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  :وبعد، وآله وصحبه ومن اقتفى، والصالة والسالم على نبيه املصطفى، احلمد هللا وكفى
 ترمجة أول الكتابني إىل من، صدوق: قريبم ابن حجر يف التـوقال فيه، الرواة الذين وثَّقهم الذَّهيب يف الكاشف -:عنوان الرسالة

عبد الردراسة موازنة. محن بن املغرية احلزامي.  
ة احلافظني الذَّهيبراسة إىل بيان منهجيدف الدواة، ووابن حجر يف حكمهم على الر.  

  .متنوعة علمية وفهارس، وخامتة ،وقسمني ،مقدمة -:وقد احتوت الرسالة على
  .ومنهج الباحث، وخطَّة البحث، وأسباب اختياره، وفيها أمهية املوضوع :املقدمة

   :وحيتوي على بابني -:القسم األول
وفيه ، عند األئمة)شيخ ( لفظة : الفصل الثّاين .وفيه ثالثة مباحث، دوقالص: الفصل األول .فصالنو متهيد وفيه :الباب األول

  .مبحثان
  . وفيه سبعة مباحث، للحافظ ابن حجر موجزةٌ ترمجةٌ: الفصل األول. فصالنوفيه  -:الباب الثّاين

  .وفيه أربعة مباحث، حوله ودراسات، تقريب التهذيب: الفصل الثّاين                   
  .اجحالقول الروبيان ،اويقَّاد يف الرقوال األئمة النأبذكر ، )موضوع الرسالة(راجم وحيتوي على الت :القسم الثّاين

  -:ومنها، خامتة البحث وفيها أهم النتائج
  .يف الراوي وال يغفل قول أحد، وحيتاط ابن حجر، وقد يتساهل الذَّهيب أحيانا، من األئمة املعتدلني، وابن حجر، ن الذَّهيبااحلافظ  .١
٢ .حاتة مرجعد واة ذكرتيف احلكم على الر عند الذَّهيب.  
٣.  حاتة مرجعد واة ذكرتعند ابن حجر يف احلكم على الر.  

أو استقراًء وتتبعا ألحكامهما على الرواة يف كتبهم املختلفة يف اجلرح ، وهذا قليلٌ، وهذه املرجحات إما تنصيصا منهما عليها
  .والتعديل وغريه

هذيب البن خاصة تقريب الت، وإىل مناهج األئمة يف كتبهم، والتعديل عامةً راسات يف علم اجلرحمن الد لحة إىل مزيداحلاجة امل  .٤
  .لعموم نفعه، حجر

  -:ومن مزايا الرسالة 
١.   واة الًاها حوت أقوأنقاد يف الرللن ،مل يذكرها املزي ،وابن حجر يف كتبهم، ومغلطاي، والذَّهيب.  
٢ . ظريواةمجعت بني اجلانب النيف احلكم على الر طبيقيوالت.  
٣.  واة، وابن حجر، بيان بعضٍ من منهج احلافظني الذَّهيبيف احلكم على الر.  

  .د وعلى آله وصحبه وسلموصلى اهللا على نبينا حمم .وال يزال الباب مشرعا للمزيد من الدراسات يف ذلك
                      
  ينعوة وأصول الدالد كلية عميد                        املشرف                            البالطَّ

      عبدالرـد العنمحن بن حممد.أ                     زي.د                      سعدي اهلامشي.ميانعبد اهللا الر  
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Praise be to God, prayer and peace be upon the Prophet is followed and imitated him. 
Title of the study: Narrators who trust him Al-Zahabi in the (Al-Kashef ) , and was said  by Ibn Hajar in (Al-

Takreeb ) : Veracious, from the beginning of two books to translate of Abdul Rahman bin Al-Mogira . The budget 
Study. 

The study aims to Clarify the methodology of two conservers Al-Zahbi and Ibn Hajar in judging the narrators. 
The study contained : Introduction, preface, and two parts, and epilogue, and a variety of scientific indexes.  
Introduction: the importance of the topic, the reasons of choice, the research plan ,  and the methodology of 

the researcher. 
preface: the definition of the wound and the amendment, and the statement of legitimacy. 
Part One : It contains two  sections on it :  
First section : it contains two chapter :  
Chapter One : Veracious , and have two topics.  
Chapter two : The word ( Shik ) with imams . and have two topics.  
Second section : it contains two chapter :  

Chapter one : Summarized translation of the Hafiz Ibn Hajar, in which seven topics 
Chapter two : ( Takreeb Al-Tahzeeb ) and studies about it, in which four topics .  
Part Two : It contains translations of the subject, mentioning the sayings of the imams critics in the 

narrator, and the statement is the correct view. 
Conclusion of research and the most important results, including: 
1. Hafiz Al-Zahabi and Ibn Hajar of moderate imams. The Al-Zahbi sometimes tolerated, and cautious 

Ibn Hajar, but cant to ignore the words of one in the narrator. 
2. Several weights with Al-Zahabi to rule the narrators .  
3. Several weights with Ibn Hajar to rule the narrators .  

These weights are either specific to name a few, or extrapolation and follow the rulings of the 
different narrators in their books in the wound and the amendment and others. 

4. The urgent need for further studies in the science of wound and the amendment in general, and 
approaches to the imams in their books, especially Takreeb Al-Tahzeeb for Ibn Hajar, the All-good.  

One advantage of the study: 
1. It's a whale in the opinions of the critics of the narrators, he did not Mazzi, and Al-Zahabi , and 

Mogltay , and Ibn Hajar in their books. 
2. Collected between theory and practice in judging the narrators. 
3. Indicate some of the curriculum conservers Al-Zahabi , Ibn Hajar, in judging the narrators. 

The door remains open for further studies in that. 
May Allaah bless our Prophet Muhammad and his family and grant him peace. 

 
                    Student    Supervisor      Dean of Faculty of Case  
  Abdurahman bin Mohammed Al-Onazy      A. D. Saadi Al-Hashimi                      and Fundamentals of Religion 
              D. Abdullah Al-Rmian  

  
   

Summary letter  
 



 

    
٥ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  
 

      
  الرمحن الرحيمبسم اهللا 

 ً ً احلمد هللا محد ِّ  اا كثري ً طي ِّم عىل  اا مباركً ب ِّ وأسل فيه كام ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه، وأصيل

َّ النِّ ٍ عمة املسداة، والر د َّ ا بعد داهللا، وعىل آله وصحبه ومن واالهبن عب محة املهداة، حمم َّ  :، أم

» ُ َّ أوىل ما رص ة فإن َّ عي َّ ّ بمزيد االهتامم، االشتغال بالعلوم الرش ص ُ   فت فيه نفائس األيام، وأعىل ما خ

 َّ ٌ املتلق َّة، وال يرتاب عاقل ِّ  اة عن خري الربي َّ مدارها عىل كتاب اهللا املقتفى، وسنة نبي  )١(»ه املصطفىأن

َّ ختوال  نَّفى أمهي ُّ جال يف احلفاظ عىل هذه الس ِّ ة، فهو الكاشف ألحوال النَّاقلني هلا، ة علم الر َّ ة النَّبوي

 ّ ّ : قال البخاري ّ بن املديني ه يف معاين احلديث نصف العلم، « - :يقول) هـ ٢٣٤ت ( سمعت عيل ُّ التَّفق

جال نصف العلم ِّ ، يعترب معرفة اجلرح )هـ٤٠٥ت(، وكان أبو عبد اهللا احلاكم )٢(»ومعرفة الر

هو ثمرة هذا العلم واملرقاة ... معرفة اجلرح والتَّعديل« -:ديث، فقالعلم أصول احل والتَّعديل ثمرةَ 

 . )٣(»الكبرية منه

 ِّ ب َّ جل، فبذلوا يف الذ َّ جل بعد الر َّ حون يف الر ِّ لون وجير ِّ ة النُّقاد يعد َّ نَّ  وما يزال األئم ُّ ُ عن الس هجهم ة م

 .عديلمن املصنَّفات يف علم اجلرح والتَّ  هائلةً  وأرواحهم، وتركوا لنا ثروةً 

M  gتعيش هلا اجلهابذة  -:هذه األحاديث املصنوعة ؟ فقال« - ) :هـ١٨١ت(قيل البن املبارك 
m   l   k     j  i  hL)٥(»)٤(  . 

َّ م ِّ ـوإن ن عال كعبه يف هذا الفن َّ َ ، ذَ م ُ ه ِ  ب ً ولفظً عرص وإمام اجلرح والتَّعديل يف وقته،  اه معنى

 َ ِّ  شمس ً  اين أبالد د َّ ّ  اعبداهللا حمم هبي َّ ُ )هـ ٧٤٨ت (بن أمحد الذ َّذي كأنَّام مج ٍ ، وال  عت له النَّقلة يف صعيد

 ٍ َّ أخذ خيرب عنهم إخبار من حرضهمواحد  . )٦(، فنظرهم، ثم

   
اري مقدمة فتح الباري )   ١( َّ  ) .٣(هدي الس

ث الفاصل )   ٢( ِّ اوي )٣٢٠(املحد َّ  ) .١١/٤٨( ، سري أعالم النُّبالء )٢/٢١١(، اجلامع ألخالق الر

 ) . ٥٢(معرفة علوم احلديث )   ٣(

 )٩(سورة احلجر    )٤(

واية    )٥( ِّ  ) .١/٢٦٠(، فتح املغيث ) ٣٧(الكفاية يف علم الر

افعية الكربى : انظر   )٦( َّ  ) .٩/١٠١(طبقات الش

 ةـدمـاملق
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 َّ ِّ وجاء يف القرن ال ّ بن ذي بعده، النَّاقد البصري واملحر ر احلبري، احلافظ أبو الفضل أمحد بن عيل

ّ حجر ا َّ  ،)هـ٨٥٢ت (لعسقالين َّ صاحب املؤل ة فات التي اشتهرت بجودة التَّحرير، وعرفت بقو

 ّ يوطي ُّ وارد، قال الس َّ بك مع كثرة الفوائد ووفرة العوائد الش َّ ِّ « -) :هـ٩١١ت (الس َّ املحد ٌ إن  ثني عيال

 ٍ جال وغريها من فنون احلديث عىل أربعة ِّ ّ :  اآلن يف الر ّ املز ، والذ ّ ، ي ّ ، وابن حجرهبي ّ  . )١(»والعراقي

، وتقريب التَّهذيب البن حجر من كتب اجلرح والتَّعديل، وجاءت خمترصةً  ّ هبي َّ  والكاشف للذ

 ٌ اوي، وهذان الكتابان امتداد َّ جال ( لكتاب  يف بيان حال الر ِّ ّ ) الكامل يف أسامء الر د عبدالغني َّ أليب حمم

ّ ا تَّ يف رجال الكت) هـ٦٠٠ت(بن عبدالواحد املقديس ِّ َّ جاء بعده ب الس أليب ) هتذيب الكامل(ة، ثم

 ّ اج يوسف بن الز َّ ّ احلج ّ املز ّ كي َّ )هـ٧٤٢ت (ي ّ  ، ثم هبي َّ َّ )تذهيب هتذيب الكامل (ألَّف الذ ، ثم

 َّ َّ ) هتذيب هتذيب الكامل ( ف ابن حجر الكاشف، وأل الكاشف  –تقريب التَّهذيب ، فهام  ثم

ٍ  –والتَّقريب  ٍ وا صنوان، ويف مرتبة  . حدة

 َّ ، وعمره أل ّ ّ كتابه الكاشف بعد اكتامله يف هذا الفن هبي َّ َّفه يف سنة  ) ٤٧(ف الذ  ٧٢٠(سنة، فقد أل

ِّ )٢()هـ نَّه أضاف إليه عىل مدار أ، أي )ـه٧٤٣(ى سنة ح ويلحق حتَّ ، ومازال يستدرك فيه، فيصح

 ٍ ً  ثالث ٌ « -:من تأليفه، ووصفه هو بقوله وعرشين سنة ٌ  هذا خمترص ّ )٣(»نافع بكي ُّ  -:بأنَّه ، ووصفه الس

» ٌ د َّ ٌ  جمل  . )٤(»نفيس

َّفه ابن حجر سنة  َّ )٥()هـ٨٢٧(وتقريب التَّهذيب أل ُ  ، وظل عمل يده فيه إىل يشتغل فيه ويصقله، وي

ً )٦()هـ٨٥٠(سنة  ً ، وهو من أسهل الكتب تناوال ً ، وأكثرها تداوال ها اختصار ِّ ، ، وأغزرها فائدةً ا، وأشد

 ً ّ وأتقنها أحكام خاوي َّ ٍّ منهام ممّ  )٧(»وهو عجيب الوضع« -:ا، قال فيه الس ا ليس عند ، هذا مع ما يف كل

وائد  َّ  .اآلخر من الفوائد والز

َّة، أوقفنا شيخنا  نة املنهجي َّ كتوروخالل دراستنا للس ُّ ّ  األستاذ الد  –حفظه اهللا  –سعدي اهلاشمي
   

اظ )   ١( َّ  ) .٥٢٢(طبقات احلف

ّ ومنهجه يف كتاب تاريخ اإلسالم : انظر)   ٢( هبي َّ  ) .٢١٠(الذ

 ).١/١٨٧(الكاشف )   ٣(

افعية الكربى )   ٤( َّ  ) .٩/١٠٤( طبقات الش

يخ حممد عوامة )   ٥( َّ  ) .٤(مقدمة تقريب التَّهذيب للش

ابق امل)   ٦( َّ  ) .٣٦(صدر الس

رر )   ٧( ُّ  ) .٢/٦٨٣(اجلواهر والد
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 ٍ ، وابن حجر يف رواة ّ هبي َّ ّ بوصف من خال عىل اختالف قويل الذ هبي َّ ل هذين الكتابني، يصفهم الذ

ِّقة( ٌ (: ، ويقول ابن حجر)الث  . )صدوق

ُّع الكتابني  ٍ  –وباستقراء وتتب ٍ  بعد جهد قهم  :كانت النَّتيجة – ووقت َّ َّذين وث واة ال ُّ َّ عدد الر أن

ّ يف الكاشف، وقال فيهم ابن حجر يف التَّقريب صدوق، ما يزيد عىل  هبي َّ ٍ ) ٢٣٠(الذ من ، بل راو

ْ ـَهؤالء م ٌ  ن ، ومسلم ّ ٍ أأو  أخرج هلم البخاري َّة ُّ عىل منهجي ٍ  حدمها، وهذا يدل نة َّ ٍّ منهام يف  معي عند كل

 .احلكم عىل هؤالء 

  ::--

 .كام سيأيت  –الكاشف والتَّقريب  –مكانة الكتابني   )١

٢(   ّ ِّ شأهنام يف هذا الفن  .مكانة احلافظني وعلو

اوي   )٣ َّ ٌ  ثقةٌ  –تفاوت احلكم بينهام عىل الر َّ  – وصدوق رين يعني أن ِّ احلديث  وهذا عند املتأخ

 ٌ ٌ  صحيح ٌ أو حسن وايات املختلفة، ويظهر هذا جلي  ، وهذا له أثر ِّ حال التَّعارض يف الوصل  ايف الر

اذّ  َّ فع، بل يف بيان الش َّ  . واإلرسال أو عند الوقف والر

   ّ هبي َّ ً « -:قال الذ ٍ فائدة ذكرنا كثري َّذين فيهم أدنى بدعة ِّقات ال ٌ  ا من الث يف سعة  يسريةٌ  أو هلم أوهام

 ِ َّ غريهم أرجح منهم وأوثق إذا عارضهم أو خالفهم، فز ُعرف أن ِ علمهم، أن ي األشياء بالعدل  ن

 . )١(»والورع

  ::--

ِّ هذه  .١ ّ يف كل هبي َّ ة التي سار عليها الذ َّ اجم بيان املنهجي َّ  .الرت

َّتي سار .٢ ة ال َّ ٍ عليها ابن حج بيان املنهجي  .يف هؤالء ر

  ::--

١(   ٌ واة تساهل ُّ ّ هلؤالء الر هبي َّ ً  هل توثيق الذ د ُّ  ؟من ابن حجر ٍ امنه؟وهل يعترب هذا تشد

ّ التزم متابعة  )٢ هبي َّ َّ أهل الذ ٍ حد األئم مني يف أحكامه ؟ ومثله ابن حجر ِّ  ؟ ة املتقد
   

 ).٥/١٧٠(ميزان االعتدال )   ١(
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٣(  ُّ واب يف غالب أحكامه ؟ام أهي َّ  كان أوىل بالص
 ُّ ٍ  كل ٍ  هذه التَّساؤالت وغريها، حتتاج إىل دراسة ٍ عميقة ٍ  ، وبحث ، وموازنة ٍّ لقوليهام، والوقوف  متأن

 ٍ َّ  عىل منهجهام يف كتابيهام، مع ما حتتاجه هذه املوازنة إىل دراسة ٍ تطبيقي ات أصحاب هذه  ة َّ لبعض مروي
اجم عند احلاجة  َّ  .الرت

  ::--

َ  –فيام أعلم  –مل أجد  ْ م اجم هبذا الوصف، موازنةً  ن َّ  :نعم ؛بني احلافظني درس هذه الرت

  ٌ ٌ  هناك دراسات  -:حول تقريب التَّهذيب أو تراجم خاصة منه، ومنها  خمتلفة

١ -  َّ ٌ (: م فيهم من رجال تقريب التَّهذيبدراسة املتكل ٌ  صدوق ُّ )هيم خيطئ، وصدوق كتور ، للد

ّ عبدالعزيز بن سعد التّ   . خيفي

محد، وكانت دراسته فيمن أن حجر، لعطاء بن عبداللَّطيف بن إمعان النَّظر يف تقريب احلافظ اب - ٢

ٌ (: جعلهم ابن حجر يف مرتبة  . )مقبول

اوي الواحد، أربع رسائل ماجستري يف جامعة أم القرى  - ٣ َّ  .اختالف أقوال احلافظ ابن حجر يف الر

راسات  ِّ ٍ فالد الفة تذكر رواةً اختلف فيهم قول ابن حجر نفسه، أو أحوال رواة َّ : قال فيهم الس

) ٌ ٌ مقبول ٌ  ، صدوق َّ )خيطئ هيم، صدوق  -:ا دراستنا هذه فهي حتوي أمرين، عند ابن حجر فقط، أم

ّ : موازنة بني احلافظني )١ هبي َّ  . وابن حجر ، الذ

ٌ  ثقةٌ  (وبني مصطلحني متغايرين  )٢  . ) وصدوق

 :وبعد
        َّ   ما نحن فيمن « -):هـ١٥٤ت ( كام قال أبو عمرو بن العالء فام شأننا مع أولئك القوم إال

 ّ ٍ  كبقمىض إال ٍ يف أصول نخ ل ٍ طوا ل  . )١(»ل

 ٌ َّ ملحوظات فال أحد يسلم من الوهم، واجلواد قد يكبو، والصارم قد ينبو،  عليهام فإن كان ثم

ُّع أوهام أويل  يعة تتب َّ ليمة، وال من أخالق طالبي علوم الرش َّ باع الس وليس من شيم أصحاب الطِّ

َّ ملن عصمه اهللا، والكبار قد غلب صواهبم  ِّ أخطائهم، إذ العصمة ال تكون إال العلم والفضل وتقيص

ً ، وأبى اعىل خطئهم َّ كتاب  .بعد كتابه  اهللا أن يتم

   
بعة يف القراءات   ) ١( َّ اء الكبار )١/١٣(، موضح أوهام اجلمع والتَّفريق )٤٨(الس َّ  ).١/١٠٤(، معرفة القر



 

    
٩ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

ّ  –وقد استخرت اهللا تعاىل يف خوض غامر هذا املوضوع  ً  –مع جهد املقل يف دراسة  امسرتشد

 َّ َّتي حر اجم ببعض مباحث يف اجلرح والتَّعديل وال َّ سالة ، وذلك الرت ِّ ل من هذه الر َّ رهتا يف القسم األو

راسة  ِّ  .لكثرة ورودها يف ثنايا هذه الد
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َّ ( وهو بعنوان  واة ال ُّ ُّ يف الكاشف، وقال فيهم ابن حجر يف الر هبي َّ َّقهم الذ : التقريب ذين وث

 ٌ َّ  ) صدوق ّ زل الكتابني إىل ترمجة عبدالرمحن بن املغرية احلمن أو  .امي

 )دراسة موازنة (                                            

ٍ وقد جعلت  مة ِّ سالة يف مقد ِّ ٍ  ،وقسمني ،الر َ  ،وخامتة ٍ  وفهارس َّة  .علمي

-  َّ مة، والتي تضم ِّ  -:نتهذه املقد

َّة املوضوع  - ١  .أمهي

 .أسباب اختياره  - ٢

ابقة - ٣ َّ راسات الس ِّ  .الد

 .خطَّة البحث - ٤

 .حث منهج الب - ٥

ل َّ   :حيتوي عىل بابني -:القسم األو

ل   َّ  :فصالنو متهيد  وفيهمباحث يف علم اجلرح والتَّعديل ،   -:الباب األو

ل  َّ دوق، وفيه ثالثة مباحث -:الفصل األو َّ  :الص

ل َّ ٌ ( بيان املراد من كلمة  -:املبحث األو  ) . صدوق

َّاين  .االحتجاج بخرب الصدوق  -:املبحث الث

َّالث ٌ  -:املبحث الث  .عند أيب حاتم  صدوق

َّاين ة، وفيه مبحثان) شيخ ( لفظة  -:الفصل الث َّ  :عند األئم

ل َّ فظة  دراسةٌ  -:املبحث األو َّ  .حول هذه الل

َّاين اوي يف احلكم عليه أ -:املبحث الث َّ َّة حديث الر  .ثر قل

َّاين  :وفيه فصالن - :الباب الث

ل َّ  :، وفيه سبعة مباحث-رمحه اهللا  –للحافظ ابن حجر  موجزةٌ  ترمجةٌ  -:الفصل األو

ل َّ  .اسمه ونسبه ومولده  -:املبحث األو

َّايناملبحث   .نشأته وأرسته  -:الث
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َّالث  .طلبه للعلم ورحالته  -:املبحث الث

 .أشهر شيوخه وتالمذته  -:املبحث الرابع

َّ  - :املبحث اخلامس  .ة صفاته ومنزلته العلمي

ادس َّ َّة  -:املبحث الس  .آثاره العلمي

ابع َّ  .وفاته  -:املبحث الس

َّاين ٌ  -:الفصل الث ٌ حوله  تقريب التَّهذيب ، ودراسات  :وأربعة مباحث ، وفيه مدخل

ل َّ  .سبب تأليفه  -:املبحث األو

َّاين  .منهج ابن حجر فيه  -:املبحث الث

َّالث ٌ  -:املبحث الث  .حول تقريب التَّهذيب  دراسات

ابع َّ  .تاريخ تأليفه  -:املبحث الر

َّاين اجم  -:القسم الث َّ سالة وهي دراسة الرت ِّ َ (موضوع الر ْ م ّ يف الكاشف، وقال فيه ابن  ن هبي َّ َّقه الذ وث

ٌ : حجر يف التَّقريب ً دراسة موازنة، مرتِّ ) صدوق  .هلا بحسب ورودها يف تقريب التَّهذيب  اب

ً  -:اخلامتة - ُّ نتائج البحث، وأحلقت هبا جدوال ً  وفيها أهم واة، وجدوال ُّ  بخالصة أحوال الر

راسة  ِّ  .بأسامء التَّابعني يف هذه الد

َّةالفهارس  - ن -:العلمي َّ  - :وتتضم

ة  )١ َّ  .اآليات القرآني

 .األحاديث املرفوعة  )٢

 .اآلثار  )٣

 .األعالم الوارد التَّعريف هبم  )٤

 .األلقاب )٥

 .ألفاظ ومصطلحات اجلرح والتَّعديل  )٦

 .األماكن والبقاع  )٧

 .األلفاظ الغريبة )٨

 .املصادر واملراجع  )٩

 .املوضوعات  )١٠
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 ً ال َّ اجممنهج دراسة : أو َّ  -:الرت

اوي )أ َّ  -:التَّعريف بالر

١ - ُّ مجة كاملةً  أثبت َّ اوي، وترتيبها بحسب من تقريب التَّ  الرت َّ هذيب، وجعلتها كالعنوان هلذا الر

د ورودها يف التَّ  َّ يخ حمم َّ ابعة من حتقيق الش َّ بعة الر سالة عىل الطَّ ِّ قريب، وقد اعتمدت يف هذه الر

امة  َّ  .عو

ً  -إن وجدت  – له أذكر سنة وفاة املرتجم- ٢  .بذلك عن ذكر طبقته عند ابن حجر  امكتفي

٣ - ٍ اوي، وأبرز ما عُ  أتبع ذلك بنبذة َّ ٍ  مٍ رف به واشتهر عنه من علعن الر  اونحو ذلك، بيانً  أو زهد

 .ملنزلته ومكانته

 .التَّعريف ببلده أو نسبه أذكر  - ٤

ٌ أ - ٥ اوي  ذكر عدد روايات املرتجم له يف الكتب التِّسعة، فيام له أثر َّ  .يف احلكم عىل الر

 .ذكر عدد شيوخه يف الكتب التِّسعةأ - ٦

ً ذكر أبرز شأ   - ٧ ٍ  ايوخ املرتجم له وتالميذه، مكتفي ل هتذيب من خال –إن وجد  –منهم  بذكر مخسة

 ً ٍ  االكامل، وأخرج عنه نادر َّ لفائدة ه ال يروي إال ٍ ، فإن كان من ضمن شيوخه من قيل فيه إنِّ ،  عن ثقة

جيح بني أقوال النُّقاد ذكرته، وذلك  َّ  .لالستفادة من ذلك يف الرت

اويأ) ب َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  - :قوال أئم

لني  .١ ِّ  .أقوال املعد

فني  .٢ ِّ  .أقوال املضع

٣.  َّ ة ال َّ اوي، مرتِّ أقوال األئم َّ ً ذين اختلفت أقواهلم يف الر َّاهتم، بإحالة  اب هذه األقوال حسب وفي

َّة، مستفرغً  األقوال  .اجلهد والوسع يف ذلك  اإىل مصادرها األصلي
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اوي )جـ َّ  - :دراسة أقوال النُّقاد يف الر

د واالعتدال  )١ ُّ ة من حيث التَّشد َّ ابقة، ودراسة مناهج األئم َّ وذلك من خالل األقوال الس

ً وأثره ،والتَّساهل واة، مستند ُّ املنثورة  ،إىل ضوابط اجلرح والتَّعديل املعتربة اا يف احلكم عىل الر

اوي ودراستها  َّ ات الر َّ ، وعند احلاجة أذكر بعض مروي ّ  .يف كتب أهل هذا الفن

ّ يف كتبه األخرى  )٢ هبي َّ جيح  –إن وجدت  –أقوال احلافظ الذ َّ  .واجلمع بينها أو الرت

َّ  –إن وجدت  –أقوال احلافظ ابن حجر يف كتبه األخرى  )٣  .جيح واجلمع بينها أو الرت

اجح  ،اخلالصة )د  َّ  .وفيها بيان القول الر
 ً َّ : اثاني  .بذكر السورة ورقم اآلية ة عزوت اآليات القرآني
ّ عزوت األحا: اثالثً  ً ديث إىل مصادرها األصلي  يف ذلك بام خيدم الغرض واملقام  اة، مكتفي
 ً ٍ : ارابع ٍ  قمت برتمجة ة األعالم الّ  موجزة َّ ٌ لألئم ً  ذين هلم أقوال  يف  ايف اجلرح والتعديل، مكتفي
ل موضالتَّع َّ  . عٍ ريف هبم عند ورودهم يف أو

 ً َّ : اخامس  .فت باألماكن والبقاع عر
 ً َّ : اسادس  .فت باأللفاظ الغريبة عر
 ً  :خمترصات أسامء الكتب: اسابع

ّ  ناالتهذيب ، وهتذيب التَّ هتذيب الكامل للمز ّ  .هذيب البن حجري

 .تقريب التَّهذيب البن حجر  التَّقريب

 .لسان امليزان البن حجر  اللِّسان

َّ  امليزان ّ ميزان االعتدال للذ  . هبي

ري ِّ ّ  الس هبي َّ  .سري أعالم النُّبالء للذ

ٍ اجلرح والتَّ  اجلرح  . عديل البن أيب حاتم

 . البن حجر عىل ابن الصالح النُّكت

ّ  التَّذهيب هبي َّ  . تذهيب هتذيب الكامل للذ

 . التَّقييد يف معرفة رواة األسانيد التَّقييد

حابة البن حجر اإلصابة َّ  . اإلصابة يف متييز الص

ّ  الكامل جال البن عدي ِّ  . الكامل يف ضعفاء الر
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 :وبعد    

