ٖٛٔ/ٓٔفي ترجمإ نعيم بن المورع )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
ن كهان ف» يهو ضهعف سهرقو منهو نعهيم وىذا يعهرف بهابن أبهي الربيه  السهمان، وا 

 «.ىذا
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 [ أت٘ اىطٍة.18]
 (:ٜٚٔ/ٓٔفي ترجمإ نوح بن أبي مريم )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

وَأُبو الطيب ىذا ال يدر  مهن ىهو، وقهد ُرِوَي ىهذا عهن غيهر ىهذا الطريهة عهن »
 «.الزىر ، وىذا وذاك ليسا بمحفوظين

 [ أت٘ ادليٍش اىشقً.19]
 (:ٚٗ٘/ٜإ موس  بن محمد الرممي )في ترجمقنل ابٍ د   رحمه اهلل 

وىههذا حههديث منكههر بيههذا اإلسههناد، يرويههو َعههن أبههي الممههي  موسهه  بههن ُمَحمههد، »
 «.وَأُبو الممي  ال بدس بو

 [ أت٘ أٍٍح تِ ٌؼيى.21]
 (:ٙ٘/ٓٔفي ترجمإ مؤمل بن عبد الرحمن )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

ن كهان وىذان الحدي ان بيهذا اإلسهناد ال يروييمها َعهن أبهي أم» يهإ بهن َيْعَمه ، وا 
 «.ضعيفا، غير مؤمل ىذا

 [ أت٘ رؼفش اىشاصي.21]
 (:ٓ٘ٔ/ٖفي ترجمإ جسر بن فرقد )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

َوىو بدبي جعفر جسر أربو من أبي جعفهر الهرازي، وأبهو جعفهر الهرازي عهيس »
بن ماىهان، وىهذا أبهو جعفهر جسهر بهن فرقهد، َوىهو بجسهر أرهبو منهو مهن أبهي جعفهر 

ازي، ألن ىذا الحديث لم يرو إال من ىذا الطرية الذي ذكرتو، وجسر ضعيف وأبو الر 
 «.  إ جعفر الرازي

 [ أت٘ صفض األتاس.22]
 (:ٖٛ/ٗفي ترجمإ حفص بن عمر قاضي حمب )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

وىذا الحديث رفعو عن صال  حفص بن ُعَمر، وواف و أبو حفص األبهار عهن »
 «.حفص أو ة من حفص بن ُعَمرصال  بن حسان، وَأُبو 
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 [ أت٘ خاىذ.23]
فهههي ترجمهههإ إسهههماعيل بهههن حمهههاد بهههن أبهههي سهههميمان قييينل ابيييٍ دييي   رحميييه اهلل 

(ٕ/ٕٔٓ:) 
ذا الحديث ال يرويو غيهر معتمهر، َوىهو غيهر محفهوظ سهواء قهال: َعهن أبهي هوى»

 «. الد أو عن عمران بن  الد جميع ا مجيوالن
 [ أت٘ صٌذ ٍ٘ىل ػَشٗ تِ صشٌج.24]

 (:ٜٔٔ/ٙفي ترجمإ رريك بن عبد اهلل )ل ابٍ د   رحمه اهلل قن
وىذا الحديث مداره عم  أبي فزارة، َعن أبي زيد مول  َعْمرو بن حريث، عهِن »

ابن مسعود، وَأُبو فزارة مريور، واسمو رارد بن كيسان، وَأُبهو زيهد مهول  َعْمهرو بهن 
 «.حريث مجيول

 [ أت٘ ضَشج.25]
 (:ٖٜٖ/ٔترجمإ أحمد بن عبد اهلل بن حكيم ) فيقنل ابٍ د   رحمه اهلل 

 «.وىذا الحديث باطل بيذا اإلسناد، وأبو ضمرة   إ»
 [ أت٘ ػثذ اهلل اىضإذ اىغَشقْذي.26]

فهههي ترجمهههإ الحسهههن بهههن عمهههي بهههن صهههال  العهههدوي قييينل ابيييٍ دييي   رحميييه اهلل 
(ٖ/ٖ٘٘:) 

زثاة بن ُمَحمد بن منصور، َعن أبي عَ » بد اهلل الزاىد وىذا حديث يرويو َعبد الرث
زثاة ىهذا،  السمرقندي، عِن ابن َلِييَعإ َحدثَ َناُه َعبد الممك بن ُمَحمد وغيره عن َعبد الهرث

وألزقو العدوي عم  كامل، وليس الحديث عند كامل، واَل ىو محفوظ عِن ابن َلِييَعهإ، 
 «.أَلن أبا َعبد اهلل الزاىد مجيول األسانيد
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 زاع تِ اىخيزً.[ أت٘ ػثذ اهلل زلَذ تِ ش27]
 (:ٖٗٙ/ٖفي ترجمإ حماد بن سممإ )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

وَأُبو َعبد اهلل بن ال مجي كذاب، وكان يض  الحديث ويدسو في كتب أصهحاب »
 «.الحديث بدحاديث كفريات، فيذه األحاديث من تدسيسو

 [ أت٘ ػثٍذ اهلل تِ أخً اتِ ٕٗة.28]
 (:ٖٗٔ/ٓٔبن حماد ) في ترجمإ نعيمقنل ابٍ د   رحمه اهلل 

ا»  «.وَأُبو ُعَبيد اهلل اتيم بيذا الحديث َأيض 
 اىلاتِ ٍ[ أت٘ ػَري ػثذ اىنثري تِ زلَذ تِ ػثذ اهلل تِ صفض تِ ٕشاً تِ صٌذ تِ أّظ 29]

 (:ٖٙٓ/٘في ترجمإ سميمان الراذكوني )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
 «.ذا فإنو ضعيفمنكر بيذا اإلسناد، ولعل البالء فيو من أبي ُعَمير ى»

 [ أت٘ ٍؼاٌٗح اىضػفشاًّ.31]
 (:ٚٔ٘/ٗفي ترجمإ الربي  بن بدر )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

وىذا ال أعمم يرويو عن النياس بن فيم والنياس بصري غير الربي  بن بهدر »
 «.وَأُبو معاويإ الزعفراني، وَأُبو معاويإ رر من الربي  وأضعف

 [ أت٘ ٍؼشش.31]
 (:ٜٗٙ/ٓٔفي ترجمإ يحي  بن ىارم الغساني )اهلل قنل ابٍ د   رحمه 

ن كان ضعيفا عن ِىرام، َعن عروة، سرقو » وىذا حديث يعرف بدبي معرر، وا 
 «.منو َيْحي  بن ىارم ىذا

 أت٘ ٕاسُٗ اىؼثذي. 32]
 (:ٓٓٔ/ٖفي ترجمإ جعفر بن سميمان الضبعي )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

نثمها وىذه األحاديث التي ذكرتيا ليس عيدتي» ا مهن قبهل جعفهر بهن سهميمان، واِ 
العيدة من ال ميل بن مرة ألن ال ميل ضعيف جدا، وحهديث أبهي َسهِعيد ال هدري بهالؤه 

 «.من أبي ىارون العبدي ال من جعفر، وأبو ىارون ضعيف
 [ أت٘ حيٍى اى٘قاس صمشٌا تِ حيٍى.33]



 

  

 

 
                                             سانينمحمد محمد حمحمد  د/ مازن   الرواة الذين تكمم عنيم ابن عدي ضمن تراجم غيرىم في كتاب " الكامل في الضعفاء    

 

ٕٚٓٙ 

 (:ٚ٘/ٓٔفي ترجمإ مؤمل بن عبد الرحمن )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
ىذان الحدي ان من روايإ مؤمل، أعرفيما عن حميد َعن َأَنهس، عمه  أن أبها و »

 «.َيْحي  الوقار ضعيف
 [ أمحذ تِ إعضاق تِ ٌّ٘ظ.34]

 (:ٕٗ٘/ٚفي ترجمإ عبيد اهلل بن عبد اهلل العتكي )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
وىذه األحاديث مناكير كميا، وسعدان بن عبدة ال داحي غير معروف، وأحمد »

ا، وري نا ُمَحمهد بهن داود بهن دينهار كهان يكهذب، بن  إسحاة بن ُيوُنس ال يعرف َأيض 
وقههد رو  النضههر بههن رههميل عههن ُعَبيههد اهلل العتكههي َعههن َأَنههس أحاديههث، إن رههاء اهلل 

 «.مست يمإ
 [ أمحذ تِ إمساػٍو ادلذًّ، أت٘ صزافح.35]

 (:ٖٙٗ/٘في ترجمإ سعد بن طريف اإلسكيف )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
وىذا أ اف أن يكون البالء فيهو مهن أحمهد بهن إسهماعيل المهدني، َوىهو الهذي »

 «.ا، ال من سعد بن َسِعيد الم بريُي ال لو: أبو حذافإ، ضعيف جد  
 [ أمحذ تِ تنش اىثاىغً.36]

 (:ٖٕٙ/ٗفي ترجمإ  الد بن يزيد ال سري )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
يرويهو غيهر  الهد بهن يزيهد، وعهن وىذا منكر عهِن ابهن عهون بيهذا اإلسهناد ال »

 الد أحمد بن بكر البالسي وأ اف أن يكون الهبالء مهن أحمهد بهن بكهر ال مهن  الهد، 
 «.فإن أحمد ضعيف

 [ أمحذ تِ صفض اىغؼذي.37]
في ترجمإ  إبراىيم بن موس ، أبو إسحاة الجرجهاني، قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

 (:ٕٗ/ٕالوزدولي )
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طهل، ولهم يحهد ناه عهن الهوزدولي غيهر أحمهد بهن وىذا الحديث بيذا اإلسهناد با»
حفص، ولعمنا قد أتينا في ىذا الحديث من جيإ أحمد بن حفهص، وكهان ابهن حفهص 

 «.ىذا عندي ال يتعمد الكذب إالث أنو كان ربما ربو عميو
 [ أمحذ تِ ػاٍش اىربقؼٍذي.38]

 (:ٜٚٗ/ٜفي ترجمإ معروف بن أبي معروف )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
يعرف بعمي بن جميل عن جرير، وكان يحمف في ول: َحدثَ نا واهلل جرير، وىذا »

 «.اا صالح  ومعروف لعمو سرقو، عم  أن أحمد بن عامر َقال: كان ري   
 [ أمحذ تِ زلَذ اىٍَاًٍ.39]

 (:ٗٔ/ٛفي ترجمإ عمرو بن الم رم )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
عهن  الهد، باطهل، ال  وىذا حهديث بيهذا اإلسهناد، و اصهإ عهن يزيهد بهن زريه »

أعمم يرويو غير َعْمرو بن م رم، وعن َعْمرو أحمد بن ُمَحمد اليمامي، َوىو ضعيف 
ا، فال أدري ُأِتَينا من ِقَبل اليمامي أو من ِقَبل َعْمرو بن م رم  «.َأيض 

 [ أمحذ تِ زلَذ تِ صزاد تِ سشذٌِ.41]
 (:ٖٔٓ/ٖفي ترجمإ حجاج بن رردين بن سعد )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

ولحجههاج أحاديههث غيههر مهها ذكههرت، وكههان نسههل ِرْرههِدين قههد  صههوا بالضههعف، »
ِرْرههِدين ضههعيف وابنههو حجههاج ىههذا ضههعيف، ولمحجههاج ابههن ُيَ ههال لههو: ُمَحمههد ضههعيف، 
ولمحمد ابن ُيَ ال لهو: أحمهد بهن ُمَحمهد بهن الحجهاج بهن ِرْرهِدين ضهعيف، وقهد مضه  

 «.اسمو فيمن اسمو أحمد
 ػَش تِ ٌّ٘ظ. [ أمحذ تِ زلَذ ت41ِ]

 (:ٜٕٛ/٘في ترجمإ سميمان بن كراز )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
وىهذا عههن مبهارك بيههذا اإلسهناد يرويههو عنهو سههميمان بهن كههران، وقهد رواه عههن »

ن كان ابن ُيوُنس ) ( ىذا ضهعيفا ف هد رواه عهِن ابهن كهران كيمجهإ ُمَحمهد ٔسميمان، وا 
ن كههان يههروي  بههن صههال  البغههدادي، وسههميمان بههن كههران يعههرف بيههذينا الحههدي ين وا 
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غيرىمهها، والحههديث األول عههن ُعَمههر بههن صههيبان يحتمههل ألن ُعَمههر ضههعيف، والحههديث 
 «.ال اني ال يحتمل عن مبارك بن فضالإ ألن مبارك ال بدس بو

 [ األص٘ص تِ صنٌٍ.42]
 (:ٓٛ/ٗفي ترجمإ حفص بن عمر بن دينار )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

ور إالث حفهص بهن ُعَمهر، ورواه ِرْرهِدين بهن وىذا الحديث لهيس يوصهمو عهن  ه»
هها.  سههعد عههن معاويههإ بههن صههال ، عههن رارههد بههن سههعد، َعههن أبههي أمامههإ موصههوال َأيض 

مرسهال،    وَرواه األحوص بن حكيم، مه  ضهعفو، عهن رارهد بهن سهعد، عهن النبهي
 «.واَل يذكر أبا أمامإ

 (:ٚٚ٘/ٗفي ترجمإ رردين بن سعد )قنل ابٍ د   رحمه اهلل **َ 
وىذا الحديث أسنده ِرْرِدين، وُروَي عن  ور بن يزيد عن رارد بن سهعد َعهن »

ا، رواه عن  ور حفص بن ُعَمر األبمي، ورواه األحهوص بهن  أبي أمامإ موصوال َأيض 
 «.مرسال   حكيم م  ضعف فيو عن رارد بن سعد عن النبي 

 [ إدسٌظ احلذاد.43]
 (:ٚٓٔ/ٖان الضبعي )في ترجمإ جعفر بن سميمقنل ابٍ د   رحمه اهلل 

وىذا الحديث ُيْعَرف ب تيبإ عهن جعفهر، وقهد رواه قطهن بهن نسهير، وقهيس بهن »
وَرواه ريخ من أىل بغداد، ُيَ ال لو: إدريس الحداد عهن أحمهد بهن حنبهل عهن  حفص

زثاة عههن جعفههر، وأ طههد عمهه  أحمههد، ألن أحمههد عنههده حههديث كههان النبههي    َعبههد الههرث
 «.يفطر عم  الرطب

 اق تِ أتً فشٗج.[ إعض44]
فهي ترجمههإ حبيهب بههن أبهي حبيههب رزيهٍة، كاتههب مالههك قينل ابيٍ دي   رحمييه اهلل 

(ٗ/ٕٜٔ:) 
نمها يهروي ىهذا ُعَبيهد اهلل بهن » وىذا الحديث عن مالك وابهن أبهي ذئهب باطهل، وا 

سحاة متروك الحديث  «.َعْمرو الرقي عن إسحاة بن أبي فروة عن ناف ، وا 
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جمههإ يههونس بههن عبههد اهلل بههن أبههي فههروة فههي تر قيينل ابييٍ ديي   رحمييه اهلل ** َ 
(ٔٓ/ٗٛٚ:) 

ويونس بن َعبد اهلل لو أحاديث وقد رو  عنو النهاس، َوىهو أ هو إسهحاة بهن »
سههحاة الضههعيف الههذي اتف ههوا عميههو فدمهها ُيههوُنس َأُ ههوه فيههو  َعبههد اهلل بههن أبههي فههروة وا 

 «.صال  يكتب حدي و ليس بو بدس
 [ إعضاق تِ جنٍش.45]

 (:ٕٚٗ/ٓٔفي ترجمإ وىب بن وىب ) قنل ابٍ د   رحمه اهلل
وىذا عِن ابن ُجَريج ال يرويهو إال ضهعيف، رواه أبهو الب تهر  ف هال: َعهن أبهي »

ىريههرة، ورواه إسههحاة بههن نجههي  َوىههو م مههو عههِن ابههن ُجههَريج، َعههن عطههاء، عههِن ابههن 
 «.عباس

 (:ٕٔٚ/ٗفي ترجمإ  الد بن يزيد العمري )قنل ابٍ د   رحمه اهلل ** َ 
حههديث عههِن ابههن ُجههَريج مهه   الههد بههن يزيههد إسههحاة بههن نجههي  يههروي ىههذا ال»

 «.الممطي، َوىو أرر منو
 [ إعشائٍو تِ ٌّ٘ظ.46]

 (:٘ٛٗ/ٓٔفي ترجمإ يونس بن أبي إسحاة )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
سهرائيل بهن » ويونس بن أبي إسحاة لهو أحاديهث حسهان، ورو  عنهو النهاس وا 

سهر  ائيل، وعيسه ، أ هوان وىهم مهن أىهل بيهت ُيوُنس ابنو، وعيس  بن ُيهوُنس ابنهو، وا 
 «.العمم والروايات، وحديث الكوفإ يدور عمييم
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 [ إمساػٍو تِ ػٍاػ.47]
 (:ٖ٘ٗ/ٖفي ترجمإ الحسن بن عمارة )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

وىذا الحديث لعل البالء فيو من إسماعيل بن عياش، ألنو إذا رو  عن غير »
  عههن أىههل الحجههاز والبصههرة والكوفههإ  مههط أىههل بمههده مههن الرههاميين  مههط، فههإذا رو 

 «.عمييم، والحسن بن عمارة كوفي والبالء من ابن عياش ال من الحسن
 [ أّظ تِ ٍاىل )غري خادً سع٘ه اهلل(.48]

فهههي ترجمهههإ محمهههد بهههن سهههميم أبهههو ىهههالل الراسهههبي قييينل ابيييٍ دييي   رحميييه اهلل 
(ٜ/ٕٜٙ:) 

 هادم رسهول اهلل  وأنس بن مالك المذكور ليس ىو أنهس بهن مالهك األنصهاري»
  َوىو أنس بن مالك آ هر لهو صهحبإ مهن رسهول اهلل ،  ،يهروي ىهذا الحهديث ،

