
دراسة حول قول أبي زرعة في سنن ابن ماجه
للدكتور سعدي الهاشمي

أستاذ مساعد بكلية الحديث بالجامعة
:ابن ماجه

.ه209هو المام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه الربعي القزويني الحافظ، ولد سنة 
وصفه أبو يعلى الخليلي بقوله: ابن ماجه ثقة كبير متفق عليه، محتج به، لفه معرففة وحففظ،
ل إلفى العراقييفن - وله مصنفات في السنن والتفسير والتاريفخ، وكفان عارففا بهفذا الشفأن، ارتح

.1البصرة والكوفة – ومكة والشام ومصر
وقال عنه الحافظ ابن كثير: صاحب كتاب السنن المشهورة وهي دالففة علففى عملففه وعلمففه،

، وكانت وفاته لثمان بقين من رمضان سنة2وتبحره واطلعه، واتباعه للسنة في الصول والفروع
.3ه 273

منزلة سنن ابن ماجه بين الكتب الستة:
 - علماء الشرق والغرب، ولم4قال الحافظ السلفي: اتفق على صحتها - أي الكتب الخمسة

يضموا إليها سنن ابن ماجه لتأخر مرتيتها عنها، وأول من جعلها سادس الكتب الستة الحففافظ أبففو
كتابه507الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد القيسراني المقدسي المتففوفى سففنة  في  ه 

.5(أطراف الكتب الستة)، ورسالته (شروط الئأمة الستة)

، والمنتخب من الرشاد في علماء9/531، وتهذيب التهذيب ج 2/636انظر تذكرة الحفاظ ج   1
قزوين. 

.11/52انظر البداية والنهاية لبن كثير ج   2
انظر المصادر السابقة.  3
أي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائأي وجامع الترمذي . والمراد بالصحة،  4

 62صحة أصولها. انظر التقييد واليضاح ص 
- أ-) حيث نسبه ابن عساكر الدمشقي لبي65انظر البحر الذي زخر في شرح ألفية الثر ورقة (  5

الفضل إضافته للكتب الستة. 



ه في كتابه (الكمال600ثم تابعه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 
فففي أسففماء الرجففال)، ثففم تابعهمففا أصففحاب كتففب الطففراف وأسففماء الرجففال، والمتففأخرون فففي
تصانيفهم، وإنما قدم هؤلء سنن ابن ماجة على الموطأ لكثرة زوائأده على الكتب الخمسة بخلف
الموطأ؛ فإن أحاديثه - إل القليفل منهفا - موجفودة فففي الكتفب الخمسفة مندمجفة فيهفا، فهفذا هفو

.6السبب في عدهم السادس سنن ابن ماجة دون الموطأ
ّد بعض الحفاظ موطأ مالك في درجة الصحيحين، بل منهم من قدمه على الصحيحين، وقد ع

ه.543ه، والمام أبو بكر بن العربي المتوفى سنة 463كالمام ابن عبد البر المتوفى سنة 
.7وقال ابن حجر: لم يرو - أي المام مالك - فيه إل الصحيح عنده

ومن الذين قدموا الموطأ على سنن ابففن ماجففة أبففو الحسففن أحمففد بففن رزيففن السرقسففطي
ه في كتابه (التجريد في الجمع بين الصحاح)، وتابعه على ذلك أبو السعادات535المتوفى سنة 

.8ه وكذا غيره606مبارك بن محمد المشهور بابن الثير الجزري المتوفى سنة 
ومن الحفاظ من عد سادس الكتب كتاب الدارمي.

قال طاهر الجزائأري: ولما كففان ابفن ماجفة قفد أخفرج أحففاديث عفن رجفال متهميفن بالكففذب
وسرقة الحاديث، قال بعضففهم: ينبغففي أن يجعففل السففادس كتففاب الففدارمي؛ فففإنه قليففل الرجففال
الضعفاء، نادر الحاديث المنكرة والشاذة، وإن كانت فيه أحاديث مرسلة وموقوفة؛ فهو مففع ذلففك

. 9أولى منه
.10وقال الذهبي: سنن أبي عبد الله كتاب حسن لول ما كدره أحاديث واهية ليست بالكثيرة

وقال الحافظ ابن رجب عند كلمه عن طبقات الرواة عففن الزهففري فففي الطبقففة الخامسففة:
ولين كفالحكم اليلفي، وعبفد القفدوس بفن حفبيب، ومحمفد بفن سفعيد قوم من المتروكين والمجه
م يخفرج لهفم الترمفذي ول أبفو داود ول النسفائأي، ويخفرج المصلوب، وبحفر السفقاء ونحفوهم؛ فل
لبعضهم ابن ماجة، ومن هنا نزلت درجة كتابه عن بقيفة الكتففب، ولففم يعففده مفن الكتففب المعتففبرة

.11سوى طائأفة من المتأخرين
وقال الحافظ ابن حجر: كتابه في السنن - أي ابن ماجة - جامع جيد، كثير البواب والغرائأب،
وفيه أحاديث ضعيفة جدا، حتى بلغني أن السري كان يقول: مهما انفرد بخبر، فيه أحففاديث كففثيرة
منكرة، والله تعالى المستعان، ثم وجدت بخط الحافظ شمس الدين محمد بن علي الحسيني مففا

،12لفظه: سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول: كل ما انفرد به ابن ماجففة فهففو ضففعيف
يعني: وكلمه هو ظاهر كلم شيخه.

.13لكن حمله على الرجال أولى، وأما حمله على أحاديث فل يصح
عدد كتب سنن ابن ماجة، وأبوابه، وأحاديثه:

.14قال الذهبي: عدد كتب سننه - أي ابن ماجة - اثنان وثلثون كتابا
: في السنن ألف وخمس مائأة باب، وجملففة مففا15وقال أبو الحسن القطان صاحب ابن ماجة

.16فيها أربعة آلف حديث
ولقد قام الستاذ المحقق محمد فؤاد عبد الباقي - رحمه الله – بإحصففاء أحففاديث سففنن ابففن

) أربعففة آلف وثلثمائأففة وواحففد وأربعففون4341ماجة بصورة علمية متقنة؛ فكان جملففة أحاديثهففا (
) اثنان وثلثة آلف حديث أخرجها أصحاب الكتب الخمسففة كلهففم3002حديثا، من هذه الحاديث (

) ألف وثلثمائأة وتسعة وثلثون حديثا هي الزوائأد على1339أو بعضهم، وباقي الحاديث وعددها (
ما جاء بالكتب الخمسففة، وهففذه الزوائأففد هففي الففتي عففرض لهففا الحففافظ الشففهاب البوصففيري فففي

) أربعمائأففة وثمانيففة وعشففرون حففديثا رجالهففا ثقففات428، ومن هذه الزوائأففد (17(مصباح الزجاجة)

.153انظر توجيه النظر ص   6
.9ص تعجيل المنفعة انظر   7
.153انظر توجيه النظر ص   8
 حيث ذكر السبب في تأخر المسانيد35- 34 ومقدمة ابن الصلح ص 153انظر توجيه النظر ص   9

عن مرتبة الكتب الخمسة ومنها مسند الدارمي، وانظر كلم ابن رشيد في حاشية سنن النسائأي ج
1/11.

.2/636انظر تذكرة الحفاظ ج  10
. ومحمد بن سعيد المصلوب لم ينفرد ابن ماجة بإخراج حديثه294انظر شرح علل الترمذي ص   11

ًا الترمذي في الجامع. انظر: ميزان العتدال  ج . وخلصة تهذيب3/561في السنن بل شاركه أيض
2/407الكمال ج

وقال ابن حجر في الفهرسة: إنه قال الحافظ المزي: إن الغالب فيما انفرد به ابن ماجة  12
.1/223الضعف. انظر توضيح الفكار للمير الصنعاني ج 

- أ-) (قال65، وفي البحر الذي زخر للسيوطي ورقة (532- 9/531انظر: تهذيب التهذيب ج   13
الحافظ ابن حجر فيما كتبه بخطه على حاشية الكتاب: مراده –  أي المزي -  من الرجال ل من

الحاديث فإن في أفراده صحاحا) اه.
.2/636انظر تذكرة الحفاظ ج   14
هو الحافظ المام القدوة أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر القزويني، محدث قزوين  15

.857- 3/856ه). انظر تذكرة الحفاظ ج 345- 254وعالمها (
.2/636انظر تذكرة الحفاظ ج   16
(مصباح الزجاجة في زوائأد ابن ماجة) لحمد بن أبي بكر ابن إسماعيل الكناني البوصيري  17

) وقد اطلعت عليه. وانظر442توجد نسخة منه في دار الكتب المصرية رقم (حديث ه، 840المتوفى سنة 



) ثلثففة613) تسعة وتسعون ومائأة حففديث؛ حسففنة السففناد، ومنهففا (199صحيحة السناد، ومنها (
.18عشر وستمائأة حديث؛ ما بين واهية السناد أو منكرة أو مكذوبة

) سففبعة37تبين لنا من خلل إحصففاء السففتاذ محمففد ففؤاد أن عففدد كتففب سففنن ابففن ماجففة (
.19) حديثا4341) بابا، وعدد أحاديثه (1515وثلثون كتابا عدا المقدمة، وعدد أبوابه (

ويبدو أن الختلف في عدد الحاديث نجم عن اختلف النسخ؛ فالنسخة التي كانت عنففد أبففي
الحسن القطان تختلف من حيث عدد البواب والحاديث عففن النسففخ الففتي طبعففت ووقففف عليهففا

 ولعل أبا الحسن القطان - رحمه الله - لففم يففدخل مقدمففة سففنن20الستاذ محمد فؤاد عبد الباقي
ابن ماجة ضمن أحاديث الكتب الخرى ابتداء من كتاب الطهارة وسننها حتى نهايففة كتففاب الزهففد،

) حديثا يبقففى الفففرق بيففن العففدد الففذي ذكففره266ولو أسقطنا أحاديث المقدمة والتي مجموعها (
) حديثا، ولعل تعبير ابن القطففان - وجملففة75فؤاد عبد الباقي وبين ما ذكره أبو الحسن القطان (

ة حفتى نهايفة ن المقدم ما فيها – يدل على أنه لم يذكرها بالضبط والدقفة حفديثا حفديثا؛ ابتفداء م
كتاب لزهد.

وكذلك يقال عن البواب؛ فالفرق بين عدد البواب الففتي ذكرهففا فففؤاد عبففد البففاقي وبيففن مففا
) أربعففة24) خمسة عشر بابا؛ عد فؤاد عبد البففاقي فففي المقدمففة (15ذكره أبو الحسن القطان (

وعشرين بابا.
أما عدد الكتب ففيه اختلف كذلك؛ فففذكر الففذهبي أنهففا (اثنففان وثلثففون) كتابففا، بينمففا عففددها
حسب إحصاء فؤاد عبد الباقي (سبعة وثلثون) كتابا، ولففو وقففف السففتاذ فففؤاد عبففد البففاقي علففى
نسخة متقنة مروية بالسند الصحيح عن المام ابن ماجة لكان عمله أكمل في خدمة هذا المصففدر

السادس للسنة النبوية، ويزيل هذا الختلف الواقع في عدد الكتب وكذا البواب والحاديث.
قول أبي زرعة في سنن ابن ماجة : 

قال ابن ماجة: عرضت هذه السنن على أبي زرعة؛ فنظر فيها وقال: أظن إن وقع هففذا فففي
أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو أكثرها، ثم قال: (لعل ل يكون فيه تمام ثلثين حديثا مما فففي

.21إسناده ضعف)
وعقب الحافظ الذهبي على هذا القول في سير أعلم النبلء بقوله: (وقول أبي زرعة لعل ل
يكون فيه تمام ثلثين حديثا مما في سنده ضعف، أو نحو ذلك - إن صح- كأنما عنى بثلثين حففديثا،

.22الحاديث المطرحة الساقطة، وأما الحاديث التي ل تقوم بها حجة فكثيرة نحو اللف..)
ونقل ابن الوزير في (تنقيح النظار) كلم الذهبي هذا وعقب عليه بقفوله: (إنمفا أراد الفذهبي
تقليل الحاديث الباطلة، وأما الحاديث الضعيفة في عرف أهففل الحففديث ففيففه قففدر ألففف حففديث

.23منها - كما ذكر في النبلء في ترجمة ابن ماجة - وقدر الباطلة بعشرين حديثا)

أما الشق الول من كلم أبي زرعة وهو: (أظن إن وقع هذا فففي أيففدي النففاس تعطلففت هففذه
ه507الجوامع أو أكثرها)؛ فأراد به - والله أعلم - ما ذكره ابففن طففاهر المقدسففي المتففوفى سففنة 

من (حسن الترتيب، وغزارة البواب، وقلة الحاديث، وتففرك التكففرار، ول يوجففد فيففه مففن النففوازل
24والمقاطيع والمراسيل..)

وقففال الحففافظ ابففن حجففر: (كتففابه فففي السففنن - أي ابففن ماجفة - جففامع جيففد، كففثير البفواب
.25والغرائأب، وفيه أحاديث ضعيفة جدا..)