 

          ً ً فاحلمد هللا محد ً ا كثري ب ِّ  ملنشود، وأعوذ باهللافيه، وأشكره عىل إمتام املقصود وبلوغ ا اا مباركً ا طي

ِّ نفيس ِّئوس من رش َّ  ي ة إال َّ  . باهللا عميل ، وأسأله التَّوفيق، فإنه ال حول وال قو

َّ البحث ال خيلو من اخلطأ والزلل والنقصان َّ « ،ومن نافلة القول أن رته من ينظر فيام سطَّ  ولعل

 ُ ٍّ ويقف عىل ما كتبته قد ي ُّ  لحق فيه سوء ظن ٍ د طعأو تعم ٍ وإظهار عي ،فيمن سبقنا ن ِ لكربا ب َّ  ء ة األئم

 ِ ُ  وعلامء كر ِ نا ،ناسلفنا، وأنَّى يكون ذلك، وهبم ذ َّ وباقتفاء واضح رسومهم  ،وبشعاع ضيائهم تبرص

َّزنا  َّزنا، وبسلوك سبيلهم عن اهلمج حتي  . )١(»متي

 ٌ ً  وهذا اعتذار  .عن مجيع اإليرادات واألنظار إمجاال

 ً ه بالشكر اجلزيل إىل جامعة أم القرىاوأخري َّ ، - حفظه اهللا  –، وعىل رأسها مدير اجلامعة ، أتوج

ين إلتاحتهكلوأشكر  ِّ كر  مية الدعوة وأصول الد ُّ ُّ بالش الفرصة لتسجيل هذا البحث، وأخص

ُّ  –وشيخ مشاخيي  –والتَّقدير فضيلة شيخي  ّ املرشف عىلاألستاذ الد سالة كتور سعدي اهلاشمي ِّ  – الر
 ً مه من عناء قراءته والرجوع إىل مصادره، البحثيف متابعة هذا  مضنيةً  اعىل بذله جهود َّ ، وما جتش

 ِّ ِّ ألذكر له مزيد عنايته إذ كان يبدي فيه ويعيد بملحوظاته القي َّاقبة، وإين ديدة الث َّ  –مة، وآرائه الس
ته، املتابع له يف مج -حفظه اهللا ه إىل هذا املوضوع، املشارك يف وضع خطَّ ِّ ً يهو املوج ا ع مراحله، إرشاد

ً وتسد  .، فآتاه اهللا ثواب الدنيا وحسن ثواب اآلخرة، وبارك له يف علمه وعمله ايد

كتور  ُّ يخ الد َّ  وأشكر فضيلة الش

كتور  ُّ يخ الد َّ  وفضيلة الش

 .عىل قبوهلام مناقشة رسالتي هذه وتصويبها، فشكر اهللا هلام وأثاهبام 

 َّ ّ بالشكر كل ٍ من أعان، أو عذر با وأعم ٍ  وال أنسى من خطا معي يف رسالتي خطوةً  ،نشغال ، بخطوة

 َّ ّ أنسجزيل الشكر وع فلك، ةوهلا الفضل يف إخراج هذا البحث هبذه احلل ، ظيم االمتنان أختي أم

َّ  اهللا وأسعدها حفظها   .ارينيف الد

ً س  َّ .خري اجلزاء ياجلميع عنِّ أن جيزي تعاىل اهللا ائال ِّ وصىل ٍ  اهللا عىل نبي د َّ وعىل آله وصحبه  نا حمم

 َّ  .موسل

 

   
ّ لكتابه )   ١(  .، بترصف )١/١٢(  "ح أوهام اجلمع والتفريقموض"من مقدمة اخلطيب البغدادي
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      رحـــم الجــــث في علــاحمب    
  لــديـوالتَّع
  

  النــــفص تمهيد و  هــوفي        
 

   

  

 الباب األوَّل
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 ً  - :تعريف اجلرح لغة

   ْ َ ُ جي ه َ ح َ ر َ ً هو مصدر ج ح ْ ر َ ه ج ُ ح َ ه إذا أكثر من ذلكار َ ح َّ ر َ الح، ويقال ج ِّ ر فيه الس َّ  .)١(، إذا أث

ُّغة ُ : قال بعض فقهاء الل ح ْ ر ُ ِّ  –اجل م َّ ُ  – بالض ح ْ ر َ  –بالفتح  –يكون يف األبدان باحلديد ونحوه، واجل
َكون باللِّسان يف املعاين واألعراض ونحوها  .ي

 ّ بيدي َّ ُّغة بمعنًاوهو املتد«  -:قال الز ٍ ول بينهم، وإن كانا يف أصل الل  . )٢(»ى واحد

 ٍ ب ِ ذ َ َ منه عىل ما تسقط به عدالته من ك َر ث َ اهد، إذا ع َّ َ احلاكم الش ح َ ر َ  . )٤(، وقد قيل ذلك يف غري احلاكم)٣(وغريه وج

ه قال أحدوروي عن  ْ « -:التَّابعني أنَّ حت َ ر ْ َّ  –كثُرت هذه األحاديث واستج أي فسدت وقل

ها ُ حاح ِ َّ األحاديث كثُرت «، )٥(»-ص له، أراد أن ْ َّ قو اهد، إذا طعن فيه ورد َّ َ الش ح َ ر َ وهو استفعل من ج

ح بعض ْ َّم هبا إىل جر ِّ روايته حتَّى أحوجت أهل العل واهتا، ورد ُ  . )٦(»ر

 ً  - :اتعريف اجلرح اصطالح

    ُّ ّ قد يطلق عىل ما به ترد ُّغوي َّ اجلرح يف االستعامل الل ، أن ّ ُّغوي م من التَّعريف الل َّ يالحظ فيام تقد

جل، أو روايته  شهادة َّ  .الر

 ّ ن التَّعريف االصطالحي َّ ٍ  وقد تضم ع زائد ُّ ّ عىل مقتىض ا هذا املعنى، ولكن بتوس ُّغة، فقد دل لل

ّ عندهم هولامء اجلرح والتَّعديل هلذه الكلاستعامل ع َّ مدلوهلا العريف اوي يف :مة عىل أن َّ وصف الر

ها َّ  . )٧(عدالته أو ضبطه بام يقتيض تليني روايته أو تضعيفها، أو رد

   
 ) . ٢/٤٢٢(لسان العرب : انظر)   ١(

 ) .٢/١٣٧(تاج العروس )   ٢(

)٣   ( ّ غة لألزهري ُّ  ) .٤/٨٦(هتذيب الل

 ) .٢/٤٢٢(لسان العرب )   ٤(

غة )   ٥( ُّ  )  .٤/٨٦(هتذيب الل

 . ٠)١/٢٥٥(النِّهاية يف غريب احلديث )   ٦(

 ) .٢١(ضوابط اجلرح والتَّعديل : انظر   )٧(
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 ً  -:تعريف التَّعديل لغة

 ٌ هود أن تقول ،)١(هو مأخوذ من العدل، وهو ما قام يف النُّفوس أنَّه مستقيم ُّ م : وتعديل الش َّ إهن

 ٌ اهعدول جل، زكَّ َّ ل الر َّ ٌ : ، ومنه)٢(، وعد ٌ  رجل ً عدل ٌ  ا، أي رض هادة ومقنع َّ  . )٣(يف الش

 ً  - :اتعريف التَّعديل اصطالح

  ُ َ ي ّمة ال ّ لكل ُّغوي َّ أصل االستعامل الل جل إىل العدالة، وتزكيته )تعديل(حظ أن َّ ، هو نسبة الر

هادة باستقامة  َّ  .سريته للش

ّ وزيادةً  ُّغوي ّ عند أهل اجلرح والتَّعديل، فيشمل املعنى الل ا مدلوهلا العريف َّ وصف : ، وهوأم

َ روايته اوي يف عدالته وضبطه بام يقتيض قبول َّ ْ يكون موصوفً ، )٤(الر بط،  اوهذا يستلزم أن َّ عندهم بالض

 ٍ ّ عىل لغة َّ ، وإنَّام استلزم ذلك من جهة ولفظ التَّعديل ال يدل رف، واالصطالح، فإن ُ التَّعديل هنا  الع

 .واهللا أعلم  ،اوضبطً  التَّوثيق عدالةً : يعني

 - :مرشوعية اجلرح

 » َّ ُقبل إال ه ال ي َّ أمجع أهل العلم عىل أنَّ قبل إال ُ ه ال ت َّ ل، كام أن ْ َّا ثبت ذلك  خرب العد ل، ومل ْ  شهادة العد

ُسأ اهد أن ي َّ والش ِ ُ املخرب َ متى مل تُعرف عدالة ُستخرب عن أحواهلام أهل املعرفة هبام، وجب ل عنهام، أو ي

 َّ ُّ إذ ال سبيل إىل العلم بام مها عليه إال ه ال  اجوع إىل قول من كان هبام عارفً  بالر َّ يف تزكيتهام، فدل عىل أن

َّ منه  . )٥(»بد

م مل يقفوا عىل الغرض  بعض قد عاب«لكن  َّ جال، ألهن ِّ من ال يفهم عىل أهل احلديث الكالم يف الر

جال، وتعديل من  ِّ َ أصحاب احلديث عىل الكالم يف الر َل َ من ذلك، وال أدركوا املقصد فيه، وإنَّام مح

 َّ ُ عد حوا، االحتياط َ ح من جر ْ راسةُ  لوا، وجر ِ ين، وح ِّ واخلطأ  قانونه، ومتييز مواقع الغلط، يف أمور الد
   

 ) .١١/٤٣٠(لسان العرب : انظر  )١(

 ) .١١/٤٣١(لسان العرب : انظر   )٢(

 . )٢٩/٤٤٤(تاج العروس    )٣(

 . )٢٢(ضوابط اجلرح والتَّعديل : انظر   )٤(

 ) .٣٤(الكفاية    )٥(
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م أرادوا الطَّعن  َّ ُّ هبم أهن ُظن يعة، وال ي َّ َّذي عليه مبنى اإلسالم، وأساس الرش يف هذا األصل األعظم ال

واية  ِّ َ الر فوه، لكي يعرف فتُجتنب َّ َ من ضع َّنوا ضعف يف النَّاس، والغيبة والوقيعة فيهم، ولكنَّهم بي

عً عنه، واألخذ بحديثه  ُّ سبةً اتور ِ تً ، وح ُّ ُ يف  ا، وتثب ُّ وأوىل أن ي ين أحق ِّ هادة يف الد َّ َّ الش ين، فإن ِّ َّت تأمر الد ثب

هادة يف احلقوق واألموال، فلهذا افرتضوا عىل أنفسهم الكالم يف ذلك، وتبيني أحوال  َّ فيها من الش

نة ِّ ين ،النَّاس، وهو من األمور املتَعي ِّ  . )١(»العائدة بالنَّفع العظيم يف أصول الد

ة  َّ  -:اجلرحاألصل يف مرشوعي

يخان من حديث عائشة ريض اهللا عنها  - ١ َّ َّ  - :ما اتَّفق عليه الش ً  أن ّ  رجال َّ  استأذن عىل النَّبي فلام

ّ »بئس أخو العشرية، وبئس ابن العشرية«: رآه قال ق النَّبي َّ َّ جلس تطل يف وجهه، وانبسط  ، فلام

 ّ جل، قالت عائشةإليه، فلام َّ جل قلت له:  انطلق الر َّ َّ : يا رسول اهللا حني رأيت الر كذا وكذا، ثم

ً «: تطلَّقت يف وجهه، وانبسطت إليه، فقال رسول اهللا  اش َّ َّ ! ؟ايا عائشة متى عهدتني فح َّ رش إن

ِّ  النَّاس عند اهللا منـزلةً   .)٢(»هيوم القيامة من تركه النَّاس اتَّقاء رش

 ّ ّ « -:قال اخلطيب البغدادي جل ويف قول النَّبي َّ ٌ : للر ِ  بئس رجل العشرية، دليل َّ إخبار املخرب عىل أن

 ٍ ائل ليس بغيبة َّ ين من النَّصيحة للس ِّ جل من العيب عىل ما يوجب العلم والد َّ ، إذ لو بام يكون يف الر

ّ  كان ذلك غيبةً  الم بام ذكرملا أطلقه النَّبي َّ َّ بئس للنَّاس احلالة  –واهللا أعلم  - ، وإنَّام أراد عليه الس أن

تنا يف العلم  َّ َّلب له، وكذلك أئم املذمومة منه، وهو الفحش فيجتنبوها، ال أنَّه أراد الطَّعن عليه والث

 ٍ ناعة، إنَّام أطلقوا اجلرح فيمن ليس بعدل ِّ ُ  هبذه الص ، فيظنُّه من أهل لئال يتغطَّى أمره عىل من ال خيرب

َّذي ذكرناه ال يكون غيبةً  ّ بخربه، واإلخبار عن حقيقة األمر إذا كان عىل الوجه ال  . )٣(»العدالة فيحتج

 ُ لف يف هذا أكثر من أن حي َّ   -:منه أمثلةٌ  وهذه، رصوكالم الس

ّ «  -:قال عبد اهللا بن املبارك  - ١ َّوري ث : قلت لسفيان الث َّ َّاد بن كثري من تعـرف حالـه، وإذا حـد إن عب
   

 ) .١/٧٢(جامع األصول    )١(

)٢(   ّ ّ كتاب األدب، باب مل يكن النَّبي ً  البخاري ، وال متفحشا ً  ) .٥٦٨٥(رقم ) ٥/٢٢٤٤(فاحشا

لة واآلداب، باب مداراة من يتقي فحشه            ِّ  ) . ٢٥٩١(رقم ) ٤/٢٠٠٢(ومسلم كتاب الرب والص

 ) .٣٩(الكفاية      )٣(
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ٍ عظيمٍ جاء  فكنـت «  -:قـال عبـد اهللا» بىل: ال تأخذوا عنه؟ قال سفيان: ، فرتى أن أقول للنَّاسبأمر

 ٍ َّاد أثنيت عليه يف دينهذُ  إذا كنت يف جملس  . )١(»نه، وأقول ال تأخذوا عكر فيه عب

ان بن مسلم قال - ٢ َّ ٌ كنّ«  -:عن عف ث رجل َّ َّة، فحد لي ُ ٍ  ا عند إسامعيل بن ع ُ عن رجل هـذا  إنّ : ، فقلـت

 ٍ جل: ، قالليس بثبت َّ ٍ : ه، قال إسامعيلاغتبتَ : فقال الر ثبت ِ  . )٢(»ما اغتابه، ولكنَّه حكم أنَّه ليس ب

ناد - ٣ ّ ُ « -:قال عبد اهللا بن ذكوان أبو الز ُّهم مأمونٌ  ،باملدينة مئةً  أدركت ، ما يؤخذ عنهم احلـديث، كل

 ُ  . )٣(»ليس من أهله: قالي

 ّ َّان البستي ين، أبـاحوا القـدح «  -:قال أبو حاتم بن حب ِّ ة املسلمني وأهل الـورع يف الـد َّ فهؤالء أئم

ِّ يف امل عفاء واملرتوكني، وأخربوا أنّ حد ُّ َّنوا الض ُّ  ثني، وبي َّ حيـل ـكوت عنـه لـيس مــام ُّ َّ الس إبـداءه  ، وأن

 ُ ةٌ  أفضل َّ مهم فيه أئم َّ ُّـ من اإلغضاء عنه، وقد تقد وا عـىل أخـذ العلـم مـن قبلهم ذكـروا بعضـه وحث

 . )٤(»أهله

 

 

  
   

   
 ) .١/١٧(مقدمة صحيح مسلم    )١(

ابق    )٢( َّ  ) .١/٢٦(املصدر الس

ابق    )٣( َّ  ) .١/١٥(املصدر الس

 ) .١/٢٧(مقدمة املجروحني    )٤(
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دق نقيض الكذب ِّ ٌ )١(الص ٌ  ، ورجل ٌ  صدوق دق عىل طريق املبالغة هي وصف ِّ  . )٢(بالص

ٌ (ومل ترد لفظة  ام جاءت بصيغٍ  )صدوق  :أخرى ، منها  يف القرآن، وإنَّ

دق ِّ الم بالص َّ M9  8  وصف يوسف عليه الس   7L)الم  )٣ َّ M  6 ، وعن إسامعيل عليه الس
9  8  7L)٤(   Mx  w  v  u  tL )٥(  . 

ٌ (ووردت لفظة  ا يف حديث أيب سعيد اخلدري  )صدوق ً دوق األمني مع « - :مرفوع َّ التَّاجر الص

هداء ُّ يقني والش ِّ د ِّ ّني والص ٍ  ، وجاءت بصيغٍ )٦(»النَّبي  . أخرى يف نصوص كثرية

 ً َّفظة  اوأكثر الكتب إيراد ٌ (هلذه الل حيث وردت  ،مٍ ب اجلرح والتَّعديل البن أيب حاتكتا ،)صدوق

ِّ  بصيغٍ  ٍ متعد ٍ  )١٢٠٠ (أكثر من  دة ة َّ  . )٧(مر

ٌ (ولفظة  ُّ ستُ اُ ) صدوق بط عملت بمعناها العام الذي يدل َّ دق واإلتقان والض ِّ  ،عىل مطلق الص

َّذي اصطل ثني، ومنهاوليس باملعنى ال ِّ ة املحد َّ   -:ح عليه أئم

ّ اجلليل سم  - ١ حايب َّ د بن سريين يف الص َّ ُ عظيم « -: ة بن جندب رقال حمم كان سمرة ما علمت

ُّ  ،صدوق احلديث ،األمانة  . )٨(»اإلسالم وأهله حيب

   
 .، مادة صدق )١٠/١٩٣(لسان العرب : انظر)   ١(

 ) .١/٣٦٤(فتح املغيث : انظر)   ٢(

 ) .٤٦(سورة يوسف )   ٣(

 ).٥٤(سورة مريم )   ٤(

افات )   ٥( َّ  ) .٣٧(سورة الص

)٦(   ّ مذي ِّ ّ يف امليزان )١٢٠٩(برقم ) ٣/٥١٥(البيوع، باب ما جاء يف التُّجار  أبوابأخرجه الرت هبي َّ حديث « -) :٥/٥٠٠(، قال الذ

ِّد اإلسناد صحيح املعنى  .» جي

ً بلفظ         دوق«وأخرجه ابن ماجه عن ابن عمر ريض اهللا عنهام مرفوعا َّ ، كتاب التِّجارات ، باب احلث عىل املكاسب »التَّاجر األمني الص

 ) .٢١٣٩(برقم ) ٢/٧٢٤(

 ) .٤/١٩٢٢(احلديث احلسن لذاته ولغريه : انظر)   ٧(

جال    )٨( ِّ  ) .١/٢٩٩(، املعرفة والتَّاريخ )٢/٣٦٥(العلل ومعرفة الر
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ٌ (فابن سريين هنا ال شك أنَّه يريد بلفظة        َ  )صدوق ُّغة واستعامل  أصل معناها، وهي من حيث الل

نَّ ُّ دق القرآن الكريم والس ِّ ُّت والص ّ عىل غاية التَّثب  .ة النَّبوية تدل

 - : )١(ويف اجلرح والتَّعديل البن أيب حاتم  - ٢

ث عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا  َّ يعني ابن  –كان ابن املبارك إذا حد

دوق عن « -:قال –  مسعود َّ دوق عن الص َّ دوق عن الص َّ دوق عن الص َّ حدثني الص

دوق َّ دوق ، وابن املبارك وصف ابن مسعود »..الص َّ ةٌ  ،بالص َّ ة أئم َّ ٌ  والبقي ، فاملراد متقنون ثقات

ة اجلرح والتَّعديل  َّ  .هبا أصل الكلمة ال عىل اصطالح أئم

 -:)٢(يف مسند ابن أيب شيبة  - ٣

ً نا عبد اهللا بن عوان« عد امر َّ عد، وكان الس َّ ّ اأ صدوقً ة عن الس َّ النَّبي ود أتى وادي ثم ، أن

 .» ألصحابه

٤ -   ّ ّ يف يزيد بن هارون الواسطي ازي َّ ٌ  ثقةٌ «  -:ومن ذلك قول أيب حاتم الر ٌ   إمام ُسأل  صدوق ال ي

 . )٣(»عن مثله

ُسأل عن مثله(: فهذه العبارات    َّ لفظة )ثقة، إمام، ال ي ّ عىل أن ٌ (، تدل ُّ عىل  )صدوق هنا تدل

 ٌ دق ال أنَّه وصف ِّ ِّقة، ومن ذلك أمل املبالغة يف الص ً ن هو دون الث  -: ايض

٥ -   ّ ما أتقنه وأحفظه، يالك من صحة حديث، « -:قول أمحد بن حنبل يف يزيد بن زريع العييش

 . )٤(»صدوق متقن

ّ يف كتاب   - ٦ دوق يف « -:من صحيحه) أخبار اآلحاد(قال البخاري َّ باب ما جاء يف إجازة خرب الص

وم والفرائض واألحكام َّ الة والص َّ  . )٥(»األذان والص

 ً ّ  قام هبا صحابة رسول اهللا  ،وساق فيه أفعاال قهم فيها النَّبي َّ  .ومن معه  وصد

ٌ (فإطالق لفظة  فظة وليس ) صدوق َّ ّ عىل أنَّه يقصد هبا املعنى العام هلذه الل ّ تدل من البخاري

ثني  ِّ  .اصطالح املحد
   

)٢/٢٥(   )١. ( 

)٢/٢١٨(   )٢. ( 

 ) .٩/٢٩٥( اجلرح والتَّعديل   ) ٣(

ابق    )٤( َّ  .املصدر الس

)٦/٢٦٤٧(   )٥. ( 
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

ِّقات قال - ٧ ل كتابه الث َّ َّان يف أو ٌ « - :ابن حب ّ من أذكر يف هذا الكتاب، فهو صدوق جيوز  فكل

ٍ ا ى عن خصال َّ ٌ (، فأطلق لفظة )١(»مخس الحتجاج بخربه إذا تعر بمعناها العام ال ) صدوق

 ّ  .  االصطالحي

ّ قال يف اخلطيب الب - ٨ ً )الكفاية(غدادي َّ  ا، مدافع ة اجلرح والتَّعديل يف تصانيفهم ، وأن َّ ذلك  عن أئم

َّ « -:ليس من الغيبة َّ اخلرب ال جيب قبوله إال دوق املأمون امن الع أهل العلم أمجعوا عىل أن َّ قل الص

 ٌ  . )٢(»اعىل جواز اجلرح ملن مل يكن صدوقً  عىل ما خيرب به، ويف ذلك دليل

ا لفظة  َّ ٌ (أم ِّ ) صدوق ة اجلرح والتَّعديل من املتقد َّ ٌ عند أئم رون فهي وصف ِّ مني، وسار عليه املتأخ

 َّ ُّ ضبطً للر ُّ عىل أنَّه أقل ن قيل فيه ثقةٌ  ااوي يدل َّ اجلرح والتَّعديل املختلفة تزخر هبذا ، وكتب مـم

ٌ (التَّفريق بني  ٌ (و ) ثقة ً )صدوق ة ا، بل جاء التَّفريق بينهام رصحي َّ  . يف عبارات بعض األئم

  -:ومن ذلك 

محن بن مهدي  َّ ٌ « -:قال عبد الر كـان : ؟ فقـال يا أبا سعيد، إن كـان ثقـةً : أنبأنا أبو خلدة، فقال رجل

ِّ اا، وكان مأمونً صدوقً   . )٣(»قة شعبة وسفيان، الث

َّ « -:قال ابن أيب حاتم َّ  فقد أخرب أن َّ  النَّاقلة لآلثار عىل منازل، وأن ِّقـات، وأن أهل املنــزلة األعـىل الث

دق واألمانة ِّ َّانية أهل الص  . )٤(»أهل املنـزلة الث

َّ « -:قــال أبــو عبــد اهللا احلــاكم قــوا بــني احلــافظ إن َّ ــة النَّقــل قــد فر َّ ِّقــة ،أئم َّبــت ،والث ــتقن ،والث  ،وامل

دوق َّ  . )٥(»هذا يف التَّعديل ،والص

   
)١/١١(  ) ١. ( 

)٣٨(   ) ٢. ( 

 ) .٢/٣٧( اجلرح والتَّعديل   ) ٣(

ابق   ) ٤( َّ  .املصدر الس

حيح    )٥( َّ  ) .١١٣(املدخل إىل معرفة الص
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ُّ عىل التَّفريق بني مصطلحي  - ١ ٌ (و) ثقةٌ (ومما يدل ل التي ذكرها ، مراتب اجلرح والتَّعدي)صدوق

ة يف كتبهم، َّ ّ (األئم خاوي َّ وذلك يف كتب اجلرح ) ابن أيب حاتم ومن بعده إىل عرص الس

 . )٢(قبل روايتهمن تُ ، أو يف كتب املصطلح يف )١(لوالتَّعدي

َّ لفظة  ثني عىل أن ِّ َّ عرف املحد ٌ (وقد استقر ُ ) صدوق ٍ إذا أ اوي  طلقت من غري تقييد َّ َّ الر ا تفيد أن َّ فإهن

 ً ِّقةيكون عدال  .)٣( ولكنَّه دون الث

بط واإلتقان هو احلسن لذاته« -:قال ابن حجر َّ َّذي مل يوصف بتامم الض دوق ال َّ  .)٤(»رواية الص

 

 

  
   

   
 ) .٧٤(، تقريب التَّهذيب ) ١/١١٤(، ميزان االعتدال ) ٢/٣٧(اجلرح والتَّعديل : انظر  ) ١(

  ، التَّقييد واإليضاح )١/٣١٧( ) مع الباعث احلثيث( ، اختصار علوم احلديث )٢٨(، املوقظة )١٢٢(، علوم احلديث )٢٣(الكفاية   ) ٢(

اوي )١/٣٦٤(، فتح املغيث )١٥٨( َّ  ) .١/٣٤٣(، تدريب الر

 ) .٤/١٩٢٠(احلديث احلسن لذاته ولغريه : انظر   )٣(

 ) .١/٤٠٧(النُّكت البن حجر   ) ٤(
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َّ لفظة اتَّفق املصنِّ ٌ (فون عىل أن من ألفاظ التَّعديل، واختلفوا يف مرتبتها، فجعلها ابن أيب ) صدوق

َّانية من مراتب التَّعديل ّ )١(حاتم يف املرتبة الث الح )٢(، وتبعه يف ذلك اخلطيب البغدادي َّ  )٣(وابن الص

 .وغريهم 

 ّ هبي َّ ّ  )٤(وجعلها الذ ابعة يف التَّقريب )٥(والعراقي َّ َّالثة، وابن حجر جعلها يف املرتبة الر ، )٦(يف املرتبة الث

ّ فقد جعلها يف املرتبة اخلامسة خاوي َّ ا الس َّ  . )٧(أم

دوق فقد ذكر ابن أيب حاتم يف كتابه  َّ ا االحتجاج بخرب الص َّ واة يف ) اجلرح والتَّعديل(أم ُّ مراتب الر

 - :وهو من أقدم من وضع مراتب للجرح والتَّعديل ،مواضع ةثالث

ل َّ َّ  - :املوضع األو واة ومقادير حاالهتم وتباين درجاهتم، فقس ُّ مهم إىل مخس ذكر طبقات الر

 .)٨(مراتب

جال واملعرفة هبم، وهؤالء  -١« ِّ من كان منهم يف منـزلة االنتقاد واجلهبذة والتَّنقري والبحث عن الر

 .التَّزكية والتَّعديل واجلرحهم أهل 

٢ -  ُ َ وي ْ عرف م ً  ن ُّت يف احلديث واحلفظ له واإلتقان فيه،  كان منهم عدال يف نفسه من أهل التَّثب

