
............................................................................................ 

 ٢١٣


"" 

ص/جالترجمةالرقمص/جالترجمةالرقم
التعبیر في الراوي إذا انفرد بأشیاء

٢/٤٣٠حدیج بن معاویة بن الرحیل-٢/٢٣٢بشار بن الحكم أبو بدر الضبي-١
٣/٩٤لد أبو سلیمان اللیثيداود بن خا-٢/٤٣١٤حرب بن سریج المنقري البصري-٣
٦/٣٣٧معلى بن عبد الرحمن الواسطي-٦/٢٢٤٦محمد بن عمرو بن علقمة اللیثي-٥

الراوي إذا كانت المناكیر قد وقعت في بعض روایته 
٢/٤٠بكیر بن جعفر الجرجاني السلمي-٢/١٨٨بشر بن محمد بن أبان بن مسلم السكري-٧
٢/٣٥١الحسین بن زید بن علي الكوفي-٢/٦٦١٠بن حیدة القشیريبهز بن حكیم بن معاویة-٩

٣/٤٣٩سنان بن هارون البرجمي-٣/٢٢٢١٢زهیر بن محمد العنبري الخرساني-١١
٥/٣٥٦عتاب بن بشیر الجزري-٤/٢٨٥١٤عبد الرحمن بن أبي الرجال-١٣

التعبیر فیمن هو مستقیم الحدیث أو ما ینكر علیه
١/٤٢٩أزهر بن سنان-١/٤٢٨١٦ح بن عبد اهللا بن معاویة الكوفياالجل-١٥
٢/٣٤بكیر بن معروف خراساني-٢/٤٥١٨بكیر بن مسمار-١٧
٢/٤٥٥حزور أبو غالب-٢/١٧٢٢٠جمیل بن الحسن االهوازي-١٩
٣/٩خالد بن یحیى أبو عبید السدوسي-٢/٣٢١٢٢الحسن بن علي عاصم الواسطي-٢١
٣/٢٣٣زهیر ابن اسحاق السلولي-٣/١٣٣٢٤ع بن صبیح أبو حفص البصريربی-٢٣
٤/٢٤شعبة بن دینار مولى بن عباس-٣/٤٣٩٢٦سیف بن سلیمان المكي-٢٥
٤/٢١٥عبد اهللا بن یحیى بن أبي كثیر الیمامي-٤/٢٨٦٢٨عبدالرحمن بن سلیمان بن أبي الجون الدمشقي-٢٧
٥/٢٥٤عیسى بن ماهان أبو جعفر الرازي-٥/٢٩٧٣٠عبد الواحد بن قیس-٢٩
٦/٥٤قرة بن عبد الرحمن بن حیویئل-٦/٢٥٣٢فرات بن سلیمان الرقي-٣١
٦/٦٨كثیر بن زید مولى بني سهم-٦/٥٠٣٤قزعة بن سوید بن حجیر بصري-٣٣
٦/٢٧٥معلى بن منصور الرازي-٣٥

ف فیهالراوي إذا كانت روایته تحتمل وفیمن اختل
٢/٣٣٣الحسن بن داود المنكدري-٢/٢٤٣٧بشار بن موسى الخفاف-٣٦
٢/٣٣٦سلمة بن تمام الشقري الكوفي-٣٨

الراوي الذي یكتب حدیثه
٢/١٠٨ثمامة بن عبد اهللا بن انس بن مالك األنصاري-٢/٤٣٤٠بكار بن عبد العزیز بن أبي بكره-٣٩
٢/١٢٨جعفر بن میمون أبو العوام بصري-٢/١٣٧٤٢ب الكوفيجعفر بن الحارث أبو االشه-٤١
٥/٣١٥عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني-٥/٣١٨٤٤عبدالحمید بن جعفر بن الحكم األنصاري-٤٣
٦/٣٢فطر بن خلیفة الكوفي الشیعي-٤٥

التعبیر فیمن یجب قبول حدیثه
٢/٣١٧الحسن بن ذكوان-٢/١٤٩٤٧جعفر بن سلیمان الضبعي بصري-٤٦
٦/٢٩٦محمد بن علي بن سهل األنصاري-٤٨