وقال صديق حسن خان عند كلمه عن سنن ابن ماجة: (وفي الواقع؛ الففذي فيففه مففن حسففن
الترتيب وسرد الحاديث بالختصار من غير تكرار ليس في أحد من الكتب، وقففد شففهد أبففو زرعففة

.26على صحته)
ولعل المام الرازي - أبو زرعة - أراد بالجوامع التي صنفها الحفففاظ فففي بلد الففري وقزويففن

 وأفرد هذه الزوائأد أيضا نور الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن.1 ط1/380تاريخ التراث العربي ج
باسم زوائأد على الكتب الخمسة. توجد نسخة منه في الصفية رقمه 807سليمان الهيثمي المتوفى سنة 

.  1/380). انظر تاريخ التراث ج 410(حديث 
.1520- 2/1519انظر سنن ابن ماجة ج   18
.2/1524انظر سنن ابن ماجة ج   19

ه وعليها1313اعتمد الستاذ فؤاد عبد الباقي على نسخة مطبوعة بالمطبعة العلمية بمصر سنة   20
ه.1138حاشية المام أبي الحسن محمد بن عبد الهادي الحنفي نزيل المدينة المنورة المتوفى سنة 

وهذه النسخة - كما يقول فؤاد عبد الباقي - لم يراع فيها شيء من الدقة، ل في تحري صحة المتن
ول في أسماء رجال السند. 

 ميلدية، نصفها في المطبع الفاروقي في الدهلي بالهند1847والمطبوعة الثانية طبعت سنة 
بتصحيح مولنا مولوي طاهر، والنصف الخر في مطبع مجتبائأي في الدهلي بالهند بتصحيح مولوي

عبد الحد.
ولعل أصح النسخ المروية عن ابن ماجة هي النسخة التي تداولتها أيدي الحفاظ المتقنين من

) بدار الكتب المصرية.522المقادسة وغيرهم طبقة بعد طبقة، والمحفوظة بالخزانة التيمورية (رقم 
، وفي معجم البلدان لياقوت الحموي في مادة(قزوين) (عرضت2/636انظر تذكرة الحفاظ ج   21

هذه النسخة)، وزاد في الخبر بعد قوله في إسناده ضعف (أو قال عشرين أو نحو هذا الكلم).
انظر سير أعلم النبلء النسخة المصورة المحفوظة في معهد المخطوطات بجامعة الدول  22

العربية.
.1/223انظر توضيح الفكار لمعاني تنقيح النظار للمير الصنعاني ج   23



وطبرستان وتلك البلدن، ويؤيد هذا ما قاله ابن طاهر المقدسي عند ذكره سنن ابن ماجة، يقففول
ابن طاهر: (وهذا الكتاب وإن لم يشتهر عند أكثر الفقهاء فإن له بالري وما والها من ديار الجبففل

.27وقوهستان ومازندان وطبرستان شأن عظيم؛ عليه اعتمادهم، وله عندهم طرق كثيرة)
ن حيح لمسفلم؛ م أو أراد الجوامع المشهورة، ومنها الجفامع الصفحيح للبخفاري والجفامع الص

حيث الترتيب والتنظيم، وهذا رأيه، ولكل رأيه واجتهاده.
ولقد ذكر بعض المحدثين عددا أقل من الحاديث الففتي ذكرهففا أبففو زرعففة، ولعلهففم أرادوا أن

يرفعوا من شأن سنن ابن ماجة ومكانتها.
ترجمة623قال أبو القاسم عبد الكريم بن محمد القزويني الرافعففي المتففوفى سففنة  في  ه 

ابن ماجة من تأريخه: (وسمعت والدي رحمه الله يقول: عرض كتاب السنن لبن ماجة على أبففي
.28زرعة الرازي فاستحسنه وقال: لم يخطئ إل في ثلثة أحاديث)

أقول: هذا الخبر ظاهر الضعف، ولعله أراد أن يفتخففر بإمففام بلففده ويرفففع مففن شففأن سففننه -
رحمهما الله-، ويحتمل وقوع تصحيف (ثلثين) إلى (ثلثة).

وروى ابن نقطة بسنده إلى ابن طاهر المقدسي الحافظ أنه قففال: (رأيففت علففى ظهففر جففزء
قديم بالري حكاية كتبها أبو حاتم الحافظ المعروف بخاموش: قال أبو زرعة: طففالعت كتففاب أبففي
عبد الله بن ماجة فلم أجد فيه إل قدرا يسففيرا ممففا فيففه شففيء. وذكففر بضففعة عشففر، وكلمففا هففذا
معناه، قال ابن طاهر المقدسي: وحسبك من كتاب يعرض على أبففي زرعففة الففرازي، ويففذكر هففذا

.29الكلم بعد إمعان النظر والنقد)
وذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمة ابن ماجة قففول أبففي زرعففة هففذا إلففى

.30قوله: وكلمه هذا معناه..، إل أنه قال فيه: (وذكر قريب تسعة عشر..)
الرد على هذا القول

رد المام ابن رشيد:
قال المام أبو عبد الله بن رشيد - أثناء كلمه عن منزلة سنن النسائأي، والموازنة بينها وبين
كتب السنن -: (وأما ما حكاه ابن طاهر عن أبي زرعة أنه نظر فيه فقال: (لعل ل يكون فيه تمففام
ثلثيففن حففديثا) ل تصففح لنقطففاع سففندها، وإن كففانت محفوظففة فلعلففه أراد مففا فيففه مفن الحففاديث
الساقطة إلى الغاية، أو كان ما رأى من الكتاب إل جزءا منه فيه هذا القدر، وقد حكففم أبففو زرعففة

.31على أحاديث منه بكونها باطلة أو ساقطة أو منكرة، وذلك محكي في كتاب (العلل) لبي حففاتم
[والصواب لبن أبي حاتم].

رد الحافظ ابن الملقن:
ولقد رد على قول ابن طاهر أيضا الحافظ ابن الملقن في فصل أفرده لسنن ابن ماجة فففي
كتابه البدر المنير، يقول فيه: (وأما سنن أبي عبد الله بن ماجة القزويني فل أعلم له شرطا، وهو
أكثر السنن الربعة ضعفا، وفيه موضوعات، منها ما ذكره فففي إتيففانه بحففديث فففي فضففل قزويففن،
لكن قال أبو زرعة فيما رويناه عنه: طالعت كتاب أبي عبد الله بففن ماجفة فلفم أجفد فيففه إل قفدرا
يسيرا مما فيه شيء، وذكر قدر بضعة عشر، أو كلما هففذا معنففاه، وهففذا الكلم مففن أبففي زرعففة -
رحمه الله - لول أنه مروي عنه من أوجه لجزمت بعدم صحته عنه؛ فإنه غير لئأق لجللته، ل جففرم
أن الشيخ تقي الدين قال في اللمام: هذا الكلم مففن أبففي زرعففة لبففد مففن تففأويله وإخراجففه عففن

ه629انظر كتاب التقييد لرواة السنن والمسانيد لبن نقطة الحنبلي البغدادي المتوفى سنة   24
- ب-) وانظر كتاب البدر المنير في تخريج الحاديث والثار الواقعة42نسخة المتحف البريطاني ورقة (

ه لبي623في الشرح الكبير الذي صنفه أبو القاسم عبد الكريم بن أبي الفضل الرافعي المتوفى سنة 
.15/ ورقة 1ه ج 804حفص ابن الملقن المتوفى سنة 

- أ-).65، والبحر الذي زخر للسيوطي ورقة (532-9/531انظر تهذيب التهذيب ج   25
ه /1397 ط إسلمي أكادمي أردو بازار -  لهور 256انظر الحطة في ذكر الصحاح الستة ص   26
م.1977
انظر التقييد لبن نقطة وكذا البدر المنير لبن الملقن.  ومن المعلوم أن تلك البلد برز فيها  27

الكثير من الحفاظ ل سيما في القرن الثالث وصنفوا الكثير من المسانيد، والسنن وغير ذلك من كتب
السنة النبوية.  

انظر كتاب التدوين في ذكر أهل العلم بقزوين النسخة المصورة بدار الكتب المصرية.  28
انظر كتاب التقييد لرواة السنن والمسانيد نسخة المتحف البريطاني، وشروط الئأمة الستة  29

 وذكر ابن9/532للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي، وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب ج 
طاهر في المسور -  ولعل الصواب -  المشهور أن أبا زرعة وقف عليه فقال: ليس فيه إل نحو سبعة

.أحاديث
تاريخ دمشق لبن عساكر نسخة المكتبة الظاهرية نسخة منها مصورة محفوظة في معهد  30

المخطوطات لجامعة الدول العربية.
، والبحر الذي زخر في شرح ألفية الثر1/11انظر سنن النسائأي (المجتبى) بشرح زهر الربى ج   31

 حليم10- أ-)  مخطوط في دار الكتب المصرية تحت رقم (65ه ورقة (911للسيوطي المتوفى سنة 
مصطلح الحديث) وابن رشيد هو محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن رشيد، أبو عبد الله السبتي

ه، رحالة عالم بالدب، عارف بالتفسير والتاريخ، وله (المحاكمة بين721الفهري المالكي المتوفى سنة 
البخاري ومسلم) و (مسألة العنعنة) و (إيضاح المذاهب فيمن يطلق عليه اسم الصاحب)  و (ترجمان

-4/111التراجم على أبواب البخاري) لم يتمه وله غير ذلك من الكتب والرسائأل. انظر الدرر الكامنة ج 
113.



ظاهره وحمله على وجه صحيح، وعجيب قول ابن طاهر حسبك من كتاب يعرض على أبي زرعففة
الرازي ويذكر هذا الكلم بعد إمعان النظر والنقد، وقوله: ولعمري إن كتاب أبي عبد الله بن ماجة
من نظر فيه علم منزلة الرجل من حسن الترتيب وغزارة البواب وقلة الحاديث وتففرك التكففرار،
ول يوجد فيه من النوازل والمقاطيع والمراسيل والرواية عن المجروحين إل هذا القدر الذي أشار
إليه أبو زرعة. وروى ابن عساكر عن أبي الحسن بن بالويه قال: أبو عبد الله ابن ماجففة: عرضففت
هذه النسخة على أبي زرعة فنظر فيه وقال: أظن إن وقففع هففذا فففي أيففدي النففاس تعطلففت هففذه
الجوامع كلها أو أكثرها، ثم قال: لعله ل يكون فيه تمام ثلثين حففديثا ممففا فففي إسففناده ضففعف، أو
قال: عشرين ونحوها من الكلم، قال: وحكى عنه أنه نظر في جزء من أجزائأففه وكففان عنففده فففي
خمسة أجزاء، قال الشيخ تقي الدين: لبد من تأويله جزما، ولعله أراد ذلك الجزء الذي نظففر فيففه

.32أو غيره مما يصح)
والحق أن سنن ابن ماجة فيها أكثر من هذا العدد المشار إليه من الحاديث المنتقففدة، ولقففد
ساق الشيخ عبد الرشيد النعماني - في كتابه (ما تمس إليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجففة) -

) حديثا من أحاديث سنن ابن ماجة والففتي ذكرهففا ابففن الجففوزي فففي الموضففوعات، ثففم قففال:34(
(فهذه أربعة وثلثون حديثا قد حكم عليها ابن الجوزي بالوضع، وقد تركت من الحاديث ما أدرجها
ابن الجوزي في الموضوعات وشطرها مروي في سنن ابن ماجة أولها شاهد في كتابه، والحافظ
السيوطي ذكر في كتابه (القول الحسن في الذب عن السنن) ستة عشففر حففديثا ممففا أورده ابففن
الجوزي في الموضوعات وهو في سنن ابفن ماجفة، وأورد ففي التعقبفات علفى الموضفوعات مفن

كتاب ابن الجوزي ثلثين حديثا؛ فزدت عليه الربعة، ولله الحمد).
وقال النعماني أيضا: ويوجد في كتاب ابن ماجه أحاديث أخر قففد حكففم عليهففا بعففض الحفففاظ

.33بالوضع أو البطلن منها..) وذكر سبعة أحاديث
ولقد جمعت الرجال الذين انفرد ابن ماجة بالرواية عنهم دون أصحاب الكتب السففتة، وتكلففم
فيهم المام أبو زرعة بالضعف أو الكذب أو غير ذلك من ألفاظ التجريح؛ فكففانت مجموعففة كففبيرة
أذكرها بعد هذا الكلم، مع الشارة إلى المصادر التي نقلت أقوال أبي زرعة فيهففم، وإضففافة إلففى
هؤلء هنالك من الرجال الذين تكلم فيهم أبو زرعة وقد انفرد بالروايففة عنهففم ابففن ماجففة والمففام
الترمذي دون الئأمة الستة، وكذلك من انفرد بالرواية عنهم ابن ماجة والمام أبو داود دون الئأمة
الستة، وقد أرجأت ذكر هؤلء الرواة والحاديث التي رووهفا إلفى دراسفة موسفعة ففي سفنن ابفن

ماجة أرجو إنهاءها.