 .فهؤالء هم أهل العدالة

   
)٢/٣٧( )  ١. ( 

 ) .٢٣(الكفاية )   ٢(

 ) .١٢٢(علوم احلديث )   ٣(

 ) .١/٤(ميزان االعتدال )   ٤(

 ) .١٥٨(التَّقييد واإليضاح )   ٥(

)٧٤)   ( ٦. ( 

 ) .١/٣٦٤(فتح املغيث )   ٧(

)٧- ١/٦(  )  ٨ .( 
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دوق يف روايته الورع يف  - ٣ َّ َّذي هيم أحيانً ومنهم الص َّبت ال ، وقد قبله اجلهابذة النُّقاد، ادينه، الث

 ُ ُّ بحديثه فهذا حي ً تج  . اأيض

٤ -  ُ ل الغالب عليه الوهم واخلطأ والسهو والغلط، فهذا ي َّ دوق الورع املغف َّ كتب من ومنهم الص

 ُ هد واآلداب، وال حي ُّ هيب والز َّ غيب والرت َّ ُّ بحديثه يف احلالل واحلرام حديثه الرت  .تج

ج - ٥ ِّ ن قد ظهر للنُّقاد العلامء بالر َّ َّسها بينهم، مـم ال منهم ومنهم من قد ألصق نفسه هبم ودل

 ُ ُ الكذب، فهذا ي ُ رتك حديثه، وي ُ طرح روايته وي  .»شتغل بهسقط وال ي

 - :عىل صنفني) صدوق(فهنا ذكر ابن أيب حاتم من هم يف مرتبة      

دوق، ووصفه  ) أ َّ َّذي هيم أحيانً  الص َّبت ال َّ ضبطُ  ، فهو ثقةٌ ابأنه الث ي خف ِّ م ُ ر أنّ اصدوقً   ه، فس َّ  ، وقر

 ِّ ُ هذا الص ّ بحديثه،نف حي  . )١(وهؤالء رواة احلديث احلسن لذاته تج

ِّ  ) ب َّ هذا الص ر أن َّ هو والغلط، وقر َّ َّذي غلب عليه الوهم واخلطأ والس دوق ال َّ ُ   فنالص كتب حديثه ي

 ُ ّ به، وهؤالء رواة احلديث احلسن لغريه إن تُ وال حي  . )٢(وبعواتج

َّاين  - :)٣(ذكر مراتب أتباع التَّابعني فقال: املوضع الث

ُ منهم  -١« َّذي ال خي َّبت احلافظ الورع املتقن اجلهبذ النَّاقد للحديث، فهذا ال ُ الث عتمد تلف فيه، وي

 ُ جال عىل جرحه وتعديله، وحي ِّ ّ بحديثه وكالمه يف الر  .تج

دوق يف نقله، الورع يف دينه، احلافظ حلديثه، املتقن  - ٢ َّ َّبت يف روايته، الص ومنهم العدل يف نفسه، الث

ُ فيه، فذلك العدل ا َّذي حي ُ ل ّ بحديثه وي َّ تج  .ق يف نفسه وث

دوق  - ٣ َّ َّذي هيم أحيانً ومنهم الص َّبت ال ُ  االورع الث ّ بحديثه وقد قبله اجلهابذة النُّقاد، فهذا حي  .تج

٤ -  ُ هو، فهذا ي َّ ل الغالب عليه الوهم واخلطأ والغلط والس َّ دوق الورع املغف َّ كتب من ومنهم الص

هيب  َّ غيب والرت َّ ُ حديثه الرت هد واآلداب، وال حي ُّ ّ بحديثه يف احلالل واحلرام والز  .تج

٥ -  ٌ دق واألمانة، ومن قد ظهر  وخامس ِّ ن ليس من أهل الص َّ َّسها بينهم مـم قد ألصق نفسه هبم ودل

جالامللنُّقاد العل ِّ ُ  -أويل املعرفة منهم - ء بالر َ  ،رتك حديثهالكذب، فهذا ي ُ طرح روايتَ وي ة َّ  . »ه األئم

ٌ (هم يف مرتبة وهذا التَّقسيم من ابن أيب حاتم كسابقه، وجعل من  ً  )صدوق  . اعىل صنفني أيض
   

 ) . ١/٩٦(، فتح املغيث ) ١/٤٠٧(النُّكت البن حجر : انظر)   ١(

 ) .١/٧٢(غيث فتح امل: انظر)   ٢(

)١/١٠)   (٣. ( 
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َّالث ٌ : املوضع الث ٌ  وهو ترتيب ابقني، فقال يف بيان درجات رواة اآلثار خمتلف َّ  -:)١(عن التَّقسيمني الس

 .وجدت األلفاظ يف اجلرح والتَّعديل عىل مراتب شتَّى «

ٌ  ،ثقةٌ  وإذا قيل للواحد إنَّه - ١ ٌ  أو متقن ُ  ،ثبت ن حي َّ ّ بحديثه فهو مـم  .تج

٢ -  ٌ ُ وإذا قيل له صدوق ن ي َّ دق، أو ال بأس به، فهو مـم ِّ ُّه الص ُ  كتب حديثه ، أو حمل نظر فيه، وي

َّانية   .وهي املنـزلة الث

٣ -  ٌ ُ  ،وإذا قيل شيخ َّالثة ي ُ فهو باملنـزلة الث َّانية كتب حديثه وي ه دون الث َّ  .نظر فيه، إال أن

ُ وإذا  - ٤ ه ي  . »كتب حديثه لالعتبارقيل صالح احلديث، فإنَّ

 َّ َّ ذكر بقي رجات، واكتفينا هنا بمقصودنا ثم َّ  .ة الد

له يف َّ ابقني، فاملرتبتفهذا املوضع أمجل فيه ابن أيب حاتم ما فص َّ َّانية يف ا املوضعني الس ن األوىل والث

ابقني جعلهام مرتب َّ  .هنا  واحدةً  ةً املوضعني الس

َّالثة َّانية هنا، وكأنَّ  والث ابعة هناك اختزهلام يف املرتبة الث َّ ابق والر َّ  .ه اكتفى بالتَّفصيل الس

ه يقول هنا َّ َّ  -:فكأن ٌ  إن ُ  من قيل فيه صدوق ن ي َّ دق أو ال بأس به، فهو مـم ِّ ُّه الص كتب حديثه أو حمل

 ُ ٌ وي َّالثة، صدوق ٌ  نظر فيه، فإن كان من املرتبة الث ٌ  ورع ُ ، اهيم أحيانً  ثبت ّ بحديثه فهذا حي  .تج

ً وإن كان صدوقً  ً ا ورع َّال ُ  ا مغف هو، فهذا ي َّ ُ غلب عليه الوهم واخلطأ والغلط والس ّ به كتب حديثه وال حي  .تج

َّ ويؤكِّ  ُ  د ذلك أنَّه عندما ذكر صالح احلديث جزم بأن ُ  :كتب لالعتبار ومل يقلحديثه ي  .نظر فيه ي

ة يف كتبهم التَّقسيم اوقد تن َّ َّ قل األئم ال  م حكموا عليه أنَّهاألخري املجمل البن أيب حاتم، وكأهن

دوق مطلقً  َّ ُّ بحديث الص ُهم من صنيعهم القول هبذا احيتج  .، وف

الح يف علوم احلديث)٢(فاخلطيب يف الكفاية َّ )٣(، وابن الص
 .ارتضيا تقسيم ابن أيب حاتم  

الح َّ الشأن يف اجلرح والتَّعديل، وقد رتَّبها بيان األلفاظ املستعملة بني أهل هذا « - :قال ابن الص

ّ يف كتابه اجلرح والتَّعديل فأجاد وأحسن، ونحن نرتِّ  ازي َّ محن بن أيب حاتم الر َّ د عبد الر َّ بها أبو حمم

 . )٤(»كذلك ونورد ما ذكرناه ونضيف إليه
   

)٢/٣٧(   ) ١. ( 

)٢٣(  ) ٢. ( 

)١٢١(   )٣. ( 

ابق    )٤( َّ  ) .١٢٢(املصدر الس
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دق-صدوق(وعلَّل كون هذه العبارات  ِّ ُّه الص ُ ) ال بأس به-حمل ن ي َّ أصحاهبا كتب حديث مـم

 ُ َّ هذه العبارات ال تُ « -:نظر فيهم بقولهوي ُ ألن بط، في َّ ُ شعر برشيطة الض ى ترب حتّ نظر يف حديثه وخي

 ُ  .  )١(»هعرف ضبطُ ي

 َ ُّ  وتبع ابن الح يف ذلك النَّووي َّ ُ  )٢(الص ُ  )٣(كثري وابن ُ  )٤(مجاعة وابن ن وابن ِّ ُ  )٥(امللق ين  وزين ِّ الد

 ّ  . )٦(العراقي

ّ لفظة خاوي َّ ٌ ( وجعل الس ٌ  - صدوق يف املرتبة اخلامسة من مراتب ) وال بأس به -وليس به بأس

 . )٧(التَّعديل

َّتي بعدها « -:وقال ا ال َّ َّ احلكم يف أهل هذه املراتب، االحتجاج باألربعة األوىل منها، وأم َّ إن ثم

 ُ ّ بأحفإنَّه ال حي ٍ تج ُ لكون ألفاظها ال تُ  ،من أهلها د بط بل ي َّ ُ كتب شعر برشيطة الض  . )٨(»تربحديثهم وخي

ين عرت ِّ كتور نور الد ُّ َّ كلمة وهذا اتِّ « -:قال الد ٌ (فاق منهم عىل أن ُ ) صدوق ّ بمن قيلت فيه ال حي تج

 َّ ُ إال  . )٩(»علم هل يضبط احلديث أو ال بعد االختبار والنَّظر، لي

 ِّ دوق فقال يف مقد َّ ّ بخرب الص َّ ابن عدي ٌ يف « -:)١٠(مة الكاملوقد احتج ّ من وذاكر كتايب هذا كل

ٍ كر برضذُ  عف ب َّ له البعض اآلخر ،من الض َّ حه البعض وعد َّ َّ قال»ومن اختلف فيهم فجر  - :، ثم

» َّ َّذين مل أذكرهم إال واة ال ُّ ٌ   من هو ثقةٌ وال يبقى من الر  .» أو صدوق

 ّ هبي َّ عفاء قال الذ ُّ   -:)١١(ويف آخر ديوان الض

بقة األوىل« ٌ : الطَّ ٌ  قوم ةٌ  ،ثقات َّ ئم َ ُ  وأ ّم فيهم بعض اظ بال بر تكل َّ ٍ هااحلف     . ن
ابق )   ١( َّ  .املصدر الس

اوي: انظر)   ٢( َّ ّ مع تدريب الر  ) .١/٣٤٣( تقريب النَّووي

 )  .١/٣٢٠(اختصار علوم احلديث مع الباعث احلثيث : انظر)   ٣(

وي : انظر)   ٤( َّ  ) .٦٥(املنَّهل الر

 ) .١/٢٨٢(املقنع يف علوم احلديث : انظر)   ٥(

 ) .١٥٨( التَّقييد واإليضاح : انظر)   ٦(

 ) .١/٣٦٤( فتح املغيث )   ٧(

ابق )   ٨( َّ  ) .١/٣٦٧(املصدر الس

 ) .١١١( منهج النَّقد يف علوم احلديث )   ٩(

)٢- ١/١)   (١٠ .( 

)٤٧٧(    )١١. ( 
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َّانية بقة الث ٌ : الطَّ ّ أو مسلمٍ  قوم ٌ  من رجال البخاري ة َّ َّ حديثهم حج ، يغلب عىل الظَّن أن ّ  أو النَّسائي

ّ أحواهلم أن يكون حديثهم حسنًوأ ةٌ اقل َّ ٌ ، واحلسن حج م صادقون، هلم أوهام َّ يف جنب ما  قليلةٌ  ، ألهن

نن كا ُّ د بن عمرو قد رووا من الس َّ بن عجالن وسهيل بن أيب صالح وعمرو بن شعيب وحمم

 .» وأشباههم

واة املقبولني« -:)١(وقال يف ميزان االعتدال ُّ ٌ : فأعىل العبارات يف الر ةٌ  ثبت َّ ٌ حج ٌ  ، ثبت ٌ حافظ  ، وثقة

 ٌ َّ ثقةٌ  وثقةٌ  متقن ٌ ثقة ثم َّ صدوق  .» ، وال بأس به ، وليس به بأس، ثم

َّ قال )٢(النَّظروابن حجر يف نزهة  ِّقة من هو أوثق منه ثم اذ وأنَّه خمالفة الث َّ اذ « -:يف تعريفه للش َّ والش

ُ  راويه ثقةٌ     .» أو صدوق

َّ ابن أيب حاتم ذكر يف موضعني من كتابه اجلرح والتَّعديل َ  )٣(وقد سبق أن ه بخرب احتجاج

دوق  َّ  .الص

 ّ كتور عبد العزيز التّخيفي ُّ ٌ ( صيغة وقد وردت « -:)٤(قال الد ٌ (أو ) له أوهام صدوق ) هيم صدوق

 ٍ اظ يف عدد َّ ة احلف َّ م األئم ّ ّ  يف كال اجم، لكن َّ ً استعامهل من الرت يغ مل يكن كثري ِّ َ ام ملثل هذه الص  ، وإنَّام أكثر

 ُ يغتني احلافظ ِّ َّ  من استعامل هاتني الص  يل من خالل دراسة ابن حجر يف كتابه التَّقريب، وقد تبني

واة  ُّ َّ أحوال الر َّذين وصفهم ابن حجر بذلك أن ٌّ بحديثهم ال  .» معظمهم حمتج

ٌ (فمن قيل فيه   .فقط من باب أوىل ) صدوق

  
   

   
)١/١١٤(    )١. ( 

الح : ، وانظر)٣٦(     )٢( َّ  ) .٢/٦٧٤(النُّكت عىل ابن الص

)١٠،  ٧،  ١/٦(   )٣ .( 

م فــيهم مـن رجـال تقريـب التَّهــذيب "، وانظـر رسـالته )١٩١(ص) ٤٧(جملـة البحـوث اإلسـالمية العــدد : انظـر   )٤( َّ   "دراسـة املـتكل

)٢/٣٥٧. ( 
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 ُّ ة بالتشد َّ ة هذا الشأن، وقد وصفه بعض األئم َّ ئم َ ّ من أ ازي َّ د يف اجلرح والتَّعديل أبو حاتم الر

 - :ومنهم

١ -  ّ هبي َّ ة اجلرح والتَّعديل )١(قال يف املوقظة) هـ٧٤٨ت(الذ َّ ئم َ ٌّ « -:يف تصنيفه أل ه حاد ُ س َ ف  فمنهم من نَ

 ٌ ٌ يف اجلرح والتَّعديل، ومنهم من هو معتدل ّ ، ومنهم من هو متساهل حييى بن سعيد : فيهم ، فاحلاد

 .» وابن معني وأبو حاتم وابن خراش وغريهم

ري        ِّ ً « - :)٢(وقال يف الس َّق أبو حاتم رجال َّ  إذا وث ِّق إال ك بقوله، فإنَّه ال يوث َّ ً فتمس  صحيح  رجال

 ً َّ رجال ُ : أو قال فيه احلديث، وإذا لني ُ ال حي ّ به، فتوقَّف حتى ترى ما قال غري قه تج َّ ه فيه، فإن وث

 ٌ ِ ِ أحد ٌ  فال تبن ه متعنِّت َّ جال عىل جتريح أيب حاتم فإن ِّ  .»يف الر

ً يعجب« -:وقال          ه ... كالم أيب زرعة يف اجلرح والتَّعديل  اني كثري بخالف رفيقه أيب حاتم فإنَّ

 ٌ اح َّ  . )٣(»جر

م  - ٢ ِّ ٌ « - :عن أيب حاتم )٤(قال يف حاشيته عىل سنن أيب داود) هـ٧٥١ت(ابن القي د ِّ يف  وهو متشد

جال ِّ  .»الر

اري) هـ٨٥٢ت(ابن حجر   - ٣ َّ ٌ « -:)٥(قال يف هدي الس نَت َ ً  ،»وأبو حاتم عنده ع من  اوذكر عدد

 ٍّ ب عىل كل َّ د فيهم أبو حاتم فعق َّ واة تشد ُّ َّ « -:بقوله الر ٍ تكل  . )٦(»م فيه أبو حاتم بعنت

ّ -يكفي يف تقويته « -:)٧(وقال يف بذل املاعون لْج حييى الكويف َ ُ  -أي أيب ب ّ وأيب حاتم  توثيق النَّسائي

   
)٨٣)   (١. ( 

)١٣/٢٦٠)    (٢. ( 

ابقاملصدر )   ٣( َّ  ) .١٣/٨١(  الس

)١/٣٢٣)   (٤. ( 

)٤٤١)   (٥. ( 

ابق )   ٦( َّ  ) .٤٦٢(املصدر الس

)١١٧(   )٧.   ( 
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دمها ُّ  .» مع تشد

دين كام سبق،ف ّ ة املتشد َّ ٌ (وقد أطلق لفظة  أبو حاتم من األئم ٍ ) صدوق واة عىل كثري ُّ  .من الر

َّ قاعدةٌ  ّ يف موقظته فقال نفيسةٌ  وثم هبي َّ نحن نفتقر إىل حترير عبارات اجلرح « - :ذكرها الذ

رف  ُ ّ من ذلك أن نعلم باالستقراء التَّام ع َّ أهم والتَّعديل، وما بني ذلك من العبارات املتجاذبة، ثم

ِذ واصطال ب ْ ه ِ  . )١(»حاته ومقاصده بعباراته الكثريةذلك اإلمام اجل

 َّ ِّقة، إال َّفظة وإن كان يوصف هبا من هم دون الث َّ هلا مدلوالت أخرى عند أيب حاتم وهذه الل  . أن

نا يف دراستنا هذه، هو إطالق أيب حاتم لفظة  ُّ َّذي هيم َّ  منفردةً ) صدوق(وال من  دةً هكذا جمر

س به، صدوق صالح احلديث، صدوق كثري صدوق ثقة، صدوق ال بأ(اإلضافات، دون قوله 

 .ونحوها ) اخلطأ

ال  َّ ً وصف أب: أو واة  او حاتم عدد ُّ اظ، والر َّ ة احلف َّ َّذين أمجع غريه عىل توثيقهم  - من كبار األئم  -ال

ّ )صدوق(بلفظة  افعي َّ اج)٢(، فقد وصف الش َّ فظة  )٣(، ومسلم بن احلج َّ  .هبذه الل

ِّ ذلك مثبتً وا َّفظ من خالل كتاب ابنه يف اجلرح والتَّعديل، وأوردت  اجلدول التَّايل يبني هذا الل

ة اآلخرين من خالل هتذيب التَّهذيب البن حجر َّ  -:أقوال األئم

 

اويــــم الـــــــاس م َّ دونـــاملتش ونـدلــاملعت ر ّ  رونـــاآلخ ونــــلـاملتساه د

١ 

ّ امأمحد بن عث  ن بن حكيم األودي

 )٢/٦٣(اجلرح 

 )١/٥٣(التَّهذيب 

 )٧٩(برقم  )٨٢(ثقة :التَّقريب

____  ّ  ثقة:النَّسائي
 ابن حبان

 .يف ثقاته
 ّ  ثقة : العقييل

   
)٨٢(    )١. ( 

افعي ومناقبه البن أيب حاتم     )٢( َّ  ) .٨٩(آداب الش

 ) .٨/١٨٢(اجلرح والتَّعديل     )٣(
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اويــــم الـــــــاس م َّ دونـــاملتش ونـدلــاملعت ر ّ  رونـــاآلخ ونــــلـاملتساه د

٢ 

 إسحاق بن منصور الكوسج

    )٢/٢٣٤(اجلرح 

 .ثقة ثبت:التَّقريب)١/٢١٨(التَّهذيب

 )٣٨٤(برقم    )١٠٣(

_____ 

 ّ  .ثقة ثبت:النَّسائي

: يعقوب بن شيبة

 .ثقة صدوق 

أحد : احلاكم

ة من  َّ األئم

أصحاب احلديث 

. 

ثقــة : مســلم

 .مأمون

٣ 

 ّ  بديل بن ميرسة العقييل

 )٢/٤٢٨(اجلرح 

  .التَّقريب ثقة )١/٣٧١(التَّهذيب

 )٦٤٦(برقم  )١٢٨(

 ثقة:ابن سعد
 ثقة: ابن معني

 ّ  ثقة: النَّسائي

 ّ  ثقة: العجيل

َّان يف  ذكره ابن حب

 ثقاته

____ 

٤ 

 ّ  زهري بن حرب أبو خيثمة النَّسائي

التَّهذيب   )٣/٥٩١(: اجلرح

 ثقة ثبت: التَّقريب  )٣/٢٩٦(

 )٢٠٤٢(برقم  )٢١٧ (

أبو داود سئل 

ة  َّ عنه أكان حج

جال  ِّ يف الر

ما كان : فقال

 !أحسن علمه

ثقة، : ابن معني

 يكفي قبيلة: وقال 

 ّ  ثقة مأمون: النَّسائي

َّان يف  ذكره ابن حب

كان : ثقاته وقال

ً ضابطاً   متقنا

ــن  احلســني ب

ثقـــة : فهـــم

 ثبت

ابن 

اح َّ  ثقة:وض

٥ 

 ّ  سالم بن سليم احلنفي

لتَّهذيب ا  )٤/٢٥٩(اجلرح 

ثقة متقن صاحب :التَّقريب)٤/٢٤٨(

 )٢٧٠٣(برقم   )٦١(حديث

 ثقة: أبوزرعة
 ثقة متقن : ابن معني

 ّ  ثقة: النَّسائي

 ّ  .ثقة : العجيل

َّان يف ثقاته   ابن حب

: ابن نمري

 .ثقة 

٦ 

 

 ّ مشقي ِّ ّ شعيب بن إسحاق الد  األموي

التَّهذيب   )٤/٣٤١(: اجلرح

 )٢٦٦(   ثقة: التَّقريب   )٤/٣٠٤(

 )٢٧٩٣(برقم 

 

ثقة ما :أمحد

أصح حديثه 

 .وأوثقه 

 ثقة:أبو داود

 

 

 ثقة: ابن معني

 ّ  ثقة: النَّسائي

 

 

 

____  

 

 

 .ثقة : دحيم
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اويــــم الـــــــاس م َّ دونـــاملتش ونـدلــاملعت ر ّ  رونـــاآلخ ونــــلـاملتساه د

٧ 

 ّ  شعيب بن يوسف النَّسائي

 )٤/٣١٣(التَّهذيب   )٤/٣٥٣(اجلرح 

 (صاحب حديث ثقة: التَّقريب   .

 )٢٨٠٩(برقم      )٢٦٨

ثقة، : أبو زرعة

 صاحب حديث 
 ّ   ____ ____ ثقة: النَّسائي

٨ 

لت بن هبرام َّ  الص

التَّهذيب    )٤/٤٣٨(: اجلرح

)٤/٣٨٠( 

َّان يف ثقاته  ثقة: ابن معني ثقة: أمحد   _____ ابن حب

٩ 

 ّ ّ الكويف بيدي َّ  عبثربن القاسم الز

   )٥/١١٩(التَّهذيب   )٧/٤٣(اجلرح 

برقم       )٢٩٤( .ثقة : التَّقريب 

)٣١٩٧( 

 

 ثقة: ابن سعد

ثقة : أبو داود

 .ثقة 

صدوق : أمحد

 .ثقة

 ثقة: ابن معني

 ّ  ثقة: النَّسائي

َّان يف  ذكره ابن حب

 .ثقاته 

يعقــوب بــن 

 ثقة : سفيان

١٠ 

 ّ  عبد اهللا بن داود بن عامر اهلمداين

  )٥/١٧٥(التَّذهيب   )٥/٤٧(اجلرح 

برقم     )٣٠١ (    ثقة عابد: التَّقريب

)٣٢٩٧( 

 ثقة: ابن سعد

 ثقة: أبو زرعة

 ّ ارقطني َّ  ثقة : الد

 ثقة: ابن معني

 ّ  ثقة: النَّسائي
َّان يف ثقاته   ابن حب

ــو عاصــم  أب

ــــحاك  َّ والض

ـــدا : بـــن خمل

 .ثقة 

١١ 

 ّ  عبد اهللا بن عمر بن ميرسة القواريري

  )٧/٣٦(التَّهذيب  )٥/٣٢٧(اجلرح 

رقم     )٣٧٣( ثقة ثبت: التَّقريب

)٤٣٢٥( 

 ثقة: ابن سعد

 

 

 

 

 ثقة: ابن معني

 ّ  ثقة: النَّسائي

 ّ  .ثقة : العجيل

: مسلمة بن قاسم

 ثقة

َّان يف  ذكره ابن حب

 .ثقاته 

صالح 

ثقة : جزرة

 .صدوق 
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اويــــم الـــــــاس م َّ دونـــاملتش ونـدلــاملعت ر ّ  رونـــاآلخ ونــــلـاملتساه د

١٢ 

 ّ  عقبة بن حريث التَّغلبي

 )٧/٢١٣(التَّهذيب   )٦/٣٠٩(اجلرح 

برقم  )٣٩٤( ثقة ثبت: التَّقريب 

)٤٦٣٥( 

____  
 ثقة: ابن معني

 ّ  ثقة: النَّسائي

َّان يف  ذكره ابن حب

 .ثقاته 
____  

١٣ 

 ّ  عمر بن سعيد النَّوفيل

  )٨/٧٢(التَّهذيب   )٦/١١٠(اجلرح 

برقم           )٤١٣( ثقة: التَّقريب

)٤٩٠٥( 

من أمثل : أمحد

 من يكتبون عنه

 ثقة: ابن معني

 ّ  ثقة: النَّسائي

 ّ  .ثقة : العجيل

َّان يف  ذكره ابن حب

 .ثقاته 

____ 

١٤ 

 ّ عراء الكويف ّ  عمرو بن عمرو أبو الز

  )٨/٧٢(التَّهذيب   )٦/٢٥١(اجلرح 

برقم            )٤٢٥( ثقة: التَّقريب

)٥٠٨٢( 

 .ثقة : أمحد
 ثقة: ابن معني

 ّ  ثقة:النَّسائي
 ّ  ____ .ثقة : العجيل

١٥ 

 ّ يناين ِّ  الفضل بن موسى الس

  )٨/٢٥٧(التَّهذيب   )٧/٦٨(: اجلرح

ام أغرب: التَّقريب َّ  )٤٤٧ ( ثقة ثبت ورب

 )٥٤١٩ ( برقم          

 ثقة: ابن سعد

 ّ  ثقة: البخاري

 ثقة: ابن معني

 ) .صدوق صالح(
___ 

ابن 

  ثقة :املبارك

 .ثقة : وكيع

ـــيم ـــو نع : أب

 .ثقة 
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اويــــم الـــــــاس م َّ دونـــاملتش ونـدلــاملعت ر ّ  رونـــاآلخ ونــــلـاملتساه د

١٦ 

حيم املعروف بصاعقة َّ د بن عبد الر َّ  حمم

ذيب  )٨/٩(اجلرح َّ   )٩/٢٧٧(هت

برقم       )٤٩٣( ثقة حافظ: التَّقريب

)٦٠٩١( 

 ّ ارقطني َّ : الد

 .حافظ ثبت 
 ّ  ثقة: النَّسائي

 ثقة: مسلمة

َّان يف  ذكره ابن حب

 .ثقاته

كان : وقال

صاحب حديث 

 .حيفظ 

ــن  ــداهللا ب عب

 ثقة : أمحد

أمحــــد بــــن 

: صـــــــــاعد

ــــــــــــــة  ِّق الث

 .األمني

ــــن  ــــد ب َّ حمم

ــــــــحاق  إس

ـــــــاج َّ َّ : الرس

 .ثقة 

١٧ 

اج  َّ ّ مسلم بن احلج ّ النَّيسابوري  القشريي

 )١٠/١١٣(التَّهذيب 

ثقة حافظ : التَّقريب   )٨/١٨٢(اجلرح 

 )٥٢٩( إمام مصنَّف عامل بالفقه

 )٦٦٢٣(برقم 

_____ _____ 
ثقة جليل : مسلمة

 القدر

: قـــال بنـــدار

ـاظ أربعــة  احلفَّ

ـــنهم  ـــر م وذك

 .مسلم 

ـــــن  ـــــد ب َّ حمم

ـــــــــــــراء  الف

كان ) : شيخه(

ــــن  ــــلم م مس

ــاس  ــامء النَّ عل

َّم، وأوعية  العل

 َّ ــه إال ــا علمت  م

 ً  خريا

: ابن أيب حاتم

ــــــن  ــــــة م ثق

اظ   احلفَّ
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اويــــم الـــــــاس م َّ دونـــاملتش ونـدلــاملعت ر ّ  رونـــاآلخ ونــــلـاملتساه د

١٨ 

 ّ  مظفر بن مدرك اخلرساين

 )٨/٤٤٢(اجلرح

ثقة : التَّقريب )١٠/١٦٦( التَّهذيب

 )٦٧٢٢(برقم      )٥٣٥ ( متقن

 ثقة: ابن سعد

 .ثقة : أمحد

ثقة : أبو داود

 .ثقة 

 ثقة: ابن معني

 ّ  ثقة مأمون: النَّسائي

َّان يف ذكره ابن  حب

 .ثقاته 

أبــــو يعــــىل 

: املوصــــــيل

 ثقة 

١٩ 

 ّ  معبد بن خالد اجلديل القييس

  )١/١٩(التَّهذيب   )٨/١٨٠(اجلرح 

 )٥٣٩( ثقة: التَّقريب

 )٦٧٧٤(برقم 

 ثقة: ابن سعد

 ّ  .ثقة : ابن عدي

 ثقة: ابن معني

 ّ  ثقة: النَّسائي

 ّ  ثقة: العجيل

َّان يف  ابن حب

 .ثقاته

يعقــوب بــن 

: ســـــــــفيان

 .ثقة

٢٠ 

 ّ ي الكويف ّ  هنَّاد بن الرس

 )١١/٦٢(التَّهذيب  .)٩/١١٩(اجلرح

برقم      )٥٧٤ ( ثقة: التَّقريب     

)٧٣٢٠( 

ّكم : أمحد علي

 .هبنَّاد 
 ّ  ثقة: النَّسائي

َّان يف  ذكره ابن حب

 .ثقاته 

ما : قال قتيبة

 ً رأيت وكيعا

 ً ِّم احدا يعظ

تعظيمه هلنَّاد 

. 