الراوي عزیز الحدیث أوقلیل الحدیث
١/٢٦٨إبراهیم بن أبي األسود الكناني -١/٣٨٧٥٠أبان بن عبد اهللا بن أبي حازم بن العلیة-٤٩
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٢/٦٤بریة بن عمر بن سفینة-١/٤٣٢٥٢اشرس الزیات-٥١
٢/٤٣٩حاتم بن حریث-٢/١٢٠٥٤عمرو أبو الوازع الكوفيجابر بن-٥٣
٢/٢٣١حجاج بن أبي زینب-٢/٤٤٢٥٦حبشي بن جنادة السلولي-٥٥
٢/٤٠٩حبیب بن أبي العالیة بصري-٢/٤٠٩٥٨حبیب بن أبي حبیب الدمشقي-٥٧
٣/١٧٣ربیع بن عبد الرحمن بن أبي سعید الخدري-٣/١٠٢٦٠درست بن زیاد القشیري-٥٩
٣/٤١٠سعید بن الصباح-٣/٤٠١٦٢سعید بن جمهان-٦١
٤/٤٤شداد ین سعید الراسبي-٣/٤٤٠٦٤سنان بن ربیعة-٦٣
٤/١١٩طالب بن حبیب بن عمرو األنصاري-٤/١١٤٦٦طارق بن عبد الرحمن البجلي-٦٥
٦/٨٢كامل بن العالء أبو العالء التمیمي-٥/٣٨٣٦٨عوام بن حمزة المازني-٦٧
٧/١٥٥یوسف بن محمد بن المنكدر-٦٩

الراوي حسن الحدیث
٦/٢٢٣محمد بن عبد اهللا بن عالثة القاضي-١/٣٩٤٧١أسامة بن زید اللیثي-٧٠
٦/٣١١مسلم بن خالد أبو خالد الزنجي-٧٢

ب حسانالتعبیر فیمن له أحادیث غرائب أو غرائ
٢/٣٢٩الحسن بن عمرو بن یوسف العبدي-٢/١٥١٧٤جعفر بن إیاس-٧٣
٤/٢٣٩عبداهللا بن معاذ الصنعاني-٢/٣٢٧٧٦الحسن بن قتیبة المدائني٧٥
٥/١٤٥عمرو بن الولید األغضف-٥/٤٥٧٨عمر بن علي بن مقدم البصري-٧٧
٦/١٣٢كندي البصري التمارمحمد بن بالل ال-٦/١٩٨٠فضیل بن مرزوق األغر-٧٩
٦/٣٦٢مصعب بن سالم الكوفي-٦/٤٢٨٨٢مخرمة بن بكیر بن عبد اهللا بن األشج-٨١
٦/٤٠٧معاویة بن هشام القصار الكوفي-٦/٤٦٤٨٤المطلب بن زیاد الكوفي-٨٣

التعبیر بصیغة فیها تعلیق كمن روى عنه ثقة
٢/٤٥٠بن عبد اهللا المصريحیي-١/٢٨٦٨٦إسماعیل بن سالم االسدي-٨٥
٣/٤٤خالد بن عبد الدائم مصري-٨٧

دون ذكر حالتهم " أرجو أنه ال بأس به " الرواة الذین حكم علیهم ابن عدي بعبارة 
١/٢٦٩إبراهیم بن أبي اللیث-١/٢٦٦٩٠إبراهیم بن أبي حرة البصري-٨٩
٢/٣٩٧بد الرحمن السلمي الكوفيحصین بن ع-٣/٤٤٣٩٢حازم بن إبراهیم البجلي-٩١
٣/٦٤خلف بن خلیفة األشجعي الواسطي-٢/٤٥٤٩٤الحضرمي بن الحق القاص-٩٣
٣/٣٠٥سالم بن أبي الصهباء البصري-٣/٣٤٣٩٦سالم بن أبي حفصة العجلي-٩٥
٤/١٧٠عبد اهللا بن سلمة أبو العالیة الهمداني-٣/٣٣٩٩٨سلمة بن وهرام-٩٧
٥/٣٦٠عطاء بن عبد اهللا بن أبي مسلم الخراساني-٥/٣٥٧١٠٠بن أبي حكیم الشاميعتبة -٩٩

٦/٥٣قطبة بن العالء المنهال الغنوي-٦/٤٦٩١٠٢مشرح بن هاعان المعافري-١٠١
٦/١٤١میمون بن سیاه بصري- ٦/٣٥١١٠٤موسى بن هالل- ١٠٣
٧/١٢١هالل بن خباب مولى زید بن صوحان-١٠٥
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