أسماء الرواة الذين انفرد المام ابن ماجة في الرواية عنهسسم فسسي سسسننه دون
رجال الكتب الستة:

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيففى، واسفمه سفمعان السففلمي مفولهم، أبففو إسفحاق-1
.34ه، ذكره أبو زرعة في أسماء الضعفاء184المدني ت 

.35-    إبراهيم بن مسلم العبدي، أبو إسحاق الكوفي المعروف بالهجري قال عنه:(ضعيف)2
3) خت ق) إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن يزيد، وقيل ابن زيد بففن مجمففع النصففاري، أبففو-  

إسحاق المدني. نقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه قال عنه: (ل يسوي حديثه)، وسففكت
وذكره أبو زرعة أيضففا فففي ، 36ثم قال بعد ذلك - أي أبو زرعة -: (ل يسوي حديثه فلسين)

.37أسماء الضعفاء
-إسحاق بن إبراهيم بن سعيد الصواف المدني، وقيل المزنففي مففولى مزينففة، قففال عنففه: (منكففر4

.38الحديث ليس بقوي)
إسماعيل بن زياد، ويقال ابن أبي زياد، السكوني قاضي الموصل، قففال الفبرذعي: وسفمعته -- 5

أي أبو زرعة - يقول: (إسماعيل بن أبي زياد يروي أحاديث مفتعلة)، قلت: - أي البرذعي -
من أين هو؟ قال: (كوفي حدث عن إسرائأيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي في

.39(الكرفس بقلة النبياء)

انظر الجزء الول من كتاب (البدر المنير في تخريج الحاديث والثار الواقعة في الشرح الكبير)  32
ورقة

.45- 44انظر ما تمس إليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجة لمحمد رشيد الهندي ط الهند ص   33
/ق1انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة حرف - أ- وقال عنه: (ليس بشيء). انظر الجرح والتعديل ج   34

: (ما خرج له1/61، وقال الذهبي في ميزان العتدال ج 1/160، وكذا في تهذيب التهذيب ج 1/127
.1/516ابن ماجة سوى الحديث الماضي من مات مريضا مات شهيدا). انظر سنن ابن ماجة ج 

 إذا ذكر أحد الرواة في أسماء الضعفاء لبي زرعة فأذكر الحرف الذي ذكر فيه ذلكملحظة:
الراوي أما إذا ذكره في الجوبة -  أي أجوبة أبي زرعة على أسئلة البرذعي -  فأشير إلى رقم الورقة

لن الكتاب المخطوط يحتوي على كتاب الضعفاء لبي زرعة مع أجوبته على أسئلة البرذعي.
.1/165انظر تهذيب التهذيب ج   35
، وقال أبو زرعة: سمعت أبا1/105 وفي تهذيب التهذيب ج1/84/ق1انظر الجرح والتعديل ج   36

نعيم -  أي الفضل بن دكين -  يقول: (ل يسوى حديثه فلسين).
انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة حرف- أ- .  37
، وأسماء الضعفاء لبن1/105، وتهذيب التهذيب ج 1/206/ق1انظر الجرح والتعديل ج   38

 بقوله (منكر الحديث) .1/176الجوزي. واكتفى الذهبي في ميزان العتدال ج 



6) بخ ق) إسماعيل بن سفلمان بففن أبففي المغيففرة الزرق التميمففي الكففوفي قففال عنفه: (واهففي- 
.40الحديث، ضعيف الحديث)

ه قال البرذعي: (وانتهى أبو233ه أو 232إسماعيل بن محمد بن يحيى الطلحي الكوفي ت - 7
، عن41زرعة في كتاب الفوائأد إلى حديث إسماعيل بن محمد الطلحي، عن داود بن عطاء

، عففن النففبي صففلى اللففه44، عن أبي بن كعففب43، عن سعيد بن المسيب42صالح بن كيسان
، فلم أره، وقال: (حففديث منكففر)، وأمرنففا لن45"أول من يصافح الحق عمر" عليه وسلم: 

.46نضرب عليه، ثم قرأه علّي في كتاب الفضائأل بعد أن ألححت عليه)
- بشار بن كدام، السلمي، الكوفي، قال الففبرذعي: (قلففت لبففي زرعفة: بشفار بفن كففدام؟ قففال:8

، عففن النففبي صففلى اللففه عليففه48، عن ابن عمففر47ضعيف الحديث، حدث عن محمد بن زيد
عففن أبيففه، قففال: (كففان 50، ورواه عاصم بن محمد بن زيففد49"الحلف حنث أو ندم" وسلم: 

.52 حدثناه أحمد بن يونس، وجماعة، 51(اليمين مأثمة)عمر يقول: 
- بشر بن منصور الحناط عن أبي زيد، عن المغيرة، عن ابن عباس بحديث "أبففى اللففه أن يقبففل9

.53عمل صاحب بدعة..) الحديث، قال عنه: (ل أعرفه ول أعرف أبا زيد)
ه10 - بشر بن نمير القشيري البصفري روى عفن مكحفول والقاسفم بفن عبفد الرحمفن، وروى عن

ه)، قال البرذعي: وقلت: (حديث صفوان150- 140نسخة كبيرة ساقطة، توفي ما بين (
ّفي"  54بن أمية ّفي بك ؟ فكلح وجهه وحففرك رأسففه وقففال:56 حديث يحيى بن العلء55"من د

ه قال عنه أبو زرعة: (ل65(ع) الحارث بن عبد العور. الهمذاني، الخارفي، أبو زهير الكوفي ت  39
.2/146، وتهذيب التهذيب ج2/79/ق1يحتج بحديثه) انظر الجرح والتعديل ج 

 كتاب2/223والحديث بهذا اللفظ لم أقف عليه إل أن السيوطي ذكر في الللئ المصنوعة ج 
 عن الحسن بن علي أن النبي صلى الله عليه2/263الطعمة، وابن عراق في تنزيه الشريعة ج 

"يا بني كل الكرفس فإنها بقلة النبياء". وسلم قال له: 
 

 ونقل البرذعي في304-  1/303، وتهذيب التهذيب ج 1/176/ق1انظر الجرح والتعديل ج   40
الجوبة عن أبي زرعة تضعيفه لسماعيل. انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة مع أجوبته على أسئلة

- ب-).11البرذعي ورقة (
(ق) داود بن عطاء المزني مولهم، ويقال مولى الزبير أبو سليمان المديني قال عنه أبو زرعة:  41

.1/194، وتهذيب التهذيب ج2/421/ق1(منكر الحديث) انظر الجرح والتعديل ج
(ع) محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر الخطاب، القرشي، العدوي روى عن جده وسعيد بن زيد  47

.9/172بن عمرو وغيرهما. وثقه أبو زرعة وأبو حاتم وقال: يحتج به. انظر تهذيب التهذيب ج 
(ع) عبد الله عمر بن الخطاب بن نفيل، القرشي، العدوي، أبو عبد الرحمن المكي، أسلم قديما  48

 أو73وهو صغير وهاجر مع أبيه واستصغر في أحد ثم شهد الخندق وبيعة الرضوان والمشاهد بعدها ت 
.188- 4/181، الصابة ج 330- 5/328ه. انظر تهذيب التهذيب ج 74

 من طرق بشار بن كدام، ورواه الحاكم في المستدرك ج1/680رواه ابن ماجة في سننه ج   49
 وقال: (قد كنت أحسب برهة من دهري بشار هذا أخو مسعر فلم أقف عليه، وهذا الكلم صحيح4/303

 ثم قال: لم يروه عن بشار إل معاوية2/112من قول ابن عمر). ورواه الطبراني في لمعجم الصغير ج 
ول نحفظ لبشار حديثا مسندا غير هذا. ورواه أبو يعلى، والعسكري فيما ذكره السخاوي في المقاصد

ن ورواه البخاري في التاريخ انظر1/365، وانظر كشف الخفاء ومزيل اللباس ج 193الحسنة ص 
 بلفظ:1/310، وذكره الذهبي في ميزان العتدال في ترجمة بشار ج 1/0151الجامع الصغير ج 

(اليمين حنث أو ندم)  وقال: أخرجه ابن أبي شيبة.
(ع) عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر الخطاب العمري المدني روى عن أبيه وإخوته،  50

وغيرهم قال أحمد وابن معين وأبو داود (ثقة) وقال أبو زرعة: صدوق في الحديث. انظر تهذيب التهذيب
.5/57ج 
 من طريق عاصم بن محمد إلى ابن عمر رضي الله عنهما4/304رواه الحاكم في المستدرك ج   51

، وكشف الخفاء ومزيل193أنه قال: (إنما اليمين مأثمة أو مندمة)  وانظر المقاصد الحسنة ص 
.1/365اللباس ج 

- ب-) وتقل المزي قول4انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة مع أجوبته على أسئلة البرذعي ورقة (  52
.1/310، وكذلك الذهبي في ميزان العتدال ج 1/440أبي زرعة فيه. انظر تهذيب التهذيب ج 

.1/460، وتهذيب التهذيب ج 1/365/ق1انظر الجرح والتعديل ج   53
) صفوان بن أمية بن خلف بن وهب الجمحي روى عن النبي صلى اللففه عليففه وسففلم4(خت م   54

،425- 4/424ه , انظر تهذيب التهذيب ج 42 أو 41وكان من أشراف قريش في الجاهلية والسلم. ت 
.434- 3/432والصابة ج 

 من طريق يحيى بن العلء، أنه سمع بشر بن نمير أنه872- 2/871رواه ابن ماجة في سننه ج     55
سمع مكحول يقول أنه سمع يزيد ابن عبد الله أنه سمع صفوان بن أمية قال: كنا عند رسول الله

"يا رسول الله، إن الله قد كتب علي الشقوة، فما صلى الله عليه وسلم فجاء عمر بن مرة فقال: 
ّفي، فأذن لي في الغناء في غير فاحشة" ُدّفي بك . وذكر بقية الحديث، وذكره.أراني أرزق إل من 

 في ترجمة بشر بن نمير القشيري البصري.1/326الذهبي في ميزان العتدال ج 

ه) قال160- 150(د ق) يحيى بن العلء البجلي، أبو سلمة، ويقال أبو عمرو الرازي ت ما بين (  56



، ولم يرد علي فيه جوابا كأنه أنكره؛ إذ هو روايففة يحيففى بففن57(حدثنا به سلمة ابن شبيب)
العلء وبشر بففن نميففر. قففال أبففو عثمففان - أي الففبرذعي -: (سففمعت محمففد بففن سففهل بففن

.59؛ كذاب رافضي، يضع الحديث، وبشر بن نمير أسوأ حال منه)58عسكر
ه) قال ابن190- 180- بشير بن ميمون الخراساني ثم الواسطي، أبو صيفي توفي ما بين (11

.60أبي حاتم: (سئل أبو زرعة عنه فقال: ضعيف الحديث، ولم يمنع من قراءة حديثه)
229- ثابت بن موسى بن عبد الرحمن بن سلمة الضبي، أبو يزيد الكوفي الضففرير العابففد، ت 12

.61ه. قال ابن أبي حاتم: (أمسك أبي و أبو زرعة الرواية عنه)228أو 
الكوفي ت 13 الحماني، أبو محمد  ه قال البرذعي: (سمعت أبا زرعة241- جبارة بن المغلس 

ذكر جبارة بن المغلس فقال: أما أنه كان ل يتعمد الكذب، ولكففن كففان يوضففع لففه الحففديث
.62فيقرأه)

-140- جعفر بففن الزبيففر الحنفففي، وقيففل البففاهلي الدمشففقي نزيففل البصففرة، تففوفي مففا بيففن (14
.63ه). قال عنه: (ل أحدث عنه، ليس بشيء)150

، سففأل64- جميل بن الحسن بن جميل الزدي الجهضمي، أبو الحسففن البصففري، نزيففل الهففواز15
65البرذعي أبا زرعة عنه فقال: (قد كنت كتبت عنه، وسألت عنه نصر بن علففي الجهضففمي

 يزفن ويرقص معهم. قففال67، يجتمع بالليل مع هؤلء المغبرين66فقال: اتق الله! ذاك زفان
.68أبو زرعة: فضربت على ما كتبت عنه)

- (خدق) جويبر بن سعيد الزدي، أبو القاسم البلخي عداده في الكوفيين، ويقال اسففمه جففابر،16
ه). قال ابن أبي حاتم: (سمعت أبي وأبا زرعة يقولن:150- 140وجويبر توفي ما بين (

.69جويبر ابن سعيد كان خرسانيا ليس بالقوي)
.70- الحارث بن عمران الجعفري المدني، قال عنه: (ضعيف الحديث، واهي الحديث)17
.71ه قال عنه: (لين)172 أو 171- حيان بن علي العنزي الكوفي ت 18
- حبيب بن أبي حبيب إبراهيم، ويقال مرزوق، ويقال زريق الحنيفي أبو محمد المصففري كففاتب19

ت  ه قال البرذعي: (سمعت أبا زرعة يقول: وقع بمصر رجلن كانا يضعان218مالك 
.73، وحبيب بن زريق)72الحديث؛ خالد بن نجيح

.74- حريش بن الخريت، البصري، أخو الزبير، قال عنه: (واهي الحديث)20
.75- حصين، والد داود بن الحصين الموي مولهمف ذكره أبو زرعة في أسماء الضعفاء21
.76- حفص بن جميع العجلي الكوفي، قال عنه: (ليس بالقوي)22
- حفص بن عمر بن ميمون، العدني، أبو إسماعيل الملقب بالفرخ، مولى عمففر، ويقففال مففولى23

.77علي، ويقال له الصنعاني، قال عنه: واهي
- حماد بن عبد الرحمففن الكلففبي، أبففو عبففد الرحمففن مففن أهففل قنسففرين، وقيففل كففوفي، وقيففل24

.78حمصي، قال عنه: (يروي أحاديث مناكير)
- حميد بن أبي سويد، ويقال ابن أبي سوية، ويقال ابن أبي حميففد المكففي قففال عنففه: (ضففعيف25

.79الحديث)
- داود بن عطاء المزني مولهم، ويقال مولى الزبير، أبفو سفليمان المفديني قفال عنفه: (منكفر26