 «.َوىو رجل من بني قرير
 [ أٌ٘ب تِ عٌ٘ذ.49]

 (:ٙٔ/ٛفي ترجمإ عمرو بن  ميف الحتاوي )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
 وىذا الحديث بيذا اإلسناد وبغير ىذا اإلسناد باطل، لهم يهروه غيهر َعْمهرو بهن»

ن كان فيو ضعف، فال يحتمل ىذا كمو  «. ميف، وأيوب بن سويد وا 
 [ تشاس تِ احلنٌ.51]

 (:ٕٛٗ/ٕفي ترجمإ برار بن قيراط )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
وبرار بن قيهراط ىهذا الهذي رو  أحاديهث غيهر محفوظهإ ولهو أحاديهث منهاكير »

لحكهم  يهر عمن يحدث عنو، َوىو إل  الضهعف أقهرب منهو إله  الصهدة، وبرهار بهن ا
 «.منو

 [ تيٍذ تِ عيٍَاُ.51]
 (:ٛٔٗ/ٗفي ترجمإ داود بن أبي عوف )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
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هها أبههو الجههارود واسههمو زيههاد بههن المنههذر » وىههذا قههد َرواه َعههن أبههي الجحههاف َأيض 
ها لعمهو أضهعف مهن أبهي  ولعمو أضعف من أبي الجحاف، وىكذا تميد بهن سهميمان َأيض 

َقهال لهو ىهذا الكهالم،   عمهي بهن أبهي طالهب أن النبهي الجحاف، وقد رو  ىذا عن 
وألبي الجحاف أحاديث غير ما ذكرتو، َوىو من غاليإ أىل التري  وعامإ حدي و فهي 
أىل البيت ولم أر لمن تكمم في الرجال فيو كالما، َوىو عندي ليس بال وي، واَل ممن 

 «.يحتج بو في الحديث
 [ حاتت احلفاس.52]

 (:ٗٔ/ٛفي ترجمإ عمرو بن الم رم )هلل قنل ابٍ د   رحمه ا
ن كان في إسناده  ابت الحفار ال يعرف، َفُيَو َحِديُث ُمْنَكرٍ »  «.وىذا الحديث، وا 

 [ حاتت تِ قٍظ أت٘ اىغظِ.53]
 (:ٜٕٙ/ٗفي ترجمإ  الد بن يزيد العدوي )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

وِىرههام بههن عههروة وىههذا الحههديث عههن عههروة بههن الزبيههر يحد ههو عنههو الزُّْىههرّي، »
و ابت بن قيس ىذا  ال يم، واَل أعمم يرويو عنو غير  الد بن يزيد ىذا ولعهل الهبالء 
فيههو مههن أبههي الغصههن ال مههن  الههد، ول الههد بههن يزيههد العههدوي غيههر ىههذا مههن الحههديث 

 «.وم دار ما يرويو َعمثن رواه، اَل ُيتَاَبُ  َعميو
 [ حثٍت تِ مخري.54]

 (ٜٔٗ/ٓٔاليمان بن عدي )ترجمإ  فيقنل ابٍ د   رحمه اهلل 
 «.بيذا اليمان يحدث بو عن  بيت بن ك ير، و بيت غير معروف»

 [ ح٘س تِ ٌضٌذ.55]
 (:ٛٔ/ٗفي ترجمإ الحسين بن عموان )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

وىذا الحديث قد رواه عن  ور غير حسهين بهن عمهوان يهروي عهن حفهص بهن »
 «.دغياث، ولم يرو عنو   إ غير  ور بن يزي

 [ رؼفش تِ أمحذ تِ ػيً تِ تٍاُ.56]
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 (:ٙٚ٘/ٚفي ترجمإ عمرو بن رمر )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
ا غيهر محفهوظ عهن جهابر الجعفهي » وىذا غير محفوظ بيذا اإلسناد، ولعمو َأيض 

وعهههن َعْمهههرو بهههن رهههمر، ألن رهههي نا جعفهههر بهههن أحمهههد كنههها نتيمهههو بوضههه  أحاديهههث 
 «.يروييا

 [ رؼفش تِ اىضتري.57]
 (:ٗٙٗ/ٖفي ترجمإ الحسن بن دينار )ابٍ د   رحمه اهلل قنل 
بن اوىذا قد رواه عن جعفر بن الزبير العباس بن الفضل األنصاري، وع مان »

نثمها الهبالء مهن  َعبد الرحمن الطرائفي وغيرىما، وليس البالء من الحسن بن دينار، واِ 
 «.جعفر بن الزبير ألنو أضعف منو

 [ رؼفش تِ اىضتري.58]
 (:ٕٙٛ/ٙفي ترجمإ صغدي بن سنان )ابٍ د   رحمه اهلل قنل 
وىذا يرويو الميث عن يزيد بن أبي حبيب، َعن أبي ال ير عن َسِعيد بهن زيهد »

، وأتهه  بههو صههغدي عههن جعفههر، َعههِن ال اسههم، َعههن أبههي أمامههإ، ولعههل  عههن النبههي 
 «.البالء فيو من جعفر ال من صغدي، فإن صغديا  ير من جعفر بن الزبير

 رؼفش تِ رغش تِ فشقذ. [59]
 (:ٕ٘ٔ/ٖفي ترجمإ جسر بن فرقد )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

وقد أمميت بيذا اإلسناد حديث مكمم الذئب في ذكر جعفر بهن جسهر بهن فرقهد »
الذي ت دم ذكره، وىذان الحدي ان باطالن عن َعبد الرحمن بهن حرممهإ ال يروييمها إال 

مهن جسهر، ألن ىهذه األحاديهث التهي جسر، وعن جسهر جعفهر، والهبالء مهن جعفهر ال 
أمميتيا عن ُمَحمد بن زياد عن جعفر بن جسهر عهن أبيهو ال يروييها عهن جسهر غيهر 
ابنو جعفر، واألحاديث األ ر  التي أمميتيا مما يرويهو عنهو غيهر ابنهو فيهي أحاديهث 

 «.صالحإ مست يمإ، عم  أن جسر ىو في الضعفاء وابنو م مو
 [ رؼفش تِ ػثذ اى٘اصذ.61]
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فهههي ترجمهههإ  إبهههراىيم بهههن عبهههد الهههرحمن بهههن ميهههدي ابيييٍ دييي   رحميييه اهلل  قييينل
(ٕ/ٕٚ:) 

وىههذه األحاديههث بيههذا اإلسههناد، لههم أره إال مههن روايههإ إبههراىيم بههن َعبههد الههرحمن »
ىههذا، ولعههل ىههذا مههن قبههل جعفههر بههن َعبههد الواحههد، فإنههو لههين ولههم أر إلبههراىيم بههن َعبههد 

 .«الرحمن حدي  ا منكرا يحكم من أجمو عم  ضعفو
 [ صثٍة ماتة ٍاىل.61]

 (:ٕٓٗ/ٔفي ترجمإ أحمد بن إسماعيل السيمي )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
وىهذا الحههديث عهن مالههك بيههذا اإلسهناد باطههل، وُرِوَي عههن حبيهب كاتههب مالههك، »

عن مالك ىذا الحديث، وحبيب أضعف من أبي حذافإ، لم يذكره عهن مالهك غيهر أبهي 
 «.ا رر منوحذافإ ىذا، ولعل حبيب  

 [ صزري تِ ػثذ اهلل.62]
 (:ٛٚٗ/ٗفي ترجمإ دليم بن صال  )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

ولههدليم حههديث قميههل مهه  مهها ذكرتههو وزعههم ابههن َمِعههين أنههو ضههعيف وعنههدي أنههو »
ضعفو ألجل حهديث بريهدة لمعنيهين: أحهدىما روايتهو عهن حجيهر بهن َعبهد اهلل وحجيهر 

 «.ليس بالمعروف
 [ صغني تِ محٍذ.63]

 (:ٜٕٚ/ٗفي ترجمإ  الد بن سعد )رحمه اهلل  قنل ابٍ د  
وىههذا ال أعرفههو إالث مههن ىههذا الطريههة، َوُمحمههد بههن إسههحاة البم ههي لعههل الههبالء »

ايمنو فإن ما يرويو ال يتابعو الناس عميو والراوي حس  «.ن بن حميد ضعيف َأيض 
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 [ احلغِ تِ دٌْاس.64]
 (:ٜٖٓ/ٗفي ترجمإ ال صيب بن جحدر )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

ولم صيب أحاديهث غيهر مها ذكرتهو، وأحادي هو قممها يتابعهو أحهد عمييها، وُربمها »
رو  عنو ضعيف م مو م ل عباد بن ك ير والحسن بن دينار كما ذكرتو، فمعل الهبالء 

 «.منيم ال منو
 [ احلغِ تِ ػثذ اىشمحِ اإلصتٍاطً.65]

 (:ٖٕٓ/ٖفي ترجمإ الحارث بن عبيدة )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
وىذا الحديث عن ىرهام بهن عهروة غريهب، اَل َأعمهم يرويهو عنهو غيهر الحهارث »

بن عبيدة، ويرو  عن وكي  عن ىرام بن عروة، رو  عنو رهيخ ضهعيف ُيَ هال لهو: 
 «.الحسن بن َعبد الرحمن االحتياطي

 [ احلغِ تِ ػيً  اىشقً.66]
 (:ٖ٘٘/ٙفي ترجمإ ظميم بن حطيط )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

نثمهها يهروي ىههذا عههن طمحهإ بههن ُعَبيههد اهلل،  وىهذا حههديث» منكههر بيهذا اإلسههناد، واِ 
والحسن بن عمي الرقي غيهر معهروف، وظمهيم ىهذا رأيهت لهو أحاديهث ولهم أر لهو أنكهر 
من ىذا بيذا اإلسناد، فال أعمم إنكار ىذا الحديث من جيتو أو من جيإ الحسهن بهن 

 «.عمي الرقي فإنو غير معروف
 [ احلغِ تِ ػيً.67]

 (:ٖٛٗ/ٚفي ترجمإ عمير بن إسحاة )ابٍ د   رحمه اهلل  قنل
 «.والحسن بن عمي ىذا ىو ضعيف جدا، يعرف بالعدوي كذاب»

 [ احلغِ تِ ػيً اى٘اعطً.68]
فهههي ترجمهههإ  محمهههد بهههن أحمهههد بهههن سهههييل البهههاىمي قييينل ابيييٍ دييي   رحميييه اهلل 

(ٜ/ٗ٘ٓ:) 
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ذا وابهههن سهههييل ىهههذا كهههذاب عمههه  زحمويهههو، حهههين رو  عنهههو، عهههن َرهههِريك ىههه»
نمهها يههروي ىههذا الحههديث عههن َرههِريك قههوم ضههعفاء، وأصههم  مههن رو  ىههذا  الحههديث، وا 
الحههديث رههيخ صههال ، ُيَ ههال لههو:  ابههت بههن موسهه  كههوفي، وقههالوا: ارههتبو عميههو، رواه 
غيهره طب ههإ ضهعفاء: َعبههد الحميهد بههن بحهر العسههكري، َوَعبهد اهلل بههن رهبرمإ ابههن عههم 

سهي، والعههدوي، َحهدثَ َنا عههن الحسهن بههن َرهِريك، وموسه  بههن ُمَحمهد أبههو الطهاىر الم د
 «.عمي الواسطي، وكل ضعيف، وأما عن زحمويو باطل، فإن زحمويو   إ

 [ احلغِ تِ ػيً تِ ساشذ.69]
فهههي ترجمهههإ الحسهههن بهههن عمهههي بهههن صهههال  العهههدوي قييينل ابيييٍ دييي   رحميييه اهلل 

(ٖ/٘٘ٗ:) 
ره وىذا حديث أبي الصمت اليروي َعن أبي معاويإ، عم  أنو قد حدث بهو غيه»

وسرقو منو من الضعفاء، وليس أحهد ممهن َرواه َعهن أبهي معاويهإ  يهر وأصهدة مهن 
 «.الحسن بن عمي بن رارد والذي ألزقإ العدوي عميو

 [ احلغِ تِ ػيً تِ طاحل اىؼذٗي.71]
 (:ٛٓٗ/ٗفي ترجمإ  راش بن عبد اهلل )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

روي من غيهر ىهذا الوجهو، وىذه األحاديث َعن َأَنس عامإ متونيا صالحإ قد »
وفي بعض ىذه المتون مناكير، فإذا لم يعرف الرجل وكان مجيوال كان حدي و م مهو، 

 «.والعدوي ىذا كنا نتيمو بوض  الحديث َوىو ظاىر األمر في الكذب
 [ احلغِ تِ ػَاسج.71]

 (:ٖٔٔ/ٓٔفي ترجمإ أبو حنيفإ )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
بههن أبههي عائرههإ مرسههال، ال ههوري، وزائههدة، ورواه مهه  مههن ذكرنهها عههن موسهه  »

وزىير، وَأُبو َعَوانإ، وابن أبي ليم ، وَرِريك، وقيس بن الربيه ، وغيهرىم، وُرِوَي عهن 
الم ري َعن أبي حنيفإ موصوال، كمها رواه غيهره عنهو، قهال الم هري: أنها ال أقهول عهن 

ارة، وىهذا وُرِوَي عهن الحسهن بهن عمه جابر، أبو حنيفإ ي ول: أنا بهريء مهن عيدتهو.
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زاد أبههو حنيفههإ فههي إسههناده جههابر بههن َعبههد اهلل، ليحههتج بههو فههي إسهه اط الحمههد عههن 
بهن عمهارة، ا، وواف هو الحسهن المدمومين، وقد ذكرناه عهن األئمهإ عهن موسه  مرسهال  

 «.َوىو أضعف منو عن موس  موصوال
 [ احلغِ تِ ٌضٌذ اىؼزيً.72]

 (:ٕ٘/ٓٔ) في ترجمإ مجاعإ بن الزبيرقنل ابٍ د   رحمه اهلل 
قال لنا ابن أبي داود: أبو ُيوُنس ىهذا ىهو ُيهوُنس ال هوي، واسهمو الحسهن بهن »

يزيههد العجمههي، يسههمي ال ههوي لك ههرة طوافههو، ي ههال: إنههو كههان يطههوف فههي اليههوم سههبعين 
 «.اأسبوع  

 [ احلغني تِ ػثذ اهلل تِ ضَريج.73]
 (:ٕٙٗ/ٓٔفي ترجمإ وىب بن وىب )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

و أبو الب تهر  عهن الحسهين بهن َعبهد اهلل، َوالُحَسهين قريهب مهن أبهي ىذا يروي»
 «.الب تر  في الضعف ،ويحتمل البالء منو

 [ احلنٌ تِ أتاُ.74]
 (:ٙ/ٗفي ترجمإ حسين بن عيس  )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

وىههذان الحههدي ان بمتنييمهها يحههتمالن، ألن الحكههم بههن َأَبههان فيههو ضههعف، ولعههل »
 «.الحسين بن عيس البالء فيو ليس من 

 [ احلنٌ تِ أتاُ.75]
 (:ٗٚ/ٗفي ترجمإ حفص بن عمر العدني )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

وىههذه األحاديههث عههن الحكههم بههن َأَبههان يروييهها عنههو حفههص بههن ُعَمههر العههدني، »
ن كان فيو لين فإن حفص ىذا ألين منو بك ير والبالء مهن حفهص  والحكم بن َأَبان وا 

 «.ال من الحكم
 نٌ تِ ػثذ ادليل.[ احل76]

 (:ٛٓ٘/ٖفي ترجمإ الحسن بن برر )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
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وىذا الحديث قد رواه عن الحكم بن َعبد الممك غير الحسن بن برر، والبالء »
مههن الحكههم بههن َعبههد الممههك ال مههن الحسههن، أَلن ىههذا الحههديث لههم أر أحههد ا يرويههو عههن 

 «.منصور بن زاذان غير الحكم
 تٍثح.[ احلنٌ تِ ػ77]

 (:ٗٛٔ/ٗفي ترجمإ حنش بن المعتمر )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
ولحنش عن عمي أحاديث عداد، َوىو معروف في أصحاب عمي مريور بهو، »

وما أظهن أنهو يهروي عهن غيهر عمهي، وأنهو ال بهدس بهو ألن مهن يهروي عنهو إنمها ىهو 
 «.سماك بن حرب والحكم بن عتيبإ وليس بيما بدس

 [ محضج اجلضسي.78]
 (:ٕٓٔ/٘في ترجمإ زيد بن رفي  )ابٍ د   رحمه اهلل قنل 
ذا رو  عنهو   ههإ فهال بههدس » ولزيهد بهن رفيهه  غيهر مهها ذكهرت ولهيس بههالك ير، َوا 

بحدي و، فدما إذا رو  عنهو م هل حمهزة الجهزري فهإن حمهزة ضهعيف، واَل يعتبهر حدي هو 
س بروايتههو عنههو، والحههديث اخ ههر رواه عنههو ُمَحمههد بههن حمههزة، وابههن حمههزة ىههذا لههي

 «.بالمعروف
 [ خاىذ تِ اى٘ىٍذ ادلخضًٍٗ.79]

 (:ٕٕٗ/٘في ترجمإ سميمان بن أبي كريمإ )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
ولههم يهههروه عهههن ىرهههام إالث ضهههعيف، وحهههدث بههو عهههن ىرهههام  الهههد بهههن الوليهههد »

 «.الم زومي، َوىو أضعف من ابن أبي كريمإ ىذا
 [ اخلظٍة تِ رضذس.81]

 (:ٖٙٗ/ٖمإ الحسن بن دينار )في ترجقنل ابٍ د   رحمه اهلل 
ال مههن ال صههيب بههن جحههدر ولعمههو » وىههذا إن كههان الههبالء فيههو مههن الحسههن وا 