٢١ 

ّ حييى بن أيب بكري أبو زكريا   الكرماين

التَّهذيب  )٩/١٣٢(اجلرح 

برقم  )٥٨٨(ثقة : التَّقريب)١١/١٦٧(

)٧٥١٦( 

 ّ ثقة : ابن املديني

. 

كان يثني : أمحد

 .عليه 

 ثقة: ابن معني

 ّ  .ثقة : العجيل

َّان يف  ذكره ابن حب

 .ثقاته 

____ 

٢٢ 

 ّ  يزيد بن صهيب الفقري الكويف

 )١١/٢٩٥التَّهذيب   )٩/٢٧٢(اجلرح 

 )٧٧٣٣(برقم  )٦٠٢.(ثقة : التَّقريب 

 ثقة: أبو زرعة
 ثقة: ابن معني

 ّ  ثقة: النَّسائي

َّان يف  ذكره ابن حب

 .ثقاته 
____ 

٢٣ 

 ّ بيدي َّ  يزيد بن عبد ربه الز

التَّهذيب ) ٩/٢٧٩(اجلرح 

 )٦٠٣(ثقة: التَّقريب) ١١/٣٠١(

 )٧٧٤٥(برقم 

ماكان : أمحد

 .أثبته 
 ثقة: ابن معني

 ّ  .ثقة: العجيل

َّان يف  ذكره ابن حب

 .ثقاته 

أبو بكر بن 

: أيب داود

 .ثقة 
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 -:ونخلص من خالل هذا اجلدول إىل ما ييل
١(   ُّ ٍ (د أيب حاتم بوصفه هؤالء بلفظة تشد َّ لفظة ) صدوق ٍ (مع أن ِّ آخرين وقد ) ثقة قد أطلقها يف حق

 ٍ َّ من هؤالء يكونون يف منـزلة  .)١(أقل

٢(   ِّ ّ قال املعل ّ اليامين ٌ « -:) هـ١٣٨٦ت( مي ٍ  أبو حاتم رمحه اهللا معروف َّام يقول يف رجل د، قل ُّ  بالتشد

قه غريه) صدوق( َّ َّ وقد وث  .   )٢(»إال

       ٍ َّ  ،وهذه وإن مل تكن بإطالق اوي إال َّ َّ أبا حاتم إذا قال يف الر د أن ا تؤكِّ َّ َّ من النَّظر » صدوق« أهن فال بد

ة اآلخري َّ  .، فإن كانوا عىل توثيقه فالقول قوهلم  نإىل أقوال األئم

٣(   ٌ ِّ  يف هذا دليل دوق، إذ أطلقها يف حق َّ َّ بخرب الص ح أبو  ملن احتج َّ هؤالء وهم من هم، وقد رص

دوق َّ ّ بخرب الص ه احتج َّ  .)٣(حاتم يف مواضع أن

        ٌ َّ قوله وهذا تفسري واة وأن ُّ ُ « -:لقول ابن أيب حاتم يف بيان مراتب الر ُ كتب ي ، »نظر فيهحديثهم وي

 ُ ُّ بحديثهم أنَّه عىل التَّفصيل، فإن كان من هؤالء في  .حتج

فظة عىل بعض هؤالء   )٤ َّ َّ إطالق أيب حاتم هذه الل ٌ  –وقد يقال إن ة َّ ئم َ ه أراد هبا  -ومنهم أ ّ أنَّ قد تدل

ّ ) صدوق(املعنى العام للفظة  بط واإلتقان، ويدل َّ دق مع متام الض ِّ َّ أبا أي املبالغة يف الص عليه أن

تهرفيقه يف الطَّلب وابن  –زرعة  َّ َّيث بن سعد -)٤(عم  -:فقال ابن أيب حاتم  »صدوق«: قال يف الل

ُّ بحديثه ؟ قال«    .)٥(»إي لعمري: حيتج

ان يف  َّ َّفظة وال يقصد هبا املفهوم االصطالحي هلا، وقد أطلقها ابن حب فقد يطلق اإلمام هذه الل

 ِّ ّ من أذكره يف هذا الكتاب فهو « - :وأراد هبا معناها العام ال االصطالحي فقال ،مة ثقاتهمقد كل

 ٌ  :نعم  ،)٦(»جيوز االحتجاج بخربه صدوق
  ّ افعي َّ ّ من ذكروا يف اجلدول، ولكن ما معنى إطالقها عىل مثل الش قد ال يندرج ذلك يف كل

    .ومسلم والكوسج ومن جرى جمراهم ؟ 
 .، وغريها كثري ) ٤/٤٢،  ١٠٢،  ٣/٢٤،  ١٩٥،  ٨١،  ٦٢،  ٢/٥٦(اجلرح والتَّعديل  : انظر   )١(

 ) .١/٣٢٥(التَّنكيل    )٢(

 ) .٩/٦٧،  ٧/١٧٩(اجلرح والتَّعديل : انظر   )٣(

 ) .١٩٢(ذكر من يعتمد قوله   ) ٤(

 ) .٧/١٧٩(اجلرح والتَّعديل   ) ٥(

)١/١١(    )٦. ( 
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واة، وعندما سئل عنهم قال ) صدوق( أطلق أبو حاتم لفظة: ثانياً  ُّ ُ « - :يف كثري من الر كتب حديثه ي

 ُ ُّ بهوال حي  .» تج

ّ عىل أمور منها  - :وبيانه لذلك يدل

١(   ِّ َّذين ذكرمها ابن أيب حاتم من نهذا الص لني الل َّ ابعة يف املوضعني األو َّ ف هم أصحاب املرتبة الر

َّذين عناهم يف املوضع ا ُ ال واة، وهم ُّ َّالث بقوله مراتب الر ه « - :لث ُّ وإذا قيل له صدوق، أو حمل

ن يكتب حديثه وينظر فيه َّ دق، أو ال بأس به، فهو مـم ِّ فلم جيزم هنا باالحتجاج بحديثهم أو » الص

 ٌ ابقني ال، وهذا إمجال َّ  .، تفصيله يف املوضعني الس

٢(  ِّ ُّ هبذا الص َّفظة أو أبو حاتم ال حيتج ٍ نف، ففرق بني من أطلق فيهم هذه الل  أضاف إليها عبارات

ّ عىل تقوية شأهنم، وبني من قرهنم بقوله ُ « -:تدل ُ ي ّ بهكتب حديثه وال حي ان أبو حاتم ال وإن ك» تج

َّ  ايذكرها أحيانً   .)١( عند سؤال ابنه له يف ذلكإال

ٌ ) صدوق(فلفظة      ُّ  قد تقرتن هبا عبارات ا حمل َّ ِّ أهن ٍ  تبني ، وقد تقرتن هبا عبارات عدم احتجاج

 .)٢(االحتجاج هبا

 ُ ا إن أطلقها ومل ي َّ ٍ أم ِّ املقصود هبا لحقها بعبارات من  عرض عىل أقوال النُّقاد اآلخرين وغريهافتُ  ،تبني

اوي من االحتجاج وعدمه قرائن الرتجيح َّ َّ بذلك حال الر  .، ليتبني

 

  

 
   

   
 ) .٧/٤٧، ٦/١٩٦، ٥/١٦٦، ٤/٦(اجلرح والتَّعديل  : انظر   )١(

 ) .٤/١٩٣٩(احلديث احلسن لذاته ولغريه : انظر   )٢(
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َّفظة  َّالثة منها فقال) شيخ(هذه الل  - :)١(هي من ألفاظ التَّعديل، وجعلها ابن أيب حاتم يف املرتبة الث

» ٌ ُ  وإذا قيل شيخ َّالثة، ي ُ فهو باملنـزلة الث ّ  ،»نظر فيهكتب حديثه وي  )٢(وتبعه عىل هذا اخلطيب البغدادي

الح َّ ٍ  )٤(ومن جاء بعده )٣(وابن الص  .يف مرتبتها بينهم  عىل اختالف

 َّ َّ إال ً   أن َّفظة، جاء ذكرها كثري ٌ  اهذه الل ة اجلرح والتَّعديل وهلا مدلول َّ ئم َ  .آخر  عند أ

َّفظة وقد اقرتنت بقوهلم نحو ذلك، فهذا جيعلنا و» شيخ ثقة ، أو شيخ واه« -:فعندما نجد هذه الل

ة  َّ َّفظة عند األئم  .نمعن النَّظر يف استخدامات هذه الل

َّ لنا مرادهم هبا  ُّع هلا، ليتبني ٍ وتتب َّ من استقراء فظة، كان ال بد َّ  .ولدراسة هذه الل

َّفظة من خالل هتذيب التَّهذيب ّ من قيلت فيه هذه الل ُ باستخراج كل ، فكانت هذه )٥(وقد قمت

راسة ِّ  -:الد

َّفظة ذُ  ) أ عرف أو جمهول، ومن ذلك) شيخ(كرت هذه الل ُ اوي بأنه ال ي َّ  -:مع وصف الر

١ -  ّ َّقه أبو زرعة وجماهد بن موسى، قال أبو حاتم: )٦(بجالة بن عبدة التَّميمي ، قال »شيخ« -:وث

 ّ افعي َّ  .» جمهول«: الش

٢ -  ّ َّق ابن »أعرفهال « - :، قال ابن معني»شيخ« -:قال أبو حاتم: )٧(حاتم بن حريث الطَّائي ، وعل

ّ بقوله ة حديثه مل يعرفه ابن معني« -:عدي َّ  . )٨(»لعز
   

 ). ٢/٣٧(اجلرح والتَّعديل )   ١(

 ) .٢٣(الكفاية )   ٢(

 ) .١٢٢(علوم احلديث )   ٣(

اوي : انظر   )٤( َّ  ) .١/٣٦٥(، فتح املغيث )٧٠(، نزهة النظر )١/٣٤٥(تدريب الر

َّ اقترصت يف اإل)   ٥(  .  قليالَ  حاالت عىل هتذيب التَّهذيب إال

 ) .١/٣٦٥(هتذيب التَّهذيب  )  ٦(

ابق    )٧( َّ  ) .٢/١١١(املصدر الس

 ) .٢/٣٤٩(الكامل    )٨(
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٣ -  ّ ّ »شيخ« -:قال أبو حاتم: )١( محَّاد بن محيد اخلراساين ُ « -:، قال ابن عدي ، قال ابن »عرفال ي

يد عن عبيد «- :حجر ُ ُعرف اهللا بن معاذ بحديث يف االعتصام،محَّاد بن مح ّ ومل ي  »رواه عنه البخاري

ّ د - ٤ قي َّ  .»شيخ جمهول« -:قال أبو حاتم :)٢( اود بن كثري الر

٥ -  ّ ّ ، قال ابن »شيخ« -:قال أبو حاتم: )٣( سعيد بن يزيد البرصي ّ ال أعرفه« -:املديني  .»شيخ برصي

٦-  َّ ال َّ ، »أعرفـه ال« -:، قـال ابـن معـني»صالح احلديث شـيخ« -:قال أبو حاتم: )٤( لسهل بن محَّاد الد

 ّ َّق ابن عدي ٌ غـري معـروف ومل حيرضـ...عروفه ليس باملهو كام قال، ألنَّ « -:بقولهوعل ين لـه وسهل

 .)٥( »حديث

ّ شعيب بن حييى التُّ  - ٧  .»شيخ ليس باملعروف« -:قال أبو حاتم: )٦( جيبي

٨ -  ّ ّ »شيخ« -:قال أبوحاتم: )٧( صفوان بن هبرية العييش ُ « - :، قال العقييل تابع عىل حديثه، وال ال ي

 َّ ُعرف إال  .)٨( »به ي

٩ -  ّ قعب بن زهري األزدي َّ  .» شيخ ليس باملشهور« -:قال أبو حاتم: )٩( الص

١٠ -   ّ جري العبدي ُ  . )١١( »جمهول احلال« - :، قال أبو احلسن بن القطَّان»شيخ« - :قال أبو حاتم: )١٠( طالب بن ح

١١-  ّ دق« -:قال أبو حاتم:)١٢( عاصم بن سويد األنصاري ِّ ُّه الص ال « - :معني، قال ابن »شيخ حمل

ّ »أعرفه َّ « -:، قال ابن عدي ِ إنَّام مل يعرفه ألن َّه مل يرو ً، لعل ا ّ واية جد ِّ   .)١٣( »غري مخسة أحاديث ه قليل الر

   
 ) .٣/٧(هتذيب التَّهذيب    )١(

ابق    )٢( َّ  ) .٣/١٧٢(املصدر الس

ابق   ) ٣( َّ  )٤/٨٩(املصدر الس

ابق    )٤( َّ  ) .٤/٢١٩(املصدر الس

 ) .٣/٤٤٥(الكامل   ) ٥(

 ) .٤/٣١٢(هتذيب التَّهذيب   ) ٦(

ابق   ) ٧( َّ  ) .٤/٣٨٧(املصدر الس

عفاء    ) ٨( ُّ  ) .٢/٢١٢(الض

 ) .٤/٣٧٩(هتذيب التَّهذيب    )٩(

ابق    )١٠( َّ   ) .٥/٨(املصدر الس

 ) .٣/٤٨٢(بيان الوهم واإلهيام    )١١(

 ) .٥/٣٩(هتذيب التَّهذيب    )١٢(

 ) .٥/٢٣٩(الكامل    )١٣(



 

    
٤٣ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

١٢-  ّ يباين َّ ٌ « -:قال أبو حاتم: )١(عبد امللك بن نافع الش ٌ  شيخ َّ  جمهول ِ إال ً  حديثً مل يرو  .» اا واحد

١٣-  ّ ٌ  فعروة« -:قال ابن حجر: )٢(عروة املزين ّ عىل هذا شيخ ُ  املزين درى من هو؟، ومل أره يف كتب ال ي

 َّ جال، إال ِّ لون به األحاديث وال يعرفون من حاله بيشءمن صنَّف يف الر ِّ  .»  هكذا يعل

١٤-  ّ َّار الباهيل ان بن سي َّ ّ »شيخ« - :قال أبو حاتم: )٣(عف ُ « - :، قال البخاري  .)٤(»عرف بكبري حديثال ي

 ١٥-  ّ  .»شيخ روى عنه أبو نعيم، ما أعرفه« -:قال أمحد: )٥(عيسى بن قرطاس الكويف

 . )٧()جمهول(و ) شيخ(، وانظر ميزان االعتدال ففيه اجلمع بني لفظتي )٦(واألمثلة كثرية

اوي) شيخ(لفظة اجلمع بني ) ب  َّ  -:وتوثيق الر

 - :كثرية، أقترص عىل بعضها األمثلةو

١ -  ّ بيع بن مسلم اجلمحي َّ  .» ثقةشيخ « - :قال أمحد: )٨(الر

٢ -  ّ ِّقات، مأمون« - :قال أمحد: )٩(رقبة بن مصقلة العبدي  .» شيخ ثقة من الث

٣ -  ّ ٌ « -:، قال ابن حجر»ثقة مشهور« -:قال ابن معني: )١٠(سامل بن رسج املدين  له عندهم حديث

 ٌ ٍ  واحد ٍ  يف الوضوء مع املرأة من إناء  .» واحد

٤ -  ّ  .» قة شيخ كان يكون ببغدادث« - :قال أبو زرعة: )١١(سليامن بن داود ااملباركي

٥ - ّ ة الكويف َّ ّ : )١٢(رضار بن مر ز صاحب سنَّة وهو يف « - :قال النَّسائي ّ ّ ثقة ثبت يف احلديث مرب كويف

يوخ ليس بكثري حديث ُّ     .» عداد الش
 ) .٦/٣٧٨(هتذيب التَّهذيب    )١(

ابق    )٢( َّ  ) .٧/١٧١(املصدر الس

ابق    )٣( َّ  ) .٧/٢٠٥(املصدر الس

 ) .٧/٧٢(التَّاريخ الكبري    )٤(

 ) .٨/٢٠٤(هتذيب التَّهذيب    )٥(

 ) . ٩/٢٥٨،  ٧/٢١٨،  ٢٧٣،  ٥/٢٤٥(عىل سبيل املثال هتذيب التَّهذيب : انظر   )٦(

 ٤٥٢، ٣٩٥،  ٥/٢٢٩، ٤٠١،  ٢٣١، ٤/٩٩، ٢٦٩،  ٣/٨٤، ٣٩٢، ٢/٢٦٠،  ٣١٩، ٢٤٩، ١/١٦٥(عىل سبيل املثال : انظر   )٧(

١٦٣، ٦/٢٠. ( 

 ) .٣/٢١٧(هتذيب التَّهذيب    )٨(

ابق    )٩( َّ  . ٣/٢٤٧(املصدر الس

ابق    )١٠( َّ  ) .٣/٣٧٧(املصدر الس

ابق    )١١( َّ  ) .٤/١٦٧(املصدر الس

ابق    )١٢( َّ  ) .٤/٤٠١(املصدر الس



 

    
٤٤ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

٦ -  ّ ري العبدي َ ج ُ ّ »شيخ« - :قال أبو حاتم وأبوزرعة: )١(طالب بن ح هو « -:، قال ابن عبد الرب
يوخ، ُّ  .» ثقة عندهم من الش

٧ -  ّ َّاد بن علقمة املازين َّاد بن عب  .» شيخ ثقة ثقة« -:قال ابن معني: )٢(عب
٨ -  ّ واجني ّ َّاد بن يعقوب الر  .»شيخ ثقة« -:قال أبو حاتم: )٣(عب
٩ -  ّ بيدي َّ د بن سامل الز َّ شيخ ثقة، كتبت عنه أحاديث « -:قال أبو داود: )٤(عبد اهللا بن سامل أو ابن حمم

 .» احسانً 
د بن حييى الطَّ  عبد -١٠ َّ ّ اهللا بن حمم ّ : )٥(رسويس  .» شيخ صالح ثقة« -:قال النَّسائي
بة -١١ ْ و ُ َّ «: قال دحيم -:)٦(عمر بن ر ّ » ثقةشيخ من شيوخ محص ال أعلمه إال  -:، قال ابن عدي

 . )٧(»لعمر بن روبة غري ما ذكرت، وليس بالكثري«
١٢-  ّ ْه الكعبي ي َ ب ُ ّ : )٨(عمر بن ن يعني  –له عندمها «  -:، قال ابن حجر»شيخ ثقة« -:قال ابن املديني

 ّ ٌ  –مسلامً والنَّسائي ٌ  حديث  .» واحد
١٣-  ّ اج« -:قال ابن نمري: )٩(عمر بن عبد اهللا بن برش اخلثعمي َّ  .» شيخ قديم ثقة من أصحاب احلج
١٤-  ّ د بن عيسى بن القاسم األموي َّ ام ثقة« - :قال ابن شاهني :)١٠(حمم َّ  .» شيخ من أهل الش
١٥-  ّ َّقفي  .» قليل احلديث ،شيخ ثقة من أهل واسط« - :قال أمحد: )١١(مستلم بن سعيد الث
١٦-  ّ محن اجلهني َّ ّ  -:)١٢(موسى بن عبد اهللا ويقال ابن عبد الر يوخ« -:قال العجيل ُّ ، »ثقة يف عداد الش

 .» كان ثقة قليل احلديث« - :قال ابن سعد

   
ابق )   ١( َّ  ) . ٥/٨(املصدر الس

ابق )   ٢( َّ  ) .٥/٨٤(املصدر الس

ابق )   ٣( َّ  ) .٥/٩٥(املصدر الس

ابق )   ٤( َّ  . )٥/٢٠٠(املصدر الس

ابق)   ٥( َّ  ) .٦/١٧( املصدر الس

ابق )   ٦( َّ  ) .٧/٣٩٣(املصدر الس

 ) .٥/٥٠(الكامل )   ٧(

 ) .٧/٤٤١(هتذيب التَّهذيب )   ٨(

ابق )   ٩( َّ  ) .٨/٩٧(املصدر الس

ابق    )١٠( َّ  ) .٩/٣٤٦(املصدر الس

ابق    )١١( َّ  ) .١٠/٩٥(املصدر الس

ابق    )١٢( َّ  ) .١٠/٣١٦(املصدر الس



 

    
٤٥ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

ّ « -:قال ابن حجر يف الفتح :يوسف بن هبلول -١٧  . )٢(»ثقة« -:، ويف التَّقريب)١(»شيخ كويف

اوي بأنَّ ) شيخ(اجلمع بني لفظة  )جـ َّ  -:ه مستقيم احلديثووصف الر

باب - ١ ُ محن بن احلارث بن أيب ذ َّ  .» شيخ وحديثه مستقيم« -:قال أبو حاتم: )٣(عبد اهللا بن عبد الر

ائب بن عمري  - ٢ َّ ه الس ِّ  .» شيخ وحديثه مستقيم« - :حاتمقال أبو :)٤(عبيد اهللا ، يقال اسم جد

٣ -  ّ ام بن محزة املازين َّ ال أعلم : فكيف ترى استقامة حديثه؟ قال: شيخ، قيل« -:أبو زرعة قال :)٥(العو

 َّ ً إال  .» ا خري

٣ -  ّ  . » شيخ مستقيم احلديث«- :قال أبو حاتم: )٦(موسى بن يسار األزدي

ً، ومنها) شيخ( اجلمع بني لفظة ) د اوي مطلقا َّ  -:وتضعيف الر

١ -  ّ ّ » شيخ مضطرب احلديث« - :قال أبو حاتم: )٧(سنان بن ربيعة الباهيل له « -:، قال ابن عدي

 . )٨(»أحاديث قليلة

٢ -  ّ شيخ روى عنه « -:، قال أمحد»شيخ ضعيف« -:قال أبو داود: )٩(عيسى بن قرطاس الكويف

ّ »أبو نعيم ما أعرفه  .» مرتوك« - :)١١(ويف التَّقريب ، )١٠(»ليس حديثه بالكثري« -:، قال ابن عدي

٣ -  ّ ٍ « -:قال أبو زرعة: )١٢(معاوية بن إسحاق بن طلحة التَّيمي  .» شيخ واه

   
)١١/٤٧(   )١. ( 

 ) .٧٨٥٨( برقم / )٦١٠(   )٢(

 ) .٣/٢٥٥(هتذيب التَّهذيب    )٣(

ابق    )٤( َّ  ) .٧/٢٨(املصدر الس

ابق    )٥( َّ  ) .٨/١٤٥(املصدر الس

ابق   )٦( َّ  ) .١٠/٣٣٦( املصدر الس

ابق    )٧( َّ  ) .٤/٢١١(املصدر الس

 ) .٣/٤٤٠(الكامل    )٨(

 ) .١١/١٨١(هتذيب التَّهذيب    )٩(

 ) .٥/٢٥١(الكامل    )١٠(

 ) .٥٣٢٠(برقم ) ٤٤٠(   )١١(

 ) .١٠/١٨٢(هتذيب التَّهذيب    )١٢(



 

    
٤٦ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

٤ -  ّ ِّ احلديث« -:قال أبو زرعة: )١(حييى بن راشد املازين   . )٢(»ليس بيشء« - :، قال ابن معني»شيخ لني

٥ -  ّ هقان البرصي ِ ّ « -:قال أبو حاتم: )٣(موسى بن د ّ قال ابن » شيخ ليس بالقوي ليس له « -:عدي

 . )٤(»كثري حديث

ه ش) هـ َّ اوي بأن َّ َّ ابن معني قال فيهوصف الر  -:)ليس بيشء(  :يخ، ونجد أن

ّ حديثه، )ليس بيشء( قول ابن معني « -:قال احلاكم واة يقل ُّ يخ من الر َّ ، هذا يقوله إذا ذكر له الش

ام قال فيه ليس بيشء، يعني مل يسند من احلديث ما يشتغل به َّ  . )٥(»رب

اونج ً واة قال فيهم أبو حاتم د أن عدد ُّ  ،)ليس بيشء(  -:فيهم ، وقال ابن معني)شيخ(  - :من الر

 -:ومنهم

١ -  ّ  . )٦(محران بن أعني الكويف

٢ - ّ ّ :)٧(سنان بن هارون الربمجي  )٨(»ولسنان أحاديث وليس باملنكر وأرجو أنَّه ال بأس به«- :قال ابن عدي

بري  - ٣ ُّ د بن احلسن بن الز َّ ّ حمم ة»شيخ« -:قال ابن معني: )٩(األسدي َّ قد أدركته وليس « - :، وقال مر

ّ »بيشء ٌ «: ، قال ابن عدي  . )١٠(»وله غري ما ذكرت إفرادات

٤ -  ّ ّ املرصي ل بن عبد اهللا الريبوعي َّ  . )١١(املفض

ّ العنـزي - ٥  . )١٢(مندل بن عيل

   
ابق    )١( َّ  ) .١١/١٨١(املصدر الس

فظة    )٢( َّ  .سيأيت مراد ابن معني هبذه الل

 ) .١٠/٣٠٥(هتذيب التَّهذيب    )٣(

 ) .٦/٣٣٧(الكامل   )٤(

 ).٨/٣٧٤(هتذيب التَّهذيب    )٥(

ابق    )٦( َّ  ) .٣/٢٢(املصدر الس

ابق    )٧( َّ  ) .٤/٢١٣(املصدر الس

 ) .٣/٣٤٩(الكامل    )٨(

 ) .٩/١٠٣(هتذيب التَّهذيب    )٩(

 ) .٦/١٧٣(الكامل    )١٠(

 ) .١٠/٢٤٤(هتذيب التَّهذيب    )١١(

ابق    )١٢( َّ  ) .١٠/٢٦٥(املصدر الس



 

    
٤٧ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

٦ -  ّ ِّ احلديث« -:قال أبو زرعة: )١(حييى بن راشد املازين  .» ليس بيشء« - :، وقال ابن معني»شيخ لني

اوي ) و َّ َّة حديثه،وصف الر  -:منها اوأمثلته كثرية جد  بقل

١ -  ّ ّ الص ّ فيه ويف أخيه ربيع: )٢(رييف ّجامع بن أيب راشد الكاهيل يوخ « -:قال العجيل ُّ ومها يف عداد الش

 .» ليس حديثهام بكثري

٢ -  ّ اسبي َّ اد الر َّ ّ »شيخ« - :قال أبو حاتم: )٣(جعفر بن بر ارقطني َّ ُ « -:، قال الد ّ م ُ شيخ برصي ّ ي عترب قل