. 80الحديث)
- (قدق) داود بن المحبر بن محذم بن سليمان الطائأي، ويقال الثقفي البكففراوي، أبففو سففليمان27

.81ه قال عنه: (ضعيف الحديث)206البصري، نزيل بغداد وصاحب كتاب العقل ت 
- دهثم بن قران العكلي، ويقال الحنفي اليمامي الذي روى عففن يحيففى بففن كففثير وغيففره، قففال28

.82عنه: (ضعيف الحديث)
-150- الربيع بن حبيب الملح العبسي مفولهم، أبفو هاشفم الكففوفي الحفول تفوفي مففا بيففن (29

.83ه) ذكره أبو زرعة في أسماء الضعفاء160
- زكرياء بن منظور، يقال اسم جده عقبة بن ثعلبة بن أبي مالك، ويقال زكرياء بففن يحيففى بففن30

.84منظور بن ثعلبة القرضي، أبو يحيى المدني قال عنه: (واهي الحديث)
.85- السري بن إسماعيل الهمداني الكوفي ابن عم الشعبي ذكره في أسماء الضعفاء31
.86- سعاد (كجبار) بن سليمان الجعفي، ويقال التميمي، الكوفي قال عنه: (ضعيف)32
- سعيد بن خالد بن أبففي طويففل، القرشففي، الصففيداوي روى عففن أنففس وغيففره، قففال: ضففعيف33

.87الحديث؛ حدث عن أنس بمناكير
ه قال ابن أبي168 أو 163- سعيد بن سنان، أبو مهدي الحنفي، ويقال الكندي الحمصي ت 34

.88حاتم: (سألت أبا زرعة عنه فأومأ بيده أنه ضعيف)
- سعيد بن الجبار الزبيدي، أبو عثمان، ويقال أبو عثيم بن أبي سعيد الحمصي، ذكره أبو زرعففة35

.89في أسماء الضعفاء
- سلم بن مسلم، أبو سففليمان، ويقففال أبففو أيففوب، ويقففال أبففو عبففد اللففه وهففو سففلم الطويففل36

ه قال البرذعي: (وذكرت لبي زرعة في حديث جرى عنده سلم177المدائأني ت بحدود 
الطويل؟ فحرك رأسه كالمتعجب من ذكري له، كفأن سفلما الطويفل عنفده ففي موضفع ل

، عن سلم، فأمر أن نضففرب عليففه، وقففال:90يذكر، ومر بحديث في كتابنا، عنه، عن قبيصة

.11/262، وتهذيب التهذيب ج 2/180 – ق 4عنه أبو زرعة (في حديثه ضعف) , انظر الجرح والتعديل ج
(ع ) صالح بن كيسان المدني أبو محمد ويقال أبو الحارث قال ابن حبان: (كان من فقهاء  42

ه انظر تهذيب التهذيب ج140المدينة والجامعين للحديث والفقه من ذوي الهيئة والمروءة) توفي بعد 
4/399 -400.



.91سلم ما نصنع به)
- أبو بكر الهذلي البصري، اسمه سلمى بن عبد اله بن سلمى، وقيل اسمه روح، وهو ابن بنت37

.92ه قال عنه: (ضعيف)168حميد بن عبد الرحمن الحميري ت 
عنه:200-190- سليمان بن عطاء بن قيس، القرشي، أبو عمرو الجزري ت مففا بيففن 38 قال  ه 

.93(منكر الحديث)
- سليمان بن يسير، ويقال ابن أسير، ويقال ابففن قسفم النخعفي، أبففو الصففباح الكفوفي، مفولى39

إبراهيم النخعي قال البرذعي: (قلت: سليمان بن يسير ؟ قال: منكر الحففديث، حففدث عنففه
، عن95، قلت: شعبة؟ قال: نعم شعبة، عن أبي الصباح، وليس موسى بن أبي كثير94شعبة

.97 مسألة، قلت: فهو سليمان بن يسير؟ قال: نعم)96إبراهيم
.98- صالح بن عبد الله بن صالح العامري مولهم المدني ذكره أبو زرعة في أسماء الضعفاء40
- طلحة بن زيد القرشي، أبو مسكين، ويقال أبففو محمففد الرقففي ذكففره أبففو زرعففة فففي أسففماء41

.99الضعفاء
.10ه قال عنه (ضعيف)152- طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي ت 42
.11- عائأذ الله المجاشعي، أبو معاذ، ذكره أبو زرعة في أسماء الضعفاء43
- عاصم بن عمرو، ويقال ابففن عففوف البجلففي الكففوفي الشففيعي ذكففره أبففو زرعففة فففي أسففماء44

.1الضعفاء
.2ه قال عنه: واهي الحديث170- (بخ ق) عباد بن كثير الرملي الفلسطيني بقي إلى ما بعد 45
- عباس بن الفضل بن عمرو بن عبيففد بففن حنظلففة بفن رافففع النصففاري الففواقفي، أبففو الفضففل46

.3ه قال عنه (كان ل يصدق)186البصري ت 
.4- عبد العلى بن أعين الكوفي، مولى بني شيبان, قال عنه (ضعيف الحديث)47
- عبد العلى بن أبي المساور الزهري مولهم، أبو مسعود الجرار الكوفي، قال عنه: (ضففعيف48

.5جدا)
.6- (بخ ق) عبد الله بن الحسين بن عطاء بن يسار الهللي المدني، قال عنه: (ضعيف)49
- عبد الله بن خراش بن حريففث الشففيباني الحوشففبي، أبففو جعفففر الكففوفي، قففال عنففه: (منكففر50

.7الحديث، يحدث عن العوام بأحاديث مناكير..)
- عبد الله بن دينار، البهرانفي، ويقفال السفدي، أبفو محمففد، الحمصفي، قفال عنفه (شففيخ ربمففا51

.8أنكر)
- (مدق) عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المخزومي، أبو عبففد الرحمففن المففدني، قففال52

.9ابن أبي حاتم: (امتنع أبو زرعة من أن يقرأ علينا حديث ابن سمعان وقال: هو ل شيء)
(ضعيف150 أو 151- عبففد اللففه بففن عففامر السففلمي أبففو عففامر المففدني ت 53 عنه:  قال  ه، 

.1الحديث)
ه: (ضفعيف54 ن عفامر الليفثي أبفو عبفد العزيفز قفال عن - عبد الله بن عبد العزيز بن عبفد اللفه ب

.2الحديث)
.3- عبد الله بن محمد العدوي التميمي، ذكره أبو زرعة في أسماء الضعفاء55
ه)160-فف 150- عبد الله بن محرر العامري الجزري الحراني قاضي الجزيففرة تففوفي مففا بيففن (56

(قال ابن أبي حاتم سألت أبا زرعة عنه فقال: ضعيف الحففديث وامتنففع مففن قففراءة حففديثه
.4وضربنا عليه)

.5- (عس ق) عبد الله بن ميسرة أبو ليلى الحارثي الكوفي، قال عنه (واهي الحديث)57
.6ه قال عنه: (منكر الحديث)154- عبد الله بن نافع العدوي مولهم المدني ابن عمر ت 58
.7- عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت النصاري ذكره أبو زرعة في أسماء الضعفاء59
- عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري، قال عنه ابن أبي حاتم (سئل60

أبو زرعة عنه فقال: هو متروك الحديث، وترك قراءة حديثه في مسند ابن عمر ولم يقرأه
.8علينا)

(واهي184- عبد الرحيم بن زيد بففن الحففواري، العمففري، البصففري، أبففو زيففد ت 61 عنه:  قال  ه 
.9ضعيف الحديث)

- عبد السلم بن أبي الجنوب المدني روى عن الزهري. قال ابن أبففي حففاتم: سففئل أبففو زرعففة62
.10عنه فقال: (ضعيف ولم يقرأ علينا حديثه)

- عبد السلم بن صالح بن سليمان بن أيوب بن ميسرة القرشي مولهم، أبو الصلت الهففروي،63
قال ابن أبي حاتم: (وأما أبو زرعفة ففأمر أن يضفرب علففى حفديث أبفي الصففلت، وقففال: ل

.1أحدث عنه ول أرضاه)
.2- عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة بن صهيب الحمصي، قال عنه: (ضعيف الحديث)64
- عبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي الواسطي، ويقال عبادة بن الحسين ويعرف بأبي ذر،65

.3قال عنه: (ضعيف الحديث)
ه)،170-فف 160- عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حففاطب الجمحففي ت مففا بيففن (66

.4قال عنه: (منكر الحديث)
- عبد الواحد بن قيس السلمي أبو حمففزة الدمشفقي الفطففس، ذكفره أبفو زرعفة ففي أسفماء67

.5الضعفاء
- عبيد الله بن أبي حميد غالب، الهذلي، أبففو الخطففاب البصففري، ذكففره أبفو زرعففة فففي أسففماء68

.6الضعفاء



.7- عبيد بن القاسم السدي التيمي الكوفي، قال عنه: (واهي الحديث)69
.8- عبيدة بن ميمون التيمي الرقاشي، أبو عبيدة الخزار البصري قال عنه:(ضعيف الحديث)70
- عثمان بن مطر الشيباني، أبو الفضل، ويقال أبو علي البصري قال ابن أبففي حففاتم سففئل أبففو71

زرعة عنه فقال: (حماد بن سلمة أحفب إلفي منفه، فقلفت: مفا تقفول فيفه ؟ قفال: ضفعيف
.1الحديث)

البصري ت 72 أبو حاتم  التيمي،  الفضل  ه قال ابن أبي حاتم: (وترك أبو زرعة171- عدي بن 
ه، فلفم يقفرأ علينفا حديث عدي بن الفضل وكان في كتابه، عن عبفد الواحفد بفن غيفاث عن

.2وقال: ليس بالقوي)
.3ه)، قال عنه: (واهي الحديث)140- 130- علي بن الحزور الكوفي ت ما بين (73
ه، قال عنه: (واهي الحديث172- علي بن ظبيان بن هلل بن قتادة الكوفي أبو الحسن ت 74

.4جدا)
عنه:207 أو 202- عمر بن حبيب بن محمد بن مجالففد العففدوي البصففري القاضففي ت 75 قال  ه 

(ع ) سعيد بن المسيب، أبو محمد المخزومي المام أجل التابعين كان واسع العلم وافر الحرمة  43
.56- 1/54ه. انظر تذكرة الحفاظ ج 94متين الديانة، قوال بالحق فقيه النفس توفى سنة 

(ع ) أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو أبو المنذر المدني سيد القراء  44
كان من أصحاب القضاء من الصحابة، شهد بدرا والمشاهد كلها، وكان عمر يسميه سيد المسلمين.

.28- 1/27، والصابة ج 188- 1/187انظر تهذيب التهذيب ج 
 قال: ثنا إسماعيل بن محمد الطلحي، أنبأنا داود بن عطاء1/39رواه ابن ماجة في سننه ج   45

المديني، عن صالح بن كيسان، عب ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي بن كعب، قال: قال
،"أول من يصافحه الحق عمر، وأول من يأخذ  بيده فيدخله الجنة" رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

قال ابن كثير في جامع المسانيد: هذا حديث منكر جدا، وما هو أبعد من أن يكون موضوعا. كذا في
 من طريق يحيى بن سعيد3/84. ورواه الحاكم في المستدرك ج 1/39حاشيته على سنن ابن ماجة ج 

"وأول ،  ولم يذكر  "أول من يعانقه الحق يوم القيامة"عن سعيد بن المسيب، عن أبي..وزاد في أوله 
:   (موضوع في إسناده كذاب) وذكر3/84قال عنه الذهبي في تلخيص المستدرك ج . ومن يسلم عليه"
 في ترجمة داود بن عطاء أن الحديث ذكره ابن أبي عاصم في كتاب السنة بنفس2/12في الميزان ج 

 وقال عنه: هذا منكر جدا.    ،"وأول من يسلم عليه" سند ابن ماجة واللفظ دون ذكر 
- ب-).29انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة مع أجوبته على أسئلة البرذعي ورقة (  46
) سلمة بن شبيب النيسابوري، أبو عبففد الرحمففن الجحففري المسففمعي نزيففل مكففة الحففافظ4(م 57

جف 246 أو 247الجوال قال النسائأي عنه: (ليس به بأس) ت  التهذيب  تهذيب  انظر  ، تفذكرة4/146ه، 
 2/543الحفاظ ج 

(م ت س) محمد بن سهل بن عسكر بن عمارة التميمي مولهم أبو بكر الحافظ الجوال روى)5(58
انظر251عن عبد الرزاق وغيره، وعنه مسلم والنسائأي، وأبو حففاتم والففذهلي وكففان ثقففة صففدوقا ت  ه. 