 «.أضعف منو
 (:ٕٙٔ/ٗفي ترجمإ حبيب بن جحدر )قنل ابٍ د   رحمه اهلل **َ 
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ن كهان اسهمو فهي الضهعفاء وحبيهب بهن » وأ وه  صيب بن جحهدر مرهيور، وا 
 «.أحمد ويحي جحدر لم يحضرني لو حديث فدذكره، وقد كذبو 

 [ اخليٍو تِ عؼٍذ اىفاسعً.81]
 (:ٕٛٛ/٘في ترجمإ سميمان بن عيس  السجزي )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

وسههميمان بههن عيسهه  ىههذا لههيس لههو حههديث صههال  وأحادي ههو كميهها أو عامتيهها »
موضوعإ، َوىو في الدرجإ الذي تضه  الحهديث، ولهو كتهاب فهي فضهل الع هل مصهنف 

ي فضهل الع هل عهن رهيوخ   هات، يهروي ذلهك الكتهاب عهن جزء، ويهروي منهو أ بهارا فه
ن كهان قهد َحهدثَ نا عنهو  سميمان بن عيس  ال ميل بن َسهِعيد الفارسهي، وال ميهل ىهذا وا 

 «.غير واحد فميس ىو بالمعروف
 [ اخليٍو تِ ٍشج.82]

 (:ٓٓٔ/ٖفي ترجمإ جعفر بن سميمان الضبعي )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
نثمها وىذه األحاديث التي ذكر » تيا ليس عيدتيا مهن قبهل جعفهر بهن سهميمان، واِ 

العيدة من ال ميل بن مرة ألن ال ميل ضعيف جدا، وحهديث أبهي َسهِعيد ال هدري بهالؤه 
من أبي ىارون العبدي ال من جعفر، وأبهو ىهارون ضهعيف. وحهديث عهوف األعرابهي 

زثاة ريعي كما  زثاة، َوَعبد الرث  «.ذكر عن جعفرأحسنيا إسناد ا، يرويو َعبد الرث
 (:ٜٕٖ، ٕٖٛ/ٙفي ترجمإ طمحإ بن زيد )قنل ابٍ د   رحمه اهلل ** َ 

ن كان طمحإ رواه عن  ميل بن مرة، َوىهو ضهعيف فإنهو ال » وىذه األحاديث، وا 
 «.غير طمحإ بن زيد يرويو

 [ داٗد تِ احلظني.83]
 (:ٜٙ/ٗفي ترجمإ حصين والده )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

ك، َوىو متماسك ال بدس بو وىذا الذي ذكرتو البالء فيهو وداود حدث عنو مال»
 «.من إبراىيم بن أبي َيْحي  ال من حصين، واَل من ابنو داود

 [ داٗد تِ احملرب.84]
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 (:ٓٙٗ/ٖفي ترجمإ الحسن بن دينار )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
وىذا لعل البالء فيو من الحسن بن دينار، أو داود بن المحبر فهإن داود ييهم »

 «.الك ير وي ط ء
 [ دٌْاس.85]

 (:ٙ٘٘/ٜفي ترجمإ موس  الطويل )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
وىذا الحديث يرويو َعن َأَنس كهل طبهل، وكهل مجيهول، وكهل ضهعيف، موسه  »

ىذا َرواه َعن َأَنس َوىو مجيول، ورواه إبراىيم بن ىدبإ َعن َأَنس َوىو أضعف منو، 
 .«ورواه دينار َعن َأَنس وكميم ضعفاء

 [ سشذٌِ تِ عؼذ.86]
 (:ٖٔٓ/ٖفي ترجمإ حجاج بن رردين بن سعد )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

ولحجههاج أحاديههث غيههر مهها ذكههرت، وكههان نسههل ِرْرههِدين قههد  صههوا بالضههعف، »
ِرْرههِدين ضههعيف وابنههو حجههاج ىههذا ضههعيف، ولمحجههاج ابههن ُيَ ههال لههو: ُمَحمههد ضههعيف، 

لحجهاج بهن ِرْرهِدين ضهعيف، وقهد مضه  ولمحمد ابن ُيَ ال لهو: أحمهد بهن ُمَحمهد بهن ا
 «.اسمو فيمن اسمو أحمد

 [ اىضتٍذي.87]
 (:ٜٓ/ٕفي ترجمإ  إسماعيل بن عياش )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

وىههذا الحههديث ينفههرد بههو ابههن عيههاش، َعههن الزبيههدي، َوىههو منكههر مههن حههديث »
بن عياش الزبيدي إال أن  الد بن يزيد ذكر الزبيدي، وابن سمعان في اإلسناد فكدن ا

حمههل حههديث الزبيههدي عمهه  حههديث ابههن سههمعان فد طههد والزبيههدي   ههإ، وابههن سههمعان 
 «.ضعيف
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 [ اىضتري تِ عؼٍذ.88]
فهي ترجمههإ حبيهب بههن أبهي حبيههب رزيهٍة، كاتههب مالههك قينل ابيٍ دي   رحمييه اهلل 

(ٗ/ٖٔٔ:) 
وىذان الحهدي ان موضهوعان عمه  الزبيهر بهن َسهِعيد، والزبيهر بهن َسهِعيد عزيهز »
 «.المسند

 [ اىضتري تِ عؼٍذ.89]
 (:ٛٔ٘/ٙفي ترجمإ عبد اهلل بن ميمون ال داح )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

وىذا الحديث يعرف بابن ميمون ىذا عن الزبير بن َسِعيد، والزبيهر بهن َسهِعيد »
 «.عزيز الحديث

 [ اىضتري تِ ػذي.91]
 فهي ترجمهإ برهر بهن الحسهين، أبهو محمهد األصهفيانيقنل ابٍ دي   رحميه اهلل 

(ٕ/ٖٗٓ:) 
وبرر بن الحسين لو من الحديث غير ىذا الهذي ذكهرت، وىهذه النسه إ التهي »

بن اذكرتيا وعامإ حدي و ليس بالمحفوظ، وليس لمزبير بن عدي سو  نس إ حجاج 
يوسف الذي حد ناه ابن عفير من الحديث غير ما ذكهره إالث م هدار عرهرة أو نحوىها. 

نمها وحدث عنو ال ثْورّي وغيره، وأحادي و  سو  ىذه النس إ التي ذكرتيها مسهت يمإ، وا 
أتي ذلك من قبل برر بن الحسين ألنو يبطل في روايتو عن الزبير ما ال يتابعو أحد 

 «.عميو، والزبير   إ وبرر ضعيف
 [ صمحٌ٘ٔ.91]

 (:ٔٛ٘/ٕفي ترجمإ  ابت بن موس  )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
 «.زحمويو   إوحد ني بو بعض الضعاف عن زحمويو وكذب، فإن »

فهي ترجمهإ  محمهد بهن أحمهد بهن سهييل البهاىمي قنل ابٍ د   رحمه اهلل ** َ 
(ٜ/ٗ٘ٓ:) 
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وابهههن سهههييل ىهههذا كهههذاب عمههه  زحمويهههو، حهههين رو  عنهههو، عهههن َرهههِريك ىهههذا »
نمهها يههروي ىههذا الحههديث عههن َرههِريك قههوم ضههعفاء، وأصههم  مههن رو  ىههذا  الحههديث، وا 

وفي، وقههالوا: ارههتبو عميههو، رواه الحههديث رههيخ صههال ، ُيَ ههال لههو:  ابههت بههن موسهه  كهه
غيهره طب ههإ ضهعفاء: َعبههد الحميهد بههن بحهر العسههكري، َوَعبهد اهلل بههن رهبرمإ ابههن عههم 
َرهِريك، وموسه  بههن ُمَحمهد أبههو الطهاىر الم دسهي، والعههدوي، َحهدثَ َنا عههن الحسهن بههن 

 «.عمي الواسطي، وكل ضعيف، وأما عن زحمويو باطل، فإن زحمويو   إ
 ً احلاله.[ صساسج تِ أت92]

 (:ٚٗٗ/ٓٔفي ترجمإ يوسف بن  الد السمتي )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
 «.وىذا عن زرارة يرويو يوسف ىذا، وزرارة قميل الحديث جدا»

 [ صسػح تِ ػثذ اهلل.93]
 (:ٜ٘ٗ/ٚقال ابن عدي رحمو اهلل في ترجمإ عمران بن أبي الفضل )

نمها يروي» يمها َبِ يهإ َعهن ُزْرَعهإ بهن َعبهد وىذان الحدي ان بيذا اإلسهناد منكهران، وا 
 «.اهلل، وزرعإ غير معروف

 [ صمشٌا تِ صنٌٍ اىثذي.94]
 (:ٕٔٔ/ٕفي ترجمإ  ترجمإ إسماعيل بن عياش )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

وىذا الحديث باطل بيذا اإلسهناد عهن إسهماعيل عهن زكريها بهن حكهيم، وزكريها »
 «.اىذا ُيَ ال لو: الُبدِّي، كوفي، عزيز الحديث جد  

 [ صٌاد تِ ادلْزس أت٘ اجلاسٗد.95]
 (:ٛٔٗ/ٗفي ترجمإ داود بن أبي عوف )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

هها أبههو الجههارود واسههمو زيههاد بههن المنههذر » وىههذا قههد َرواه َعههن أبههي الجحههاف َأيض 
ها لعمهو أضهعف مهن أبهي  ولعمو أضعف من أبي الجحاف، وىكذا تميد بهن سهميمان َأيض 

َقهال لهو ىهذا الكهالم،   عن عمهي بهن أبهي طالهب أن النبهي الجحاف، وقد رو  ىذا 
وألبي الجحاف أحاديث غير ما ذكرتو، َوىو من غاليإ أىل التري  وعامإ حدي و فهي 
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أىل البيت ولم أر لمن تكمم في الرجال فيو كالما، َوىو عندي ليس بال وي، واَل ممن 
 «.يحتج بو في الحديث

 [ صٌاد تِ عؼذ.96]
 (:ٖٖٛ/ٔفي ترجمإ أحمد بن ميسرة )ه اهلل قنل ابٍ د   رحم

وأحمههد بههن ميسههرة ىههذا ال يعههرف إال بيههذا الحههديث، ولههيس بههالمعروف وروي »
ا وىهو أرهبو، عمه  أن ىهذا الحهديث قهد رواه عهن صهال  مهول  التوأمهإ إبهراىيم موقوف  

براىيم يحتمهل لضهعفو، وزيهاد بهن سهعد ال يحتمهلا ألنهو   هإ، َوىهو  ؛بن أبي َيْحي ، وا 
 «.من حديث زياد منكر

 [ اىغشي تِ إمساػٍو.97]
 (:ٖٔ/ٙفي ترجمإ  سيف بن محمد ال وري )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

وىذا مما يستغرب من ىذا الطريهة، ويرويهو سهيف عهن السهري، ولعهل الهبالء »
 «.فيو من السري دون سيف، فإن السري يروي عن الرعبي مناكير

 [ عؼذ تِ طشٌف اإلعناف.98]
 (:ٚٔ/ٙفي ترجمإ سيف بن عمر )رحمه اهلل  قنل ابٍ د  

وىهذا حههديث منكههر موضههوع، وقههد اتفههة فههي ىههذا الحههديث  ال ههإ مههن الضههعفاء »
فرووه: ُعَبيد بن إسحاة الكوفي العطهار يم هب عطهار المطم هات ضهعيف، وسهيف بهن 
ُعَمر الضبي كوفي، وسعد اإلسكاف كوفي ضعيف َوىو أضهعف الجماعهإ، فهدر  واهلل 

 «.ء من جيتوأعمم أن البال
 [ عؼذاُ تِ ػثذج اىقذاصً.99]

 (:ٕٗ٘/ٚفي ترجمإ عبيد اهلل بن عبد اهلل العتكي )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
وىذه األحاديث مناكير كميا، وسعدان بن عبدة ال داحي غير معروف، وأحمد »

ا، وري نا ُمَحمهد بهن داود بهن دينهار كهان يكهذب،  بن إسحاة بن ُيوُنس ال يعرف َأيض 
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رو  النضههر بههن رههميل عههن ُعَبيههد اهلل العتكههي َعههن َأَنههس أحاديههث، إن رههاء اهلل  وقههد
 «.مست يمإ

 [ عفٍاُ تِ زلَذ اىفضاسي.111]
فهههي ترجمهههإ رفيههه  بهههن ميهههران أبهههو العاليهههإ الريهههاحي قييينل ابيييٍ دييي   رحميييه اهلل 

(٘/ٔٚ:) 
والبالء فهي ىهذه الروايهإ مهن سهفيان بهن ُمَحمهد الفهزاري، فإنهو ضهعيف يجهيء »
 «.يمن اسمو سفيان إن راء اهللذكره ف

 [ عنني تِ أتً عشاد.111]
 (:ٕٙٗ/ٓٔفي ترجمإ يوسف بن الغرة )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

ويوسف بن الغرة لو غير ما ذكرت ريء يسير، ومها يرويهو يوسهف يحتمهل »
بههراىيم بههن  ، وا  ألنههو يههرو  عههن قههوم ىههذه األحاديههث وفههييم ضههعف م ههل ع مههان البُّههرِّيُّ

 «.يبإ، وسكين بن أبي سراج وليس بالمعروفع مان أبو ر
 [ عالً اىطٌ٘و.112]

 (:ٚٛ/٘في ترجمإ زيد العمي )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
ولعههل ىههذا الحههديث الههبالء فيههو مههن سههالم الطويههل، أو منيمهها جميع هها، فإنيمهها »
 «.ضعيفان

 [ عالً تِ ٍغنني.113]
حاتم، صاحب الطعام  في ترجمإ سويد بن إبراىيم، أبوقنل ابٍ د   رحمه اهلل 

(٘/٘ٚٗ:) 
وىذه الروايإ أربو من الذي رواه ُمَحمد بن ىارون بهن حميهد حيهث ذكهر فهي »

ال بههدس بههو وسههويد فيههو ضههعف، َوىههو حههديث  اإسههناده سههالم بههن مسههكين، ألن سههالم  
 «.معضل َعن َقتاَدة

 [ عيَح تِ ٗسداُ.114]
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 :(ٜ٘/ٛفي ترجمإ ع مان بن العالء )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
 «.وع مان بن العالء ليس ىو بالمعروف، وسممإ بن وردان لعمو أرر منو»

 [ عيٍَاُ تِ أسقٌ.115]
 (:ٜٕٗ/ٚفي ترجمإ العباس بن الفضل )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

وسهميمان المهذكور فههي ىهذا اإلسههناد ىهو سهميمان بههن أرقهم أبههو معهاذ، متههروك »
 «.َعن أبي ىريرة بيذا اإلسناد الحديث، والحديث منكر عِن الزُّْىرّي عن َسِعيد

 [ عيٍَاُ تِ تاله.116]
 (:ٙٙ٘/٘في ترجمإ سفيان بن محمد الفزاري )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

فسواه سفيان الفزاري ىذا ف ال: عن جعفر بن ُمَحمهد، عهن أبيهو، عهن جهابر، »
ورواه عن منصور بن سممإ عن سميمان بن بالل، وسميمان   هإ ومنصهور ال بهدس 

 «. نما يروي جعفر بن ُمَحمد عن جماعإ من أىل بدر عن النبي بو، وا  
 [ عيٍَاُ تِ ػٍغى اىغزضي.117]

 (:ٖٙٔ/ٖفي ترجمإ الجارود بن يزيد )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
، ىو حديث كان يعرف بالجهارود عهن بيهز بهن حكهيم، وقهد «أترعون»وحديث »

وَرواه  رواه عن بيهز كهذلك.سرقو منو غيره من الضعفاء َعْمرو بن األزىر الواسطي 
سههميمان بههن عيسهه  السههجزي، عههن ال ثههْورّي، عههن بيههز بههذلك، وجميعهها ُيَضههعثفان فههي 

 «.الحديث، وسرَقاه من الجارود
 [ مساك تِ صشب.118]

 (:ٗٛٔ/ٗفي ترجمإ حنش بن المعتمر )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
بهو،  ولحنش عن عمي أحاديث عداد، َوىو معروف في أصحاب عمي مريور»

وما أظهن أنهو يهروي عهن غيهر عمهي، وأنهو ال بهدس بهو ألن مهن يهروي عنهو إنمها ىهو 
 «.سماك بن حرب والحكم بن عتيبإ وليس بيما بدس
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 [ عٌ٘ذ تِ ػثذ اىؼضٌض.119]
 (:ٖٜ/٘في ترجمإ زيد بن جبيرة األنصاري )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

 يتبهين أن الهبالء وىذا إذا رواه عن زيد بن جبيرة م هل سهويد مه  ضهعفو، فهال»
 «.من زيد أو من سويد

 [ عٍف تِ ػَش اىتًٍََ.111]
 (:ٖٔٗ/٘في ترجمإ سعد بن طريف اإلسكيف )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

ولههو لههم يههرو سههعد غيههر ىههذا الحههديث لحكههم عميههو بالضههعف، عمهه  أن ىههذا »
الحديث لم يروه عنو إالث سيف، وعن سهيف ُعَبيهد بهن إسهحاة، وجميعها ضهعاف، فهال 

 «.أدري البالء منيما أو منو
 [ عٍف تِ ٕاسُٗ اىربمجً.111]

 (:ٓٔٔ/ٔفي الم دمإ )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
وىههذا الحههديث بيههذا اإلسههناد ال يرويههو إال سههيف بههن ىههارون البرجمههي، وىههو »
 «.ضعيف

 [ شثو تِ ػثاد.112]
فهي ترجمههإ حبيهب بههن أبهي حبيههب رزيهٍة، كاتههب مالههك قينل ابيٍ دي   رحمييه اهلل 