 .» به

٣ -  ّ ائي َّ ّ عىل قول ابن معني»شيخ« -:قال أبو حاتم: )٤(حاتم بن حريث الط َّق ابن عدي ال «: ، وعل

ة حديثه مل يعرفه ابن معني« -:بقوله »أعرفه َّ عز ِ  . )٥(»ل

٤ -  ّ ة الباهيل َّ ان بن قر َّ ّ »شيخ« -:قال أبو زرعة: )٦(زياد بن حس ارقطني َّ هو قليل « -:، وقال الد

 .» احلديث

از - ٥ َّ أرجو أن ال يكون به بأس، مل « -:، وقال أمحد»شيخ« - :قال أبو داود- :)٧(سامل بن دينار القز

 َّ  .»  يشء يسري من احلديثيكن عنده إال

٦ -  ّ ّ »شيخ مضطرب احلديث«-:قال أبو حاتم: )٨(سنان بن ربيعة الباهيل له « - :، قال ابن عدي

 ٌ  . )٩(»وأرجو أنَّه ال بأس به ،قليلةٌ  أحاديث

٧ -  ّ ّ »شيخ« -:قال أبو حاتم: )١٠(سنان بن هارون الربمجي ٌ « -:، قال ابن عدي ، ولسنان أحاديث

 .» وأرجو أنَّه ال بأس به
   

ابق )   ١( َّ  ) .١١/١٨١(املصدر الس

ِّقات )   ٢(  )١/٢٦٥(معرفة الث

ابق )   ٣( َّ  ) .٢/٧٢(املصدر الس

ابق )   ٤( َّ  ) .٢/١١١(املصدر الس

 ) .٢/٤٣٩(الكامل )   ٥(

 ) .٣/٣١٣(ب هتذيب التَّهذي)   ٦(

ابق )   ٧( َّ  ) .٣/٣٧٦(املصدر الس

ابق )   ٨( َّ  ) .٤/٢١١(املصدر الس

 ) .٣/٤٤٠(الكامل    )٩(

 ) .٤/٢١٣(هتذيب التَّهذيب    )١٠(



 

    
٤٨ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

٨ -  ّ ة الكويف َّ ّ  :)١(رضار بن مر يوخ ليس بكثري حديث« -:قال النَّسائي ُّ  » وهو يف عداد الش

ّ عاصم بن سو - ٩ ٌ « -:قال أبو حاتم: )٢(يد بن عامر األنصاري دق شيخ ِّ ُّه الص ّ »حمل َّق ابن عدي ، وعل

واية جد  إنَّام ال يعرفه«  -:بقوله» ال أعرفه« - :عىل قول ابن معني ِّ ه رجل قليل الر ه مجيع األنَّ َّ ، لعل

 . )٣(»ما يرويه ال يبلغ مخسة أحاديث

١٠- ّ م احلنفي ْ ص ُ َّان ، وقال ابن»شيخ« - :حاتمقال أبو : )٤(عبد اهللا بن ع  امنكر احلديث جد « -:حب

َّة روايته  . )٥(»عىل قل

١١- ّ يباين َّ ثقة « -:ويف التَّقريب، »شيخ صالح احلديث« - :قال أبو حاتم: )٦(عبد اخلالق بن سلمة الش

 ّ  . )٧(»مقل

، ابن أيب لبيبة -١٢ ّ محن بن عطاء القريش َّ ثقة « -:ابن سعد ، وقال»شيخ« -:قال أبو حاتم: )٨(عبد الر

 .» قليل احلديث

١٣-  ّ ّ بن أيب رافع املدين ال بأس : سألت أيب عنه فقال« -:قال ابن أيب حاتم: )٩(عبد اهللا بن عيل

 ُ ّ بحديثه؟ قالبحديثه، ليس بمنكر احلديث، قلت حي ث بيشء يسري وهو شيخ: تج ِّ  .» ال، هو حيد

١٤-  ّ ار الباهيل َّ ان بن سي َّ ّ »شيخ« -:قال أبو حاتم: )١٠(عف ُ « - :، وقال البخاري عرف بكبري ال ي

 . )١١(»حديث

بة -١٥ ْ و ُ َّ « -:قال دحيم: )١٢(عمر بن ر ّ » ثقةشيخ من شيوخ محص ال أعلمه إال  - :، قال ابن عدي
   

ابق    )١( َّ  ) .٤/٤٠١(املصدر الس

ابق    )٢( َّ  ) .٥/٣٩(املصدر الس

 ) .٥/٢٣٩(الكامل    )٣(

 ) .٥/٢٨٠(هتذيب التَّهذيب    )٤(

 ) .٢/٥(املجروحني    )٥(

 ) .٦/١١٢(هتذيب التَّهذيب    )٦(

 ) .٣٧٧٨(برقم ) ٣٣٤(   )٧(

 ) .٦/٢٠٩(هتذيب التَّهذيب    )٨(

ابق    )٩( َّ  ) .عبيد اهللا( باسم ) ٥/٣٢٨(، ويف اجلرح والتَّعديل ) ٧/٣٤(املصدر الس

ابق    )١٠( َّ  ) .٧/٢٠٥(املصدر الس

 ) .٧/٧٢(التَّاريخ الكبري    )١١(

 ) .٧/٣٩٣(هتذيب التَّهذيب    )١٢(



 

    
٤٩ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

 . )١(»لعمر بن روبة غري ما ذكرت وليس بالكثري«

١٦-  ّ ام بن محزة املازين َّ ال أعلم : حديثه؟ قال فكيف ترى استقامة: شيخ، قيل« -:أبو زرعة: )٢(العو

 َّ ً إال ّ  »ا خري  . )٣(»قليل احلديث وأرجو أنَّه ال بأس به« -:، قال ابن عدي

ّ « - :قال ابن حجر يف الفتح: يوسف بن هبلول -١٧ َّ ... شيخ كويف تة إال ِّ ِ عنه من الس  ومل يرو

 َّ حيح إال َّ ، وما له يف الص ّ  . )٥(»ثقة« -:، ويف التَّقريب )٤(» هذا احلديثالبخاري

١٨ -  ّ ّ »شيخ ضعيف« - :قال أبو داود: )٦(عيسى بن قرطاس الكويف  . )٧(»ليس حديثه بالكثري« - :، قال ابن عدي

د بن صالح بن دينار التَّ  -١٩ َّ رـحمم َّ ّ  ،شيخ، ال يعجبني حديثه« - :قال أبو حاتم: )٨(ام ، »ليس بالقوي

ناد ِّ ً « -:قال أبو الز  .» قليل احلديث كان ثقة

د بن  -٢٠ َّ ّ حمم محن املخزومي َّ ٌ « - :قال أبو حاتم: )٩(عثامن بن عبد الر ٌّ  شيخ دق مدين ِّ ُّه الص ، قال »حمل

 . )١٠(»كان قليل احلديث« -:ابن سعد

٢١-  ّ َّقفي ٌ « - :قال أمحد: )١١(مستلم بن سعيد الث ٌ  شيخ  » من أهل واسط قليل احلديث ثقة

٢٢-  ّ َّ بن راشد اهلذيل ُ «-:قال أبو حاتم: )١٢(معىل ته عن نبيشة  عرفشيخ ي َّ ث به عن جد َّ ٍ حد بحديث

حفة َّ َّذي أشار إليه أبو حاتم« -:، قال ابن حجر»اخلري يف لعق الص نن احلديث ال ُّ  .» له يف الس

٢٣-  ّ هقان البرصي ِ ّ « - :قال أبو حاتم: )١٣(موسى بن د ّ »شيخ ليس بالقوي ليس له « -:، قال ابن عدي

   
 ) .٥/٥٠(الكامل    )١(

 ) .٨/١٤٥(هتذيب التَّهذيب    )٢(

 ) .٥/٣٨٣(الكامل    )٣(

)١١/٤٧(   )٤. ( 

 ) .٧٨٥٨(  برقم) ٦١٠(   )٥(

 ) .٨/٢٠٤(هتذيب التَّهذيب    )٦(

 ) .٥/٢٥١(الكامل    )٧(

 . )٩/٢٠٠(هتذيب التَّهذيب    )٨(

)٩(    َّ  ) .٩/٣٠١(ابق املصدر الس

بقات الكربى    )١٠( َّ  ) .٥/٤٩٩(الط

 ) .١٠/٩٥(هتذيب التَّهذيب    )١١(

ابق    )١٢( َّ  ) .١٠/٢١٣(املصدر الس

ابق    )١٣( َّ  ) .١٠/٣٠٥(املصدر الس
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 . )١(»كثري حديث

ّ  موسى بن عبد اهللا ويقال -٢٤ محن اجلهني َّ ّ  :)٢(ابن عبد الر يوخ« -:قال العجيل ُّ ، قال »ثقة يف عداد الش

 .» كان ثقة قليل احلديث«-:ابن سعد

ّ : سعيد ذي لعوة -٢٥ ُ « -:قال البخاري ف حديثهسعيد ذي لعوة ي َّ ّ )٣(»ضع شيخ « -:، قال ابن عدي

 . )٤(»ما له كبري حديث

ة بني لفظة  َّ اويوهناك أمثلة أخرى عىل مجع األئم َّ َّة حديث الر  .شيخ وقل

اوي، وانفرد أحدهم بقوله ) ز َّ ة عىل توثيق الر َّ  -:، ومن ذلك)شيخ(أقوال األئم

١ -  ّ ة الباهيل َّ ان بن قر َّ ، وقال أمحد:)٥(زياد بن حس ّ َّقه ابن معني وأبو داود والنَّسائي ، »ثقة ثقة« - :وث

 .»شيخ« - :قال أبو زرعة

٢ -  ّ َّاض اخلزاعي ّ :)٦(زياد بن في ّ وابن معني، وابن نمري، وأبو حاتم،والفسوي َّقه ابن املديني وث

، قال أبو زرعة ّ  .»شيخ« -:والنَّسائي

َّقه ابن معني:)٧(سوادة بن عاصم العنـزي - ٣ ، وقال أبو حاتم ،وث ّ عبد اخلالق بن » شيخ« -:والنَّسائي

 ّ يباين َّ َّقه ابن معني: )٨(سلمة الش ّ  ،وأبو داود ،وأمحد ،وث ويزيد بن هارون، قال أبو   ،والنَّسائي

ّ « -:)٩(، ويف التَّقريب»شيخ صالح احلديث« -:حاتم  .» ثقة مقل

٤ -  ّ له املرصي ْ ع َ محن بن و َّ َّقه ابن معني: )١٠(عبد الر ّ  ،وث ّ  ،والفسوي ، وقال أبو  ،والنَّسائي ّ والعجيل

 .» شيخ« -:حاتم
   

 ) .٦/٣٣٧(الكامل )   ١(

 ) .١٠/٣١٦(هتذيب التَّهذيب )   ٢(

 ) .٣/٤٧١(التَّاريخ الكبري : وانظر   )٣(

 ) .٣/٤٠٧(الكامل    )٤(

 ) .٣/٣١٣(هتذيب التَّهذيب    )٥(

ابق    )٦( َّ  ) .٣/٣٢٨(املصدر الس

ابق    )٧( َّ  ) .٤/٢٣٤(املصدر الس

ابق    )٨( َّ  ) .٦/١١٢(املصدر الس

 ) .٣٧٧٨(  برقم) ٣٣٤(   )٩(

ابق    )١٠( َّ  ).٦/٢٦٣(املصدر الس
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َّقه ابن معني: )١(يوسف بن يعقوب املاجشون - ٥ وأبو داود، وسئل أبو حاتم  ،ويعقوب بن شيبة ،وث

، فقال ّ راوردي َّ د الد َّ ث، ويوسف شيخ« -:عنه وعن عبد العزيز بن حمم ِّ  .» عبد العزيز حمد

٦ -  ّ ّ ويعقوب بن  -:)٢(غيالن بن جامع بن أشعث املحاريب َّقه ابن سعد وابن معني وابن املديني وث

 .» شيخ« -:شيبة، قال أبو حاتم

َّاش األ - ٧ د بن عقبة بن أيب عي َّ ّ حمم ، قال أبو  -:)٣(سدي ّ َّقه ابن سعد وابن معني وأمحد والنَّسائي وث

 .» شيخ صالح« -:حاتم

اوي بلفظة ) ح َّ ا قليلة) شيخ( وصف الر َّ اوي نجد أهن َّ  -:وبالنَّظر إىل مرويات هذا الر

   ً اوي اقد ال نجد ترصحي َّ َّة حديث الر َّ ، بقل ات يف الكتبإال َّ   أنَّه من خالل البحث وسرب املروي

اوي مقـرها، نجـالتِّسعة وغي َّ َّ الر ٌّ ـد أن َّ ـدت هنا يف حصـ، وقد اعتمل رف ـامج حـات عىل برنـر املروي

 - :ومنها) الكتب التِّسعة( 

١ -   ّ  .» شيخ« -:أبو حاتم قال :)٤(إبراهيم بن ميمون الكويف

اته يف الكتب التِّسعة َّ َّ : عدد مروي ج له إال ِّ ّ يف اليوم مل خير يلة  النَّسائي َّ  .والل

٢ -   ّ ام البغدادي َّ  .» شيخ« - :قال أبو حاتم: )٥(إسامعيل بن إبراهيم بن بس

اته يف الكتب التِّسعة   َّ  سبع روايات : عدد مروي

ّ حكيم بن سيف بن حكيم األسد - ٣  .» شيخ« -:قال أبو حاتم: )٦(ي

اته يف الكتب التِّسعة َّ  .بلغت سبع روايات فقط: عدد مروي

ال بن عبيد بن  - ٤ َّ ّ ذي ، قيل« - :قال أبو حاتم:)٧(حنظلة احلنفي ّ ُ : تابعي ُّ بحديثه؟ حي ّ :قال تج  .  »شيخ أعرايب

اته يف الكتب التِّسعة َّ  .رواية واحدة فقط : عدد مروي

   
ابق    )١( َّ  ) .١١/٣٧٨: (، وانظر) ٦/٣١٦(املصدر الس

ابق   )٢( َّ  ) .٨/٢٢٦( املصدر الس

ابق    )٣( َّ  ) .٩/٣٠٧(املصدر الس

ابق    )٤( َّ  ) .١/١٥١(املصدر الس

ابق    )٥( َّ   ) .١/٢٣٧(املصدر الس

ابق    )٦( َّ  ) .٢/٣٨٦(املصدر الس

ابق    )٧( َّ  ) .٣/١٩٤(املصدر الس
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٥ -  ّ بي َّ  .» شيخ«- :قال أبو زرعة وأبو حاتم: )١(رفاعة بن إياس بن نذير الض

اته يف الكتب التِّسعة  َّ َّ :عدد مروي ج له إال ِّ ّ مل خير ّ يف مسند عيل  .   النَّسائي

٦ -  ّ  .» شيخ« - :قال أبو حاتم: )٢(سوادة بن حنظلة القشريي

اته يف الكتب التِّسعة َّ  . ثالث عرشة رواية : عدد مروي

٧ -  ّ ديف َّ محن الص َّ ار بن عبد الر َّ  .» شيخ« - :قال أبو حاتم: )٣(سي

اته يف الكتب التِّسعة     َّ  .روايتان اثنتان فقط : عدد مروي

ّ  صالح - ٨ دائي ُّ  .» شيخ« -:قال أبو حاتم: )٤(بن جبري الص

اته يف الكتب التِّسعة َّ  .رواية واحدة فقط : عدد مروي

٩ -  ّ  . » شيخ« - :قال أبو حاتم: )٥(صالح بن حاتم بن وردان البرصي

اته يف الكتب التِّسعة َّ  .روايتان اثنتان فقط: عدد مروي

١٠-  ّ  .» شيخ« -:أبو حاتم قال :)٦(ضمضم بن عمرو احلنفي

اته يف الكتب التِّسعة َّ َّ : عدد مروي ج له إال ِّ ّ يف مل خير  .املفرد  )األدب( البخاري

١١-  ّ َّاد بن الوليد الغُربي  . » شيخ« - :أبو حاتم قال :)٧(عب

اته يف الكتب التِّسعة َّ ّها عند ابن ماجه : عدد مروي  .تسع روايات فقط كل

١٢-  ّ بيح البرصي ُ  .» شيخ« - :أبو حاتم قال :)٨(عبد اهللا بن ص

اته يف الكتب التِّسعة َّ  .روايتان اثنتان فقط : عدد مروي

١٣-  ّ ومي ُّ ّ الر  -:)٩(عبد احلميد بن زياد بن صيفي

اته يف الكتب التِّسعة َّ  .مخس روايات فقط: عدد مروي
   

ابق    )١( َّ  ) .٣/٢٤٢(املصدر الس

ابق    )٢( َّ  ) .٤/٢٣٤(املصدر الس

ابق   )٣( َّ  ) .٤/٢٥٥(املصدر الس

 )  .٤/٣٣٥(املصدر السابق    )٤(

ابق    )٥( َّ  )٤/٣٣٦(املصدر الس

ابق    )٦( َّ  ) ٤/٤٠٥(املصدر الس

ابق    )٧( َّ  ) .٥/٩٤(املصدر الس

َّ املصدر ال   )٨(  ) .٥/٢٣٢(ابق س

ابق    )٩( َّ  ) .٦/١٠٤(املصدر الس
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١٤-  ّ يباين َّ محن بن عبد اهللا بن عبد ربه الش َّ  .»شيخ«-:أبوحاتم قال :)١(عبد الر

اته يف ا َّ َّ : لكتب التِّسعةعدد مروي ج له إال ِّ  .جه يف التَّفسري له وليس يف سننه ابن مامل خير

 .واألمثلة هنا بالعرشات ونكتفي بام سبق 

َّ لنا بجالء فظة يتبني َّ َّة حديث  ،وبعد هذا التَّطواف يف هذه الل ة استخدموها لبيان قل َّ َّ األئم أن

 ٍ اوي، وهذا ال يتعارض مع استعامهلم هلا كمرتبة َّ ّ عىل  الر ا تدل َّ من مراتب التَّعديل، وإنَّام نقول بأهن

 ٌ اوي بحسب القرائن، كام هو واضح َّ َّات الر َّة مروي ابقة  قل َّ  .من األمثلة الس

فظة َّ ة اجلرح والتَّعديل من هذه الل َّ ئم َ  -:وقد فهم العلامء مراد أ

قال أبو احلسن بن ، »شيخ« -:قال أبو حاتم يف أيب العنبس -:)٢(ففي بيان الوهم واإلهيام - ١

ان ٌ « - :القطَّ ً التَّجريح، وإنَّام هو من املساتري  ،ال يعطي فيه معنى التَّعديل املبتغى وهو لفظ وال أيضا

ٍ نياملقلّ  ُ  ، ووقعت هلم رواية أحاديث  » خذت عنهمأ

َّفظة بقوله ا قول أيب حاتم فيه« -:)٣(ويف موضع آخر علَّق عىل هذه الل َّ ٍ فليس ) شيخ( -:فأم بتعريف

 َّ ُ بيشء من حاله إال ، ليس من أهل العلم، وإنَّام وقعت له رواية أ ّ ه مقل َّ  .» خذت عنه أن

ام « -:)٤(ويف موضع آخر ه ليس من أعالم أهل العلم، وإنَّ َّ ام هو إخبار بأن وهذا ليس بتضعيف، وإنَّ

 ٌ  .» وقعت له روايات أخذت عنه هو شيخ

ام قا َّ َّ قال»شيخ« - :ال يف طالب بن حجريونقل عن أيب زرعة وأيب حاتم أهن يعنيان بذلك « - :، ثم

 ٌ اتَّفقت له رواية احلديث أو أحاديث أخذت  أنَّه ليس من طلبة العلم ومقتنيه، وإنَّام هو رجل

 .  )٥(»عنه

الح - ٢ َّ ّ يف نكته عىل ابن الص ركيش َّ ين الز ِّ ً  –قوله « -:)٦(قال بدر الد الح نقال َّ عن ابن  يعني ابن الص

َّالثة –أيب حاتم   .» اتَّفقت له رواية احلديث أو أحاديث أخذت عنه) شيخ( :إذا قيل: الث

   
ابق امل)   ١( َّ  ) .٦/١٨٩(صدر الس

)٤/٤١٧(   )٢. ( 

)٤/٦٢٧(   )٣. ( 

)٥/٣٣٩(   )٤. ( 

 ) .٣/٤٨٢( بيان الوهم واإلهيام    )٥(

)٣/٤٣٤(   )٦. ( 
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٣ -  ّ اظ، «  - :قال ابن رجب احلنبيل َّ ة احلف َّ ن دون األئم َّ يوخ يف اصطالح أهل العلم عبارة عم ُّ والش

ِّقة وغريه  . )١(»وقد يكون فيهم الث

 

  
   

   
)١(    ّ مذي ِّ  . )٢/٦٥٨(رشح علل الرت
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، ويطلق عليه لفظة  ِّ اوي من املقلني َّ َّ )شيخ(قد يكون الر َّ ، ومع استقامة مايرويه إال ة ال   أن َّ األئم

اته  َّ َّة مروي ّقون حديثه وذلك بسبب قل  .يوث

 - : )١(قال ابن حجر يف تقريبه عند ذكره مراتب اجلرح والتَّعديل

ادسة َّ َّ « -:الس ُ  من ليس له من احلديث إال رتك حديثه من أجله ، وإليه القليل، ومل يثبت فيه ما ي

ٌ :  اإلشارة بلفظ َّ  مقبول تابع وإال ُ ِّ احلديثحيث ي  .»  فلني

 ِّ ّني ة للمقل َّ  - :ومن تضعيف األئم

ّ واسمه عقبة بن عبيد  - ١ ّ الكويف ائي َّ ال الط َّ ح َّ  . )٢(أبو الر

 .» إنَّام يروي حديثني أو ثالثة! يروي كم: هو ثقة، قال: قلت أليب« -:قال عبد اهللا بن أمحد        
محن أبو نرص   - ٢ َّ  .عبد اهللا بن عبد الر

ّ وابن : سألت أيب عن أيب نرص ، قال« -:قال عبد اهللا بن أمحد         َّوري هذا شيخ روى عنه سفيان الث
محن، وهو شيخ قديم، قلت َّ : كيف حديثه؟ قال: عيينة وابن فضيل واسمه عبد اهللا بن عبد الر

ُ ! وإيش حديثه جل بكثرة حديثهإنَّام ي َّ  .  )٣(»عرف الر
ّ بن رافع - ٣  . )٤(عبيد اهللا بن عيل

ُ : ال بأس بحديثه، ليس منكر احلديث، قلت: سألت أيب عنه فقال« - :قال ابن أيب حاتم        ُّ حي تج
ث بيشء يسري، وهو شيخ: بحديثه؟ قال ِّ  .» ال، هو حيد

٤ -  ّ  - :)٥(غالب بن اهلذيل األودي
ُ : قلت ،)ال بأس به(«  -:قال ابن أيب حاتم عن أبيه         ّ بحديثه ؟ قالحي ّ يشء عنده، عنده : تج وأي

 .» قليل
   

)٧٤()   ١( . 

 ، ) ١٢/١٠٤(، هتذيب التَّهذيب ) ٦/٣١٥(اجلرح والتعديل )   ٢(

جال العلل ومعرفة )   ٣( ِّ  ) .٢/٨٨(الر

 )  .٧/٣٤(، هتذيب التَّهذيب ) ٥/٣٢٨(اجلرح التَّعديل    )٤(

 ) .٨/٢١٨(، هتذيب التَّهذيب )٧/٤٧(اجلرح والتَّعديل )    ٥(
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٥ -  ّ ّ بن كليب النَّهدي  . )١(جري

َّة بن « -:قال فيه أبو حاتم          ّ بحديثه، هو مثل عامرة بن عبد، وهبرية بن يريم وحجي شيخ، ال حيتج

، ورشيح بن عبيد، هؤالء ّ ٌ  عدي ُ  شيوخ ّ بحديثهمال حي  .» تج

َّ من كان قليل احلديث مثل ،»هؤالء شيوخ«فيفهم من قول أيب حاتم          ّيب، : أن ّ بن كل جري

 ُ ه ال حي ّ بحديثهم وعامرة بن عبد، وهبرية وغريهم أنَّ  .تج

٦ -  ّ قايش ُّ  .أبان الر

ّ « -:قال أبو حاتم        قايش ُّ ّ حديثه، إنَّام روى حدأبان الر ً يثً مل يصح يرويه عنه ابنه، ما نقدر أن  اا واحد

 . )٢(»نقول فيه

ار أبو عمر - ٧ َّ  . )٣(كيسان القص

       ّ َّ « -:قال ابن عدي َّذي وكيسان هذا ليس له من احلديث إال َّ بذلك اليسري ال  اليسري، وال يتبني

 ٌ ٌ  يرويه أنَّه ضعيف  .» أو صدوق

٨ -  ّ  . )٤(داود بن عجالن املكي

ّ وقد ذكر حديثً        ٍ « -:اقال ابن عدي هبذا احلديث، وإن كان  وداود بن عجالن هذا هو غري معروف

 ُ َّه حديث أو حديثني، ويف هذا املقدار من احلديث كيف ي ه له غريها فلعل َّ َّ أن عترب حديثه فيتبني

 ٌ ٌ  صدوق  .»أو ضعيف

٩ -  ّ رير البرصي َ ْم بن ز ل َ  . )٥(س

       ّ ٌ هذا « -:قال ابن عدي ْم ل َ ٌ وس ُّ قليلةٌ  له أحاديث َّذين يعز ِّ ال ّني املقلني ، وهو يف عداد البرصي

 ٌ  .» عترب حديثه ضعيف أو صدوقحديثهم، وليس يف مقدار ما له من احلديث أن ي

١٠-  ّ ّ البرصي  . )٦(سلم العلوي

        ّ ّ قليل احلديث جد « - :قال ابن عدي َّ اوسلم العلوي  دون مخسة أو ، وال أعلم له مجيع مايروي إال

   
 ) .٢/٥٣٦( اجلرح والتَّعديل   )١(

ابق    )٢( َّ  ) .٢/٢٩٥(املصدر الس

 ) . ٦/٨٠(الكامل   )٣(

 . )٣/٩٣(الكامل    )٤(

ابق    )٥( َّ  . )٣/٣٢٧(املصدر الس

ابق    )٦( َّ  . )٣/٣٢٩(املصدر الس
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َّام إذا مل يكن يف مقدار  ه صدوق أو ضعيف، ال سي فوقها قليل، وهبذا املقدار ال يعترب فيه حديثه أنَّ

 .» مايروي متن منكر

١١-  ّ   -:حريش بن اخلريت البرصي

        ّ  . )١(»ال أعرف له كثري حديث، فأعترب حديثه حتَّى أعرف ضعفه من صدقه«  - :قال ابن عدي

  -: )٢(مسلم بن قرط -١٢

َّة حديثه خيطئ فهو ضعيف« - :قال فيه ابن حجر        ً وإذا كان مع قل ا ّ ّ جد  .» هو مقل

َّ السبب يف عدم إطالق توثيق هؤالء        َّ  –مع استقامة مايروونه  –ولعل َّ التَّوثيق ال يظهر إال  من أن

ِّقات فليس هلؤالء من احلديث اوي بغريه من الث َّ ما جيعلنا نجزم  خالل مقارنة روايات الر

دوا أو  َّ ا إن تفر َّ ِّقات، فالتَّوقف أو جعلهم يف مرتبة صدوق أقرب، أم بموافقتهم أو خمالفتهم للث

هم متَّجه ِّ  . )٣(خالفوا فالتَّضعيف يف حق

َّق ابن حجر رواةً  َّة احلديث وهم  وقد وث  -:يف التَّقريب ووصفهم بقل

 ٍ ِّ  وهذه املسألة حتتاج إىل بحث َّ لنا ما وحتر ام املقصود أن يتبني َّ بسطها يف غري بحثنا هنا وإنَّ ي، ولعل

   
 . )٢/٤٤٢(الكامل    )١(

 ) .١٠/١٢١(هتذيب التَّهذيب    )٢(

ُّ اجلرح : انظر   )٣( َّ و التعديل للد  ) .٢١٤، ٢١٣، ٢٠٢(حم كتور إبراهيم الال

١  ّ يال ، عجالن البرصي َّ ْم بن أيب الذ ل َ  )٢٤٦٥(برقم  )٢٤٥( ثقة قليل احلديث  :س