.9/207تهذيب التهذيب ج 
- ب-).23انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة.. ورقة (  59
، وذكره أبو زرعة في كتابه الضعفاء حرف- ب- انظر كتاب1/379/ق1انظر الجرح والتعديل ج   60

- ب-).25الضعفاء لبي زرعة... ورقة (
.2/15، وتهذيب التهذيب ج 1/458/ق1انظر الجرح والتعديل ج   61
/ق1- أ-) وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ج 13انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة..ورقة (  62
 (كان أبو زرعة حدث عنه في أول أمره وكناه.  قال: حدثنا أبو محمففد الحمففاني، ثففم تففرك حففديثه1/550

.  وقال-  أي أبو زرعة -  (قال لي ابن نمير: ما هففو عنففدي ممففن يكففذب،9بعد ذلك فلم يقرأ علينا حديثه 
قلت: ما حاله؟ كان يوضع له الحديث فيحدث بفه ومفا كفان عنفدي ممفن يتعمفد الكفذب)  وانظفر تهفذيب

 حيث ذكر قول أبي زرعة فيه باختصار.   2/58التهذيب ج 
- ب-) وروى بسنده إلى عبد الله ابن المبارك أنه اتهم14انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة ورقة (  63

 (سمعت1/479/ق1بأنه كان اختلط -  أي في الحديث -  وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ج 
أبا زرعة يقول: -   وكان في كتابنا حديث عن جعفر بن الزبير -  فقال اضربوا عليه. فقلت: ما حال

جعفر بن الزبير؟ ضعيف هو؟ قال: كما يكون ل أحدث عنه ليس بشيء) وانظر تهذيب التهذيب ج
  حيث ذكر قول أبي زرعة فيه باختصار.2/91

الهواز: سبع كور بين البصرة وفارس، لكل كورة منهففا اسففم ويجمعهففن الهففواز. انظففر معجففم  64
.1/135البلدان لياقوت الحموي في مادة (الهواز) ومراصد الطلع ج 

(ع) نصر بن علي بن نصر بن علي، أبو عمرو الزدي الجهضمي البصري الحافظ العلمة روى عن 65
سفيان بن عيينة وغيره. قال أحمد: ما به بأس، وقال النسائأي: ثقة وقال أبففو حففاتم: هففو أحففب إلففي مففن

 .2/519ه. انظر تذكرة الحفاظ ج 250الفلس وأحفظ منه وأوثق. ت 
.4/233, والقاموس المحيط ج 13/224الزفن: الرقص. انظر تهذيب اللغة ج   66
المغبرة: قوم يغبرون، يذكرون الله بدعاء وتضرع، وقد يسمى ما يقرأ بالتطريب من الشعر في  67

َأْرَهجوا فسموا مغففبرة بهففذا المعنففى، ذكر الله تعالى تغبيرا، كأنهم إذا تناشدوها باللحان طربوا فرقصوا و
قال الشافعي رحمه الله: أرى الزنادقة وضعوا هذا التغبير ليصدوا الناس عن ذكففر اللففه وقففراءة القففرآن.
وقال أبو إسحاق النحوي: سففمي هففؤلء مغففبرين لتزهيففدهم النففاس فففي الفانيففة الماضففية وترغيبهففم فففي

.2/103. والقاموس المحيط ج 123- 8/122الغابرة، وهي الخرة الباقية. انظر تهذيب اللغة ج 



.5(ليس بالقوي)
(واهي202- عمر بن شبيب بن عمر المسلي المذحجي أبو حفص الكففوفي ت 76 عنه:  قال  ه. 

.6الحديث)
ه. ذكره157- عمر بن صهبان ويقال عمر بن محمد بن صهبان السلمي أبو جعفر المدني ت 77

.7أبو زرعة في أسماء الضعفاء
(لين160- عمر بن قيس المكي أبو جعفر، المعروف بسندل، بقي إلففى قريففب 78 عنه:  قال  ه 

.8الحديث)
.9- عمرو بن الحصين العقيلي، الباهلي، أبو عثنان البصري قال عنه: (واهي الحديث)79
ه) ذكره120- 110- عمرو بن خالد، أبو خالد القرشي الكوفي انتقل إلى واسط ت ما بين (80

.1أبو زرعة في أسماء الضعفاء
ه ذكره عنده البرذعي؛217 أو 219- عمرو بن عثمان بن يسار الكلبي، أبو عمرو الرقي ت 81

.2(فكلح وجهه وأساء الثناء عليه)

-أ-).23انظر: كتاب الضعفاء لبي زرعة..... ورقة (    68
، وذكره أبو زرعة في كتاب الضعفاء حرف - ج -  وقال عنه1/541/ق1انظر الجرح والتعديل ج   69

 -  ب -).39- ب-) وورقة (33أبو زرعة أيضا: ل يحتج بحديثه. انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة ورقة (
، واكتفففى الففذهبي فففي ميففزان2/152، وتهذيب التهففذيب ج 2/84/ق1انظر الجرح والتعديل ج   70

 بقوله (واهي الحديث) ونقففل ابففن الجففوزي فففي أسففماء الضففعفاء انففه قففال: (ضففعيف1/439العتدال ج 
الحديث واه ). 

1/449، وميففزان العتففدال ج 2/173ن وتهذيب التهففذيب 2/270/ق1انظر الجرح والتعديل ج   71
روى له ابن ماجة في السنن حديثا واحدا، وآخر في التفسير.

خالد بن نجيح المصري، كان يصحب عثمان بن صالح المصري قال أبو حاتم عنه (هو كذاب كان  72
يفتعل الحاديث ويضعها في كتب ابن أبي مريم وأبي صالح. وهذه الحاديث التي أنكرت على أبي صففالح

.1/644، وميزان العتدال ج 2/355/ق1يتوهم أنه من فعله) انظر الجرح والتعديل ج 
- أ-)، وروى له ابن ماجة حديثا واحدا في البيوع.12انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة ورقة (  73
- أ -). ونقل المزي قول أبي زرعة فيه. انظر تهذيب التهففذيب ج8انظر المصدر السابق ورقة (  74
 قال أبو زرعة عن حديث1/47 اكتفى بقوله، في علل الحديث ج 1/467 وفي ميزان العتدال ج 2/241

"كنففت رواه: (هذا حديث منك، والحريش شيخ ل يحتج به). روى له ابن ماجة حففديثا واحففدا عففن عائأشففة 
 ج129،فف 1/99 انظفر سفنن ابفن ماجفة ج أضع لرسول الله صلى اللفه عليفه وسفلم ثلثفة آنيففة مخمففرة"

2/1119 ،1129.
انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة حرف - ح -  وقال عنه ابن حبان: (كان ممففن اختلففط فففي آخففر  75

عمره حتى كان ل يففدري مففا يحففدث بففه، واختلففط حففديثه القففديم بحففديثه الخيففر فاسففتحق الففترك) انظففر
.1/495. روى له ابن ماجة حديثا واحدا في الجنائأز. انظر سنن ابن ماجة ج 1/270المجروحين ج 

،1/656، وميزان العتدال ج 2/397 وتهذيب التهذيب ج 2/171/ق1انظر الجرح والتعديل ج   76
وأسماء الضعفاء لبن الجوزي.

- أ -)  له عند ابن ماجة حديث واحد من جحد آية مففن10انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة ورقة (  77
.849- 2/848القرآن فقد حل ضرب عنقه. انظر سنن ابن ماجة ج 

، وتهذيب التهذيب ج2/143/ق1- ب-)، والجرح والتعديل  ج 15انظر المصدر السابق ورقة (  78
2/18.

- ب-).4انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة ورقة (  79
 وتهذيب التهذيب ج2/421/ق1انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة حرف -د-  والجرح والتعديل ج   80

3/194.
ة داود بفن عمفر الضفبي ففي تهفذيب التهفذيب ج ملحظة: :3/195 قال ابن حجفر ففي آخفر ترجم

(وحكى ابن الجوزي في الضعفاء أن أبا زرعة وأبا حاتم قال أنففه منكففر الحففديث فيحففرر هففذا) وكففذا فعففل
، وانظر أسماء الضعفاء لبن الجوزي. وعقب ذلففك الشففيخ المعلمففي2/17الذهبي في ميزان العتدال ج 

: (إنما قال ذلك في التي -  أي داود بن عطاء -  فكأن ابن الجوزي لم2/420/ق1اليماني في حاشية ج 
يتفطن لول الترجمة التية  وتوهم أن ما فيها من الكلم يتعلق بهذا. ونقل ابن الجوزي في ترجمة -  ابن

عطاء -  عن أبي زرعة قوله: (متروك الحديث) والصواب قوله: (منكر الحديث).   
، وتهذيب2/424/ق1- أ-) . وانظر الجرح والتعديل ج 17انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة ورقة (  81

 بقففوله2/20 ن واكتفففى الففذهبي فففي ميففزان العتففدال ج 8/361ن وتاريففخ بغففداد ج 3/200التهففذيب ج
(ضعيف)  روى له ابن ماجة حديثه عب الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي، عن أنفس فففي فضففل قزويففن
وهو منكر يقال أنه أدخله عليه. قال الذهبي: (لقد شان ابن ماجة سففننه بإدخففاله هففذا الحففديث الموضفوع

.2/929فيها) وذكر أبو زرعة في كتابه الضعفاء حرف -  د – انظر سنن ابن ماجة ج 
 فففي2/29- أ-) وقال الذهبي في ميففزان العتففدال ج 11انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة ورقة (  82

ترجمة دهثم (وقد روى دهثم بن قران، عن نمران ابن جارية، عن أبيه من بني حنيفففة، عففن النففبي صففلى
الله عليه وسلم: يأخذ ماء جديدا للذنين رواه ابن ماجة ول يصح لحال دهثم وجهالة نمران).

انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة في حرف -  ر-  وقال عنه أيضا (شيعي) انظر الجرح والتعديل ج  83
. لففه فففي سففنن ابففن ماجففة حففديث2/40ن وميزان العتدال ج 3/241ن وتهذيب التهذيب ج 2/458/ق1

واحد في النهي عن ذبح ذوات الدر.



.3ه قال عنه: (منكر الحديث)212- عون بن عمارة العبدي، القيسي، أبو محمد البصري ت 82
.4- عيسى بن عبد الرحمن بن فروة النصاري المدني قال عنه: (ليس بالقوي)83
- الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشففي، أبفو عيسفى البصفري قففال عنففه: (شفيخ صفالح، إل أنفه84

.5ضعيف، وكان قدريا، وكان قاصا يذكر)
.6- (بخ ق) الفضل بن مبشر النصاري، أبو بكر المدني قال عنه: (لين)85
-150- القاسم بن عبد الله بن عمففر بفن حففص أبفو الخطففاب العمففري المففدني، ت مففا بيفن (86

.7ه) قال عنه: (ضعيف ل يساوي شيئا، ومتروك الحديث، منكر الحديث)160
.8ه، قال عنه (ضعيف الحديث)170- كثير بن سليم الضبي، أبو سلمة المدائأني ت 87
- مبارك بن سحيم ويقال ابن عبد الله، أبو سحيم البناني البصري، قال عنففه: (واهففي الحففديث88

منكر الحديث، ثم قال: ما أعرف له حديثا واحدا صحيحا، وقد حسنوه بمففولى عبففد العزيففز
.9بن صهيب)

- مبشر بن عبيد، القرشففي أبففو حفففص الحمصففي كففوفي الصففل، قففال عنففه (هففو عنففدي ممففن89

ن وروى2/78- أ -) وكففذا فففي ميففزان العتففدال ج 10انظر كتاب الضعفاء لبففي زرعففة ورقففة (  84
 بسنده إلى الففبرذعي قففول أبففي زرعففة وزاد علففى واهففي الحففديث (واهففي8/452الخطيب في تاريخه ج 

، أمففا فففي الجففرح والتعففديل ج3/333الحديث منكر الحديث)، وكذلك نقله المزي كما تهذيب التهففذيب ج 
 قال عنه (ليس بقوي).2/597/ق1

انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة في حرف - س - .  85
- أ -).15انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة ورقة (  86
2/132- أ -) واقتصر الففذهبي فففي ميففزان العتففدال ج 3انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة ورقة (  87

.4/20على قوله (ضعفه أبو زرعة وغيره) والمزي على قوله (ضعيف الحديث) انظر تهذيب التهذيب ج 
 وذكره أبو زرعة  في4/47 وكذا في تهذيب التهذيب ج 29-  1/28/ق2انظر الجرح والتعديل ج   88

أسماء الضعفاء حرف -  س- .
انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة حرف -  س – روى له ابن ماجه حديثا واحدا فففي الكحففل وهففو  89

.1/536صائأم. انظر سنن ابن ماجة ج 
(ع) قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان بن عقبة السوائأي، أبو عامر الكوفي كففان ثقففة صففدوقا 90

 , والجرح والتعديل ج349- 8/347ه. انظر تهذيب التهذيب ج 213كثير الحديث عن سفيان الثوري ت 
 .127-  2/126/ق3

- ب - ) ونقل ابن أبي حاتم فففي الجففرح والتعففديل ج22انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة ورقة (  91
282-فف 4/281 عن أبي زرعة أنه قال عنه (ضعيف الحديث). واكتفى في تهذيب التهففذيب ج 1/260/ق2

.2/175بقوله (ضعيف) وكذا في ميزان العتدال ج 
، وذكره أبو زرعة في أسماء الضعفاء حرف - س -  والجرح46- 12/45انظر تهذيب التهذيب ج   92

.1/314/ق2والتعديل ج 
، وذكره أبو زرعففة4/211- ب-) ن وتهذيب التهذيب ج 4انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة ورقة (  93

كذلك في أسماء الضعفاء حرف -  س - .
شعبة هو (ع) ابن الحجاج بن الورد، أبو بسطام الزدي العتكي مولهم الواسطي الحجة الحافظ  94

.1/193ه. انظر تذكرة الحفاظ ج 160شيخ السلم قال الثوري: شعبة أمير المؤمنين في الحديث. ت 
(بخ س) موسى بن أبي كثير النصاري مولهم، ويقال الهمففداني، أبففو الصففباح الكففوفي، ويقففال  95

الواسطي، المعروف بموسى الكبير ضعفه أبو زرعة بقوله (كففان يففرى القففدر) انظففر تهففذيب التهففذيب ج
10/368.