(ٗ/ٖٔٔ:) 
وىههذه األحاديههث التههي ذكرتيهها عههن حبيههب عههن رههبل عههن مرههايخ رههبل كميهها »

 «.موضوعإ عم  ربل، وربل عزيز المسند
 [ اىظثاس تِ ػثذ اهلل أت٘ تشش.113]

فهههي ترجمهههإ الحسهههن بهههن عمهههي بهههن صهههال  العهههدوي قييينل ابيييٍ دييي   رحميييه اهلل 
(ٖ/ٕ٘٘:) 
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والصهباح بهن بهدرب  عرهر حهدي  ا،   حدث عن  راش َعن َأَنس عن النبهي »
براىيم بن سميمان السممي جميع ا عن ُرْعَبإ، ولؤلهؤ بهن َعبهد اهلل  َعبد اهلل أبو برر وا 

 «.والحجاج بن النعمان وغيرىم، وىؤالء ال يعرفون، وحدث عنيم عن ال  ات
 [ طذقح تِ ػثذ اهلل اىغَني.114]

 (:ٔٓٔ/ٔفي الم دمإ )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
زُّْىهرّي ال يهرو  إالث بيهذا اإلسهناد، وصهدقإ ىهذا ىهو وىذا الحديث مهن حهديث ال»

 «.دمر ي ضعيف ،صدقإ بن َعبد اهلل السمين، ُيَكنث  أبا معاويإ
 [ طذقح تِ خاىذ.115]

 (:ٖٕٖ/ٙفي ترجمإ طمحإ بن عمرو )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
وطمحإ بن َعْمرو ىذا قد حدث عنو قوم   ات م ل عيس  بن ُيوُنس وصهدقإ »
وجماعإ معيما بدحاديث صالحإ، وعامهإ مها يهرو  عنهو ال يتابعونهو عميهو،  بن  الد

 «.وىذه األحاديث التي أمميتيا لو عامتيا مما فيو نظر
 [ طذقح تِ ػثذ اهلل.116]

 (:ٜٕٖ/ٙفي ترجمإ طمحإ بن زيد )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
ن كههان الههراوي عنههو صههدقإ بههن َعبههد » اهلل وىههذا الحههديث بيههذا اإلسههناد باطههل، وا 
 «.، وابن رابور   إ وقد رو  عنواضعيف  

 [ طيضح تِ صٌذ أت٘ ٍغنني اىشقً.117]
 (:ٖٛٔ/ٔفي الم دمإ )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

وطمحإ ال ررهي ىهو الهذي يهروي عنهو ب يهإ، ىهو طمحهإ بهن زيهد أبهو مسهكين »
 «.الرقي، ضعيف

 [ ػاطٌ تِ عيٍَاُ اىن٘صي.118]
 (:ٚٚٔ/ٓٔصر بن طريف )في ترجمإ نقنل ابٍ د   رحمه اهلل 
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وىذا عن ىرام بن عروة غير محفوظ، إنما يرو  نصر بهن طريهف، وعاصهم »
ن، وَأُبههو مسههكين الجههزري ىههو طمحههإ بههن زيههد اا ضههعيفبههن سههميمان الكههود ، وجميع هه

 «.الرقي
 [ ػثاد تِ مخري.119]

 (:ٜٖٓ/ٗفي ترجمإ ال صيب بن جحدر )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
ا ذكرتهو، وأحادي هو قممها يتابعهو أحهد عمييها، وُربمها ولم صيب أحاديهث غيهر مه»

رو  عنو ضعيف م مو م ل عباد بن ك ير والحسن بن دينار كما ذكرتو، فمعل الهبالء 
 «.منيم ال منو

 [ ػثاد تِ مخري.121]
 (:ٛٛٗ/ٚفي ترجمإ عمران بن مسمم )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

ك ير عمه  حهديث عمهران وىذا عندي قد حمل َيْحي  بن سميم حديث عباد بن »
 «.بن مسمم، فجم  بينيما وعمران  ير من عبادا

 (:ٕٔٙ/ٓٔفي ترجمإ يحي  بن حورب )قنل ابٍ د   رحمه اهلل **َ 
ويحي  بن حورب غير معروف، ولم أر من يرو  عنو غير م مد بن مالهك، »

ي وىذان الحدي ان َعن َيْحي  عن غالب، وعبهاد بهن ك يهر، وجميعها ضهعيفين، فهال أدر 
 «.ُأِتَي من َيْحي  بن حورب أو منيما

 (:ٖٙ/ٓٔفي ترجمإ ميسرة بن عبد ربو )قنل ابٍ د   رحمه اهلل **َ 
وىذه األحاديث ال ال إ عن ال ثْورّي عهن سهييل منكهرة، وميسهرة ىهذا جمه  فهي »

ي ىو ربذي، وعباد ىو ابن ك ير الرممي، والربذىذه األحاديث بين عباد، وال وري، وال
ي، كميههم ضههعفاء، وي مطههون فههي ىههذه ربههذبيههدة، وميسههرة، وعبههاد، والموسهه  بههن ع

 «.األحاديث، وفيما ىو أرر منو، وال وري ال يحتمل، َوىو باطل عنو
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 [ اىؼثاط تِ احلغِ اىثيخً.121]
 (:ٕٖٓ/ٕفي ترجمإ أصرم بن حورب )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

ن كههان م طوعهها عههن إبههراىيم قولههو، فههإني ال أعرفههو إال مههن » وىههذا الحههديث، وا 
حديث أصرم والعباس بن الحسن البم ي الراوي عن أصرم، َوىهو فهي عهداد الضهعفاء 
الذين يسرقون الحديث، وأصهرم بهن حورهب عامهإ رواياتهو غيهر محفوظهإ، َوىهو بهين 

 «.الضعف
 [ ػثذ األػيى تِ أتً ادلغاٗس.122]

 (:ٜٕٛ/ٙفي ترجمإ ص ر بن عبد الرحمن )د   رحمه اهلل قنل ابٍ 
وكههان أبههو يعمهه  ينسههبو فههي ىههذا الحههديث بعينههو إلهه  الضههعف، وأظههن أن ابههن »

الم ن  كان قد سمعو وبمغو أن ىذا الحديث يرويو عن م تهار بهن فمفهل َعبهد األعمه  
ن بهن أبهي المسهاور وأنكهره مهن حهديث ابهن إدريهس عهن م تهار إذ لهم يحد هو عهِن ابها

إدريس غير ص ر ىذا، ألن ابن إدريس أحد   ات النهاس، واَل يحتمهل أن يهروي م هل 
 «.ىذا عن الم تار، َوَعبد األعم  بن المساور يحتمل أن يرويو ألنو ضعيف

 [ ػثذ احلٍَذ تِ حبش اىؼغنشي.123]
فهههي ترجمهههإ محمهههد بهههن أحمهههد بهههن سهههييل البهههاىمي قييينل ابيييٍ دييي   رحميييه اهلل 

(ٜ/ٗ٘ٓ:) 
ذا كهههذاب عمههه  زحمويهههو، حهههين رو  عنهههو، عهههن َرهههِريك ىهههذا وابهههن سهههييل ىههه»

نمهها يههروي ىههذا الحههديث عههن َرههِريك قههوم ضههعفاء، وأصههم  مههن رو  ىههذا  الحههديث، وا 
الحههديث رههيخ صههال ، ُيَ ههال لههو:  ابههت بههن موسهه  كههوفي، وقههالوا: ارههتبو عميههو، رواه 

عههم  غيهره طب ههإ ضهعفاء: َعبههد الحميهد بههن بحهر العسههكري، َوَعبهد اهلل بههن رهبرمإ ابههن
َرِريك، وموس  بن ُمَحمد أبو الطاىر الم دسي، والعدوي، َحدثَ َنا عن الحسن بهن لهي 

 «.الواسطي، وكل ضعيف، وأما عن زحمويو باطل، فإن زحمويو   إ
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 [ ػثذ اىشمحِ تِ إعضاق تِ احلاسث اىن٘يف.124]
 (:ٔٚٔ/ٕفي ترجمإ إسحاة بن الحارث الكوفي )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

ذي قالو الُب اِرّي مهن ذكهر َعبهد الهرحمن ىهو َعبهد الهرحمن بهن إسهحاة وىذا ال»
  الكههوفي، ُيَكنثهه  أبهها رههيبإ، يحههدث عههن النعمههان بههن سههعد عههن عمههي، َعههن النبههي 

 «.بدحاديث اَل ُيتَاَبُ  َعمييا، وَعبد الرحمن أرير من أبيو إسحاة وأك ر روايإ
 [ ػثذ اىشمحِ تِ طاحل.125]

 (:ٗ٘٘/ٜفي ترجمإ موس  بن ع مان ) قنل ابٍ د   رحمه اهلل
ولموس  بن ع مان غير ما ذكرت، َوىو مهن الغهالين فهي جممهإ أىهل الكوفهإ، »

والراوي عنو َعبد الرحمن بن صال ، َوىو صدوة في رواياتو، إالث أنو غال في جممهإ 
 «.الكوفيين

 [ ػثذ اىشصٌٍ تِ صٌذ اىؼًَ.126]
 (:ٚٛ/٘مي )في ترجمإ زيد العقنل ابٍ د   رحمه اهلل 

 «.ولعل البالء فيو من ابنو َعبد الرحيم فإنو ضعيف م ل أبيو»
 [ ػثذ اىشصاق.127]

 (:ٖٗٗ/ٔفي ترجمإ أحمد بن األزىر )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
وَأُبو األزىر ىذا ربيو بصورة أىل الصدة عند الناس، وقد رو  عنو ال  هات »

زث ، من الناس زثاة مهن أىهل الصهدة، َوىهو وَأمثا ىذا الحهديث عهن َعبهد الهرث اة، فَعبهد الهرث
 «.ألنو ريعي ؛ينسب إل  التري ، فمعمو ربو عميو

 [ ػثذ اىغالً تِ زلَذ احلضشًٍ.128]
 (:ٖٔ٘/ٜفي ترجمإ محمد بن ك ير الفيري )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

 «.وىذا حديث منكر، َوَعبد السالم بن ُمَحمد الحضرمي ال يعرف»
 [ ػثذ اىؼضٌض.129]

 (:ٖٗ٘/ٕفي ترجمإ ب يإ بن الوليد )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
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وىذا بيهذا اإلسهناد ال يرويهو غيهر ب يهإ، َوىهو مهن األحاديهث التهي يحهدث بيها »
َبِ يإ َعن المجيولين، ألن َعبد اهلل مول  ع مان بن عفان، َوَعبد العزيهز المهَذْين ذكهرا 

 «.في ىذا اإلسناد ال ُيْعَرفان
 تِ ػثذ اىشمحِ اىثاىغً.[ ػثذ اىؼضٌض 131]

 (:ٜٖٛ/ٗفي ترجمإ  صيف الجزري )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
وَأُبو ُمَحمد السممي ىذا ىو عندي مروان بن رجاع، وَأُبو معمر ربما سهماه، »

ويحدث عنو أحمد بن مني  وزيهاد بهن أيهوب دلويهو وي هوالن: مهروان بهن رهجاع عهن 
معنا مههن أبههي َعُروبههإ جمعههو  صههيف وغيههره، ول صههيف نسههخ وأحاديههث ك يههرة، وسهه

ذا حدث عن  صيف   إ فال بدس بحدي و وبرواياتو إالث أن  ل صيف الجزري جزء ا، َوا 
يروي عنو َعبد العزيز بن َعبد الرحمن البالسي، ُيَكنث  أبها األصهبم فهإن رواياتهو عنهو 

 «.بواطيل والبالء من َعبد العزيز ال من  صيف
 سي.[ ػثذ اهلل تِ إتشإٌٍ اىغفا131]

 (:ٖ٘ٚ/ٓٔفي ترجمإ ىارون بن ىارون )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
وىههذا لعههل الههبالء فيههو مههن َعبههد اهلل بههن إبههراىيم الغفههاري ال مههن ىههارون بههن »
 «.؛ فإن عبد اهلل بن إبراىيم أضعف من ىارون بن ىارونىارون

 [ ػثذ اهلل تِ أتً تنش ادلقذًٍ.132]
 (:ٓٙٗ/ٔن محمد بن حرب )في ترجمإ أحمد بقنل ابٍ د   رحمه اهلل 

نثمههها يهههروي ىهههذا الحهههديث َعبهههد اهلل بهههن أبهههي بكهههر » وكهههذب عمهههي ال هههواريري، واِ 
الم دمي، َوىهو ضهعيف، عهن حمهاد بهن زيهد، فدلزقهو ىهو عمه  ال هواريري، وال هواريري 
  إ، والم دمي م  ضعفو أ طد عم  حماد بن زيد ف ال: عن  ابت، َعن َأَنس، وكان 

نثما ىو  ابت عن َعبد اهلل بن رباح، َعن أبي قتادةىذا الطرية أسيل عميو  «.، واِ 
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 [ ػثذ اهلل تِ إدسٌظ.133]
 (:ٜٕٛ/ٙفي ترجمإ ص ر بن عبد الرحمن )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

وكههان أبههو يعمهه  ينسههبو فههي ىههذا الحههديث بعينههو إلهه  الضههعف، وأظههن أن ابههن »
ار بهن فمفهل َعبهد األعمه  الم ن  كان قد سمعو وبمغو أن ىذا الحديث يرويو عن م ته

بهن أبهي المسهاور وأنكهره مهن حهديث ابهن إدريهس عهن م تهار إذ لهم يحد هو عهِن ابهن ا
إدريس غير ص ر ىذا، ألن ابن إدريس أحد   ات النهاس، واَل يحتمهل أن يهروي م هل 

 «.ىذا عن الم تار، َوَعبد األعم  بن المساور يحتمل أن يرويو ألنو ضعيف
 دلؤدب.[ ػثذ اهلل تِ حبش ا134]

 (:ٕٖ٘/ٖفي ترجمإ الحسن بن ربيب المؤدب )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
ا منكر، ولكن األول أنكر من ىهذا، وذاك أن األول رواه عهن مهروان » وىذا َأيض 

الفزاري عن َعبد الرحمن بن َعبد اهلل، ومهروان   هإ وىهذا رواه عهِن ابهن عيهاش، َعهن 
ر حديث الرهاميين ي مهط، واَل سهيما إذا َعبد الرحمن بن َعبد اهلل، وابن عياش في غي

 «.رواه عِن ابن عياش مجيول، َوَعبد اهلل بن بحر المؤدب مجيول
 [ ػثذ اهلل تِ تنش تِ ػثذ اهلل ادلضًّ.135]

 (:ٕٖٔ/ٕفي ترجمإ أسيد بن يزيد )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
سهماعيل وىذه األحاديث منكرة األسانيد ال أعمم رواىا إال أسيد بن يزيد ىذا و » ا 

بن أبي  الد عهن حميهد ال َأْعهرُف لهو غيهر ىهذا الحهديث، َوَعبهد اهلل بهن بكهر ىهو ابهن 
 «.اَعبد اهلل المزني عزيز الحديث جد  

 [ ػثذ اهلل تِ شربٍح اتِ ػٌ ششٌل.136]
فهههي ترجمهههإ محمهههد بهههن أحمهههد بهههن سهههييل البهههاىمي قييينل ابيييٍ دييي   رحميييه اهلل 

(ٜ/ٗ٘ٓ:) 
و، حهههين رو  عنهههو، عهههن َرهههِريك ىهههذا وابهههن سهههييل ىهههذا كهههذاب عمههه  زحمويههه»

نمهها يههروي ىههذا الحههديث عههن َرههِريك قههوم ضههعفاء، وأصههم  مههن رو  ىههذا  الحههديث، وا 
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الحههديث رههيخ صههال ، ُيَ ههال لههو:  ابههت بههن موسهه  كههوفي، وقههالوا: ارههتبو عميههو، رواه 
غيهره طب ههإ ضهعفاء: َعبههد الحميهد بههن بحهر العسههكري، َوَعبهد اهلل بههن رهبرمإ ابههن عههم 

بههن ُمَحمهد أبههو الطهاىر الم دسهي، والعههدوي، َحهدثَ َنا عههن الحسهن بههن  َرهِريك، وموسه 
 «.عمي الواسطي، وكل ضعيف، وأما عن زحمويو باطل، فإن زحمويو   إ

 [ ػثذ اهلل تِ ػثذ اىشمحِ أت٘ ط٘اىح األّظاسي.137]
 (:ٚٙٗ/ٜفي ترجمإ مسمم بن  الد الزنجي )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

إلسههناد، َوَعبههد اهلل بههن َعبههد الههرحمن ىههو أبههو طوالههإ وىههذا يرويههو مسههمم بيههذا ا»
 «.األنصاري عزيز الحديث جدا

 [ ػثذ اهلل تِ ػَشاُ، أت٘ ػيً اجلشراًّ.138]
فهههي ترجمههإ  إسهههماعيل بههن يعمهه  أبهههو أميههإ ال  فهههي قيينل ابييٍ ديي   رحمييه اهلل 

(ٕ/ٖٔٔ:) 
يث وعبد اهلل بن مروان قد كناه سهميمان بهن َعبهد الهرحمن فهي غيهر ىهذا الحهد»

ف هههال: أبهههو عمهههي الجرجهههاني وكهههان   هههإ، َوَعبهههد اهلل بهههن مهههروان ىهههذا ال نعرفهههو فهههي 
 «.الجرجانيين

 [ ػثذ اهلل تِ ػُ٘ اخلشاص.139]
 (:ٖٙ/ٗفي ترجمإ الحسين بن عمي بن األسود )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

وىههذا يعههرف بعبههد اهلل بههن عههون ال ههراز عههن ُمَحمههد بههن برههر، ولههم يههروه مههن »
وعهن ُمَحمهد بههن برهر ف هال: عهن مسهعر، َعههن َقتهاَدة، َعهن َأَنهس، َوىههو  ال  هات غيهره،