٢  ّ ّ : طلحة بن أيب سعيد اإلسكندراين  )٣٠٢١(برقم  )٢٨٢( .ثقة مقل

 )٣٦٣٢(برقم )  ٣٢٤( .ثقة قليل احلديث : عبد اهللا بن معبد بن العباس بن عبد املطلب ٣

يل  ٤ َ و غْ ِ ّ : عبد احلميد بن حممود امل  )٣٧٧٥(برقم ) ٣٣٤( . ثقة مقل

٥  ّ يباين َّ مة الش ِ ل َ ّ : عبد اخلالق بن س  )٣٧٧٨ ( برقم )٣٣٤( .ثقة مقل

ّ ثامعبد الرمحن بن أبان بن ع ٦ ان األموي َّ ّ : ن بن عف  )٣٧٩٢(برقم  )٣٣٥( ثقة مقل

٧  ّ نَني املدين ُ َيد بن ح ب ُ  )٤٣٦٨(  برقم )٣٧٦(  .ثقة قليل احلديث : ع

٨  ّ محن بن احلارث املخزومي َّ ّ : عكرمة بن عبد الر  )٤٦٧١(برقم  )٣٩٦( .ثقة مقل
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 -: ييل
َّ لفظة  - ١  .هي من مراتب التَّعديل ) شيخ(أن

اوي، مع توثيقهم له قد  - ٢ َّ َّات الر َّة مروي اللة عىل قل ِّ ة للد َّ  .يستخدمها بعض األئم

اوي  - ٤ َّ َّات قد يكون هلا تأثري يف احلكم عىل الر َّة املروي  .قل
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 الباب الثَّاني
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ٌ  - رمحه اهللا  –احلافظ ابن حجر  د ِّ ٍ )١(يقتفى به األثر جمد ّ يف كتاب خاوي َّ ٍّ  ، ترجم له تلميذه الس  مستقل

ه  َّ رر( سام ُّ فحياته ورحالته وآثاره ال حييط هبا هذا املخترص، مع إبراز جوانب من ، )اجلواهر والد

 َّ ة والعلمي َّ ُرسي ٌ حياته األ ِّ املقصود، مع عدم اإلخالل باالختصار املنشود، وإن مل يكن بمثله نكر  ،ة، تبني

 ِّ سائل، وعادة الكتَّ ولكنَّها سنَّة معد َّ  .اب ي الر

 . )٣()إنباء الغمر بأبناء العمر(، و )٢()رفع اإلرص عن قضاة مرص(حلافظ لنفسه يف وقد ترجم ا

َّة يف ترمجته  - :ومن الكتب املستقل

١ -  َّ رر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر، لتلميذه الس ُّ ، اجلواهر والد ّ ، واعتمدته )هـ٩٠٢ت(خاوى

 ً  .هنا  اكثري

رر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر، البن - ٢ ُّ ّ  مجان الد يباين َّ ّ الش محن بن عيل َّ بيع عبد الر َّ الر

ٌ  ة، يف ثالث)هت٩٤٤ت( ّ  جملدات، وهو تلخيص خاوي َّ  .لكتاب الس

كتور شاكر  - ٣ ُّ ٌ يف منهجه وموارده يف كتابه اإلصابة، للد ، مصنَّفاته ودراسة ّ ابن حجر العسقالين

 َّ  .دين حممود عبد املنعم، يف جمل

ً ابن  - ٤ خ ِّ ّ مؤر كتاحجر العسقالين ُّ ين ، للد ِّ ين عز الد ِّ د كامل الد َّ  .ور حمم

د يوسف أيوب  - ٥ َّ كتور حمم ُّ  .احلافظ ابن حجر، حياته وشعره، للد

٦ -  ِّ ، أمري املؤمنني يف احلديث، ملؤل ّ َّ احلافظ ابن حجر العسقالين يخفه عبد الس َّ  .تار الش

د عويضة، ويقع يف  - ٧ َّ ّ شيخ اإلسالم، تأليف كامل حمم  .صفحة  )١٦٠(ابن حجر العسقالين

   
ين، إبراهيم بن عيل القلق)  ١( ِّ َّ شندي، له وصفه بذلك تلميذه برهان الد وء الال َّ  )  .١/٧٧(مع  ترمجة يف الض

)٦٤-٦٢)   ( ٢. ( 

)١/١٧٥)   (٣. ( 
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 َ اجم املختلفة فهي كثريةٌ أ َّ ا ترمجته يف كتب الرت َّ ِّ ا، سوى ما تن)١(م ٍ ولـه املحق  قـون حـول ترمجتـه يف عـدد

 ٍ ّة املختلفة كبري سائل اجلامعي َّ َّفاته، والباحثون يف الر  . )٢( من مؤل

 

 

 

  

  

  

  

  
  

   
َّ : عىل سبيل املثال :انظر  ) ١( وء الال َّ ، الض ّ خاوي َّ يو)٤٠-٢/٣٦) (هـ٩٠٢ت( مع للس ّ اظ للس َّ ، ، طبقات احلف ّ ، )٥٥٢() هـ٩١١ت(طي

ـد )٥٣-٤٥( نظم العقيان  َّ ين حمم ِّ بـن فهـد املكـي، ، حسن املحارضة يف تاريخ مرص والقاهرة كالمها لـه، حلـظ األحلـاظ لتقـي الـد

ين يوسف بن تغري بردي، )٣٤٢-٣٢٦(  )هـ٨٧١ت( ِّ اهرة جلامل الد َّ هب )١٥/٥٣٢(، )هـ٨٧٤ت(، النُّجوم الز َّ ، شذرات الذ

وكاين )٢٧٣-٧/٢٧٠( ،)هـ١٠٨٩ت(لعبد احلي بن أمحد بن العامد اجلنبيل،  َّ الع للش َّ ، ) ٩٢-١/٨٧(، )هـ١٢٥٠ت(، البدر الط

 ) .١/٣٢١( فهرس الفهارس لعبد احلي الكتَّاين، 

م: عىل سبيل املثال: انظر)   ٢( ِّ محـسعي) قــق التَّعليـتغلي( ة كتاب ـــمقد ّ كتــــ، ترج)٢١٢-١/٤٧(زقي، ــن القـد بن عبد الر ُّ ور ـم لـه الد

منهج احلافظ  "، ورسالة )٣٦-١/٤(، "دراسة املتكلم فيهم من رجال تقريب التَّهذيب "عبد العزيز بن سعد التَّخيفي يف رسالته 

ّ يف العقيدة من خالل كتابه فتح الباري د إسحاق كندو، ووقعت ترمجته يف  "ابن حجر العسقالين َّ  .صفحة ) ١١٠( ملحم
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ين، قايض  ِّ  ،القضاة، شيخ اإلسالم، أمري املؤمنني يف احلديث، أبو الفضلهو احلافظ شهاب الد

 ّ ، العسقالين ّ ّ بن حممود بن أمحد الكناين د بن عيل َّ د بن حمم َّ ّ بن حمم ّ  ،أمحد بن عيل ّ  ،املرصي القاهري

، املعروف بابن حجر  ّ افعي َّ ٌ  –الش  . – )١(لبعض آبائه وهو لقب

َّاين والعرشين من شعبان سنة ثالث  وسبعني وسبع مئة للهجرة، عىل شاطئ النِّيل ولد يف الث

 .  )٢(بمرص

رر الكامنة ُّ ٌ « -:قال ابن حجر يف الد ُ  ،من أيب كان يل أخ َّ  ،ل، وعرض املنهاجفقرأ الفقه وفض ثم

َّ اه الوفاة، فحزن الوالد عليه جد أدركت ّ فبرش نافريي َّ يخ حييى الص َّ ه حرض إىل الش َّ ، فيقال إنَّ اهللا  ه بأن

نا بعد ذلك بيسري، وفتح اهللا تعاىل بام  َ تعاىل سيخلف عليه غريه ويعمره، أو نحو ذلك، فولدت أ

 . )٣(»فتح

 

 

  

  
  

   
رر )   ١( ُّ  .) ١/١٠٥(اجلواهر والد

ابق )   ٢( َّ  ) .١/١٠٤(املصدر الس

)٦/٢٠١)   (٣. ( 
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 ً ، فامت والده سنة سبع وسبعني وسبع مئة للهجرة، قال ابن حجر يف إنباء نشأ ابن حجر يتيام

ُ «  - :الغمر قه، وأحفظ تركني ومل أ َّ َّل اليشء وال يتحق َّذي يتخي كمل أربع سنني، وأنا اآلن أعقله، كال

نَّه قال َ  .)١(»-رمحه اهللا تعاىل  -كنية ولدي أمحد، أبو الفضل  : منه أ

ه قبل ذلك وهو طفل  ُّ  .وماتت أم

ّ  ،وقد أوىص والده به كبري التُّجار ويب ُّ ّ اخلر كي َّ ين ، وملا مات أسند و)٢(الز ِّ يخ شمس الد َّ صيته للش

ان  . )٣(بن القطَّ

ا عن أرسته َّ م َ  -:أ
ين، فقال - ١ ِّ  -:فقد ترجم احلافظ ابن حجر لوالده نور الد

ِّ  كان مولده يف حدود العرشين وسبع«  وطبقته، واشتغل  د النَّاس مئة، سمع من أيب الفتح بن سي

َّة واآلداب، ومن حمفوظاته احل غري، وله استدراك عىل بالعلم، فمهر يف الفقه والعربي َّ اوي الص

 ّ  . )٤(»األذكار للنَّووي

، عُ  - ٢ ّ ين العسقالين ِّ د بن جالل الد َّ ين حمم ِّ د بن نارص الد َّ ين حمم ِّ ه قطب الد ُّ رف بابن حجر، وجد

ٍ « -:قال ابن حجر من مشاخينا، وأجاز له أبو الفضل بن عساكر وابن القواس  سمع من مجاعة

 . )٥(»مئة وغريمها، تويف سنة إحدى وأربعني وسبع

٣ -  َّ ، املعروف بابن البز ّ ، املرصي ّ د الكناين َّ ين عثامن بن حمم ِّ ُّ والده، فخر الد از، وبابن حجر، سكن عم

 ّ افعي َّ ة، وانتهت إليه رئاسة اإلفتاء يف مذهب الش َّ  . )٦()هـ٧١٤ت(ة هناك، اإلسكندري
   

ابق )   ١( َّ  ) .١/١٧٥(املصدر الس

رر الكامنة )   ٢( ُّ  ) .١/٥٣٨(الد

 ) .٢/١٩٦(إنباء الغمر )   ٣(

 ) .١/١٧٤(إنباء الغمر )   ٤(

رر    )٥( ُّ  ) .١/١٠٦(اجلواهر والد

رر الكامنة   )٦( ُّ  ) .٣/٢٦٢( الد
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ة  - ٤ َّ ، وكانت من أرسة ثري ّ فتاوي َّ د بن إبراهيم الز َّ مس حمم َّ ه هي نجار ابنة الفخر أيب بكر بن الش ُّ م َ أ

ً موفورة امل ً  ال واجلاه، فورث منها ابنها ماال  .  )١(اكثري

كب، أكرب منه بثالث سنني، قال عنها - ٥ َّ ُّ الر د ست َّ ّ حمم ْ « -:أخته، أم ْ حسنةً  نشأة نشأت  ، وتعلَّمت

، وحفظت الكثري من القرآن، وأكثرت من مطالعة الكتب، فمهرت يف ّ  .» اذلك جد  اخلط

         ً ةً « - :اوقال عنها أيض َّ ً وكانت يب بر ً حمسنةً  ، رفيقة ُ ا، جزاها اهللا تعاىل عنِّي خري هبا  ، فلقد انتفعت

ً « -:، وقال»وبآداهبا مع صغر سنِّها ي،  أعجوبةً ، كاتبةً  كانت قارئة ِّ َم ي بعد أ ِّ َم كاء، وهي أ َّ يف الذ

ُ هبا يف مجادي اآلخرة سنة  ُصبت  . )٢(»ن وعرشون سنةام، وكان عمرها ث)هـ٧٩٨(أ

ين عبد الكريم بن  ِّ ْس ابنة القايض كريم الد ن ُ ج ابن حجر وعمره مخس وعرشون سنة، من أ ّ وتزو

ٌ  أمحد بن عبد العزيز ناظر اجليش، وأنجبت له مخس بنات، وله ين أيب بكر من أ سادسةٌ  بنت َّ رملة الز

 ّ  .األمشاطي

 ِّ َ وقد فقد احلافظ ابن حجر بناته الس َّ  ت يف حياته، ومل يبق َّ إال يوسف بن شاهني  من عقبهن

خ  ِّ ث املؤر ِّ ن خاتون، وقد من ابنته الكربى زي ،)هـ٨٩٩ت(املعروف بسبط ابن حجر الفقيه املحد

 ً ه كثري ِّ  . اسمع من جد

 َّ ا ولده الوحيد بدر وزواجه الث َّ م َ َّة، ومل ينجب منها، أ الث من ليىل ابنة حممود بن طوعان احللبي

د  َّ ين أبو املعايل حمم ِّ ٌ ) هـ٨٦٩ت(الد ّ  ،من ولده هذا فهو ولد جارية، والبن حجر حفيد  ،اسمه عيل

ُ )هـ٨٣٩(ولد سنة  ه، وأ ِّ  . )٣(حرض جملس جد

َّ ابن حجر سليل بيت علمٍ  ٍ  ونخلص إىل أن ٍ  ومآثر من جهة أبيه، وبيت مال ه،  وثراء ِّ من جهة أم

ه  ُّ ُّه ويدل َّ اهللا له من أوصيائه من حيث ُرسته، ويرس وإن كانت املصادر ال تذكر تفاصيل حياة والديه وأ

ً  عىل العلم وأهله، فنشأ طالَّبةً  َّم حريص  .ه علي اللعل

 ّ  . نه يف املبحث التَّايلوهذا ما سنبي
   

   
ر   )١( ُّ  ) .١/١١٦(ر اجلواهر والد

 ) .٣/٣٠٢(إنباء الغمر : انظر   )٢(

رر  : انظر يف زوجاته وبنيه وذريته   )٣( ُّ  .وما بعدها ) ٣/١٢٠٧(اجلواهر والد
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اويح بمكة باملسجد احلرام سنة  َّ َّ بالنَّاس الرت ، وله )هـ٧٨٥(حفظ القرآن وله تسع سنني، وصىل

 ّ خاوي َّ ين« -:اثنتا عرشة سنة، قال الس ِّ نَّه يصري إمام الد َ  . )١(»ويف اتفاق وقوع ذلك إشارة أ

ّ عىل  د وسمع إذ ذاك غالب صحيح البخاري َّ د بن حمم َّ ين عبد اهللا بن حمم ِّ يخ عفيف الد َّ الش

ل شيخ سمع عليه احلديث )٢()هـ٧٩٠ت(النَّشاوري  َّ  .، وهو أو

ٌ « -:بن حجر عن سامعه هذااقال  ِّ  لعمري إسناد ٌ جي ٍ د ْ به مساواة كثري لَت َ ص َ يوخ ، ح ُّ ، »من الش

 . )٣(وكان هذا ابتداء الطَّلب عند احلافظ ابن حجر

َّ عاد إىل م ّ سنة ثم ويب ُّ ّ اخلر كي َّ ِّه الز َّ )هـ٧٨٦(رص صحبة وصي ، فأقبل عىل االشتغال بالعلم، وجد

ً واجتهد، وك غري،  اان رسيع احلفظ، فحفظ كتب َّ يف خمترصات العلوم، كعمدة األحكام واحلاوي الص

 ّ َّة احلديث للعراقي  .، وغريها وخمترص احلاجب، وملحة اإلعراب، وألفي

 ّ خاوي َّ رس عىل طري« -:قال تلميذه الس َّ ً ومل يكن بالد ال ُّ ، كام قة األطفال، بل كان حفظه تأم

 ً ُ من لفظه مرار ً ، عىل طاسمعت  . )٤(»اريقة األذكياء يف ذلك غالب

ه  ِّ ُّه عىل ذلك بعد وفاة وصي ة ثالث سنوات، حيث مل جيد من حيث َّ َّ فرت عن االشتعال بالعلم مد ثم

، إىل أن استك ّ ويب ُّ ّ اخلر كي َّ ل الز َّ ين األو ِّ َّاين العالَّمة شمس الد ه الث َّ مل سبع عرشة سنة، فالزم وصي

 ّ ان املرصي َّ د بن عيسى بن القط َّ ّ بن حمم د بن عيل َّ ، فحرض دروسه يف الفقه وأصوله )٥()هـ٨١٣ت(حمم

ام النَّاس، ونظر يف فنون األدب سنة  َّ ِّب إليه النَّظر يف التَّاريخ وأي ب ُ والعربية واحلساب، وح

 . )٦()هـ٧٩٢(
   

ابق )   ١( َّ  ) .١/١٢٢(املصدر الس

 )  .٢/٣٠٠(إنباء الغمر : انظر ترمجته)   ٢(

رر )   ٣( ٌّ  ) .١/١٢٢(اجلواهر والد

ابق )   ٤( َّ  )  .١٢٤- ١/١٢٣(املصدر الس

 ) .٦/٢٥٩( إنباء الغمر: انظر ترمجته  )٥(

رر    )٦( ُّ  ) .١/١٢٤(اجلواهر والد
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 ّ خاوي َّ ُ « -:قال تلميذه الس ً  –يعني ابن حجر  –ني فع ً باألدب علام تبعه خاطره  وعمال ُ ، وما زال ي

عر الكثري ِّ  .» قصائد وغريها ،حتى فاق أهل عرصه، فنظم الش

َّب اهللا « - :وقال أيضاً  ل ما  –عز وجل  -وحب َّ يته، وأو ّ َّ احلديث النَّبوي، فأقبل عليه بكل إليه فن

ٍّ  –مئة  يعني وسبع –طلب بنفسه يف سنة ثالث وتسعني  َّ يف سنة ست لكنَّه مل يكثر من الطَّلب إال

ه ريض اهللا عنه  ِّ ه كام كتب بخط َّ م عىل ) رفع احلجاب وفتح الباب( وتسعني، فإن ِّ وأقبل العزم املصم

 ُ بيل، فأخذ عن مشايخ ذلك العرص، وقد بقي منهم بقايا، التَّحصيل، وو َّ ِّق للهداية إىل سواء الس ف

ين أيب  ِّ واح إىل املشايخ بالبواكري والعشايا، واجتمع بحافظ العرص زين الد َّ ّ والر وواصل الغدو

ج به، وانتفع بمالزمته َّ ، فالزمه عرشة أعوام، وختر ّ حيم بن احلسني العراقي َّ  . )١(»الفضل عبد الر

ا رحلته َّ م َ حلة يف طلب العلم، : أ ِّ َّ الر فقد سلك فيها مسلك األوائل باألخذ عن علامء بلده، ثم

َّ عن ذلك بقوله  -:وقد عرب

ُ يف          طلب ا ْ سافرت رت يار تنكَّ ِّ ً وإذا الد  لدياري املعارف هاجر

ُ فمؤنيس كتبي فال         ُّ يف احلال  وإذا أقمت  . )٢( من أسفـارينيأنفك

ّ األماكن التي رحل إليها شيخه ابن حجر مرتَّ  خاوي َّ ً عىل حروف املعجم، وصل وقد ذكر الس بة

ً  )٤٩(هبا إىل   . )٣(ابلد

ها ِّ   -:ومن أمه

 ً ال َّ   -:رحالته داخل مرص :أو

 ٤(رحلته إىل قوص(: - 

َّ ، وعمره عرشون سنةً )هـ٧٩٣(وكانت يف سنة  ل رحالته، إال َّ ه مل يستفد هبا ، وهي أو من  اشيئً  أنَّ

 َّ  :من العلامء منهم ة، بل لقي مجاعةً املسموعات احلديثي

   
ابق    )١( َّ  ) .١/١٢٦(املصدر الس

ابق    )٢( َّ  ) .١/١٤٢(املصدر الس

ابق    )٣( َّ  . )١/١٩٢(املصدر الس

َّ  - : قوص   )٤( ٌ مهملة بالض كون وصاد ُّ قديامً قصبة صعيد مرص،  أميال من أعامل قنا، وكانت ) ٧(مدينة غرب النِّيل عىل بعد  -م ثم الس

وارس«: ويف تاج العروس َّ َّلل الد َّ الط  .»وأما اآلن فقد فشا اخلراب فيها فلم يبق هبا إال

 ) ١٨/١٣٢(، تاج العروس )١/١٢٨(فاق ، نزهة املشتاق يف اخرتاق اآل)٤/٤١٣(معجم البلدان : انظر          
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ّ )١()هو(قايض  د األنصاري َّ ّ بن حمم ين عيل ِّ  . )٢()هـ٨٠١ت(، نور الد

 ة َّ  -:)٣(رحلته إىل اإلسكندري
اق )هـ٧٩٧(وكانت يف سنة  َّ ز َّ د بن أمحد بن عبد الر َّ ، وأخذ عن مسندها التَّاج أيب عبد اهللا حمم

 ّ افعي َّ ّ يف سامعه منه )هـ٧٩٨ت( الش  .، فشارك شيخه العراقي

اط  َّ د اخلر َّ ّ )هـ٨٠٣(وعن أمحد بن حمم ين ابن اجلزري ِّ ، واجتمع بشيخ اإلقراء شمس الد

 . )٤()هـ٨٣٣ت(

 ً ه  اوقد مجع ابن حجر جزء َّ َّة( سام رر املضيئة من فوائد اإلسكندري ُّ  ، ذكر فيه مسموعه هناك،)الد

 .واملراسالت، وغري ذلك وما وقع له من النَّظم 

 -:)٥(رحلته إىل احلجاز: ثانياً 
 ٍ ة َّ ، عدا ما كان برفقة )هـ٨٢٤هـ،٨١٥هـ،٨٠٧هـ،٨٠٦هـ،٨٠٠(للحج سنوات  رحل إليها غري مر

ّ سنة  ويب ُّ ّ اخلر كي َّ ِّه الز  . )هـ٧٨٥(وصي

د بن طولوبغا  :فلقي بمكة َّ محن بن حمم َّ ، والربهان إبراهيم بن )هـ٨٢٥ت(زين العابدين عبد الر

 ّ مشقي ِّ د بن صديق الد َّ ر )هـ٨٠٦ت(حمم كَّ ُ ّ بن رضغام بن س د بن عيل َّ  ) .هـ٨٠١(، وحمم

ّ  :ولقي باملدينة ّ بن )هـ٨٠٢(سليامم بن أمحد بن عبد العزيز اهلاليل محن بن عيل َّ بري عبد الر ُّ ، والز

ّ ي ندي ْ ر َّ ّ )هـ٨١٧(وسف الز ين أبو بكر بن احلسن املراغي َّ  ) .هـ٨١٦ت(، والز

 ً اته، واجتمع به سنة  اوكان كثري َّ ث يف موسم احلج ببعض مروي ِّ من فضالء مكة  هـ مجاعةٌ ٨١٥ما حيد

واية عنه ِّ  .وأعياهنا، فقرؤوا عليه، وأخذوا عنه بعض تصانيفه وأذن هلم بالر

َّ : ثالثاً   -:)٦(امرحلته إىل الش
 ّ َّه شيخ اإلقراء ابن اجلزري ِّ ) هـ٨٣٣ت(حث ة إىل دمشق، حني لقيه يف ، حلةعىل الر َّ وخاص

   
و   )١( ُ كون -: ه ُّ  .، ويف تاج العروس بتشديد الواو، بلدة قديمة غرب النِّيل من أعامل قنا،   بالقرب من قوص -بالضم ثم الس

 ) .٤٠/٥٣٦(، تاج العروس )٥/٤٢٠(معجم البلدان : انظر         

رر    )٢( ُّ  ) .١/١٤٢(اجلواهر والد

رر : رحلته هذهانظريف    )٣( ُّ  ) . ١٤٦-١/١٤٥(اجلواهر والد

 ) .٨/٢٤٥(إنباء الغمر     )٤(

رر    )٥( ُّ  ) .١٥٤- ١٥٣، ١٤٧- ١/١٤٦(اجلواهر والد

ابق : انظر   )٦( َّ  ) .١٦١-١/١٥٦(املصدر الس
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َّة كام سبق   .اإلسكندري

ية)١(، فسمع وهو يف طريقه برسياقوس)هـ٨٠٢(فرحل إليها سنة  ، وغزة، ونابلس، )٢(، وقطْ

ملة، وبيت املقدس واخلليل، ودمشق، وغريها  َّ  .والر

ٍ ومكث يف  ل يف رحلته هذه ما يقارب ألف جزء َّ ام مئة يوم، وحص َّ ، وقد رافقه يف هذه  الش ّ حديثي

 ّ ّ الفايس د بن أمحد بن عيل َّ ّ حمم حلة احلافظ التَّقي ِّ  ) .هـ٨٣٢ت(الر

ً « - :حجرقال ابن  امع كثري َّ مه،  ارافقني يف الس ه وأعظِّ ُّ ام واليمن وغريها، وكنت أود َّ بمرص والش

 َّ َّ وأقوم معه يف مهام ُ عىل فقد مثله، فلل ين موته، وأسفت َ  . )٣(»ه األمرته، ولقد ساء

ن سمع منهم يف رحلته هذه  َّ  -:ومـم

َّاعة  ّ املعروف بابن زق د بن هبادر الغزي َّ ين إبراهيم بن حمم ِّ  ) .هـ٨١٦ت(برهان الد

د مهندس  َّ د بن أمحد بن حمم َّ هاب أمحد بن حمم ِّ  ) .هـ٨٠٣ت(واإلمام الش

ّ والقايض  افعي َّ ّ الش هاب أمحد بن نارص بن خليفة  الباعوين َّ  ) .هـ٨١٦ت(الش

 ّ هبي َّ محن ابن احلافظ الذ َّ د بن عبد الر َّ  .، وغريهم كثري )هـ٨٠٣ت(وحمم

 -:)٤(رحلته إىل حلب: رابعا 

حنة )هـ٨٣٦(رحل إليها سنة  ِّ ين بن الش ِّ ، فسأله احلافظ )هـ٨٩٠ت(، ولقي هبا العالَّمة حمب الد

ّ ابن حج ين سبط ابن العجمي ِّ َّة برهان الد يار احللبي ِّ ث الد ِّ ٍ ) هـ٨٤١ت(ر عن حمد ، فذكر له أنَّه بخري

َّ «: فقال له ُ القرص إال حل وال استبحت َّ ُّ الر ّهمل أشد ً، ويف طريقه إىل ) ١٥(، وأقام هبا )٥(» للقي يوما

   
ني وضم القاف  - : رسياقوس)   ١( ِّ  .إحدى قرى حمافظة القليوبية بمرص شامل القاهرة  - بكرس الس

 ) .٣٨/٢٦٧( ، تاج العروس )٣/٢١٨(معجم البلدان  : انظر         

ية)   ٢( ْ َط كون وياء مفتوحة  -   :ق ُّ  .قرية يف مرص قرب الفرما  –بالفتح ثم الس

 ) .٤/٣٧٨(معجم البلدان : انظر          

 ) .٨/١٨٨(إنباء الغمر )   ٣(

 .كلم )٣٥٠(شامل سوريا، وتبعد عن دمشق : حلب)   ٤(

رر : انظر يف رحلته هذه           ُّ  ) .١٧٧-١/١٧٦(اجلواهر والد

رر    )٥( ُّ  ) .١/١٨٣(اجلواهر والد
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 ٍّ َّ بكل ّ )٢(، ومحص)١(من محاة حلب مر يف بلدة عني ) هـ٨٥٥ت( ، ويف عودته سمع من البدر العيني

 . )٣(تاب

 ّ ها وقد حص َّ َّقها يف تذكرته التي سام ، يف نحو أربعة )جلب حلب( ل يف رحلته هذه فوائد ونوادر، عل

 ٍ َّ  أجزاء  . )٤(ةحديثي

 -:)٥(رحلته إىل اليمن: خامساً 

ه إليها سنة  َّ بيد وعدن وغري ا، مار )هـ٨٩٩(توج َ َّ بتعز وز ها، وعاد بالطُّور وينبع، ويف اليمن مر

ة اإلسالم له )هـ٨٠٠(سنة  امنها إىل مكة حاج  َّ  .،وهي حج

َّاط  اأب-:ولقي باليمن يف رحلته هذه د بن صالح بن اخلي َّ ين )هـ٨١١ت(بكر بن حمم ِّ ، وشهاب الد