(ع) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن السود النخعي، أبو عمران الكوفي ثقة إل أنه يرسل كثيرا ت  96
.178- 1/177ه. انظر تهذيب التهذيب ج 96

/ق2- أ -) وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ج 11انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة ورقة (  97
 (سمعت أبا زرعة يقول: سليمان بن يسير واهي الحديث، ضعيف الحديث). وانظر كذلك تهففذيب1/150

.2/812 روى له ابن ماجة حديثا واحدا في أجر القرض. وانظر سنن ابن ماجة ج 4/230التهذيب ج 
انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة حرف - ص-  قففال عنففه البخففاري فففي الضففعفاء الصففغير (منكففر  98

الحديث).
انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة حرف -  ط -.  99

2/342، وميزان العتدال ج 5/24ن وتهذيب التهذيب ج 1/478/ق2انظر الجرح والتعديل ج   10
وأسماء الضعفاء لبن الجوزي وكذلك ذكره أبو زرعة في كتاب الضعفاء حرف -  ط - . 

انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة حرف (ع)، وذكره العقيلي في الضعفاء وأورد له الحديث الذي  11
. 2/1045أخرجه له ابن ماجه في الضاحي (وإن بكل شعرة حسنة) انظر سنن ابن ماجة ج 

انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة حرف (ع) روى له ابن ماجة حديثا واحدا في فضل صلة الرجل في  1
، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: (صدوق كتبه438- 1/437بيته، انظر سنن ابن ماجة ج 

/ق3البخاري في كتاب الضعفاء) فسمعت أبي يقول: يحول من هناك، انظر الجرح والتعديل ج 
  قال البخاري: لم يثبت حديثه.1/348

ن وتهذيب التهذيب1/85/ق3)، وانظر الجرح والتعديل ج 7انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة ورقة (  2
 نقل عنه قوله (ضعيف)، وكذا  في أسماء الضعفاء لبن2/370، وفي ميزان العتدال ج 5/102ج 

الجوزي، وذكره أبو زرعة في أسماء الضعفاء حرف - ع -،  وذكره أيضا في موضعين من كتابه
-  ب) وقال عنه ل يحتج بحديثه. 39- ب-)،  و(15الضعفاء ورقة (



.10يكذب)
- محمد بن الحارث بن زياد الهاشمي الحارثي البصري، قال ابن أبففي حففاتم: (تففرك أبففو زرعففة90

.1حديثه ولم يقرأه علينا في كتاب الشفعة)
ه240-فف 150- محمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الواسطي الطحان تففوفي مففا بيففن 91

.2قال عنه (رجل سوء)
.3- محمد بن داب المديني قال عنه: (ضعيف الحديث كان يكذب)92
- محمد بن ذكوان الزدي الطاحي الجهضمي، مولهم البصففري، ذكففره أبففو زرعففة فففي أسففماء93

.4الضعفاء
- (خذ ق) محمد بن مروان بن قدامة العقيلي، أبو بكر البصري العجلي قال عنه: (ليس عنففدي94

 .5بذاك)
- محمد بن عبيد الله بن أبي رافففع الهاشففمي مففولهم الكففوفي، ذكففره أبففو زرعففة فففي أسففماء95

.6الضعفاء

ن وتهذيب1/213/ق3 -  ب -) والجرح والتعديل ج 15انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة ورقة (  3
ن وأسماء الضعفاء لبن الجوزي، وكذلك ذكره أبو زرعة في الضعفاء في حرف5/126التهذيب ج 

(ع).
 - أ-) وذكره مرة أخرى فوهن أمره روى له ابن ماجة2انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة ورقة (  4

.6/93حديثا واحدا في آداب الكل. انظر تهذيب التهذيب ج 
، وتهذيب1/27/ق3- أ-) وانظر كذلك الجرح والتعديل ج 2انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة ورقة (  5

.6/98التهذيب ج 
 وكذا في أسماء2/35/ق2- أ-) والجرح والتعديل ج 19انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة ورقة (  6

 وفيه (له عندها في5/187، وتهذيب التهذيب ج 2/408الضعفاء لبن الجوزي وميزان العتدال ج 
.2/1278القول عند الخروج من البيت) انظر سنن ابن ماجة ج 

- أ-) وقال عنه أيضا (ليس بشيء، ضعيف الحديث) انظر12انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة ورقة (  7
 (ليس بشيء ضعيف)، واكتفى في5/198، وفي تهذيب التهذيب ج 2/46/ق2الجرح والتعديل ج 
 بقوله (ليس بشيء) وكذا في أسماء الضعفاء لبن الجوزي. والعوام هو:2/413ميزان العتدال ج 

(ع) بن حوشب بن يزيد بن الحارث الشيباني الربعي كان صاحب أمر بالمعروف ونهي عن المنكر
 ومن هذه117- 114، وتاريخ واسط ص 164- 8/163ه. وانظر تهذيب التهذيب ج 148وكان ثقة ت 

 بسنده عن شيخ شيخه بن خراش بن حوشب ولفظه2/826الحاديث ما رواه ابن ماجة في سننه ج 
(المسلمون شركاء في ثلث: في الماء والكل والنار، وثمنه حرام)  ورواه أحمد في مسنده ج

، ورواه أبو إسحاق الفزاري بسنده مطول. وهذه الرواية ضعفها أبو حاتم كما ذكرها ابن أبي5/364
.2/322حاتم في علل الحديث ج 

.5/203- ب-)، وانظر تهذيب التهذيب ج 2انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة ورقة (  8
، وروى أبو زرعة بسنده إلى221- 5/220، وتهذيب التهذيب ج 2/62/ق2انظر الجرح والتعديل ج   9

مالك أنه قال عن ابن سمعان   (كذاب) وذكره أبو زرعة في أسماء الضعفاء حرف(ع).
.5/275، وتهذيب التهذيب ج 2/123/ق2انظر الجرح والتعديل ج   1
 قال عمه2/103/ق2- ب-)، وفي الجرح والتعديل ج 4انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة ورقة (  2

، والترغيب2/455، وميزان العتدال ج 5/301(ليس بالقوي)، وكذلك في تهذيب التهذيب ج 
- أ-) من كتابه الضعفاء.. (ليس30 وقال أبو زرعة في موضع آخر ورقة (4/573والترهيب ج 

بالقوي). 
 (منكر الحديث جدا على قلة2/9انظر كتاب الضعفاء حرف (ع) قال ابن حبان في المجروحين ج  3

روايته، ل يشبه حديثه حديث الثبات ول روايته رواية الثقات ل يحل الحتجاج بخبره وهو صاحب
 أل ول حج له) قال ابن عبد البر: (جماعة أهل حديث: تارك الجمعة: أل ول صلة له، أل ول صوم له

العلم بالحديث يقولون إن هذا الحديث يعني الذي أخرجه له ابن ماجة من وضع عبد الله بن محمد
 /1، وانظر سنن ابن ماجة ج 6/21العدوي وهو عندهم موسوم بالكذب) انظر تهذيب التهذيب ج 

343.
 له في سنن ابن ماجة حديث5/389ن وفي تهذيب التهذيب ج 2/176/ق2انظر الجرح والتعديل ج  4

.1/679واحد في الحلف باليهودية. انظر سنن ابن ماجة ج 
 (واهي2/178/ق2- ب-) وفي الجرح والتعديل ج 10انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة ورقة (  5

الحديث، ضعيف الحديث).
انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة حرف (ع).  6
 (سألت أبي عنه2/219/ق2انظر المصدر السابق وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ج   7

فقال: ليس عندي بمنكر الحديث، قلت: أدخله البخاري في كتابه الضعفاء قال: يكتب حديثه ليس
بحديثه بأس ويحول من هناك). 

 بقوله (متروك6/305ن واكتفى في تهذيب التهذيب ج 2/253/ق2انظر الجرح والتعديل ج  8
الحديث وترك قراءة حديثه) وفي أسماء الضعفاء لبن الجوزي اكتفى بقوله (متروك) له في سنن

.1/411ابن ماجة حديث واحد في العيدين. انظر سنن ابن ماجة ج 
، واكتفى الذهبي في ميزان6/305، وتهذيب التهذيب ج 2/340/ق2انظر الجرح والتعديل ج  9

 بقوله (واه)  وكذا في أسماء الضعفاء لبن الجوزي.  2/605العتدال ج 
.6/315، وتهذيب التهذيب ج 1/45/ق3انظر الجرح والتعديل ج   10



عنه:207- محمد بن عمر بن واقد، الواقدي السلمي مولهم أبو عبد الله المففدني ت 96 قال  ه 
.7(ترك الناس حديثه)

(ضعيف150-ف 140- محمد بفن عفون، أبفو عبفد اللفه الخراسفاني ت مفا بيفن (97 عنه:  قال  ه) 
8الحديث، ليس بقوي)

.9- محمد بن الفرات التميمي أبو علي الكوفي قال عنه:(منكر الحديث)98
.1- محمد بن كريب بن أبي مسلم الهاشمي قال عنه: (منكر الحديث)99

(منكر190- مسلمة بن علي بففن خلففف الخشففني، أبففو سففعيد، الدمشففقي ت 100 عنه:  قال  ه، 
.2الحديث)

- مروان بففن سففالم الغفففاري أبففو عبففد اللففه الشففامي الجففزري ذكفره أبففو زرعفة فففي أسفماء101
.3الضعفاء

.4- مطر بن ميمون المحاربي أبو خالد الكوفي ذكره أبو زرعة في أسماء الضعفاء102
.5- مطرح بن يزيد السدي الكناني، أبو المهلب الكوفي قال عنه: (ضعيف الحديث)103

، وذكره الذهبي في ميزان العتدال6/312، وتهذيب التهذيب ج 1/48/ق3انظر الجرح والتعديل ج   1
 باختصار. له في سنن ابن ماجه حديث اليمان إقرار بالقول وهو متهم بوضعه كذا في2/616ج 

.26- 1/25تهذيب التهذيب. انظر سنن ابن ماجة ج 
- أ-) وقال عنه أيضا (مضطرب الحديث، واهي الحديث)20انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة ورقة (  2

 يروي عن أهل الكوفة والمدينة ولم يرو عنه، غير0 349- 6/348وزاد في تهذيب التهذيب ج 
إسماعيل، وهو عندي عجيب ضعيف منكر الحديث ينكر حديثه، ويروي أحاديث مناكير، ويروي أحاديث

حسانا) روى له ابن ماجة حديثا واحدا في ترجمة السائأب بن الخباب.
، واكتفى الذهبي في ميزان12/219ن وتهذيب التهذيب ج 2/347/ق2انظر الجرح والتعديل ج   3

 بقوله (ضعيف) وكذا في أسماء الضعفاء لبن الجوزي. 2/653العتدال ج 
- ب-) .4انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة ورقة (  4
 (ممن2/54انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة حرف - ع – قال عنه ابن حبان في المجروحين ج   5

ينفرد بالمناكير عن المشاهير فل يجوز الحتجاج بما خالف الثقات فإن اعتبر معتبر بحديثه الذي لم
يخالف الثبات فيه فحسن) له عند ابن ماجة حديث عن نافع عن ابن عمر: كان عليه السلم إذا توضأ

. 1/149عرك عرضه شيئا. انظر سنن ابن ماجة ج 
 (كان ممن2/65انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة حرف - ع -  قال ابن حبان في المجروحين ج  6

يقلب السانيد ويأتي بالشياء التي ل يشك َمن الحديث صناعته أنها مقلوبة فاستحق الترك لما كثر
 ج"اللهم ارحمني ومحمدا.." في روايته) له عند ابن ماجة حديث واثلة في قول العرابي 

 - أ -).7 واتهمه أبو زرعة بهذا الحديث انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة ورقة (1/176
/ق2- ب-) وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ج 16انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة ورقة (  7

 سألت أبا زرعة عنه فقال (كوفي قدم البصرة حدث بأحاديث منكرة ل ينبغي أن يحدث عنه)،2/412
 نقل المزي عن أبي زرعة أنه قال: (واهي الحديث حدث بأحاديث7/73وفي تهذيب التهذيب ج 

منكرة ل ينبغي لن يحدث عنه) واكتفى ابن الجوزي في أسماء الضعفاء بقوله (ل ينبغي أن يحدث
 .  95-  11/94 وانظر كذلك تاريخ بغداد ج 3/21عنه) وكذا في ميزان العتدال ج 

"من غدا  وفيه روى له ابن ماجة حديث سلمان الفارسي: 7/88انظر كتاب تهذيب التهذيب ج   8
 وفي سند الحديث اسم (عيسى بن ميمون)2/751. انظر سنن ابن ماجة ج إلى صلة الصبح"

وذكره ابن أبي حاتم باسم عيسى بن ميمون أبو عبيدة التيمي البصري وقال عنه (ضعيف الحديث)
-3/26 وكذا ذكره الذهبي بهذا السم انظر ميزان العتدال ج 2/34/ق3انظر الجرح والتعديل ج 

.2/207، وخلصة تذهيب الكمال ج 27
 قال أبو زرعة (ضعيف155- 7/154، وفي تهذيب التهذيب ج 1/170/ق3انظر الجرح والتعديل ج   1