 «. طد، وقد ا تمفوا عم  مسعر في ىذا الحديث عم  ألوان
 [ ػثذ اهلل تِ ػٍغى تِ ػثذ اىشمحِ تِ أتً ىٍيى.141]

 (:ٜٖ٘/ٚفي ترجمإ عمر بن ربيب )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
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يههر ُعَمههر بههن رههبيب عههن َعبههد اهلل وىههذان الحههدي ان بإسههنادييما ال يروييمهها غ»
بههن عيسهه ، َوَعبههد اهلل بههن عيسهه  ىههو ابههن َعبههد الههرحمن بههن أبههي ليمهه ، َوىههو عزيههز ا

 «.الحديث
 [ ػثذ اهلل تِ زلَذ تِ عْاُ اى٘اعطً.141]

فهههي ترجمهههإ الحسهههن بهههن عمهههي بهههن صهههال  العهههدوي قييينل ابيييٍ دييي   رحميييه اهلل 
(ٖ/٘٘ٔ:) 

ان الواسهطي، عهن ُعَبيهد بهن عبيهدة أو وىذا يرويو َعبد اهلل بن ُمَحمهد بهن سهن»
غيره عهن حمهاد بهن زيهد، فدلزقهو العهدوي عمه  ابهن حسهاب، وابهن حسهاب   هإ، وابهن 

 «.سنان ىذا ليس بَرْيءٍ 
 [ ػثذ اهلل تِ زلَذ تِ ٌ٘عف تِ احلزاد.142]

 (:ٕٗ/ٚفي ترجمإ عبد اهلل بن أبان بن ع مان )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
اد باطههل، وكههان عنههد ىههذا الرههيخ عههن َعبههد اهلل بههن وىههذا الحههديث بيههذا اإلسههن»

ُمَحمد بن يوسف أحاديث لم وري غير ىذا مراىير، وىذا الحهديث منكهر عهن ال ثهْورّي 
 «.بيذا اإلسناد، والريخ مجيول واهلل أعمم

 [ ػثذ اهلل تِ ٗاقذ احلشاًّ.143]
 (:ٜٗٔ/ٗفي ترجمإ حنظمإ بن أبي سفيان )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

نمها ُأِتهَي مهن قبهل  وىذا» الحديث متنو غير محفوظ ولم يؤت من قبل حنظمهإ وا 
الراوي عنو أبو قتادة ىذا واسمو َعبد اهلل بن واقد الحراني وقهد ُتكِمهم فيهو، يهدتي ذكهره 
في بهاب العهين فهيمن اسهمو َعبهد اهلل، إالث أن أحمهد بهن حنبهل أ نه  عميهو وقهال: كهان 

فظههو في طهه ء، وىههذا الحههديث عنههدي رواه عههن رجههال  صههالحا، إالث أنههو يحمههل عمهه  ح
حنظمههإ توىمهها أن حنظمههإ حد ههو بيههذا ألن عامههإ مهها يههروي حنظمههإ مسههت يم ولحنظمههإ 

ذا حدث عنو   إ فيو مست يم الحديث  «.أحاديث صالحإ، َوا 
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 [ ػثذ اهلل تِ ٌضٌذ.144]
فهههي ترجمهههإ الحسهههن بهههن عمهههي أبهههو عمهههي الن عهههي قييينل ابيييٍ دييي   رحميييه اهلل 

(ٖ/٘ٙٛ:) 
ديث ىو ىذا ما رويتو مهن حهديث الوليهد بهن مسهمم وبرهر بهن بكهر ال مها والح»

رواه أبو األرنان عن َعبد اهلل بن يزيد عن اأَلْوزاِعهّي، َوَعبهد اهلل بهن يزيهد ىهذا أرجهو 
أنو ال بدس بو، وقد حدث عنهو جماعهإ مهن ال  هات م هل أبهي حهاتم الهرازي ويزيهد بهن 

 «.نان ال منوَعبد الصمد الدمر ي، والبالء من أبي األر
 [ ػثذ اهلل ٍ٘ىل ػخَاُ تِ ػفاُ.145]

 (:ٕٗ٘/ٕفي ترجمإ ب يإ بن الوليد )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
وىذا بيهذا اإلسهناد ال يرويهو غيهر ب يهإ، َوىهو مهن األحاديهث التهي يحهدث بيها »

َبِ يإ َعن المجيولين، ألن َعبد اهلل مول  ع مان بن عفان، َوَعبد العزيهز المهَذْين ذكهرا 
 «.في ىذا اإلسناد ال ُيْعَرفان

 [ ػثذ اى٘اصذ تِ تنري.146]
 (:ٙٙٗ/ٕفي ترجمإ بكير بن جعفر الجرجاني )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

قههال ابههُن َعههِدّي: ومسههجدي ىههذا ىههو مسههجده، وكههان أحههد الزىههاد، وحههدث عههن »
م اتههل بههن سههميمان بكتههاب تفسههير ال مسههِماَئإ، حههدث بههو عههن ُبَكيههر أحمههد بههن َيْحيهه  

لسههابري الجرجههاني، وحههدث ُبَكيههر ىههذا عههن عمههران بههن ُعَبيههد الضههبي، َوىههو جرجههاني ا
بغرائب، وحدث عن ال ثْورّي بغرائب سم  منو بجرجان، وحدث عن المغيرة بن موسه  
المزني البصري عن َسِعيد بن أبي َعُروبإ بَرْيٍء من تصانيفو، وسم  منو فيما أظن 

واحههد حههدث، عههن أبيههو، َعههن ال ثههْورّي بدحاديههث ال بجرجههان، ولههو ابههن ُيَ ههال لههو: َعبههد ال
 «.يتابعو أحد عميو، ولعبد الواحد ابن ُيَ ال لو: َعبد السالم كان يعظ في مسجد جده

 [ ػثذ اىٕ٘اب تِ اىضضاك.147]
 (:ٗٗٔ/ٓٔفي ترجمإ نعيم بن حماد )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 



 

  

 

 
                                             سانينمحمد محمد حمحمد  د/ مازن   الرواة الذين تكمم عنيم ابن عدي ضمن تراجم غيرىم في كتاب " الكامل في الضعفاء    

 

ٕٖٚ٘ 

حت  رواه َعبد الوىهاب وىذا الحديث كان يعرف بنعيم بن حماد بيذا اإلسناد، »
بن الضحاك وسويد األنباري وريخ  راسهاني، ُيَ هال لهو: أبهو صهال  ال راسهاني، عهن 
هها حيههث حههدث ورواه َعههن  عيسهه  بههن ُيههوُنس. وَأُبههو ُعَبيههد اهلل اتيههم بيههذا الحههديث َأيض 
َعمِّو، عن عيس . وقال لنا الفريابي: لما أردت ال روج إل  سويد، َقال لهي أبه  بكهر 

سههل سههويدا عههن ىههذا الحههديث، فوقفههو عميههو، فجئههت إلهه  سههويد فههدمم  عمهه   األعههين:
عيس  بن ُيوُنس ووقفو عميو، فدب . ورواه َعبد الوىاب بن الضحاك عن عيس  بن 
ُيوُنس كهذلك، وَأُبهو صهال  ال راسهاني، وكهان مهن قهدماء أصهحاب الحهديث، رواه عهن 

ا فيهو، وذاك ألن ىهذا الحهديث  عيس  بن ُيوُنس. َوَعبد الوىاب بن الضحاك اتيم َأيض 
 «.معروف بنعيم عن عيس  بن ُيوُنس

 [ ػثٍذ اهلل اىق٘اسٌشي.148]
 (:ٓٙٗ/ٔفي ترجمإ أحمد بن محمد بن حرب )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

نثمههها يهههروي ىهههذا الحهههديث َعبهههد اهلل بهههن أبهههي بكهههر » وكهههذب عمهههي ال هههواريري، واِ 
و عمه  ال هواريري، وال هواريري الم دمي، َوىهو ضهعيف، عهن حمهاد بهن زيهد، فدلزقهو ىه

  إ، والم دمي م  ضعفو أ طد عم  حماد بن زيد ف ال: عن  ابت، َعن َأَنس، وكان 
نثما ىو  ابت عن َعبد اهلل بن رباح، َعن أبي قتادة  «.ىذا الطرية أسيل عميو، واِ 

 [ ػثٍذ تِ إعضاق اىؼطاس.149]
 (:ٖٗٗ/٘ف )في ترجمإ سعد بن طريف اإلسكيقنل ابٍ د   رحمه اهلل 

ولههو لههم يههرو سههعد غيههر ىههذا الحههديث لحكههم عميههو بالضههعف، عمهه  أن ىههذا »
الحديث لم يروه عنو إالث سيف، وعن سهيف ُعَبيهد بهن إسهحاة، وجميعها ضهعاف، فهال 

 «.أدري البالء منيما أو منو
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 [ ػثٍذ تِ إعضاق اىؼطاس.151]
 (:ٚٔ/ٙفي ترجمإ سيف بن عمر )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

ديث منكههر موضههوع، وقههد اتفههة فههي ىههذا الحههديث  ال ههإ مههن الضههعفاء وىهذا حهه»
فرووه: ُعَبيد بن إسحاة الكوفي العطهار يم هب عطهار المطم هات ضهعيف، وسهيف بهن 
ُعَمر الضبي كوفي، وسعد اإلسكاف كوفي ضعيف َوىو أضهعف الجماعهإ، فهدر  واهلل 

 «.أعمم أن البالء من جيتو
 [ ػثٍذ تِ ٗاقذ.151]

فهههي ترجمههإ  إسهههماعيل بههن يعمهه  أبهههو أميههإ ال  فهههي مييه اهلل قيينل ابييٍ ديي   رح
(ٕ/ٖٕٔ:) 

وىذا الحديث ال أعمهم يرويهو عهن ىرهام بهن عهروة غيهر أبهي أميهإ بهن َيْعَمه ، »
ا في جممإ الضعفاء  «.وعبيد بن واقد ريخ بصري، َوىو َأيض 

 [ ػثٍذ سرو ٍِ َٕذاُ.152]
 (:ٜٖ٘/ٕفي ترجمإ ب يإ بن الوليد )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

 «.وعبيد رجل من ىمدان ريخ لب يإ مجيول»
 [ ػخَاُ اىثتً.153]

 (:ٕٙٗ/ٓٔفي ترجمإ يوسف بن الغرة )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
ويوسف بن الغرة لو غير ما ذكرت ريء يسير، ومها يرويهو يوسهف يحتمهل »

بههراىيم بههن  ، وا  ألنههو يههرو  عههن قههوم ىههذه األحاديههث وفههييم ضههعف م ههل ع مههان البُّههرِّيُّ
 «.مان أبو ريبإ، وسكين بن أبي سراج وليس بالمعروفع 

 [ ػخَاُ اىطٌ٘و.154]
فهههي ترجمهههإ رفيههه  بهههن ميهههران أبهههو العاليهههإ الريهههاحي قييينل ابيييٍ دييي   رحميييه اهلل 

(٘/ٔ٘:) 
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ورواه عن حكام عمي بن بحر البري، وىذا ال يرويو عن عنبسهإ غيهر حكهام، »
َنس بن مالك، رو  أبو العاليإ وع مان الطويل عزيز المسند إنما لو ىذا وآ ر َعن أَ 

ََ فهي الصههالة  الريهاحي حهدي  ا مرسهال حاكيهها عهن نفسهو ؛ أن أعمه  جههاء والنبهي 
مههن ضههحك أن يعيههد   ، فههدمر النبههي  فوقهه  فههي بئههر، فضههحك أصههحاب النبههي 

 «.الوضوء والصالة
 [ ػخَاُ تِ عؼٍذ احلَظً.155]

 (:ٛٗٙ/ٓٔصي )في ترجمإ يحي  بن ع مان الحمقنل ابٍ د   رحمه اهلل 
وليحي  بن ع مان أحاديث صالحإ عن ريوخ الرام، ولم أر أحد ا يطعهن فيهو »

غير ابن أبهي معرهر، َوىهو معهروف بالصهدة، وأ هوه َعْمهرو بهن ع مهان كهذلك، وَأُبهو 
ىمههام ع مههان بههن َسههِعيد بههن ك يههر بههن دينههار، وىههم مههن أىههل البيههت الحههديث بحمههص، 

 «.وليس بيم بدس
 هلل األٍ٘ي.[ ػخَاُ تِ ػثذ ا156]

فهههي ترجمهههإ سهههعيد بهههن ع بهههإ أبهههو الفهههت  الكهههوفي قييينل ابيييٍ دييي   رحميييه اهلل 
(٘/ٕ٘٘:) 

وىههذا ُيههْرَو  َعههن أبههي معاويههإ َعههِن اأَلْعَمههش، وعههن أبههي معاويههإ يعههرف بههدبي »
الصهمت اليهروي عنهو، وقهد سهرقو َعهن أبهي الصهمت جماعهإ ضهعفاء فهرووه َعهن أبهي 

معاويههإ فههرواه رههيخ ضههعيف ُي ههال لههو:  معاويههإ، وألههزة بيههذا الحههديث عمهه  غيههر أبههي
 «.ع مان بن َعبد اهلل األموي عن عيس  بن ُيوُنس عن اأَلْعَمش

 [ ػخَاُ تِ ػثذ اهلل اىطضاُ.157]
فهههي ترجمهههإ الحسهههن بهههن عمهههي بهههن صهههال  العهههدوي قييينل ابيييٍ دييي   رحميييه اهلل 

(ٖ/٘٘ٓ:) 
ههها بيهههذا اإلسهههناد موضهههوع، ورهههي و ع مهههان بهههن َعبهههد اهلل»  وىهههذا الحهههديث َأيض 
 «.مجيول
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 [ اىؼذٗي.158]
فهههي ترجمهههإ محمهههد بهههن أحمهههد بهههن سهههييل البهههاىمي قييينل ابيييٍ دييي   رحميييه اهلل 

(ٜ/ٗ٘ٓ:) 
وابهههن سهههييل ىهههذا كهههذاب عمههه  زحمويهههو، حهههين رو  عنهههو، عهههن َرهههِريك ىهههذا »

نمهها يههروي ىههذا الحههديث عههن َرههِريك قههوم ضههعفاء، وأصههم  مههن رو  ىههذا  الحههديث، وا 
وسهه  كههوفي، وقههالوا: ارههتبو عميههو، رواه الحههديث رههيخ صههال ، ُيَ ههال لههو:  ابههت بههن م

غيهره طب ههإ ضهعفاء: َعبههد الحميهد بههن بحهر العسههكري، َوَعبهد اهلل بههن رهبرمإ ابههن عههم 
َرهِريك، وموسه  بههن ُمَحمهد أبههو الطهاىر الم دسهي، والعههدوي، َحهدثَ َنا عههن الحسهن بههن 

 «.عمي الواسطي، وكل ضعيف، وأما عن زحمويو باطل، فإن زحمويو   إ
 ًٍ.[ اىؼشص159]

 (:ٕٜ/ٔفي الم دمإ )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
وىذا الحديث بيذا اإلسناد ال يرويو عن طمحإ بن مصرف غير الفزاري، وىذا »

الفزاري ىو ُمَحمد بن ُعَبيهد اهلل العرزمهي الكهوفي، ىكهذا ي بهر عنهو ُمَحمهد بهن سهممإ 
الحهديث عهن الحراني في ىذا الحديث وفهي غيهره، واَل يسهميو لضهعفو، واَل يهروي ىهذا 

 «.العرزمي، َوىو الفزاري إالث ُمَحمد بن سممإ الحراني.
 (:٘ٚ٘/ٕفي ترجمإ  ابت بن محمد الزاىد )قنل ابٍ د   رحمه اهلل ** َ 

واَل أعمم ىذا الحديث إال من روايإ  ابت عن ال ثْورّي، ولعمو ربو عمه   ابهت، »
رزمههي يحتمههل لضههعفو فمعههل الحههديث كههان عنههده عههن العرزمههي، َعههن أبههي الزبيههر، والع

فربو عميو فضم إليو ال ثهْورّي، فحمهل حهديث العرزمهي عمه  حهديث ال ثهْورّي، وىهذا مها 
 «.أت  بو عن ال ثْورّي بيذا اإلسناد غير  ابت

 (:ٕٙٔ/ٚفي ترجمإ عبد الرحمن بن ىانئ )قنل ابٍ د   رحمه اهلل **َ 



 

  

 

 
                                             سانينمحمد محمد حمحمد  د/ مازن   الرواة الذين تكمم عنيم ابن عدي ضمن تراجم غيرىم في كتاب " الكامل في الضعفاء    

 

ٕٖٜٚ 

 هل عهن ال ثهْورّي َعهن أبهي وىذا عن ال ثْورّي يرويو ال ثهْورّي بإسهناد آ هر، ولهم ي»
ها عنهدي حمهل حهديث العرزمهي عمه  حهديث  الزبير غيهر َعبهد الهرحمن ىهذا، وىهذا َأيض 

 «.ال ثْورّي، والعرزمي ضعيف يحتمل، وال وري ال يحتمل
 [ ػشفطح.161]

 (:ٕٙٛ/ٓٔفي ترجمإ الوليد بن عباد )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
، واَل يروي عنهو غيهر إسهماعيل بهن والوليد بن عباد عامإ ما يرويو قد ذكرتو»

هها، ورو  عههن الفضههل بههن صههال   عيههاش، والوليههد بههن عبههاد لههيس بههالمعروفين َأيض 
 «.وعرفطإ وليسا بمعروفين

 [ ػغو تِ عفٍاُ.161]
 (:ٕٖٔ/ٓٔفي ترجمإ أبو حنيفإ )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

جعفر ورواه كذلك عن وكي  ويزيد بن ىارون الحماني، َوُمحمد بن الحسن، وَ »
بههن عههون والم ههري وغيههرىم، واَل يحفههظ عههن عطههاء إالث مههن روايههإ َأِبههي حنيفههإ عنههو، 
وُرِوَي عن عسل عن عطاء مسندا وموقوفا، وعسل وَأُبو حنيفإ سهيان فهي الضهعف، 