 ّ ّ النَّارشي د بن أيب بكر بن املقري ، وإسامعيل بن حم)٨١٥ت(بن أيب بكر بن عيل َّ ، )هـ٨٣٧ت(م

ين الفريوزأبادي صاحب القاموس املحيط  ِّ  .) هـ٨١٧ت(وجمد الد

ة )هـ٨٠٦(ورحل ثانية إىل اليمن سنة  َّ ً من لقيهم يف رحلته األوىل، ويف هذه املر ، ولقي هبا أيضا

َّذي كان فيه ابن حجر ، فغرق ما معه من األمتعة والنَّقد و َّ اهللا تعاىل انصدع املركب ال َّ يرس الكتب، ثم

اماً  َّ   .بطلوع أكثرها بعد أن أقام ببعض اجلزائر هناك أي

 ّ خاوي َّ يه  –وكان شيخنا حيكي لنا عن بعض رفقته « -:قال الس ِّ ةً  –ويسم َّ نَّه دخل عليه مر َ ، فصار أ

ب من كثرة ما فيها بخطِّه، قال َّ َّ غرقها كان من إص: يستعرض كتبه ويتعج اهر أن َّ َّ والظ ه ابته، فلل

ّ حال  .» األمر، وهو املحمود عىل كل

يوخ  ُّ امع، فسمع من الش َّ حلة والس ِّ هذه رحالت احلافظ ابن حجر كام هو دأب أهل العلم يف الر

   
 . كلم )٢٠٠(مدينة سورية تبعد عن دمشق : محاة   )١(

 . كلم )١٦٥(مدينة سورية تبعد عن دمشق : محص   )٢(

ً ، ولد هبا  )٧٧(عىل بعد مرحلتني شامل حلب،  :عني تاب   )٣(  .صاحب عمدة القاري ونسب إليها ) هـ٨٥٥ت(العيني كلم تقريبا

سالة املستطرفة )٤/١٧٦(معجم البلدان   :انظر            ِّ  ) .١٩٥(، الر

رر    )٤( ُّ  ) .١/١٧٧(اجلواهر والد

ابق   ) ٥( َّ  ) .١٥٢- ١/١٤٧(املصدر الس
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 ّ  - :واألقران، قال تلميذه البقاعي

            ً َ وقد سمعت مصنَّفا َ قــفال    كم قد رحلت ين ِّ َ باألسفــــد أحييــد ِ ــت  ار

َ يف العليـوسكن             ً وفضـــت اريـــا تقى َّ ُ الس ُ بك اهتداء هاب ِّ  )١(الً        أنت الش

 ً  .واسعة  رمحه اهللا رمحة

 

  
  

   
ابق    )١( َّ  ) .١/٤٠٥(املصدر الس
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 ً ال َّ   - :شيوخه: أو

ّ ( ، مجعهم احلافظ ابن حجر يف كتابه اهم كثريون جد  ، ورتَّبهم )املفهرس س للمعجماملجمع املؤس

مهم إىل قسمني َّ  -:عىل حروف املعجم، وقس

ل َّ واية : القسم األو ِّ  .من محل عنه عن طريق الر

َّاين راية وأضاف إليه من أخذ عنه عن طريق املذاكرة من : القسم الث ِّ من أخذ عنه عن طريق الد

ٍ ) ٤٥٠(األقران ونحوهم، فكان عدد شيوخه   . )١(شيخ

 -:من أشهرهم

د أيباإلسالم عشيخ  - ١ َّ ّ بن أمحد بن حمم ّ املعروف بابن  مر بن عيل نحفص األنصاري ِّ  امللق

 . )٢()هـ٨٠٤ت(

٢ -  ّ الن بن نصري بن صالح البلقيني ْ س َ ين عمر بن ر ِّ  . )٣()هـ٨٠٥ت(رساج الد

ين أيب - ٣ ِّ ّ  احلافظ زين الد محن العراقي َّ حيم بن احلسني بن عبد الر َّ ، )٤()هـ٨٠٦ت(الفضل عبد الر

ُ شيخنا عرش سننيال« -:عنه ابن حجرقال   . )٥(»زمت

٤ -   ّ ّ بن أيب بكر بن سليامن اهليثمي ين عيل ِّ ، وقال ابن )٦()هـ٨٠٧ت( نور الد ّ ، وتزوج بنت العراقي

 ّ َّيل« - :حجر فيه ويف شيخه العراقي  . )٧(»وقد عارشهتام فلم أرمها يرتكان قيام الل

   
ّ ومصنَّفاتهابن حجر العسق: انظر)   ١( مة املجمع املؤسس : ، وانظر)١/٢٨١( الين ِّ  ) .٧٨- ١/٧٥(مقد

َّ : انظر ترمجته)   ٢( وء الال َّ  ) .٦/١٠٠( مع الض

َّ : انظر ترمجته)   ٣( وء الال َّ هب )٦/٨٥(مع الض َّ  ) .٧/٥١(، شذرات الذ

هب : انظر ترمجته)   ٤( َّ  ) .٧/٥٥(شذرات الذ

رر )   ٥( ُّ  ) .١/١٢٦(اجلواهر والد

َّ : انظر ترمجته   )٦( وء الال َّ هب )٥/٢٠٠(مع الض َّ  ) .٧/٧٠(، شذرات الذ

)٧(    َّ وء الال َّ  ) .٥/٢٠٢(مع الض
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د بن  - ٥ َّ ّ الفريوزيحمم ريازي ِّ د الش َّ ّ صاحب القاموس املحيط ، أباديعقوب بن حمم ُّغوي الل

ُ به يف زبيد ووادي اخلصيب، ون« -:، قال ابن حجر)١()هـ٨١٧ت( َّ ااجتمعت ل ُ ولني ج

 . )٢(»القاموس

ين أيب - ٦ ِّ َّ  عز الد ّ ثم ّ احلموي د الكناين َّ د بن أيب بكر بن عبد العزيز بن حمم َّ د بن حمم َّ عبد اهللا حمم

، املعروف كسلفه بابن مجاعة  ّ افعي َّ ّ الش ِّ « - :، قال ابن حجر)٣()هـ٨١٩ت(املرصي يه كنت ال أسم

 َّ ةيف غيبته إال َّ  . )٤(» إمام األئم

 . )هـ٨١٩هـ إىل ٧٩٠(وكان سامعه منه من سنة      

ً من   . )٥(من شيوخه امرأةً ) ٥٥(والبن حجر قريبا

 -:هتالميذ: ثانياً 

 ّ خاوي َّ ّ مذهب من تالمذته، وأخذ عنه « - :قال الس كثرت طلبته حتى كان رؤوس العلامء من كل

طبقة بعد أخرى، وأحلق األبناء باآلباء، واألحفاد وأبناءهم باألجداد، ومل جيتمع عند أحد 

 . )٦(»مجوعهم

رر، فبلغ هبم نحو وذكرهم يف  ُّ ٍ ) ٦٠٠(اجلواهر والد ن أخذوا عنه روايةً  تلميذ َّ  .  )٧(ودراية مـم

 - :فمن أشهرهم

د - ١ َّ ين حمم ِّ د بن عب تقي الد َّ د بن حمم َّ د بن حمم َّ ّ بن حمم افعي َّ ّ الش  . )٨()هـ٨٧١ت(د اهللا بن فهد املكي

ّ  أيب - ٢ ري بردي بن عبد اهللا احلنفي  . )٩()هـ٨٧٤ت(املحاسن  يوسف بن تغْ

   
َّ : انظر ترمجته   )١( وء الال َّ هب )١٠/٧٩(مع الض َّ  ) .٧/١٢٦(، شذرات الذ

رر    )٢( ُّ  ) .١/١٤٨(اجلواهر والد

َّ : انظر ترمجته   )٣( وء الال َّ هب ، شذرات )٧/١٧١(مع الض َّ  ) .٧/١٣٩(الذ

)٤(    َّ  ) .٧/١٧٣(مع الضوء الال

 ) .١١٠(احلافظ ابن حجر أمري املؤمنني يف احلديث    )٥(

)٦(    َّ وء الال َّ  ) .٢/٣٩(مع الض

رر    )٧( ُّ  ) .١١٧٩-٣/١٠٦٤(اجلواهر والد

الع : انظر ترمجته   )٨( َّ  ) .٢/٢٥٩(البدر الط

هب : انظرترمجته  )٩( َّ  ) .٧/٣١٧(شذرات الذ
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٣ -  ّ افعي َّ ّ الش باط البقاعي ُّ ِّن إبراهيم بن عمر بن حسن الر  . )١()هـ٨٨٥ت(برهان الدي

حنة  أيب - ٤ ِّ د بن حممود بن غازي املعروف بابن الش َّ د بن حمم َّ د بن حمم َّ د بن حمم َّ الفضل حمم

 . )٢()هـ٨٩٠ت(

َّيل، وكان شيخي « - :انتفع بابن حجر وقال       ورافقته يف بعض األسفار، فرأيته يقوم الل

 . )٣(»ورفيقي

٥ -  ّ خاوي َّ د بن أيب بكر الس َّ محن بن حمم َّ د بن عبد الر َّ  . )٤()هـ٩٠٢ت(احلافظ حمم

َّ املالزمة، وقال عنه      . )٥(»هو أمثل مجاعتي« -:الزم ابن حجر أشد

 

  
   

   
هب : انظر ترمجته   )١( َّ َّالع )٧/٣٣٩(شذرات الذ  ) .١/١٩(، البدر الط

هب : انظر ترمجته   )٢( َّ َّالع )٧/٣٤٩(شذرات الذ  ) .٢/٢٦٣(، البدر الط

رر    )٣( ُّ  ) .١/٣٣٠(اجلواهر والد

هب : انظرترمجته   )٤( َّ َّا)٨/١٥(شذرات الذ  ) .٢/١٨٤(لع ، البدر الط

هب    )٥( َّ  ) .٨/١٥(شذرات الذ
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ارب، صغري ربعةً اهللا كان رمحه  َّ َّ اللِّحية أبيضها، قصري الش َّون، كث ، للقرص أقرب، أبيض الل

 ّ ِّ  الفم، قوي  . )١(سان، خفيف املشيةالبنية، نحيف اجلسم، فصيح الل

، « -:قال تلميذه ابن تغري بردي ّ كل َّ ٍ وكان رمحه اهللا تعاىل  مليح الش يبة، مع وقار َّ ٍ  منور الش ة َّ  وأهب

 ٍ ٍ ومهابة ٍ  ، وعقل ٍ  وحلمٍ  وسكون ٍ  وسياسة ٍ  ودربة  . )٢(»النَّاس باألحكام ومداراة

 ِّ ٌ اوكان رقيق الطَّبع ظريفً « -:حنةوقال تلميذه ابن الش ة َّ ة، له نوراني َّ ووقع يف النُّفوس،  ، حسن اهلم

 . )٣(»يف القلوب وحمبةٌ 

ّ وقال ابن ف ً  كان« -:هد املكي ً فصيح قا ِّ كاء املفرط، حسن التَّعبري، لطيف احمق َّ ، شديد الذ

م النَّظري ّ يانة، عدي ِّ  . )٤(»املحارضة، حسن األخالق، متني الد

ُ  اوكان موصوفً  ه ي ّ  . )٥(قرأ بصعوبةبرسعة القراءة والكتابة، فكان خط

 ّ يخ العامل« - :وقال عنه شيخه العراقي َّ ث، املفيد املجيد،  ،الش ِّ والكامل الفاضل، اإلمام املحد

ِّقة املأمون ابط الث َّ  . )٦(»احلافظ املتقن، الض

ام ابن قايض شهبة  َّ خ الش ِّ إمام زمانه وحافظ وقته وأوانه، وعنده من « - ):هـ٨٧٤ت(وقال مؤر

ُ فيه األبصار َّ كاء والفطنة وصفاء القرحية ما حتري َّ  . )٧(»الذ

ّ ذه وقال تلمي هر، سلطان العلامء وملك الفقهاءحافظ العرص وأست« -:البقاعي َّ  .)٨(»اذ الد

   
رر : انظر)   ١( ُّ  ) .٣/١٠٥٣(اجلواهر والد

اهرة )   ٢( َّ  ) .١٥/٥٣٣(النُّجوم الز

رر )   ٣( ُّ  ) .١/٣٣٠(اجلواهر والد

ابق )   ٤( َّ  ) .١/٣٢٧(املصدر الس

ابق )   ٥( َّ  ) .١٦١،١٦٧(املصدر الس

ابق )   ٦( َّ  ) .١/٢٧٠(املصدر الس

ابق ا   )٧( َّ  ) .١/٣٠٨(ملصدر الس

ابق    )٨( َّ  ) .١/٣٢٥(املصدر الس
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ّ عنه يوطي ُّ ّ هذا العرص ونضاره، « -:قال الس نة يف أوانه، ذهبي ُّ فريد زمانه وحامل لواء الس

 ٍ َّذي ثبتت به عىل كثري ِّ  وجوهره، ال ّ للمتقد م عساكر من األعصار فخاره، إمام هذا الفن َّ مني، ومقد

 ِّ هود واحلكام يف بايب التَّعديل املحد ُّ ثني، وعمدة الوجود يف التَّوهية والتَّصحيح، وأعظم الش

 . )١(»والتَّجريح

 ِّ ّ يف مقد خاوي َّ رروقال الس ُّ ّ « -:مة اجلواهر والد ن اعتنى هبذا الفن َّ أعظم  –احلديث  –وكان مـم

واية، وفاق كعناية إىل أن بلغ الغاية القصوى يف ا ِّ راية والر ِّ ً لد تبة يف  اثري ُّ جال، وحاز رشف الر ِّ من الر

ة األعالم، حافظ العرص وخامتة املجتهدين، قايض  َّ احلال واملآل، شيخ اإلسالم، وأواحد األئم

هري بابن حجر َّ ين الش ِّ  .  )٢(»القضاة، أبو الفضل شهاب الد

ً وقد ذك ّ يف كتابه هذا قريب خاوي َّ ة األعالم اممن ث ار الس َّ ن أثنى عىل احلافظ ابن نني من األئم َّ مـم

ُ « -:حجر، من شيوخه وتالمذته، وقال َّ حرص ذلك ال ي ة عليه، فاعلم أن َّ ا ثناء األئم َّ ستطاع، وهو فأم

 . )٣(»يف جمموعه كلمة إمجاع

َّ سنة  ّ املتوىف خاوي َّ ن جاء بعد)هـ٩٠٢(هذا من ذكرهم الس َّ ة وأصحاب  ه، ناهيك عم َّ من األئم

ن است َّ ّ املصنَّفات مـم يوطي ُّ ٌ اآلن يف « -:فاد من ابن حجر وعلمه، وقد قال الس ثني عيال ِّ إن املحد

جال وغريها من فنون احلديث عىل أربعة ِّ ّ : الر ، وابن حجراملز ّ ، والعراقي ّ هبي َّ ، والذ ّ  . )٤(»ي

 َّ ا لقب أمري املؤمنني يف احلديث فقد لق َّ ٌ أم اجم به بذلك مجاعة َّ ن صنَّف يف الرت َّ يخ)٥(مـم َّ عبد  ، وللش

ة  َّ ٌ  رسالةٌ  –رمحه اهللا  –الفتاح أبو غد ب هبذا اللَّقب، بلغ هبم ستَّ  لطيفة ِّ ُق ا ة وعرشين عاملً مجع فيها من ل

 ً  . )٦(اوإمام

ا حفظه فقد بلغ به مبلغً  َّ ث عن ماء زمزمأم َّ ةً « - :ا، فقد قال عن نفسه وهو يتحد َّ ، وأنا رشبته مر

   
 ) .٤٥(نظم العقيان    )١(

)١/٥٣(   )٢. ( 

ابق    )٣( َّ  ) .١/٢٦٣(املصدر الس

اظ    )٤( َّ  ) .٥٢٢(طبقات احلف

اهرة : انظر   )٥( َّ هب )١٥/٥٣٢(النُّجوم الز َّ قائق النعامنية )١/٣٢٢(، فهرس الفهارس )٧/٢٧٠(، شذرات الذ َّ ، أبجد )٣٢٨(، الش

 ) .٤٠٨(العلوم  

ّ عن أسئلة يف اجلرح والتَّعديل"وهو ملحق بتحقيقه لكتاب    )٦(  ) .١٢٥-١٠٣( "جواب املنذري
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َّ وسألت اهللا وأنا حينئذ يف بداية طلب  ّ يف حفظ احلديث، ثم هبي َّ احلديث أن يرزقني حالة الذ

 ٍ ة َّ ً  حججت بعد مد تبة، فسألته رتبة ُّ تقرب من عرشين سنة، وأنا أجد يف نفيس املزيد عىل تلك الر

 . )١(»أعىل منها، فأرجو اهللا أن أنال ذلك

 ّ خاوي َّ  . )٢(»قد حقَّق اهللا رجاءه، وشهد له بذلك غري واحد« - :قال الس

 

                                                               

   
 ) .  ٢٧١( ثي وهو جزء حدي» ماء زمزم ملا رشب له«   )١(

رر    )٢( ُّ  ) .١/١٦٦(اجلواهر والد
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 ّ هان احللبي ّ َّفات احلافظ ابن حجر يف فنون شتَّى، قال أبو ذر بن شيخ اإلسالم الرب  -:كثرت مؤل

» َّ ٌ وباجلملة، ليس له مؤل َّ  ف ٌ إال ّ ، وقال )١(»يف بابه  وهو فرد سارت مصنَّفاته يف مجيع « - :تلميذه البقاعي

مس يف اإلرشاق َّ  . )٢(»اآلفاق، وكانت فتاويه وأماليه، كالش

 ّ امي عن اللَّمس، « -:وقال ابن فهد املكي َّ َّ الس زق فيها احلظ ُ انعقد عىل كامهلا لسان اإلمجاع، فر

مس َّ كبان سري الش ُّ ْ هبا الر  . )٣(»وسارت

َّ ( كتاب  )هـ٧٩٦( وكان ابتداؤه التَّصنيف سنة  . )٤(سنة )٢٣ (، وعمره)ةاملائة العشاري

فاته إىل ما يزيد عىل  َّ ّ مؤل خاوي َّ ٍ ) ٢٧٠(وأوصل الس  . )٥(مصنَّف

كتور شاكر حممود عبد املنعم ُّ َّ مصنَّفاته« - :قال الد  . )٦(»وهي مل تستوعب كل

كتور شاكر ُّ ٍ ) ٢٨٢( حممود وقد بلغ هبا الد ً  )٣٨(، وأضاف إليها مصنَّف ٌ اكتاب ا منسوبة َّ  ، قال إهن

 . )٧(للحافظ

 َّ يخ يف كتابه وأوصلها األستاذ عبد الس َّ ّ أمري املؤم(تار الش ) نني يف احلديثاحلافظ ابن حجر العسقالين

ٍ ) ٢٨٩(إىل  ً )٨(مصنَّف ٌ  ، وقد ذكر فيها مجلة ا منسوبة َّ كتور شاكر حممود أهن ُّ َّه عليها الد تي نب َّ  من الكتب ال

َّ  ،فهي ليست له ،إىل ابن حجر ٍ أو تفتقر إىل أدل  . )٩(إلثباهتا البن حجر ة

 َّ ً ة مرتَّ وسأذكر يف هذه العجالة بعض مصنَّفات ابن حجر احلديثي     .هلا بحسب زمن االنتهاء اب
رر )   ١( ُّ  ) .١/٣٢٢(اجلواهر والد

ابق )   ٢( َّ  ) .١/٣٢٦(املصدر الس

 ) .٣٣٢(حلظ األحلاظ )   ٣(

رر )   ٤( ُّ  ) .٢/١٢٨،٢/٦٥٩(اجلواهر والد

ابق )   ٥( َّ  ) .٦٩٥- ٢/٦٥٩(املصدر الس

ّ مصنَّفاته )   ٦(  .) ١/١٦٨(ابن حجر العسقالين

ابق )   ٧( َّ  ) .٣٩٨- ١/٣٨٧(املصدر الس

)٣٧٦()   ٨(  . 

يخ بأدلة تثبت نسبتها   )٩( َّ تار الش َّ ً  ومل يأت األستاذ عبد الس كتور اإىل ابن حجر وإنَّام رسدها رسد ُّ ه مل  يقف عىل كتاب الد َّ ، وقد ذكر أن

 . ) ٣٧٦(شاكر عبد املنعم 
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 َّ ً بحسب زمن االنتهاءة مرتَّ بعض مصنَّفات ابن حجر احلديثي  - :بة

ّق  - ١  . )١()هـ٨٠٤(تغليق التَّعلي

 . )٢()هـ٨٠٥(لسان امليزان  - ٢

 . )٣()هـ٨٠٧(هتذيب التَّهذيب  - ٣

 . )٤()هـ٨٠٨(خمترص زوائد مسند البزار  - ٤

 . )٥()هـ٨١٢(نخبة الفكر  - ٥

اري  - ٦ َّ  . )٦()هـ٨١٣(هدي الس

 . )٧()هـ٨١٥(تعريف أويل التَّقديس بمراتب املوصوفني بالتدليس  - ٧

 . )٨()هـ٨١٦(تبصري املنتبه  - ٨

 . )٩()هـ٨١٨(نزهة النَّظر يف توضيح نخبة الفكر  - ٩

َّ ا -١٠ ِّ لقول املسد ب َّ  . )١٠()٨١٩(عن مسند أمحد  د يف الذ

 . )١١()هـ٨٢٠) (التَّلخيص احلبري( التَّمييز يف تلخيص ختريج أحاديث رشح الوجيز  -١١

اف  -١٢ َّ  . )١٢()هـ٨٢١(الكايف الش

ل من فتح الباري  -١٣ َّ بع األو ُّ  . )١٣()هـ٨٢٢(الر

   
ّ مصنَّفاته    )١(  .) ١/٢١٣(ابن حجر العسقالين

ابق    )٢( َّ  ) .١/٣٠٥(املصدر الس

ابق    )٣( َّ  ) .١/٣٠٧(املصدر الس

 ) .٢/٥٢٥(خمترص زوائد مسند البزار   )٤(

ّ و مصنفاته    )٥(  ) .١/١٧٨(ابن حجر العسقالين

ابق    )٦( َّ  ) . ١/١٨٩(املصدر الس

ابق    )٧( َّ  ) .١/٣٠٢(املصدر الس

ابق   )٨( َّ  ) .١/٣١٤( املصدر الس

ابق    )٩( َّ  ) .١/١٧٩(املصدر الس

ابق   )١٠( َّ  ) .١/٢٢٣(املصدر الس

ابق    )١١( َّ َّدات )١/٢٢٧(املصدر الس َّاين عمر، ويقع يف سبعة جمل د الث َّ كتور حمم ُّ  .، وانظر يف تسميته بذلك، حتقيق تلخيص احلبري للد

ابق    )١٢( َّ  ) .١/٢٣١(املصدر الس

ابق    )١٣( َّ  ) .١/١٩١(املصدر الس
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 .  )١()هـ٨٢٧(تقريب التَّهذيب  -١٤

راية يف ختريج أحاديث -١٥ ِّ  .  )٢()هـ٨٢٧(اهلداية  الد

١٦-  َّ  . )٣()هـ٨٢٧(ة األحكام بلوغ املرام من أدل

 . )٤()هـ٨٣٠(األمايل املطلقة  -١٧

 . )٥()هـ٨٣٢بعد( املجمع املؤسس للمعجم املفهرس  -١٨

 . )٦()هـ٨٣٣( ثاراإليثار بمعرفة رواة اآل -١٩

 . )٧()هـ٨٣٣(بذل املاعون يف فضل الطَّاعون  -٢٠

٢١-  َّ  . )٨()هـ٨٣٦(ة األربعة تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئم

 . )٩()هـ٨٤٢(الثَّالثة األرباع األخرية من فتح الباري  -٢٢

 .  )١٠()هـ٨٥٢- ٨٣٧أمايل بدأت سنة (نتائج األفكار   -٢٣

 

 

 

   

   
ابق    )١( َّ  ) . ١/٣٠٨(املصدر الس

ابق    )٢( َّ  ) .١/٢٢٩(املصدر الس

ابق    )٣( َّ  ) .١/٢٥٦(املصدر الس

ابق    )٤( َّ  ) .١/٣٨٥(املصدر الس

ابق    )٥( َّ  ) .١/٢٨٨(املصدر الس

ابق    )٦( َّ  ) .١/٣١٢(املصدر الس

ابق    )٧( َّ  ) .١/٣٧٧(املصدر الس

 .) ٥٦٨(تعجيل املنفعة : انظر   )٨(

ّ مصنَّفاته    )٩(  ) .١/١٩١(ابن حجر العسقالين

ابق    )١٠( َّ  ) .   ١/٣٨٥(املصدر الس
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ابع عرش  )١()هـ٨٢٥(ابتدأ به املرض يف احلادي عرش من ذي القعدة سنة  َّ َّ به املرض يف الر ، واشتد

ً من ذي ا ِّ الفرض جالس ة، فكان يصيل َّ عاحلج َّ َّيل، وانتابه الرص  .، وترك قيام الل

نة َّ ة من تلك الس َّ َّامن والعرشين من ذي احلج بت الث َّ ، وله )٢(وكانت وفاته بعد العشاء من ليلة الس

)٧٩(  ً  .واسعة وأربعة أشهر، رمحه اهللا رمحةً  اعام

ّ قا خاوي َّ َّ « -:ل الس ُّ واجتمع يف جنازته من اخللق ما ال حيصيهم إال  اهللا عز وجل، بحيث ما أظن

 ٍ كاكني كبري أحد َّ  . )٣(»من سائر النَّاس ختلَّف عن شهودها، وقفلت األسواق والد

ّ ابن تيمية أحفل منها« -:وقال ه ما بعد جنازة التَّقي  . )٤(»ويف ظنِّي أنَّ

ُ )٥(ورثاه الكثري ِّ عليه صالة الغائب يف كثري من البالد اإلسالمية، وص  . )٦(يل

 ُ ُ ور ُ بن سعد عقب وفاته ومها م َّيث ُّ والل افعي َّ ُ ؤي الش ن، فس َّ ُ هتام جيب باالهتامم ئال عن ذلك، فأ

 . )٧(بضيافة ابن حجر، رمحة اهللا عليهم أمجعني

 

 

  

   
رر)   ١( ُّ  ) .٣/١١٨٦( اجلواهر والد

ابق )   ٢( َّ  ) .٣/١١٩٣(املصدر الس

ابق )   ٣( َّ  ) .٣/١١٩٤(املصدر الس

ابق )   ٤( َّ  ) .٣/١١٩٥(املصدر الس

ابق )   ٥( َّ  ) .١٢٤٧-٣/١٢٣١(املصدر الس

ابق )   ٦( َّ  ) .١١٩٧-٣/١١٩٦(املصدر الس

ابق )   ٧( َّ  ) .٣/١٢٠٢(املصدر الس
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جال(يعترب كتاب  ِّ ّ ) الكامل يف أسامء الر ّ بن عبد الواحد املقديس د عبد الغني َّ ) هـ٦٠٠ت (أليب حمم

تَّة وهي ِّ ل من ترجم لرجال الكتب الس َّ نن أليب داوود، : أو ُّ ، وصحيح مسلم، والس ّ صحيح البخاري

نن  ُّ نن البن  ماجه واجلامع للرتمذي، والس ُّ ، والس ّ  .للنَّسائي

تة  ِّ ن صنَّف يف رجال الكتب الس َّ ٌ ملن أتى بعده مـم  .وعىل هذا فهو أصل

ً وقد لقي هذا الكتاب عناي ّ  ة اج املز َّ ّ من العلامء، وأثنوا عليه فقال أبو احلج ٌ (  - :ي ٌ  وهو كتاب  نفيس

 اهـ.)١()كثري الفوائد

 ّ ّ وقد قام املز ، ملا رأى فيه من اإلغفال ) الكامل(بتهذيب كتاب  –رمحه اهللا  -ي ّ للمقديس

 ٌ َّ واإلخالل، وال عجب يف ذلك ، فموضوعه واسع ض ملثله فيبعد أن ال يفوته يشء ، مما ال ، ومن تعر