الحديث) وقال ابن الجوزي في أسماء الضعفاء (ضعفه أبو زرعة..).
 وفيه روى له ابن ماجة حديثا7/170، وكذا في تهذيب التهذيب ج 2/4/ق3انظر الجرح والتعديل ج   2

واحدا في النهي عن البول قائأما، وذكره ابن عدي بهذا الحديث وغيره. وذكره أيضا أبو زرعة في
) وقال عن حديث عن روايته: غريب، منكر ولم يقرأه وأمر بالضرب عليه. 30كتابه الضعفاء ورقة (

- أ -) قال ابن معين (ل يحل لحد أن يروي عنه) انظر11انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة ورقة (  3
، روى له ابن ماجة حديثا واحدا في297- 7/296، وتهذيب التهذيب ج 3/118ميزان العتدال ج 

.1/476الجنائأز. انظر سنن ابن ماجة ج 
، وتهذيب التهذيب ج11/445- أ-) ، وتاريخ بغداد ج 11انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة ورقة (  4

، وأسماء الضعفاء لبن الجوزي، روى له ابن ماجة حديث المدبر عن ابن عمر فقط، وقال7/342
علي: كنت أرفعه فنهاني أصحابي ورواه جماعة عن علي مرفوعا. ساق له ابن عدي عدة أحاديث،

.  3/134، وميزان العتدال ج 7/342وقال: الضعف على حديثه بين. انظر تهذيب التهذيب ج 
.11/200، وتاريخ بغداد ج 7/432- أ -) وتهذيب التهذيب ج 7انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة ورقة (  5
- أ -) وكذا في أسماء الضعفاء لبن الجوزي وتاريخ بغداد11انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة ورقة (  6

 نقل قوله (لين الحديث) وفي ميزان العتدال ج1/115/ق3، وفي الجرح والتعديل ج 11/195ج 
 قال أبو زرعة (لين الحديث، وقال مرة7/462 اكتفى بقوله (لين) وفي تهذيب التهذيب ج 3/204

واهي الحديث).
/ق3انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة في حرف (ع) ونقل عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ج   7

 في ترجمة عمر بن1/132/ق3 في ترجمة عمر بن صهبان قوله (ضعيف الحديث) وفي ج 1/116



(منكر200- مطهففر - كمعظففم - بففن الهيثففم الطففائأي البصففري ت فففي حففدود 104 عنه:  قال  ه 
.6الحديث)

ه، ذكره أبو زرعة80- معبد الجهني البصري، يقال إنه ابن عبد الله بن حكيم قتل في سنة 105
.7في أسماء الضعفاء

.8- معلى بن عبد الرحمن الواسطي قال عنه: (واهي الحديث)106
- معلى بن هلل بن مؤيد الحضرمي، ويقال الجعفي، أبو عبد الله الطحان الكوفي، سئل أبففو107

.9زرعة عنه ما كان تنقم عليه؟ قال: الكذب
- (مد ق) مهران بن أبي عمففر العطففار أبففو عبففد اللففه الففرازي، ذكففره أبففو زرعففة فففي أسففماء108

.10الضعفاء
- نصفر بفن حمفاد بفن عجلن البجلفي، أبفو الحفارث، الحفافظ البصفري، قفال عنفه: (ل يكتفب109

.11حديثه)
- نصر بن محمد بن سليمان بن أبي ضففمرة السففلمي، قففال عنففه: لسففت أحففدث عنففه، وأمففر110

 ذكر القولين في ترجمة7/464محمد بن صهبان قوله (واهي الحديث) وفي تهذيب التهذيب ج 
 بقوله (واه) وقال ذهبي في ترجمة عمر بن محمد بن3/220الول، واكتفى في ميزان العتدال ج 

صهبان وهو عمر بن صهبان نسب إلى جده، واه عنده حديث في الكل يوم الفطر قبل الغدو، ونقل
. 1/558ابن الجوزي عنه في ترجمة عمر بن صهبان قوله (واهي الحديث) وانظر ابن ماجة ج 

، وضعفه أيضا حينما ذكر7/491، وكذا في تهذيب التهذيب ج 1/130/ق3انظر الجرح والتعديل ج   8
عنده حميد بن قيس المكي ووثقه وقال البرذعي: (ما أبعد ما بين الخوين، انظر إلى حميد في أعلى

درجة العلو، وانظر إلى عمر في أي درجة من الوهاء) انظر كتاب الضعفاء.
/ق/3- أ -)  وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ج 17انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة ورقة (  9

 وسئل أبو زرعة عنه عندما امتنع من التحديث عنه فقال: ليس هو موضع يحدث عنه واهي229
 بقوله (واه).   3/253، واكتفى الذهبي في ميزان العتدال ج 8/21يب ج انظر تهذيب التهذ

1/230/ق3انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة حرف (ع) وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ج   1
سألت أبا زرعة عنه فقال (كان واسطيا، وكان يضع الحديث، ولم يقرأ علينا حديثه وقال اضربوا

 اكتفى بقوله (كان يضع الحديث) وكذا في أسماء الضعفاء لبن8/27عليه) وفي تهذيب التهذيب ج 
الجوزي.

- أ -).37انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة ورقة (  2
.8/173، وتهذيب التهذيب ج 1/388/ق3انظر الجرح والتعديل ج   3
- أ-)2ن وقال عنه في الضعفاء ورقة (3/317، وميزان العتدال ج 8/218انظر تهذيب التهذيب ج   4

ضعيف.
- ب-)  وذكره في أسماء الضعفاء حرف - ف-  وروى3انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة ورقة (  5

بسنده إلى أيوب السختياني أنه كان قال عنه: (إن فضل الرقاشي لو ولد أخرس كان خيرا له) وقال
. 8/283، وتهذيب التهذيب  ج 2/65/ق3عنه أبو زرعة أيضا (منكر الحديث) انظر الجرح والتعديل ج 

، وذكره أبو زرعة في أسماء8/285، وتهذيب التهذيب ج 2/67/ق3انظر الجرح والتعديل ج   6
الضعفاء حرف - ف-.

، وفي أسماء الضعفاء لبن8/321، وتهذيب التهذيب ج 2/112/ق3انظر الجرح والتعديل ج   7
الجوزي اكتفى بقوله (ل يساوي شيئا متروك الحديث).

/ق1- أ -) ونقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ج 20انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة ورقة (  8
، وأسماء8/416 عن أبي زرعة أنه قال عنه (واهي الحديث) وكذا في تهذيب التهذيب ج 2/152

 بقوله (واه).  3/405الضعفاء لبن الجوزي، واكتفى الذهبي في ميزان العتدال ج 
، وتهذيب التهذيب1/341/ق4- أ-) والجرح والتعديل ج 17انظر كتاب الضعفاء ل أبي زرعة  ورقة (  9

 بقوله (ما أعرف له حديثا صحيحا)  وانظر3/430 واكتفى الذهبي في ميزان العتدال ج 10/27ج 
أسماء الضعفاء لبن الجوزي حيث نقل قول أبي زرعة إلى قوله (.. صحيحا) وذكره وأبو زرعة  أيضا

في أسماء الضعفاء حرف - م -.  
- أ-).2انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة  ورقة (  10
-3/404، وميزان العتدال ج 9/105، وتهذيب التهذيب ج 2/231/ق3انظر الجرح والتعديل ج   1

405 .
 قال أبو زرعة2/243/ق3- أ -) وفي الجرح والتعديل ج 33انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة ورقة (  2

أخبرني وهب الفامي قال سمعت محمد بن خالد الواسطي يقول: لم أسمع من أبي إل حديثا واحدا،
خالد عن بيان عن الشعبي ل أدري أيهما أكبر في الناس البخل أو الكذب، ثم حدث عنه حديثا كثيرا.
وقال أبو زرعة أيضا أخبرني أبو عون بن عمرو قال أخرج ابن خالد الواسطي عن أبيه عن العمش

كتابا قال أبو زرعة ولم يسمع أبوه من العمش حرفا، وقال ابن أبي حاتم: سألت  أبا زرعة عنه
فقال:  (ضعيف الحديث ل أحدث عنه ولم يقرأ علينا  حديثه وكان حدث عنه قديما وأبى أن يقرأ

 باختصار في بعض اللفاظ.. واكتفى الذهبي في142- 9/141علينا) وكذا في تهذيب التهذيب ج 
 بقوله (ضعيف) .  3/533ميزان العتدال ج 

3/540، وميزان العتدال ج 9/153، وتهذيب التهذيب ج 2/250/ق3انظر الجرح والتعديل ج   3
واكتفى ابن الجوزي في أسماء الضعفاء بقوله (كان يكذب). 

انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة في حرف -  م-  قال البخاري عنه (منكر الحديث) وقال النسائأي  4
"أن  له عند ابن ماجة حديث ابن عباس 3/542(ليس بثقة ول يكتب حديثه) انظر ميزان العتدال ج 



.1بالضرب على حديثه جملة
.2- نهشل بن سعيد بن وردان، أبو سعيد الخراساني. قال عنه: (ضعيف)111
-هارون بن هارون بن عبففد اللففه بففن محففرز القرشففي الففتيمي، ذكففره أبففو زرعففة فففي أسففماء112

.3الضعفاء 
.4- هارون بن زيد بن يسار بن بول البصري، ذكره أبو زرعة في أسماء الضعفاء113
.5- يحيى بن راشد المازني، أبو سعيد البصري، البراء، قال عنه: (شيخ لين الحديث)114
.6- يحيى بن كثير، أبو النضر صاحب البصري. قال عنه: (ضعيف الحديث)115
ه ذكره أبو زرعة في167- يزيد بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل، أبو المغيرة المدني ت 116

.7أسماء الضعفاء
ه قال ابن أبي حاتم: سألت141 أو 140- (عخ ق) يعقوب بن حميد بن كاسب المدني ت 117

أبا زرعة عنه فحرك رأسه قلت: كان صدوقا في الحديث؟ قال: لهذا شففروط، وقففال مففرة
.8في حديث رواه يعقوب: قلبي ل يسكن على ابن كاسب

، وحديث عمرو بن عنبسة أي الجهادالنبي صلى الله عليه وسلم عدل إلى الشعب فبال"
أفضل.

 واكتفى الذهبي في ميزان العتدال9/437، وتهذيب التهذيب ج 1/86/ق3انظر الجرح والتعديل ج   5
 بقوله (ليس بذاك) وكذا في أسماء الضعفاء لبن الجوزي وقال عنه أبو داود صدوق، أما4/33ج 

المام أحمد فقد لينه. كما في ميزان العتدال وتهذيب التهذيب.  
انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة  حرف- م – وقال عنه البخاري منكر الحديث. انظر تهذيب التهذيب  6

. 2/434 وخلصة تذهيب الكمال ج 3/635 وميزان العتدال ج 9/321ج 
 قال ابن أبي1/21/ق4- أ -). وفي الجرح والتعديل ج 17انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة ورقة (  7

حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقال: ضعيف، قلت: يكتب حديثه؟ قال: ما يعجبني إل على العتبار ترك
 بقوله (متروك الحديث)  وانظر تاريخ بغداد ج9/367الناس حديثه. واكتفى في تهذيب التهذيب ج 

-4. وضعفه أيضا أبو زرعة في موضع آخر من كتابه عند ذكره بعض الضعفاء. انظر الورقة (3/14
ب-)، وكذا في أسماء الضعفاء حرف -م-.

 وذكره أبو زرعة أيضا في أسماء9/384 وتهذيب التهذيب ج 1/47/ق4انظر الجرح والتعديل ج   8
الضعفاء حرف - م-  روى له ابن ماجة حديثا عن نافع عن ابن عمر قبل رسول الله صلى الله عليه

"يا عمر هاهناوسلم الحجر ثم وضع شفتيه عليه فسكن طويل ثم التفت فإذا هو بعمر يبكي فقال: 
.  2/982. سنن ابن ماجة ج تسكب العبرات"

 نقل عن أبي1/60/ق4- أ-) وفي الجرح والتعديل ج 13انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة ورقة (  9
 أخرج له ابن ماجة حديث9/397 ضعيف الحديث) وكذا في تهذيب التهذيب ج 0زرعة أنه قال عنه: 

. 2/794 فقط. انظر سنن ابن ماجة ج "شاهد الزور"
- ب -)، وقال عنه أيضا (لين) انظر الجرح والتعديل ج11انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة ورقة (  1

. روى له ابن ماجة حديثه عن أبيه عن ابن عباس عن حصين9/420، وتهذيب التهذيب ج 1/68/ق4
بن عوف في الحج.   

.10/146، وتهذيب التهذيب ج 1/218/ق4انظر الجرح والتعديل ج   2
انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة حرف - م – وسأل ابن أبي حاتم عنه فقال: (منكر الحديث جدا،  3

ضعيف الحديث ليس له حديث قائأم، قلت: يترك حديثه؟ قال: ل يكتب حديثه). انظر الجرح والتعديل
.1/275/ق4ج 

: كان ممن3/5انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة  حرف - م-  قال عنه ابن حبان في المجروحين ج   4
يروي الموضوعات عن الثبات، ل تحل الرواية عنه.