 «.عم  أن عسال م  ضعفو أحسن ضبطا لمحديث منو
 [ ػفاُ.162]

 :(ٕٓٗ/ٚفي ترجمإ عمر بن مساور )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
وىهذا الههذي قههال ُمَحمههد بههن جههام : إن عفهان أ طههد، وعمههر بههن مسههاور جههاره، »

والذي قال: أ طد عفان ىو الذي أ طد، وعفان   إ، َوُمحمد بن جام  ضعيف، وكان 
 «.أبو َيْعَم  ال يحد نا عن ُمَحمد بن جام  إال وي ول: وكان ضعيفا

 [ ػيً تِ ٕاشٌ تِ اىربٌذ.163]
 (:ٕٔ/ٗي ترجمإ حسين األر ر )فقنل ابٍ د   رحمه اهلل 
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وىذا الحديث عن زيد بن أسمم عن أبيو َعمثهن يرويهو، يرويهو ابهن أبهي رافه ، »
، َوعمهي بهن ىارهم ىهو ابهن  َوىو ُمَحمهد بهن ُعَبيهد اهلل بهن أبهي رافه  مهول  النبهي 

 «.الَبِريد كوفي ك ير الروايإ عن ُمَحمد بن ُعَبيد اهلل ىذا في فضائل أىل البيت
 (:ٕٕٚ/ٜفي ترجمإ محمد بن سممإ )ابٍ د   رحمه اهلل  قنل**َ 

ومحمد بن سممإ لو أحاديث غير ذلك، وكان ممن يعد مهن مترهيعي الكوفهإ، »
ا  «.وعم  بن ىارم بن البريد من ريعتيم َأيض 

 [ ػَش تِ طثش.164]
 (:ٕٖٗ/ٚفي ترجمإ عمر بن عمرو )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

سهناد منكهر، وعمهر بهن صهب  فيهو ضهعف، إالث أن وىذا َعهِن اأَلْعَمهش بيهذا اإل»
 «.البالء من ُعَمر بن َعْمرو الذي رواه عن ُعَمر بن صب 

 [ ػَش تِ طٖثاُ.165]
 (:ٕٛٙ/ٗفي ترجمإ  الد بن يزيد العدوي )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

وىهذان الحهدي ان بيههذا اإلسهناد عههن زيهد بههن أسهمم َعههن أبهي صههال ، َعهن أبههي »
د بن يزيد عن ُعَمر بهن صهيبان عنهو، وأ هاف أن يكهون الهبالء مهن ىريرة يرويو  ال

 «.ُعَمر بن صيبان ألن ُعَمر أضعف من  الد
 (:ٜٕٓ/٘في ترجمإ سميمان بن كراز )قنل ابٍ د   رحمه اهلل **َ 

 «.والحديث األول عن ُعَمر بن صيبان يحتمل ألن ُعَمر ضعيف»
 [ ػَش تِ ٍ٘عى اى٘رًٍٖ.166]

 (:ٕٕٛ/ٓٔفي ترجمإ الوليد بن ال اسم )هلل قنل ابٍ د   رحمه ا
وىذه األحاديث غير محفوظإ التهي أمميتيها، ولهيس الهبالء مهن الوليهد، الهبالء »

 «.من ُعَمر بن موس ، فإنو في عداد من يض  الحديث
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 [ ػَشاُ تِ خاىذ.167]
فههي ترجمههإ  إسههماعيل بههن حمههاد بههن أبههي سههميمان قيينل ابييٍ ديي   رحمييه اهلل 

(ٕ/ٕٔٓ:) 
الحديث ال يرويهو غيهر معتمهر، َوىهو غيهر محفهوظ سهواء قهال: َعهن أبهي وىذا »

 «. الد أو عن عمران بن  الد جميع ا مجيوالن
 [ ػَشاُ تِ ٍغيٌ اىقظري.168]

 (:ٖٛ٘/٘في ترجمإ سويد بن عبد العزيز )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
وىذان الحدي ان عن عمران ال صير َوىو عمران بهن سهالم َوىهو بصهري، َوىهو »

 «.عزيز الحديث ال يحد يما عنو غير سويد
 [ ػَشٗ تِ األصٕش.169]

 (:ٕٙٛ/٘في ترجمإ سميمان بن عيس  ال راساني )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
نمها يهروي » ىذا عم  أ ر حديث الجارود، وىذا عهن ال ثهْورّي عهن بيهز باطهل، وا 

بهن األزىهر  ىذا الحديث جارود بن يزيد، وقد سرة مهن الجهارود ضهعفاء م هل َعْمهرو
 «.وغيره

 (:ٖٙٔ/ٖفي ترجمإ الجارود بن يزيد )قنل ابٍ د   رحمه اهلل **َ 
، ىو حديث كان يعرف بالجهارود عهن بيهز بهن حكهيم، وقهد «أترعون»وحديث »

وَرواه  سرقو منو غيره من الضعفاء َعْمرو بن األزىر الواسطي رواه عن بيهز كهذلك.
بيههز بههذلك، وجميعهها ُيَضههعثفان فههي  سههميمان بههن عيسهه  السههجزي، عههن ال ثههْورّي، عههن

 «.الحديث، وسرَقاه من الجارود
 [ ػَشٗ تِ دٌْاس.171]

 (:ٛٚٙ/ٓٔفي ترجمإ يزيد بن عياض )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
وىههذا عههن الههذي يحههدث عنههو َعْمههرو بههن دينههار عههن يزيههد بههن جعدبههإ بيههذا »

َعْمهرو   ههإ، الحهديث، ىهو يزيهد بههن عيهاض، وقهد رو  عنههو م هل َعْمهرو بههن دينهار، و 
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ويزيههد ضههعيف، وَعْمههرو أكبههر سههنا منههو، وأقههدم موتهها، وىههذا مههن روايههإ الكبههار عههن 
 «.الصغار

 [ ػَشٗ تِ دٌْاس قٖشٍاُ آه اىضتري.171]
 (:ٖٛٗ/٘في ترجمإ سعيد بن زيد )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

نما ىو َعْمرو بن » وىذا الحديث عندي ليس ىو عن َعْمرو بن دينار اْلَمكِّي وا 
نههار قيرمههان آل الزبيههر، َوىههو بصههري ضههعيف ولعههل بههالء ىههذا الحههديث منههو ال مههن دي

 «.َسِعيد بن زيد
 [ ػَشٗ تِ ػخَاُ احلَظً.172]

 (:ٛٗٙ/ٓٔفي ترجمإ يحي  بن ع مان الحمصي )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
وليحي  بن ع مان أحاديث صالحإ عن ريوخ الرام، ولم أر أحد ا يطعهن فيهو »

ر، َوىهو معهروف بالصهدة، وأ هوه َعْمهرو بهن ع مهان كهذلك، وَأُبهو غير ابن أبهي معره
ىمههام ع مههان بههن َسههِعيد بههن ك يههر بههن دينههار، وىههم مههن أىههل البيههت الحههديث بحمههص، 

 «.وليس بيم بدس
 [ ػَشٗ تِ ٕاشٌ اىثريٗتً.173]

 (:ٕٕٛ/٘في ترجمإ سميمان بن أبي كريمإ )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
مهها ذكههرت ولههيس بههالك ير، وعامههإ أحادي ههو  ولسههميمان بههن أبههي كريمههإ غيههر»

 «.مناكير ويرويو عنو َعْمرو بن ىارم البيروتي، وَعْمرو ليس بو بدس
 [ ػْثغح تِ ػثذ اىشمحِ.174]

 (:ٚٙٔ/ٚفي ترجمإ عبد الرحمن بن مسير )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
نمها ُأِتهَي مه» ن وىذه األحاديث لعمو لم يؤت من قبل َعبد الرحمن بهن مسهير، وا 

قبل عنبسإ بن َعبد الرحمن عهن موسه  بهن ع بهإ، ألن عنبسهإ ضهعيف، والحهدي ان 
عهن موسه  غيهر محفهوظين، والحهديث ال الهث قههد ُأِتهَي مهن قبهل عنبسهإ، َوُمحمهد بههن 

 «.زاذان وجميعا ضعيفان
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 [ ػُ٘ تِ صٍاُ.175]
فههههي ترجمههههإ عبههههد العزيههههز بههههن عبههههد اهلل ال ررههههي قيييينل ابييييٍ ديييي   رحمييييه اهلل 

(ٛ/ٖٖٛ:) 
َحهدثَ َنا أحمهد بهن َعْمهرو بهن  ون بن حيان عررون حدي  ا بدسانيد م تمفإ.ولع»

الزيب ي بيا، عن الحسن بن مدرك، عن َعبد العزيز، عن عون بن حيان، وعون بن 
حيهان عزيههز المسههند جههدا، ولههم يكتههب بنسهه إ عههِن ابههن حيههان ىههذه األحاديههث إالث عههن 

 «.الزيب ي
 [ ػٍغى تِ ٌّ٘ظ.176]

 (:ٖٕٖ/ٙفي ترجمإ طمحإ بن عمرو )مه اهلل قنل ابٍ د   رح
وطمحإ بن َعْمرو ىذا قد حدث عنو قوم   ات م ل عيس  بن ُيوُنس وصهدقإ »

بن  الد وجماعإ معيما بدحاديث صالحإ، وعامهإ مها يهرو  عنهو ال يتابعونهو عميهو، 
 «.وىذه األحاديث التي أمميتيا لو عامتيا مما فيو نظر

 (:٘ٛٗ/ٓٔترجمإ يونس بن أبي إسحاة )في قنل ابٍ د   رحمه اهلل **َ 
سهرائيل بهن » ويونس بن أبي إسحاة لهو أحاديهث حسهان، ورو  عنهو النهاس وا 

سهرائيل، وعيسه ، أ هوان وىهم مهن أىهل بيهت  ُيوُنس ابنو، وعيس  بن ُيهوُنس ابنهو، وا 
 «.العمم والروايات، وحديث الكوفإ يدور عمييم

 [ غاىة تِ ػثٍذ اهلل.177]
 (:ٕٔٙ/ٓٔفي ترجمإ يحي  بن حورب )هلل قنل ابٍ د   رحمه ا

ويحي  بن حورب غير معروف، ولم أر من يرو  عنو غير م مد بن مالهك، »
وىذان الحدي ان َعن َيْحي  عن غالب، وعبهاد بهن ك يهر، وجميعها ضهعيفين، فهال أدري 

 «.ُأِتَي من َيْحي  بن حورب أو منيما
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ٕٚٗٗ 

 [ فتش تِ عيٌَ٘ٔ.178]
 (:ٚٛٗ/٘ترجمإ سعيد بن مسممإ بن ىرام )في قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

سههمعت أبهها َعُروبههإ ي ههول: فههت  بههن سههممويإ رههيخ لنهها كههان يحههدث َعههن أبههي »
 «.معاويإ الضرير بدحاديث لم نعرفيا وأنا راك في أمره

 [ اىفضو تِ طاحل.179]
 (:ٕٙٛ/ٓٔفي ترجمإ الوليد بن عباد )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

بهن ايو قد ذكرتو، واَل يروي عنو غير إسهماعيل والوليد بن عباد عامإ ما يرو »
هها، ورو  عههن الفضههل بههن صههال   عيههاش، والوليههد بههن عبههاد لههيس بههالمعروفين َأيض 

 «.وعرفطإ وليسا بمعروفين
 [ اىفضو تِ ػطٍح.181]

 (:ٖ٘ٔ/٘في ترجمإ سالم الطويل )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
لههبالء فههي ىههذا ورو  ىههذا ُمَحمههد بههن الفضههل بههن عطيههإ عههن أبيههو، ولههيس ا»

الحديث من سالثم، إنما الهبالء فيهو مهن الفضهل بهن عطيهإ ألنهو ضهعيف وابنهو ُمَحمهد 
 «.أضعف منو

 [ اىقاعٌ تِ ٍطٍة.181]
 (:ٕٚ٘/ٖفي ترجمإ الحسن بن عمرو بن سيف )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

وىذه األحاديث َعهِن ال اسهم بهن مطيهب يروييها عنهو الحسهن بهن َعْمهرو ىهذا، »
 «.بن مطيب عزيز الحديثوال اسم 

 [ مخري تِ قاسّٗذا.182]
 (:ٖٛ٘/ٛفي ترجمإ فضيل بن سميمان )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

، َوىو عزيهز الحهديث ال أعمهم يرويهو اوىذا الحديث من حديث ك ير بن قاروند»
 «.عن ك ير غير فضيل ىذا
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ٕٚٗ٘ 

 [ ميخً٘ تِ ػَشٗ.183]
د الهههرحمن اإلحتيهههاطي فهههي ترجمهههإ الحسهههن بهههن عبهههقييينل ابيييٍ دييي   رحميييه اهلل 

(ٖ/ٕ٘ٗ:) 
 أَلن الهرحمن َعبهد بهن الحسن من ال َعْمرو بن كم وم من فيو البالء لعل وىذا»
 «.بمعروف ليس كم وم

 [ ٍؤٍو تِ ػثذ اىشمحِ.184]
فهههي ترجمههههإ زكريههها بههههن يحيههه  أبههههو يحيههه  الوقههههار قييينل ابيييٍ دييي   رحمييييه اهلل 

(٘/ٕٔٛ:) 
َيْحيهه  الوقههار ومؤمههل فيههو  وىههذان الحههدي ان يروييمهها مؤمههل وعههن مؤمههل أبههو»

ا منو ا ضعف ولعل البالء َأيض   «.َأيض 
 [ ٍاىل تِ ٍغ٘ه.185]

فههههي ترجمههههإ عبههههد الههههرحمن بههههن مالههههك بههههن مغههههول قيييينل ابييييٍ ديييي   رحمييييه اهلل 
(ٚ/ٖٔ٘:) 

َوَعبد الرحمن بن مالك لو أحاديث عن أبيهو غرائهب حسهان، ووالهده مالهك مهن »
 «.فو يكتب حدي وأفاضل ريوخ الكوفيين، َوَعبد الرحمن م  ضع

 [ ٍثاسك تِ فضاىح.186]
 (:ٜٕٓ/٘في ترجمإ سميمان بن كراز )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

 «.ال بدس بو اوالحديث ال اني ال يحتمل عن مبارك بن فضالإ ألن مبارك  »
 [ زلَذ اخلضاػً.187]

فهههي ترجمهههإ رفيههه  بهههن ميهههران أبهههو العاليهههإ الريهههاحي قييينل ابيييٍ دييي   رحميييه اهلل 
(٘/ٔٚ:) 
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ٕٚٗٙ 

ُمحمد ال زاعي ىذا ىو من مجيولي مرايخ ب يإ وي ال: عن َبِ يثهإ فهي ىهذا وَ »
هها عههن الحسههن  الحههديث عههن ُمَحمههد بههن رارههد عههن الحسههن، َوُمحمههد بههن رارههد َأيض 

 «.مجيول
 [ زلَذ تِ أتً محٍذ.188]

 (:ٚٗ٘، ٙٗ٘/ٜفي ترجمإ موس  بن وردان )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
ن وردان ؛ الحههديث األول: َعههن َأَنههس ال وىههذه ال ال ههإ أحاديههث عههن موسهه  بهه»

الحههديث ال ههاني: عههن  يرويههو عههن موسهه  غيههر ُمَحمههد بههن أبههي حميههد، َوُمحمههد لههين.
موس  بن وردان، َعن أبي ىريرة، يرويو ابن ُجَريج، َعن إبراىيم بهن ُمَحمهد بهن أبهي 
عطههاء، َوىههو إبههراىيم بههن أبههي َيْحيهه ، حههدث عنههو ابههن ُجههَريج بيههذا الحههديث وغيههره، 

براىيم لين.و  ها  ا  والحديث ال الث: عن موس  بهن وردان، َعهن أبهي ىريهرة، يرويهو َأيض 
 «.ُمَحمد بن أبي حميد، َوىو لين.

 (:ٕٚٗ/ٓٔفي ترجمإ وىب بن وىب )قنل ابٍ د   رحمه اهلل **َ 
ومحمد بن أبهي حميهد أحهد مهن ي بهل بهو أبهو الب تهري، يهروي عنهو البواطيهل، »

ا، ويم ب بحماد أب  حميدعم  أن ابن أبي حميد ىو لين   «.َأيض 
 [ زلَذ تِ إعضاق اىثيخً.189]

 (:ٜٕٙ/ٗفي ترجمإ  الد بن سعد )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
وىههذا ال أعرفههو إالث مههن ىههذا الطريههة، َوُمحمههد بههن إسههحاة البم ههي لعههل الههبالء »

 «.منو فإن ما يرويو ال يتابعو الناس عميو
 زلَذ تِ احلاسث.[ 191]

فهههي ترجمهههإ محمهههد بهههن عبهههد الهههرحمن بهههن البيممهههاني رحميييه اهلل قيينل ابيييٍ دييي   
(ٜ/ٜٔٗ:) 

وىههذه األحاديههث مهه  غيرىهها التههي يروييهها ابههن البيممههاني، عههن أبيههو، عههِن ابههن »
ُعَمر، وابن عباس، وكل ما ُرِوَي عِن ابن البيممهاني فهالبالء فيهو مهن ابهن البيممهاني، 
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ذا رو  عههِن ابههن البيممههاني ُمَحمههد بههن الحههارث ىههذا فجميعهها ضههعيفان: ُمَحمههد بههن  َوا 
 «.الحارث، وابن البيمماني، والضعف عم  حدي يما بين

 [ زلَذ تِ اىغَاك )زلَذ تِ طثٍش صإذ اىن٘فٍني(.191]
 (:ٛ٘ٗ/ٖفي ترجمإ الحسن بن دينار )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

وىذان الحدي ان عزيزان في حديث الحسن، َعن أبي ىريهرة وب اصهإ قهد رواه »
دينار ُمَحمد بن السماك، وابن السماك ىهو ُمَحمهد بهن صهبي  زاىهد الكهوفيين عِن ابن 

 «.عزيز المسند
 [ زلَذ تِ اىطفٍو.192]

 (:ٜ٘ٔ/ٙفي ترجمإ ربيب بن ريبإ )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
وىههذا لههم أكتبههو إال عههن ال طههان، وكههان يحفظههو حفظهها، وىههذا حههديث عجههب، »

المعروف، فههال أدري الههبالء منههو أو مههن َوُمحمههد بههن الطفيههل الههذي رواه عنههو لههيس بهه
غيره، وربيب بن ريبإ إنما قيل لو ال طيب لفصاحتو، وكان ينادم  مفاء بني أميإ، 

 «.ولو أحاديث غير ما ذكرتو
 [ زلَذ تِ اىفضو تِ ػطٍح.193]

 (:ٕٚ٘/ٛفي ترجمإ الفضل بن عطيإ )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
ُمَحمههد بهههن الفضهههل أحاديهههث  ولمفضههل بهههن عطيهههإ أحاديههث، ورو  عنهههو ابنهههو»

 «.مناكير، والبالء من ابنو ُمَحمد، والفضل  ير من ابنو ُمَحمد
 (:ٖ٘ٔ/٘في ترجمإ سالم الطويل )قنل ابٍ د   رحمه اهلل **َ 

ورو  ىههذا ُمَحمههد بههن الفضههل بههن عطيههإ عههن أبيههو، ولههيس الههبالء فههي ىههذا »
ضهعيف وابنهو ُمَحمهد  الحديث من سالثم، إنما الهبالء فيهو مهن الفضهل بهن عطيهإ ألنهو

 «.أضعف منو
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 [ زلَذ تِ اى٘ىٍذ.194]
 (:ٖٔٔ/ٖفي ترجمإ الجراح بن المنيال )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

وىذا الحديث منكر عِن الزُّْىرّي َعن َأَنس، لم يوصمو إال ُمَحمد بن الوليهد عهن »
يد َوىهو ربابإ، َوُمحمد بن الوليد ضعيف يسرة الحديث وقد ذكرتو عن ُمَحمد بن ُعبَ 

صهههدوة، مرسهههال، وىهههذا الحهههديث موصهههولو ومرسهههمو منكهههر والهههبالء فيهههو مهههن أبهههي 
 «.العطوف

 [ زلَذ تِ متٌٍ اىْٖشيً.195]
فهههي ترجمهههإ الحسهههن بهههن عمهههي بهههن صهههال  العهههدوي قييينل ابيييٍ دييي   رحميييه اهلل 

(ٖ/٘٘ٙ:) 
بهراىيم » بهن اوىذان الحدي ان موضوعان عم  أىل البيت، َوُمحمد بهن صهدقإ وا 

 «.حمد بن تميم ال يعرفونسميمان َومُ 
 [ زلَذ تِ راتش احليثً.196]

 (:ٕ٘٘/ٕفي ترجمإ تمام بن نجي  األسدي )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
واَل أعمم رو  عن الحسهن غيهر تمهام بهن نجهي ، وعهن تمهام ُمَحمهد بهن جهابر »

الحمبي، وليس بالمعروف، وعن ُمَحمد بن جابر غير أبي نعيم الحمبي وي ال: إن أبها 
م ىذا جرجاني، واسمو ُعَبيد بن ىرام سكن حمب، ورو  ىذا الحديث عهن برهير نعي

 «.بن إسماعيل أيضا عن تمام بن نجي ، َوىو في الجممإ منكر
 [ زلَذ تِ راٍغ.197]

 (:ٕٓٗ/ٚفي ترجمإ عمر بن مساور )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
اره، وىهذا الههذي قههال ُمَحمههد بههن جههام : إن عفهان أ طههد، وعمههر بههن مسههاور جهه»

والذي قال: أ طد عفان ىو الذي أ طد، وعفان   إ، َوُمحمد بن جام  ضعيف، وكان 
 «.اأبو َيْعَم  ال يحد نا عن ُمَحمد بن جام  إال وي ول: وكان ضعيف  
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ٕٜٚٗ 

 [ زلَذ تِ صزاد تِ سشذٌِ.198]
 (:ٖٔٓ/ٖفي ترجمإ حجاج بن رردين بن سعد )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

ذكههرت، وكههان نسههل ِرْرههِدين قههد  صههوا بالضههعف، ولحجههاج أحاديههث غيههر مهها »
ِرْرههِدين ضههعيف وابنههو حجههاج ىههذا ضههعيف، ولمحجههاج ابههن ُيَ ههال لههو: ُمَحمههد ضههعيف، 
ولمحمد ابن ُيَ ال لهو: أحمهد بهن ُمَحمهد بهن الحجهاج بهن ِرْرهِدين ضهعيف، وقهد مضه  

 «.اسمو فيمن اسمو أحمد
 [ زلَذ تِ محضج.199]

 (:ٕٓٔ/٘زيد بن رفي  ) في ترجمإقنل ابٍ د   رحمه اهلل 
ذا رو  عنهو   ههإ فهال بههدس » ولزيهد بهن رفيهه  غيهر مهها ذكهرت ولهيس بههالك ير، َوا 

بحدي و، فدما إذا رو  عنهو م هل حمهزة الجهزري فهإن حمهزة ضهعيف، واَل يعتبهر حدي هو 
بروايتههو عنههو، والحههديث اخ ههر رواه عنههو ُمَحمههد بههن حمههزة، وابههن حمههزة ىههذا لههيس 

 «.بالمعروف
 محٍذ. [ زلَذ ت211ِ]

 (:ٖٖ٘/ٚفي ترجمإ عمر بن ىارون )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
وىذا الحديث يعهرف بعفهان البم هي عهن ُعَمهر بهن ىهارون عهن ُرهْعَبإ، وو هب »

 «.عميو ابن حميد، رواه عن ُعَمر بن ىارون، وكان و ابا
 (:ٖٛٙ/ٛفي ترجمإ كنانإ بن جبمإ )قنل ابٍ د   رحمه اهلل **َ 

ص بههن َعبههد اهلل عههِن ابههن طيمههان، وأتهه  بههو عنههو وىههذا الحههديث يعههرف بحفهه»
 «.كنانإ، َعم  أن الراوي عنو ُمَحمد بن حميد لعمو أضعف من كنانإ

 (:٘ٓٔ/ٓٔفي ترجمإ ميران بن أبي عمر )قنل ابٍ د   رحمه اهلل **َ 
وىهذا عههن َعْمهرو بههن قهيس المالئههي لهم أروه إالث عههن ميهران، َعههن أبهي سههنان »

عههن ميهران إالث ال ميههل يرويهو عههن ميههران بهن حميههد، وابههن عنهو، وكههل ىهذه األحاديههث 
 «.حميد لو رغل في نفسو مما رماه الناس، وميران عم  كل األحوال  ير منو
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 [ زلَذ تِ داٗد تِ دٌْاس.211]
 (:ٕٗ٘/ٚفي ترجمإ عبيد اهلل بن عبد اهلل العتكي )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

بدة ال داحي غير معروف، وأحمد وىذه األحاديث مناكير كميا، وسعدان بن ع»
ا، وري نا ُمَحمد بن داود بن دينار كان يكذب  «.بن إسحاة بن ُيوُنس ال يعرف َأيض 

 [ زلَذ تِ ساشذ.212]
فهههي ترجمهههإ رفيههه  بهههن ميهههران أبهههو العاليهههإ الريهههاحي قييينل ابيييٍ دييي   رحميييه اهلل 

(٘/ٔٚ:) 
ِ يثهإ فهي ىهذا َوُمحمد ال زاعي ىذا ىو من مجيولي مرايخ ب يإ وي ال: عن بَ »

هها عههن الحسههن  الحههديث عههن ُمَحمههد بههن رارههد عههن الحسههن، َوُمحمههد بههن رارههد َأيض 
 «.مجيول

 [ زلَذ تِ صاراُ.213]
 (:ٚٙٔ/ٚفي ترجمإ عبد الرحمن بن مسير )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

نمها ُأِتهَي مهن » وىذه األحاديث لعمو لم يؤت من قبل َعبد الرحمن بهن مسهير، وا 
د الرحمن عهن موسه  بهن ع بهإ، ألن عنبسهإ ضهعيف، والحهدي ان قبل عنبسإ بن َعب

عهن موسه  غيهر محفهوظين، والحهديث ال الهث قههد ُأِتهَي مهن قبهل عنبسهإ، َوُمحمهد بههن 
 «.زاذان وجميعا ضعيفان

 [ زلَذ تِ صٌاد.214]
 (:ٓٗ٘/ٕفي ترجمإ ب يإ بن الوليد )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

ل: حههديث منكههر، َوُمحمههد بههن زيههاد وسههدلت أبهها ُزْرَعههإ عههن ىههذا الحههديث ف هها»
 «.معروف ال يربو حدي و

 [ زلَذ تِ صٌاد األذلاًّ.215]
 (:ٖٗ٘/٘في ترجمإ سميم بن ع مان )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
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وىذه األحاديث التي ذكرت عن سميم بن ع مان عن ُمَحمد بن زياد اَل ُيَحهدُِّث »
زياد األليهاني ىهو مهن   هات أىهل بيا عن ُمَحمد بن زياد غير سميم ىذا، َوُمحمد بن 

نمها أنكروىها عمه  سهميم ألنهو رو  عهن ُمَحمهد  الرام رو  عنو ال  ات مهن النهاس، وا 
بن زياد، َوُمحمد من   اتيم وسميم معهروف بيهذه األحاديهث، ومها أظهن أن لهو غيرىها 

 «.إالث اليسير من الحديث
 [ زلَذ تِ عٖو تِ ػغنش.216]

مهههإ الحسهههن بهههن ع مهههان بهههن زيهههاد التسهههتري فهههي ترجقيينل ابيييٍ دييي   رحميييه اهلل 
(ٖ/ٖ٘ٙ:) 

وىذا الحديث إنما يرويو أحمد بن عيس  ال راب التنيسهي عهن َعبهد اهلل بهن »
يوسف عن إسماعيل بن عياش، َعن  ور عن  الهد بهن معهدان عهن معهاذ بهن جبهل، 
واَل أعمم حدث بو غير أحمد بن عيس ، وىذا الحديث عِن ابهن عسهكر عهن يزيهد بهن 

ِو، عِن ابن عياش، َعن َيْحي ، عن أبيو، َعهن أبهي ىريهرة لهم يحهد نا بهو غيهر َعبد َربِّ 
الحسن بن ع مان، وابن عسكر   إ وأحمد بن عيس  ال راب قهد ت هدم كالمنها فيهو، 

 «.وجمي  اإلسنادين باطمين
 [ زلَذ تِ شؼٍة.217]

 (:ٖٙٗ/ٗفي ترجمإ داود بن عمي بن عباس )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
 «.ويو عن داود ُمَحمد بن ُرَعيب، َوُمحمد بن ُرَعيب ىذا ال أعرفووىذا ير »

 [ زلَذ تِ شؼٍة تِ شات٘س.218]
 (:ٜٕٖ/ٙفي ترجمإ طمحإ بن زيد )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

ن كههان الههراوي عنههو صههدقإ بههن َعبههد اهلل » وىههذا الحههديث بيههذا اإلسههناد باطههل، وا 
 «.ضعيف، وابن رابور   إ وقد رو  عنو
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 َذ تِ طذقح اىؼْربي.[ زل219]
فهههي ترجمهههإ الحسهههن بهههن عمهههي بهههن صهههال  العهههدوي قييينل ابيييٍ دييي   رحميييه اهلل 

(ٖ/٘٘ٙ:) 
بهراىيم » بهن اوىذان الحدي ان موضوعان عم  أىل البيت، َوُمحمد بهن صهدقإ وا 

 «.سميمان َوُمحمد بن تميم ال يعرفون
 [ زلَذ تِ ػثذ اىشمحِ.211]

 (:ٖٜ/ٔفي الم دمإ )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
وىذا الحديث ال يرويهو بيهذا اإلسهناد غيهر َبِ يهإ، َعهن ُمَحمهد، َوُمحمهد الكهوفي »
 «.و ب يإ ف ال: ُمَحمد بن َعبد الرحمن، َوىو مجيولبربما نس

 [ زلَذ تِ ػثذ ادليل.211]
 (:ٖٔٛ/ٙفي ترجمإ عبد اهلل بن محرر )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

بن اِن الزُّْىرّي إال ابن محرر َوُمحمد وىذا بيذا اإلسناد منكر، ال أعمم يرويو ع»
 «.َعبد الممك، وجميعا ضعيفان

 [ زلَذ تِ ػثٍذ.212]
 (:ٖٔٔ/ٖفي ترجمإ الجراح بن المنيال )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

وىذا الحديث منكر عِن الزُّْىرّي َعن َأَنس، لم يوصمو إال ُمَحمد بن الوليهد عهن »
الحديث وقد ذكرتو عن ُمَحمد بن ُعَبيد َوىهو  ربابإ، َوُمحمد بن الوليد ضعيف يسرة

صهههدوة، مرسهههال، وىهههذا الحهههديث موصهههولو ومرسهههمو منكهههر والهههبالء فيهههو مهههن أبهههي 
 «.العطوف

 [ زلَذ تِ ػثٍذ تِ صغاب.213]
فهههي ترجمهههإ الحسهههن بهههن عمهههي بهههن صهههال  العهههدوي قييينل ابيييٍ دييي   رحميييه اهلل 

(ٖ/٘٘ٔ:) 
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طي، عهن ُعَبيهد بهن عبيهدة أو وىذا يرويو َعبد اهلل بن ُمَحمهد بهن سهنان الواسه»
غيره عهن حمهاد بهن زيهد، فدلزقهو العهدوي عمه  ابهن حسهاب، وابهن حسهاب   هإ، وابهن 

 «.سنان ىذا ليس بَرْيءٍ 
 [ زلَذ تِ ػيً تِ خيف.214]

 (:ٕٔ/ٗفي ترجمإ حسين األر ر )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
مهي بهن وىذا الحديث يرو  من ىذا الطرية، ويرويو ىهذا الرهيخ ُمَحمهد بهن ع»

 مههف، َوُمحمههد بههن عمههي ىههذا عنههده مههن ىههذا الضههرب عجائههب، َوىههو منكههر الحههديث 
 «.والبالء فيو عندي من ُمَحمد بن عمي بن  مف

 [ زلَذ تِ ػٍغى تِ مسٍغ.215]
 (:ٕٔ٘، ٕٓ٘/ٜفي ترجمإ محمد بن أبي الزعيزعإ )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

قميهل، واَل أعمهم يرويهو  وابن أبي الزعيزعإ ىذا لو غيهر مها ذكهرت مهن الحهديث»
عنو غير ابن سمي  ىذا، وابن سمي  ال بدس بو دمر ي، وابن أبي الزعيزعهإ عامهإ 

 «.ما يرويو َعمثن رواه ما اَل ُيتَاَبُ  َعميو
 [ زلَذ تِ مخري.216]

 (:ٕٖٓ/ٗفي ترجمإ  الد بن عمرو األموي )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
ر عن ال ثْورّي ليذا الحديث، فإن ابن ك ير واَل أدري ما أقول في روايإ ابن ك ي»

 «.  إ وىذا الحديث عن ال ثْورّي منكر
 [ زلَذ تِ ٌّ٘ظ اىنذميً.217]

 (:ٖٔٛ/ٗفي ترجمإ  ميفإ بن  ياط )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
 «.إنما يروي عن عمي المديني الكديمي، والكديمي ال ريء»

 [ ٍشٗاُ اىفضاسي.218]
 (:ٕٗٚ/ٜفي ترجمإ محمد بن حسان ) قنل ابٍ د   رحمه اهلل
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وىههذان الحههدي ان لمحمههد بههن حسههان ىههذا، ولههيس بمعههروف، ومههروان الفههزاري »
 «.يروي عن مرايخ غير معروفين، منيم ىذا ُمَحمد بن حسان

 [ ٍغشٗس تِ ػثذ اىشمحِ.219]
 (:ٖٛٗ/ٖفي ترجمإ الحسن بن عمارة )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

أيوب بن سويد ال من الحسهن، أَلن ىهذا الحهديث  وىذا الحديث البالء فيو من»
عِن ابن أبي نجي  غير محفهوظ، والحهديث األول عهن حميهد األعهرج لهيس بمحفهوظ، 
ولعل البالء فيو عن مسروح بن َعبد الرحمن ال من الحسن بهن عمهارة ألن مسهروحا 

 «.مجيول
 [ ٍغيَح تِ اىظيت.221]

 (:ٖٓٗ/٘مان ال  في )في ترجمإ سالم بن سميقنل ابٍ د   رحمه اهلل 
ا يرويو سالم عن مسممإ بن الصمت، ومسممإ ليس بالمعروف»  «.وىذا َأيض 

 [ ٍغيَح تِ ػيً.221]
 (:ٜٙٗ/ٛفي ترجمإ عبد المتعال بن طالب )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

وىذا الذي ذكره في ىذه الحكايهإ أن ابهن وىهب رواه عهن َعْمهرو بهن الحهارث، »
نمهها رواه عههن  عههن إسههماعيل بههن أبههي  الههد، لههم يههروه ابههن وىههب ىههذا عههن َعْمههرو، وا 

 «.مسممإ بن عمي، َعن إسماعيل بن أبي  الد، ومسممإ ضعيف، وَعْمرو   إ
 [ ٍظؼة تِ إتشإٌٍ اجلًْٖ.222]