.10/171، وتهذيب التهذيب ج 1/409/ق4انظر الجرح والتعديل ج   5
- أ -). 2انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة ورقة (  6
 حيث قال:226- 10/225انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة حرف - م -  وانظر تهذيب التهذيب ج   7

(وذكره أبو زرعة الرازي في أسامي الضعفاء ومن تكلم فيهم) ومعبد هو أول من تكلم في القدر
.2/1232. انظر سنن ابن ماجة ج "إياكم والتمادح" بالبصرة روى له ابن ماجة حديث معاوية 

 بسنده13/188- أ -) وروى الخطيب في تاريخ بغداد ج 8انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة ورقة (  8
، وميزان10/238إلى البرذعي أن أبا زرعة قال عنه: (ذاهب الحديث) وكذا في تهذيب التهذيب ج 

، وأسماء الضعفاء لبن الجوزي.   4/149العتدال ج 
 قال عنه ابن حبان في10/242 وتهذيب التهذيب ج 1/332/ق4لنظر الجرح والتعديل ج   9

 كان يروي الموضوعات عن أقوام ثقات وكان غاليا في التشيع يشتم17- 2/16المجروحين ج 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ل تحل الرواية عنه بحال ول كتابة حديثه إل على جهة

التعجب، وروى بسنده إلى ابن عيينة - من طريق أبي زرعة -  أنه قال عنه (يكذب).
 انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة في حرف - م -  قال البخاري في حديثه اضطراب وقال النسائأي10

ليس بالقوي، وكذا ضعفه إبراهيم الفراء، ووثقه أبو حاتم وابن معين . انظر ميزان العتدال ج
.10/327، وتهذيب التهذيب ج 4/196

.10/426، وتهذيب التهذيب ج 1/470/ق4 انظر الجرح والتعديل يل ج 11
- ب -) وقال  أبو حاتم  (أدركته ولم أكتب عنه وهو31انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة ورقة (  1

.1/471/ق4ضعيف الحديث ل يصدق) انظر الجرح والتعديل ج 
.10/479، وتهذيب التهذيب ج 1/496/ق4انظر الجرح والتعديل ج   2



ه قال عنه: (واهي213- (خنت ق) يعقوب بن محمد بن عيسى بن عبد الملك الزهري ت 118
.9الحديث)

(ذاهب190 أو 189- يوسف بن خالد بن عمير السمتي، أبو خالد البصففري ت 119 عنه:  قال  ه 
.10الحديث، كان يحيى – أي ابن معين – يقول كذاب)

.1- يوسف بن محمد بن المنكدر التيمي قال عنه: (واهي الحديث)120
- يوسف بففن ميمفون القرشففي المخزومففي الكفوفي أبفو خزيمفة الصفباغ، قففال عنففه: (واهفي121

.2الحديث)
.3ه قال عنه: (منكر الحديث)256- أبو بكر العنسي روى عن أبي قبيل المعافري ت 122
ذكره162- أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة بن أبي رهم العامري المففدني ت 123 ه 

.4أبو زرعة في أسماء الضعفاء
"أبى اللسسه أن يقبسسل عمسسل صسساحب - أبو زيد، عن أبي المغيرة عن ابن عباس بحففديث 124

.5، قال عنه: (ل أعرف أبا زيد، ول أبا المغيرة)بدعة"
.6- أبو سعيد الساعدي عن أنس، قال عنه: (مجهول)125

المراجع
الرشاد في معرفة علماء البلد للخليلي نسخة أيا صوفيا.-1
وطبعة1323الصابة في تمييز الصحابة لبن حجر العسففقلني ط السففعادة -2 ه 

البجاوي.
أسماء الضعفاء لبن الجففوزي نسففخة مصففورة عففن نسففخة المكتبففة السففعيدية-3

محفوظة بمكتبة السيد صبحي السامرائأي ببغداد.

: كان يروي3/94انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة حرف - ه - قال عنه ابن حبان في المجروحين ج   3
الموضوعات عن الثبات ل يجوز الحتجاج به ول الرواية عنه إل على سبيل العتبار لهل الصناعة

فقط.
: ل يجوز3/87انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة حرف - ه - قال عنه ابن حبان في المجروحين ج   4

الحتجاج به بحال ول ذكر حديثه إل على جهة العتبار.
،4/79، والترغيب والترهيب ج 11/207، وتهذيب التهذيب ج 2/143/ق4انظر الجرح والتعديل ج   5

.4/373وميزان العتدال ج 
 قال عنه (ضعيف).11/267ن وفي تهذيب التهذيب ج 2/183/ق4انظر الجرح والتعديل ج   6
، نقل ابن2/279/ق4انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة في حرف - ي –  وفي الجرح والتعديل ج   7

أبي حاتم عنه قوله (منكر الحديث) وفي نسخة أخرى قال (ضعيف الحديث، منكر الحديث جدا) وفي
 (وقال أبو زرعة ضعيف الحديث، وقال مرة واهي الحديث وغلظ القول11/348تهذيب التهذيب ج 

 بقوله (ضعيف) وذكره أيضا أبو زرعة في كتابه الضعفاء4/433جدا) واكتفى في ميزان العتدال ج 
- ب -) وقال (واهي الحديث وغلظ فيه القول جدا).8ورقة (

، واكتفى الذهبي في ميزان11/383ن وتهذيب التهذيب ج 2/206/ق4انظر الجرح والتعديل ج   8
 بقوله (وسئل أبو زرعة عنه فحرك رأسه).4/450العتدال ج 

، ونقل الذهبي في ميزان11/397، وتهذيب التهذيب ج 2/215/ق4انظر  الجرح والتعديل ج   9
 عن أبي زرعة أنه قال عنه (ليس بشيء يقارب الواقدي) وذكره في كنابه4/454العتدال ج 

- ب -) فقال: (ليس على يعقوب الزهري قياس، يعقوب الزهري، وابن زبالة،4الضعفاء ورقة (
والواقدي، وعمر بن أبي بكر الموملي، يقاربون في الضعف في الحديث وهم واهون) وقال عنه في

- أ -)  (منكر الحديث). 30موضع آخر ورقة (
-  أ-)  ونقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه قال عنه7انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة ورقة(  10

(ذاهب الحديث، ضعيف الحديث، أضرب على حديثه، كان يحيى بن معين يقول: كان يكذب) انظر
.11/412، وتهذيب التهذيب ج 2/222/ق4الجرح والتعديل ج 

/ق4- ب -) ونقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ج 8انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة ورقة (  1
 عن أبي زرعة أنه قال عنه (هو صالح وهو أقل رواية من أخيه المنكدر) وكذا في تهذيب2/229

 فقال عنه (صالح الحديث)  والذي أراه أنه4/472، وأما في ميزان العتدال ج 11/422التهذيب ج 
أراد بقوله(صالح)  أي من الصلح والتقوى والعبادة أما في الحديث  فهو ضعيف يؤيد هذا قول أبي

زرعة الذي نقله عنه البرذعي، ويؤيده أيضا أن ابن حبان قال عنه (غلب عليه الصلح فغفل عن
، والمجروحين11/423الحفظ فكان يأتي بالشيء توهما فبطل الحتجاج به) انظر تهذيب التهذيب ج 

. 136- 3/135ج 
، وذكره أبو زرعة في11/426- أ -) وتهذيب التهذيب ج 13انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة ورقة (  2

- أ-) فقال (واهي الحديث). 30أسماء الضعفاء، وذكره أيضا في موضع آخر ورقة (
 نقل منه أنه44، 12/29- ب -) وفي تهذيب التهذيب ج 6انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة ورقة (  3

قال (ضعيف منكر الحديث).
 (كان ممن3/147انظر كتاب الضعفاء لبي زرعة في الكنى، قال ابن حبان في المجروحين ج   4

يروي الموضوعات عن الثبات، ل يحل كتابة حديثه ول الحتجاج به بحال، كان أحمد بن حنبل يكذبه). 
.12/103انظر تهذيب التهذيب ج   5
 (شيخ يروي عن أنس3/157، قال ابن حبان في المجروحين ج 12/106انظر تهذيب التهذيب ج   66

بن مالك المناكير التي ل يشارك فيها، ل يجوز الحتجاج به بحال).



البحر الذي زخر في شرح ألفية الثر لجلل الدين السيوطي مخطوط في دار-4
 حليم مصطلح الحديث).10الكتب المصرية رقم (

البدر المنير في تخريج الحففاديث والثففار الواقعفة فففي الشففرح الكففبير لسففراج-5
ة أحمفد الثفالث بتركيفا رقفم ( خة مكتب خة مصفورة عفن نس )474الفدين ابفن الملقفن نس

محفوظة في مكتبة السيد صبحي السامرائأي ببغداد.
ه القاهرة.1358البداية والنهاية للحافظ إسماعيل بن كثير ط -6
ه القاهرة.1349تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ط -7
ؤاد سفزكين ترجمفة د. فهمفي أبفو الفضفل ط-8 تاريخ التراث العربي للفدكتور ف

م.1971الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر القاهرة 
تاريخ مدينة دمشق لبي الحسن علي بن عساكر نسففخة مصففورة عففن نسففخة-9

 تاريخ).602مكتبة أحمد الثالث في تركيا والمحفوظة بمعهد المخطوطات بمصر رقم (
تاريخ واسط لسلم بن سهل الرزاز الواسطي المعروف ببخشل ط المعففارف-10

م.1967ه/1387ببغداد 
التدوين في أخبار قزوين لبي القاسم عبد الكريم بم محمد القزويني الرافعي-11

مخطوط في دار الكتب المصرية.
.1958- 1955تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي ط حيدر أباد الهند -12
الترغيب والترهيب لزكي الدين عبد العظيم المنذري ط مصطفى عمارة.-13
/1387تعجيل المنفعة بزوائأد رجال الئأمة الربعة لبن حجر العسففقلني ط -14 ه 

م.1966
التقييد لرواة السنن والمسانيد لبن نقطة الحنبلي نسخة مصورة عففن نسففخة-15

المتحف البريطاني والمحفوظة في معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية.
لح لزيفن الفدين العراقفي ط المكتبفة-16 ة ابفن الص التقييد واليضاح شرح مقدم

م.1969السلفية بالمدينة المنورة 
تلخيص المستدرك للحافظ الذهبي طبع مع المستدرك للحاكم.-17
0 ه 1327- 1325تهذيب التهذيب لبن حجر العسقلني ط حيدر أباد الهند -18
توجيه النظر إلى أصول الثر لطاهر بن صالح الجزائأري الدمشقي ط المكتبففة-19

العلمية في المدينة المنورة.
توضيح الفكار لمعاني تنقيح النظار لمحمد بن إسففماعيل الميففر الصففنعاني ط-20

ه.1366مكتبة الخانجي بالقاهرة ط 
.1953- 1952الجرح والتعديل لبن أبي حاتم حيدر اباد / الهند -21
الحطة بذكر الصحاح الستة لصديق حسن خففان ط اسففلمي اكففاديمي / لهففور-22

ه.1397
خلصة تهففذيب الكمففالفي أسففماء الرجففال لصفففي الففدين الخزرجففي ط مكتبففة-23

م.1967 2القاهرة وكذا ط
1963الرسففالة المسففتطرفة فففي بيففان كتففب السففنة المشففرفة للكتففاني ط -24

دمشق.
الزهر الربى في شرح المجتبى للسيوطي ط مففع سففنن النسففائأي / مصففطفى-25

م.1964الحلبي ..
الدرر الكامنة في أعيان المائأة الثامنة للحافظ ابن حجر ط الهند / حيدر أباد.-26
سنن ابن ماجة لمحمد بن يزيففد القزوينففي تحقيففق فففؤاد عبففد البففاقي القففاهرة-27

م.1964
 تاريخ).287سير أعلم النبلء للذهبي نسخة معهد المخطوطات رقم (-28
شففرح علففل الترمففذي لبففن رجففب الحنبلففي البغففدادي تحقيففق السففيد صففبحي-29

.1977ه/ 1397السامرائأي ط بغداد 
شروط الئأمة الستة لبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي ط مكتبة القففدس-30

ه.1357القاهرة 
ه.1343علل الحديث لبن أبي حاتم ط المكتبة السلفية / القاهرة -31
ن الحفاديث علفى ألسفنة النفاس-32 كشف الخفاء ومزيل اللباس عمفا اشفتهر م

للعجلوني الجراحي ط مكتبة التراث السلمي حلب.
لسان العرب لجمال الدين محمد بن مكرم النصففاري ط مصففورة عففن طبعففة-33

بولق الدار المصرية للتأليف والترجمة / القاهرة.
ما تمس إليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجة لمحمد رشيد الهندي ط الهند.-34
ه.1396المجروحين من المحدثين لبي حاتم ابن حبان ط القاهرة -35
مراصففد الطلع علففى أسففماء المكنففة والبقففاع لصفففي الففدين البغففدادي ط-36

م. القاهرة.1954ه/1373
المستدرك على الصحيحين لبي عبد اللفه الحفاكم ط حيفدر أبفاد الفدكن الهنفد-37

ه1341
ه القاهرة.1313المسند للمام أحمد بن حنبل ط -38
معجم البلدان لياقوت لحموي ط دار صادق صادر بيروت.-39



المعجم الصغير للطبراني ط المكتبة السلفية المدينة المنورة.-40
المقاصد الحسففنة فففي الحففاديث المشففهورة للسففخاوي ط الخففانجي القففاهرة-41

ه 1375
 م. 1963ميزان العتدال في نقد الرجال للذهبي ط عيسى الحلبي القاهرة -42
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