 (:ٙٙ/ٓٔفي ترجمإ م مد بن  فاف )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
ا عن غير الزُّْىرّي، وِىرام بن عروة، عهن عهروة» ، عهن عائرهإ، وقد ُرِوَي َأيض 

فدمهها حههديث الزُّْىههرّي يرويههو رههيخ لههيس بههالمعروف، ُيَ ههال لههو: مصههعب بههن إبههراىيم 
 «.الجيني، عن ابن ُجَريج عنو
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 [ ٍؼاٌٗح تِ حيٍى.223]
 (:ٖٔٛ/ٛفي ترجمإ عبد الرزاة بن عمر )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

زثاة بن ُعَمر عِن الزُّْىرّي غير حديث، اَل ُيتَابَ » ُ  َعميهو، وقهد رو  َعبهد ولعبد الرث
زثاة ىههذا عههِن الزُّْىههرّي عههن سههالم، عههن أبيههو، َعههن النبههي  حههديث الغههار، وىههذا   الههرث

معههروف برههعيب بههن أبههي حمههزة عههِن الزُّْىههرّي، وقههد ُرِوَي عههن معاويههإ بههن َيْحيهه  عههِن 
 «.ظالزُّْىرّي، ومعاويإ ضعيف، وقد ُرِوَي عِن ابن ُعَيينإ عِن الزُّْىرّي وليس بالمحفو 

 [ ٍؼشٗف تِ أتً ٍؼشٗف اىثيخً.224]
 (:ٚ٘ٔ/ٛفي ترجمإ عمي بن جميل الرقي )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

وىذا لم يدت بو عن جرير بيذا اإلسناد غير عمي بن جميل، وحمف عميو أن »
جريرا حد و، وقد سرقو من عمي بن جميل رجهل ُيَ هال لهو: معهروف بهن أبهي معهروف 

 «.عروفالبم ي، ومعروف ىذا غير م
 [ ٍؼيى تِ ٕاله.225]

 (:ٕ٘ٔ/ٚفي ترجمإ عبد الرحمن بن مالك )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
وىذا الحديث بيذا اإلسناد ال يرويو َعِن اأَلْعَمش غير َعبد الرحمن بن مالك، »

ا، ومعم  في الضعف أرر مهن َعبهد الهرحمن  ومعم  بن ىالل رواه َعِن اأَلْعَمش َأيض 
 «.بن مالك

 ش تِ أتً ػثذ اىشمحِ.[ ٍؼ226َ]
 (:ٕٔ/ٓٔفي ترجمإ مبرر بن عبيد )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

وىذا عن الن عي غير محفوظ، يروييا غير مبرر بن ُعَبيهد عهن معمهر ىهذا، »
 «.ومعمر ىذا مجيول
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 [ ٍقاتو تِ عيٍَاُ.227]
 (:ٕٓٔ/ٔفي الم دمإ )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

رو  إالث عهن م اتهل عنهو، وم اتهل ىهو ابهن وىذا الحديث عن ابن ِسيِرين ال ُيه»
 «.سميمان صاحب التفسير، ضعيف

 [ ٍْظ٘س تِ عيَح.228]
 (:ٜٙ٘/٘في ترجمإ سفيان بن محمد الفزاري )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

فسواه سفيان الفزاري ىذا ف ال: عن جعفر بن ُمَحمهد، عهن أبيهو، عهن جهابر، »
ل، وسميمان   هإ ومنصهور ال بهدس ورواه عن منصور بن سممإ عن سميمان بن بال 

نما يروي جعفر بن ُمَحمد عن جماعإ من أىل بدر عن النبي   «. بو، وا 
 [ ٍ٘عى تِ ػثٍذج.229]

 (:ٖٙٚ/ٙفي ترجمإ عبد اهلل بن عبيدة )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
ولعبد اهلل بن عبيدة غير ما ذكرت من أحاديث، واَل أعمم يروي عنهو إال أ هوه »

 «.دة، وجميعا يتبين عم  حدي يما الضعفموس  بن عبي
 (:ٖٙ/ٓٔفي ترجمإ ميسرة بن عبد ربو )قنل ابٍ د   رحمه اهلل **َ 

وىذه األحاديث ال ال إ عن ال ثْورّي عهن سهييل منكهرة، وميسهرة ىهذا جمه  فهي »
ي ىو ربذي، وعباد ىو ابن ك ير الرممي، والربذىذه األحاديث بين عباد، وال وري، وال

ي، كميههم ضههعفاء، وي مطههون فههي ىههذه ربههذدة، وميسههرة، وعبههاد، والموسهه  بههن عبيهه
 «.األحاديث، وفيما ىو أرر منو، وال وري ال يحتمل، َوىو باطل عنو

 [ ٍ٘عى تِ زلَذ أت٘ اىطإش ادلقذعً.231]
فهههي ترجمهههإ محمهههد بهههن أحمهههد بهههن سهههييل البهههاىمي قييينل ابيييٍ دييي   رحميييه اهلل 

(ٜ/ٗ٘ٓ:) 
حهههين رو  عنهههو، عهههن َرهههِريك ىهههذا  وابهههن سهههييل ىهههذا كهههذاب عمههه  زحمويهههو،»

نمهها يههروي ىههذا الحههديث عههن َرههِريك قههوم ضههعفاء، وأصههم  مههن رو  ىههذا  الحههديث، وا 
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ٕٚ٘ٚ 

الحههديث رههيخ صههال ، ُيَ ههال لههو:  ابههت بههن موسهه  كههوفي، وقههالوا: ارههتبو عميههو، رواه 
غيهره طب ههإ ضهعفاء: َعبههد الحميهد بههن بحهر العسههكري، َوَعبهد اهلل بههن رهبرمإ ابههن عههم 

ن ُمَحمهد أبههو الطهاىر الم دسهي، والعههدوي، َحهدثَ َنا عههن الحسهن بههن َرهِريك، وموسه  بهه
 «.عمي الواسطي، وكل ضعيف، وأما عن زحمويو باطل، فإن زحمويو   إ

 [ ادلغٍة تِ ششٌل.231]
 (:ٕٔٓ/٘في ترجمإ سميمان بن أرقم )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

 «.انمن الُمَسيثب بن َرِريك، فإنو أرر من سميم فيو البالءلعل »
 [ ادل٘قشي.232]

 (:ٛٗ٘/ٜفي ترجمإ موس  بن محمد بن عطاء )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
وىذا حديث  ابت بن موس ، عن َرِريك، سرقإ منو موسه  ىهذا مه  جماعهإ »

ضههعفاء، وَأُبههو طههاىر م دسههي، رو  عههن الُمههَوقثِرّي، عههِن الزُّْىههرّي، َعههن َأَنههس أحاديههث 
اديث عِن الزُّْىرّي من أبي الطاىر، إنما الهبالء مهن مناكير، وليس البالء في ىذه األح

 «.الُمَوقثِرّي، والُمَوقثِرّي وَأُبو طاىر ىذا ضعيفان
 [ اىْضش تِ مشٍو.233]

فهههي ترجمهههإ أحمهههد بهههن معاويهههإ بهههن بكهههر البهههاىمي قييينل ابيييٍ دييي   رحميييه اهلل 
(ٔ/ٖٜٙ:) 

عميو، ولهم وىذا الحديث بيذا اإلسناد باطل، َوىو حانث في يمينو الذي حمف »
 «.يرو ىذا الحديث عن النضر غير أحمد ىذا، والنضر   إ

 [ اىْضش تِ طإش.234]
في ترجمإ سويد بن إبراىيم، أبو حاتم، صاحب الطعام قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

(٘/ٕ٘ٚ:) 
وىذا يعرف بصفوان بن عيس  عن سويد، والنضر بن طاىر سرقو منو ألنهو »

 «.معروف في جممإ من يسرة الحديث
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 [ ّؼٌٍ تِ ادل٘سع.235]
فهههي ترجمههإ أرهههعث بههن سههعيد، أبهههو الربيهه  السهههمان قيينل ابييٍ ديي   رحمييه اهلل 

(ٕ/ٕٙٓ:) 
وأرهعث ىهذا إنمها يعنههي أبهو الربيه  السههمان وىهذا الحهديث قههد سهرقو مهن أبههي »

الربيهه  السههمان جماعههإ ضههعفاء مههنيم: نعههيم بههن مههورع ويع ههوب بههن الوليههد األودي 
 «.مويحي  بن ىارم الغساني وغيرى

 [ ّ٘س تِ أتً ٍشٌٌ.236]
 (:ٖٗٚ/٘في ترجمإ سمم بن سالم ال راساني )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

وىذان الحدي ان لعل الهبالء فييمها مهن نهوح بهن أبهي مهريم، َوىهو أبهو عصهمإ »
 «.المروزي قاضييا فإنو أضعف من سمم بن سالم

 [ ٕاسُٗ تِ مخري.237]
 (:ٕٖٗ/ٓٔن عطيإ الباىمي )في ترجمإ يوسف بقنل ابٍ د   رحمه اهلل 

وىذا رواه سالم الطويهل عهن ىهارون بهن ك يهر، ورواه ال اسهم بهن الحكهم عهن »
 «.ىارون بن ك ير بيذا اإلسناد فضائل ال رآن، وىارون مجيول ال يعرف

 [ ٕاسُٗ تِ زلَذ.238]
 (:ٜ٘/ٓٔفي ترجمإ مجار  بن عمرو )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

 «.فوىارون بن محمد ىذا ال يعر »
 [ ٕشاً تِ صغاُ.239]

 (:ٕٙٔ/ٕفي ترجمإ إسحاة بن نجي  الممطي )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
 «.وىذان الحدي ان منكران عن ىرام، وِىرام ىو ابن حسان، َوىو   إ»

 [ ٕشاً تِ ػَاس.241]
 (:ٖٜٕ/٘في ترجمإ سميمان بن أحمد الواسطي )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
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ٕٜٚ٘ 

ن ىهذا الحهديث ىهو حهديث وىذا الحديث قد بينت في ذ» كر زىيهر بهن ُمَحمهد، وا 
ىرام بن عمار، وسمعو منو َيْحي  بن َمِعين، وبينت أن جماعهإ ضهعفاء سهرقوا مهن 
ىرام ىذا الحديث فحد وا بو عن الوليد، ولم يحدث بيذا عن الوليد   هإ غيهر ىرهام 

 «.بن عمارا
 [ اذلٍخٌ تِ ػثذ اهلل.241]

الحسهههن بهههن عمهههي بهههن صهههال  العهههدوي فهههي ترجمهههإ قييينل ابيييٍ دييي   رحميييه اهلل 
(ٖ/٘٘ٚ:) 

وىذا عن عمي بن موس  الرضا قد رواه عنو أبهو الصهمت وداود بهن سهميمان »
الغازي ال زويني، َوعمي بن األزىر السر سي وغيهرىم، وىهؤالء أرهير مهن الييه م بهن 

 «.َعبد اهلل الذي رو  عنو العدوي أَلن اليي م مجيول
 [ اذلٍخٌ تِ ػذي.242]

 (:ٖٗٗ/ٖفي ترجمإ الحسن بن عمارة )   رحمه اهلل قنل ابٍ د
وقهد ، وىذا ال يعرف إال بالحسن بن عمهارة عهن عهدي بهن  ابهت بيهذا اإلسهناد»

بهن ارواه اليي م بن عدي عن ُرْعَبإ، والركين بن الربي  عن عدي بن  ابت، والييه م 
 «.اعدي ال يعتمد عم  رواياتو َعن َمن رو  عنيم ألنو ضعيف جد  

 اى٘ىٍذ تِ ػثذ اهلل تِ مجٍغ.[ 243]
فههي ترجمههإ  ابههت بههن الوليههد بههن عبههد اهلل بههن جميهه  قيينل ابييٍ ديي   رحمييه اهلل 

(ٕ/ٖ٘ٚ:) 
ول ابت أحاديث ليس بالك يرة، والوليد بن عبد اهلل بن جميه  أبهوه أك هر حهدي  ا »

 «.منو
 [ حيٍى تِ إتشإٌٍ اىغيًَ.244]

 (:ٖٙٗ/ٕد )في ترجمإ بكر بن الررو قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
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ٕٚٙٓ 

وىههذا الحههديث ال أعمههم رواه عههن ال ههوري غيههر بكههر بههن الرههرود ويحيهه  بههن »
 «.إبراىيم السممي، وىذا ريخ غير معروف

 [ حيٍى تِ احلغِ.245]
 (:ٓٔٗ/ٜفي ترجمإ محمد بن المغيرة )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

حسهن، وىذا باطل، واَل أدري البالء من ُمَحمد بهن المغيهرة أو مهن َيْحيه  بهن ال»
فإن َيْحي  بن الحسن غير معروف، وقد رأيت لمحمد بن المغيرة ما يتيم فيو غير ما 

 «.ذكرت
 [ حيٍى تِ ّظش تِ صارة.246]

 (:ٙٛٔ/ٓٔفي ترجمإ نصر بن حاجب )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
ونصر بن حاجب ىذا لو أحاديث عمن يروييا، َوىو أبو َيْحيه  بهن نصهر بهن »

هها حههدي  ا منكههرا حاجههب، وابنههو َيْحيهه  أحسهه ن حههاال منههو، عمهه  أن نصههرا لههم يههرو َأيض 
 «.فدذكره

 [ حيٍى تِ ٕاشٌ اىغغاًّ.247]
فهههي ترجمههإ أرهههعث بههن سههعيد، أبهههو الربيهه  السهههمان قيينل ابييٍ ديي   رحمييه اهلل 

(ٕ/ٕٙٓ:) 
وأرهعث ىهذا إنمها يعنههي أبهو الربيه  السههمان وىهذا الحهديث قههد سهرقو مهن أبههي »

: نعههيم بههن مههورع ويع ههوب بههن الوليههد األودي الربيهه  السههمان جماعههإ ضههعفاء مههنيم
 «.ويحي  بن ىارم الغساني وغيرىم

 [ ٌضٌذ تِ أتً ٍاىل.248]
 (:ٜٕ٘/ٗفي ترجمإ  الد بن يزيد بن أبي مالك )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

ول الد بن يزيد غير مها ذكهرت مهن الحهديث، وعنهد سهميمان بهن َعبهد الهرحمن »
بن ارام بن  الد األزرة عنو كتاب، وأبوه يزيد عنو كتاب مسائل، عن أبيو، وعند ى

أبي مالك ف يو دمرة ومفتييم، ولو مسائل ك يرة، ولهم أر مهن أحاديهث  الهد ىهذا إال 
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ٕٚٙٔ 

كههل مهها يحتمههل فههي الروايههإ، أو يرويههو ضههعيف عنههو، فيكههون الههبالء مههن الضههعيف ال 
 «.من

 [ ٌضٌذ تِ عْاُ.249]
 (:ٖٔٙ/ٜالرقي ) في ترجمإ محمد بن أيوبقنل ابٍ د   رحمه اهلل 

ويزيد بن سهنان الرىهاوي، ُيَكنثه  أبها فهروة لهو حهديث ك يهر عهن مرهايخ يهروي »
 «.عنيم ك ير ا، ومن حدي و صدر صال  مما ال يواف و ال  ات عميو

 [ ٌضٌذ تِ عْاُ، أت٘ فشٗج اىشٕاٗي.251]
فههههي ترجمههههإ عبههههاد بههههن صههههييب، أبههههو بكرالكميبههههي قيييينل ابييييٍ ديييي   رحمييييه اهلل 

(ٚ/ٕٛٚ:) 
، لهم يحهدث عنهو ضهعيفُبو فروة ىذا المذكور ىو يزيهد بهن سهنان الرىهاوي وأَ »

 «.ُرْعَبإ غير ىذا الحديث
 [ ٌضٌذ تِ ػثذ ادليل.251]

 (:ٕٗٙ/ٓٔفي ترجمإ يحي  بن يزيد بن عبد الممك )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 
َيْحي  بن يزيد بن َعبد الممك ىذا لو غير ما ذكهرت، وىوضهعيف ووالهده يزيهد »

والضههعف عمهه  أحادي ههو التههي أمميههت، والههذي لههم أممههو بههين، وعامتيهها غيههر ضههعيف، 
 «.محفوظإ

 [ ٌؼق٘ب تِ اى٘ىٍذ األصدي.252]
فهههي ترجمههإ أرهههعث بههن سههعيد، أبهههو الربيهه  السهههمان قيينل ابييٍ ديي   رحمييه اهلل 

(ٕ/ٕٙٓ:) 
وأرهعث ىهذا إنمها يعنههي أبهو الربيه  السههمان وىهذا الحهديث قههد سهرقو مهن أبههي »

عههإ ضههعفاء مههنيم: نعههيم بههن مههورع ويع ههوب بههن الوليههد األودي الربيهه  السههمان جما
 «.ويحي  بن ىارم الغساني وغيرىم

 [ ٌ٘عف تِ اىغفش ماتة األٗصاػً.253]
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ٕٕٚٙ 

فههي ترجمههإ محمههد بههن معاويههإ، أبههو عمههي النيسههابوري قينل ابييٍ دي   رحمييه اهلل 
(ٜ/ٖٜٚ:) 

ه عنهو وىذا منكر، وروي عن اأَلْوزاِعّي عن عطاء، عِن ابن عبهاس ىهذا، روا»
 «.يوسف بن السفر كاتب اأَلْوزاِعّي َوىو ضعيف

 [ ٌّ٘ظ تِ خثاب.254]
 (:ٔٛ٘/ٚفي ترجمإ عمرو بن مجم  )قنل ابٍ د   رحمه اهلل 

وىذه األحاديث ال ال إ ليونس بن  باب بدسانيدىا ال أعمم يروييا عن ُيوُنس »
 «.غير َعْمرو بن مجم ، عم  أن ُيوُنس بن  باب ضعيف م مو

 
 .اوآ ر   هلل أوال   والحمد

 