وايات  ِّ  .يمكن تالفيه، لكثرة األسامء، وتعدد النُّسخ، واختالف الر

 ّ ً وحني قصد املز ّ هتذيبه نقده نقد َّ ا لطيفً ي ً ا مؤد ،  اا، مقرونً ب ّ ّ املقديس باالعتذار عن احلافظ عبد الغني

 ّ نة يف عرصه، وله مكانته ومنـزلته، لذلك قال املز ُّ ة احلديث و الس َّ ّ ألنه من كبار أئم مل يرصف «-:ي

َّ رصفها، –رمحه اهللا  –فه مصنِّ اشتملت عليها هذه الكتب وال استقىص األسامء التي  عنايته إليه حق

 ً َّ اا تام استقصاء ً ع ت، وال تتب ع ُّ ً راجم األسامء التي ذكرها تتب ٌ اا شافي  ، فحصل يف كتابه بسبب ذلك إغفال

 ٌ فلام وقفت عىل ذلك أردت هتذيب الكتاب، وإصالح ما وقع من الوهم واإلغفال ...  وإخالل

 .اهـ.)٢(» واستدراك ما حصل فيه من النَّقص واإلخالل

 ّ َّ احلافظ املز ّ لكن تة  -رمحه اهللا  –ي ِّ مل يستدرك ما فات احلافظ عبدا الغني من رجال الكتب الس

َّ إىل كتابه  تة، بلغت تسعة  مجلةً ) هتذيب الكامل(وحسب، بل ضم ِّ فات أصحاب الكتب الس َّ من مؤل

 ً  . )٣(اعرش كتاب

   
 ) .١/١٤٧(هتذيب الكامل )   ١(

 ) .١٤٨ -١٤٧/ ١(املصدر السابق )   ٢(

مة هتذيب الكامل لبشار عواد    )٣( ِّ  ) .١/٤٥(مقد
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 ً  .)١( افأصبح حجم التهذيب ثالثة أضعاف الكامل تقريب

 ّ مجة وقد ذكر املز َّ ّ موضوع كتابه، وهو الرت فات ي َّ تة يف بعض مؤل ِّ لرجال أصحاب الكتب الس

 ِّ  : وهذه الكتب هي  ،مة كتابهأصحاهبا، وساقها يف مقد

حيح  .١ َّ  .  اجلامع الص

 .القراءة خلف اإلمام  .٢

 .       رفع اليدين يف الصالة .٣

 .) املفرد (  األدب .٤

 .خلق أفعال العباد  .٥

 ّ  .وهي للبخاري

 .صحيح مسلم . ٦

نن .٧ ُّ  الس

 .املراسيل .٨

 .الرد عىل أهل القدر .٩

 .الناسخ واملنسوخ. ١٠

١١. ُّ  . دالتفر

 .فضائل األنصار.١٢

 .املسائل التي سأل عنها أبا عبداهللا أمحد بن حنبل .١٣

 .مسند حديث مالك بن أنس .١٤

ّهاو      .أليب داوود  كل
 .اجلامع .١٥

 ١٦.  َّ امئل املحم َّ  ،ديةالش

ّ  ومها  مذي ِّ  . للرت

   
مة هتذيب الكامل : انظر  ) ١( ِّ  ) .١٥٠ -١/١٤٩(مقد
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نن الصغرى .١٧ ُّ  .) املجتبى(الس

نن الكربى.١٨ ُّ  . الس

ّ  خصائص.١٩   . عيل

 .مسند حديث مالك بن أنس . ٢٠

ّهاو         ّ  كل  .للنَّسائي
نن .٢١ ُّ  . الس

 .التَّفسري . ٢٢

 . )١(البن ماجهومها    
عليه احلافظ سار احلافظ ابن حجر عىل ما سار ) تقريب التَّهذيب(و ) هتذيب التهذيب(ويف كتايب 

 ّ اج املز َّ ّ يف كتابه أبو احلج وهو ) هتذيب الكامل(فموضوعها موضوع أصلهام ) هتذيب الكامل(ي

تة، عىل ما سبق وذكر آنفً التَّعريف برجال أصحاب الكت ِّ  . اب الس

 ِّ َّ احلافظ ابن حجر يف مقد ّ مع التَّنبيه إىل أن ّ يف الرموز التي وضعها يفمة التَّقريب قد وافق املز  ي

 ِّ َّ مقد ٍ مة كتابه، إال ٍ   يف يشء ّ  يسري يلة عمل(منها، فهو مل يفرد كتايب النَّسائي َّ خصائص (و) اليوم والل

 ّ ِّ ) عيل ّ  -برمزين مستُّقلني ّ كام فعل املز نن - ي ُّ  ) .س( :وإنام أدرجه يف رمز الس

مة صحيحه، فلم يضع له َّ ً  وكذلك احلال بالنسبة ملا أخرجه مسلم يف مقد ً رمز ام ، وإنَّ ا مستقال

حيح  َّ  .)٢()م(أدرجه يف رمز الص

َّ سبب ذلك يف مق ِّ وقد بني ّ  -وأفرد « - :فقال) هتذيب التَّهذيب (مة د ّ يعني املز عمل اليوم  -ي

ار، وكذلك  َّ نن يف رواية ابن األمحر، وابن سي ُّ نن، وهو من مجلة كتاب الس ُّ ّ عن الس يلة للنَّسائي َّ والل

، وهو من مجلة ّ َّار، ومل يفرد التَّفسري وهو من رواية محزة  أفرد خصائص عيل املناقب يف رواية ابن سي

ٍ ) الطِّب(و) االستُّعاذة(و) املالئكة(وحده، وال كتاب  د بذلك راو َّ ٍ  وغري ذلك، وقد تفر عن  دون راو

 ِّ يلة، واهللا املوف َّ ّ يل وجه إفراده اخلصائص وعمل اليوم والل ، فام تبني ّ  . )٣(»قالنَّسائي

  
   

ابق )   ١( َّ  .املصدر الس

مة تقريب التهذيب    )٢( ِّ  ) .٧٦(مقد

 )١/٦(هتذيب التهذيب    )٣(



 

    
٨٦ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

  

 

 

 

 : )١(دفعه إىل ذلك أمران) تقريب التَّهذيب (عندما وضع كتابه  –رمحه اهللا  –احلافظ ابن حجر 

هلام َّ َّ التامس بعض ط: أو َّ ) هتذيب التَّهذيب(به، وغريهم، منه، جتريد أسامء رجال كتابه ال ل لكنَّه يف أو

 ً ق هلم طلبهم لكن عىل نحو  ااألمر مل جيبهم إىل ذلك، نظر ِّ َّ بدا له أن حيق َّة فائدته وجدواه، ثم لقل

 .حيصل به النَّفع و الفائدة، وهو بيان حال املرتجم له، ومنـزلته يف مراتب اجلرح والتَّعديل 

َّ : ثانيهام ّ ) هتذيب الكامل (قد جاوز ثلث أصله ) هتذيب التَّهذيب(أن ّ للحافظ املز  –رمحه اهللا  -ي
البني، ويصعب معه الوصول إىل معرفة حال من اختلف يف وهذا ا َّ لقدر كبري تقرص دونه مهم الط

 ِّ ً عند غري املتبح جال جرحه وتعديله، خصوصا ِّ  .ر يف علم الر

 ٍ مجة دون عناء َّ اجم يريد أن يصل إىل معرفة حال صاحب الرت َّ َّ والنَّاظر يف كتب الرت ٍ ، أو مشق ، وهذا ة

ً غري متاح يف مثل هذه املؤ َّفات العظيمة فصارت احلاجة إىل املخترصات قائمة ، ليسهل معها  ل

ً  –الوصول إىل املقصود   .-  اغالب

ِّ  ذكروقد  ّ وذلك يف معرض كالمه يف مقد هبي َّ مة احلافظ ابن حجر كتاب الكاشف للحافظ الذ

لطوله، لكن قرصت اهلمم عن حتصيله « - :حيث قال)هتذيب الكامل(عن كتاب ) هتذيب التَّهذيب(

َّا  ، ومل ّ هبي َّ فاقترص بعض الناس عىل الكشف عن الكاشف الذي اخترصه منه احلافظ أبو عبد اهللا الذ

الع عىل طِّ ام هي كالعنوان، تتشوق النُّفوس إىل االإنَّ )الكاشف(نظرت يف هذه الكتب وجدت تراجم 

 .اهـ. )٢(»ما وراءه

 ٍ ِّ  ودوافع أبان عنه ابن حجر يف وما سبق ذكره من أسباب َّا فرغت « -:، فقال)٣(مة تقريبهمقد فإنَّني مل

جال(من هتذيب  ِّ حلافظ عرصه أيب ) التَّهذيب(الذي مجعت فيه مقصود ) هتذيب الكامل يف أسامء الر

   
مة تقريب التَّهذيب )   ١( ِّ  ) . ٧٣(مقد

 ) .١/٣(هتذيب التهذيب    )٢(

)٧٣(   )٣. ( 
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 ّ اج املز َّ واة املذكورين فيه،احلج ُّ ّ من متييز أحوال الر َّ ) إكامله(وضممت إليه مقصود  ي مة عالء للعال

 ً هم االدين مغلطاي، مقترص ِّ حته من مظان َّ ً  نه عىل ما اعتربته عليه وصح وزدت  امن بيان أحواهلم أيض

 ٍ ُ  عليهام يف كثري اجم ما ي َّ َّ من الرت ُستغرب خفاؤه عليهام، ووقع الكتاب تعج ب من كثرته لدهيام وي

ً امل ّ موقع َّ اا حسنً ذكور من طلبة الفن ِّز البصري، إال ، ه طال إىل أن جاوز ثلث األصل أنَّ ، عند املمي

ُّلث كثري( ُ فالتمس منِّ ،)والث ة، فلم أ َّ د له األسامء اخلاص ِّ ة ي بعض اإلخوان أن أجر َّ وثر ذلك، لقل

 ُ َّ رأيت أن أ ، ثم ّ ُ جدواه عىل طالبي هذا الفن ٍ جيبه إىل مسألته، وأ حيصل  سعفه بطلبته، عىل وجه

ن احلسنى التي أشار إليها وزيادة َّ   » مقصوده باإلفادة، ويتضم

ً فقد وحقّ  ٍ ا ّ براعة ٍ  استطاع احلافظ ابن حجر بكل تقريب ما حواه هتذيبه من املعلومات  وإتقان

 ٍ ّ ترمجة ٍ  الغزيرة يف كل ٍ  من خالل سطر ً  واحد  . ايف التَّقريب غالب
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ّ  ،من خالل ما سبق َّ  هتذيب الكامل  للحافظ املز َّ أن ن صنَّف يف تبني َّ ٌ ملن أتى بعده ، مـم ّ أصل ي

تَّة، ومنهم احلافظ ابن حجر يف كتابيه ِّ  .هتذيب التهذيب، وتقريب التَّهذيب : رجال الكتب الس

  ّ ِّ ولقد سار ابن حجر يف ترتيبهام عىل النهج الذي وضعه  املز ، والذي قال يف مقد ّ مة كتابه  ي

روف املعجم يف « -) :هتذيب الكامل( ُ جال يف كتابنا هذا عىل ترتيب ح ِّ واة من الر ُّ بنا أسامء الر وقد رتَّ

بنا  -أي املرشق  –هذه البالد  َّ رتَّ ل منها، ثم َّ ل فاألو َّ أسامء آبائهم وأجدادهم عىل نحو  مبتدئني باألو

 َّ د، لرشف هذا االسم  ا أنَّ ذلك، إال َّ ابتدأنا يف احلرف بمن اسمه أمحد، ويف حرف امليم بمن اسمه حمم

تيب املذكور، فإذا انقضت األسامء ذكرنا املشهورين بالكنى  َّ َّ ذكرنا باقي األسامء عىل الرت عىل غريه، ثم

ٌ عىل نحو ذلك، فإن كان يف أصحاب ا من غري اختالف فيه، ذكرناه يف  لكنى من اسمه معروف

ُعرف اسمه، أو من اختُ  َّهنا عليه يف الكنى، و إن كان فيهم من ال ي َّ نب لف يف اسمه، ذكرناه األسامء، ثم

ةً  َّ ٍ يف الكنى خاص َّهنا عىل ما يف اسمه من اختالف َّ ذكرنا أسامء النِّساء عىل نحو ذلك،  ، ونب يف ترمجته، ثم

َّام مجة ورب َّ ه عليه يف الرت ِّ َّ ننب اجم به، ثم َّ  كان بعض األسامء يدخل يف ترمجتني أو أكثر، فنذكره يف أوىل الرت

 ً َّ   أربعةً األخرى، وقد ذكرنا يف أواخر الكتاب فصوال أي الكامل  –، مل  يذكر صاحب الكتاب ةً مهم

 ّ ً منها، وهي -للمقديس ه ، أو نحو فصل فيمن اشتهر بالنِّسبة إىل أبيه، أ: شيئا ِّ ه، أو عم ِّ ه  أو أم ِّ و جد

ّة، و غريهم : ذلك، مثل  . ابن أبجر، وابن األجلح، وابن أشوع، وابن جريح، وابن علي

ــدة ــة، أو بل ــبة إىل قبيل ــتهر بالنِّس ــيمن اش ــل ف ــل ،وفص ــك، مث ــو ذل ــناعة، أو نح ،  :أو ص ّ ــاري األنب

 ّ ، والصـرييف ّ ، واملقابري ّ ، والعدين ّ افعي َّ ، والش ّ ، والزهري ّ ، واألوزاعي ّ َّ واألنصاري س، وفصـل ، والفـال

ونـذكر فـيهم،  ،وبنـدار، وغنـدر، وغـريهم واألعمـش، ،األعـرج: فيمن اشتهر بلقـب أو نحـوه، مثـل

 .وفيمن قبلهم نحو ما ذكرنا يف الكنى 

ه،فال: وفصل يف املبهامت، مثل     ِّ ه، أو عن خاله، ن عن أبيه، أو عن جد ِّ ه، أو عن عم ِّ أو  أو عن أم

ِّه عىل اسم من عرفنا اسمه منهم، عن رجل، أو عن امرأة، ونحو ذلك     . )١(»وننب
 . )١٥٦-١٥٥/ ١(هتذيب الكامل  )   ١(


 



 

    
٩٠ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

ِّ وكام هي عادة املصنِّ أوضح فيها سبب  ،مةً فني فقد وضع احلافظ ابن حجر يف كتابه التَّقريب مقد

مجتأليفه للكتاب، و َّ َّ قال، ة عندهعنارص الرت وباعتبار ما ذكرت انحرص يل الكالم عىل أحواهلم «  -:ثم

ا املراتب مرتبة، وحرص طبقاهت ةيف اثنتي عرش َّ  :م يف اثنتي عرشة طبقة، فأم

هلا َّ حابة : أو َّ ح بذلك لرشفهم ، الص ِّ  .فأرص

َّانيةا ُ :  لث فة لفظً كأوث: د مدحه، إما بأفعلكَّ من أ ِّ ٍ : اق الناس، أو بتكرير الص ٍ : ثقة، أو معنى كثقة  كثقة

 .حافظ 

َّالثا  .أو عدل ، أو ثبت، أو متقن، كثقة: من أفرد بصفة: لث

ابعةا َّ  .أو ليس به بأس ، أو ال بأس به، بصدوق: وإليه اإلشارة، من قرص عن درجة الثالثة قليالً : لر

ابعة قليالً،: خلامسةا َّ ظ، أو صدوق هيم، بصدوق يسء احلف: وإليه اإلشارة من قرص عن درجة الر

ِ ، أو له أوهام ه ِ َّ بأخر ري ئ، أو تَغَ ِ ط ُ ُّع ،أو خي َ بنوع من البدعة كالتَّشي ي ِ م ُ ، ويلتحق بذلك من ر

اعية من غريه ،والنَّصب، واإلرجاء ، والقدر  َّ م، مع بيان الد ُّ  .والتجه

ادسةا َّ َّ : لس : ليه اإلشارة بلفظوإ ،ومل يثبت فيه ما يرتك من أجله،  القليلمن ليس له من احلديث إال

تابع، مقبول ُ ّ ، حيث ي ِّ احلديث وإال  . فلني

ابعة َّ ّقومل ، من روى عنه أكثر من واحد: الس  .مستور، أو جمهول احلال : وإليه اإلشارة بلفظ، يوث

َّامنة ٌ : الث ٍ  من مل يوجد فيه توثيق ، وإليه اإلشارة بلفظملعترب َّ فرس ُ عف، ولو مل ي َّ : ، ووجد فيه إطالق الض

 . ضعيف

ٍ : التَّاسعة َّق، من مل يرو عنه غري واحد  .جمهول : وإليه اإلشارة بلفظ ، ومل يوث

ّق البتَّة: العارشة ف مع ذلك بقادح، من مل يوث ِّ ع ُ بمرتوك، أو مرتوك احلديث، أو  وإليه اإلشارة، وض

 .أو ساقط ، واهي احلديث

م بالكذب :  احلادية عرشة ُّ  .من اهت

َّانية عرشة ُ :  الث  .والوضع ، عليه اسم الكذب طلقمن أ

بقات   :وأما الطَّ

ل َّ حابة عىل اختالف مراتبهم:  فاألو َّ َّ ، الص َّ ومتييز من ليس له منهم إال  .د الرؤية من غريه  جمر

َّانية ً ، نيطبقة كبار التَّابع: الث ّب فإن كان خمرضم  .رصحت بذلك  اكابن املسي

َّالثة بقة الوسطى من التَّابعني :الث  .وابن سريين ، كاحلسن: الطَّ
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ابعة َّ ُّ روايتهم عن كبار التَّابعني، طبقة تليها: الر ّ ، جل  .و قتادة ، كالزهري

بقة الصغرى منهم: اخلامسة َّ ، الذين رأوا الواحد و االثنني، الطَّ امع من ومل يثبت لبعضهم الس

حابة َّ  .كاألعمش ، الص

ادسة َّ ٍ لكن مل يثبت هلم لق، طبقة عارصوا اخلامسة: الس حابة اء أحد َّ  . كابن جريج ، من الص

ابعة َّ ّ ، طبقة كبار أتباع التَّابعني: الس َّوري  .كاملك والث

َّامنة بقة الوسطى منهم: الث ّة ،الطَّ لي ُ  .كابن عيينة وابن ع

بقة الوسطى من أتباع التَّابعني: التَّاسعة ّ ، كيزيد بن هارون، الطَّ افعي َّ ّ ، والش ياليس ، وأيب داود الطَّ

اق وعبد ا َّ ز َّ  .لر

َ ، كبار اآلخذين عن تبع التَّابعني: العارشة ن مل يلق َّ  .التَّابعني، كأمحد بن حنبل  مـم

بقة الوسطى من ذلك : احلادية عرشة ُّ ، الطَّ ّ كالذ ّ ، هيل  .و البخاري

َّانية عرشة ّ ، صغار اآلخذين عن تبع األتباع: الث مذي ِّ  .كالرت

ت ِّ ة الس َّ َّ ، ةوأحلقت هبا باقي األئم ً ال رت وفاهتم قليال َّ ّ ، ذين تأخ  .كبعض شيوخ النَّسائي

ُ وفاة من عرفت سنة وفاته منهم، فإن كان م َّانية فهم قبل املوذكرت ئة، وإن كان من ن األوىل والث

بقات فهم بعد املئتني َّامنة فهم بعد املئة، وإن كان من التَّاسعة إىل آخر الطَّ َّالثة إىل آخر الث ومن ندر  ،الث

َّنتهعن ذلك  ي َ  . )١(»ب

مجة  َّ َّ ذكر رموزه التي استخدمها يف الكتاب، وقد سبق احلديث عنها، بعد ذلك رشع يف الرت ثم

َّ األنساب فاأللقاب،  َّ األبناء ثم َّ الكنى ثم جال ثم ِّ ل من الكتاب، وهو أسامء الر َّ والتَّعريف بالقسم األو

َّاين برتاجم  َّ رشع يف القسم الث َّ البنات، فاملبهامت، ثم َّ الكنى ثم النِّساء، حيث بدأ باألسامء ثم

 .فاأللقاب، فاملبهامت 

 . ويعترب فصل املبهامت من النِّسوة ممَّا زاده احلافظ ابن حجر يف تقريبه عىل التَّهذيب 

اجم فيه مرسودةً  َّ ٍ  وجاءت الرت ٍّ  وفق ترتيب ٍ  هجائي ّ ، عىل النَّدقيق َّذي سار عليه احلافظ املز ّ حو ال ي

 . هتذيب الكامل يف

   
 ) .٧٥- ٧٤(تقريب التَّهذيب )   ١(
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 َّ ُّ  إال نَّه ينبغي التَّنب َ  -:)١(ه إىل أمورأ

ً ) ال(اعترب احلافظ حرف ألف   - ١ ُ مستقال َّ ، فلم ي تيدخله يف حرف الال َّ ب م، وجعل مكانه يف الرت

نيعبعد حرف الواو وقبل حرف الياء، َّ ّ  ،واحلافظ مل يبتدع هذا الص ّ عىل ذلكوإنام تابع احلافظ املز   .ي

يد          ُ والكشف عنه سهل  ،وليس يف التَّقريب من يبتدئ اسمه هبذا احلرف سوى الحق بن مح

 ّ ً، لكن َّ املألوف  عندما يكون االسم مبدوءا أمره يشكل إذا جاء يف وسط االسم مثل العالء، فإن

َّ  أن يبحث َّ الواقع يف بم، أي بعد عكرمة وقبل علالنَّاظر يف حرف العني مع الال اء، لكن

َّاش التَّقري  .ب خالف ذلك، فقد وضعه ابن حجر بعد من اسمه عويمر وقبل من اسمه عي

د لرشف هذين األسمني   - ٢ َّ م  يف حرف األلف من اسمه أمحد، ويف حرف امليم من اسمه حمم َّ  .قد

م من اسمه عبد اهللا         َّ َّدين، حيث قد ً يف املعب  .  وكذلك فعل أيضا

ُسهل اإلفادة من - ٣ ً هذا ال أكثر من اإلحاالت لي َّ عدد فر اجلليل، وال ريب أن ِّ ً س من هذه  اا كبري

 ّ ّ اإلحاالت كتبه احلافظ املز َّ أن ابن حجر زاد عليه يف التَّهذيب ويف التَّقريب  ،- ~–ي إال

  .أيضاً 

          ٍ ٍ واة باسم ُّ ٍ  ومن أسباب كثرة اإلحاالت اشتهار بعض الر هر به يف فيذكره يف ما اشتُ  ،معني

َّذي أحال عليه  ِّه عىل املكان ال َّ ينب تيب، ثم َّ  . موضعه من الرت

واة يف التَّقريب فلم يرتجم هلم - ٤ ُّ ه قد ذكرهم يف األصل هتذيب التَّهذيب ،أمهل بعض الر نَّ َ  ،مع أ

تة  ِّ َّ هلام رواية يف الكتب الس ، مع أن ّ ، وبكر بن بكار القييس ّ  .مثل إبراهيم بن حرب العسقالين

ً ذكر احلا - ٥ ّ يف هتذيب الكامل كثري ٍ  افظ املزي اجم جلامعة َّ من غري رجال أصحاب الكتب  من الرت

ن يتَّفقون معهم يف االسم واسم األب، وبعض األوصاف األخرى كالنِّسبة إىل  َّ تة مـم ِّ الس

ً البلد،  بقة أيض لتمييزهم عنهم فال يلتبسون هبم، وتبعه ابن حجر يف  اويتَّفقون معهم يف الطَّ

ً التَّهذي ً ب لكنَّه يف التَّقريب حذف كثري اجم طلب َّ                             .لالختصار  اا من هذه الرت

 

 

   
امة للتَّقري: انظر)   ١( َّ يخ حممد عو َّ مة الش ِّ  ) .١٨-١٥(ب مقد
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جال أراد تقريب ما حواه من بعد أن فرغ احلافظ ابن حجر من هتذيب هتذيب الكامل يف أسامء  ِّ الر

 ٍ ٍ  معلومات ٍ كثرية ٍ  ، وروايات ٍ  ونقول ٍ  يف خمترص حيث  ،)تقريب التَّهذيب (، وهو كتاب لطيف

 ُ َّ عن األسلوب البديع، والعبارة الوجيزة، فقد اقترص من اسم املرتجم ونسبه عىل ما ي عرف به، وعرب

 ٍ ٍ  أعدل ما قيل فيه من جرح ٍ  أو تعديل ٍ  بكلمة واستغنى بذكر طبقته عن تسمية  ،يف الغالب واحدة

واة ع ُّ ً شيوخه والر كثريين  عن التَّرصيح باسمه، وحذف مجاعةً  انه، وجعل الرمز ملن أخرج له عوض

ً من غري رجال أصحاب الك ن ذُكروا متييز َّ تة مـم ِّ هتذيب (، فالتَّقريب إنَّام هو اختصار اتب الس

ٌ  ،كام هو ظاهر عنوان الكتاب ،)التَّهذيب  من سبب تأليفه والذي ذكره احلافظ يف  وكام هو واضح

 ِّ  .مته مقد

 ٍ ّ خمترص َّ  واألصل يف كل َّام وأن وبذل وسعه يف  ،احلافظ قد اجتهد طاقته أن ال خيرج عن أصله، سي

 ٍ ِّ راو من جرح ٍ  مجع ما قيل يف كل هتذيب ( حيث أثبت ما يف  ،)هتذيب التَّهذيب(يف كتابه  وتعديل

 .ملغلطاي، وزاد عليهام أشياء مل يثبتاها ) إكامل هتذيب الكامل ( وما يف) الكامل 

اجم كام أنَّ  َّ ُّه، ولو قارن مقارن يف بعض الرت ه ال حاجة لرضب األمثلة لبيان ذلك إذ هو الكتاب كل

ة حرصه عىل مجع ما) التهذيب (وأصله ) التَّقريب (بني  َّ َّ له ذلك، ومع شد قيل يف املرتجم من  لتبني

ٍ جر ٍ أو تعدي ح َّ  ل ن قبله،إال َّ  ،وتلك طبيعة البرش  أنَّه قد فاته يشء من ذلك، كام فات عىل غريه مـم

 .)١(وأبى اهللا ـ عز وجل ـ أن يكون الكامل لغريه أو لغري كتابه الكريم 

 ً َّ احلافظ عند وضعه لكتاب  و بناء مل خيرج عن ) تقريب التهذيب (عىل ما سبق فالذي يظهر أن

 . )٢(واهللا تعاىل أعلم ،)هتذيب التهذيب( أصله 

 

 
   

َّد يقع يف أكثر من )   ١( التذييل عـىل كتـاب هتـذيب (صفحة أسامه  ٥٠٠وقد مجع األستاذ حممد طلعت ما فات ابن حجر يف هتذيبه يف جمل

 )  .التهذيب

امه للتَّقريب : وانظر)   ٢( َّ د عو َّ يخ حمم َّ مة الش ِّ  ) .١٨(مقد
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ٍ ) هتذيب التَّهذيب (اشتمل كتاب  ٍ  عىل مادة َّة ٍ  علمي يف التَّعريف باملرتجم له، من ذكر اسمه،  غزيرة

 ٍ ٍ  ولقبه، وكنيته، وطائفة واة عنه، ونقول ُّ ة النُّقاد يف جرحه وتعديله،  من كبار شيوخه و الر َّ عن أئم

ِّقة بذلك، وفيه ذكر ً  وبيان بعض أحواله املتعل ـ فيمن اختلف يف وفاته،  اوفاته، مع بيان األقوال ـ غالب

اجم رواية أو روايات أنكرأو كنيته، أو نسبه، أو  َّ د هبانسبته، ويف بعض الرت َّ  .ت عىل املرتجم له، أو تفر

ا يف  َّ ً منهجه يف ذلك حيث ) تقريب التَّهذيب (أم نا ِّ فقد قام احلافظ باختصار هذه املعلومات، مبي

ٍ « -:قال ِّ شخص منهم بحكم ّ  أحكم عىل كل ، بأخلص بهما قيل فيه، وأعدل ما وصف  يشمل أصح

ٍ عبارة ّ ترمجة ٍ  ، وأخلص إشارة، بحيث ال تزيد كل ٍ  عىل سطر ً  واحد ، جيمع اسم الرجل واسم أبيه  اغالب

ه ِّ َّ صفته  ،وجد ومنتهى أشهر نسبته و نسبه، وكنيته ولقبه، مع ضبط ما يشكل من ذلك باحلروف، ثم

 ٍ ٍ  التي خيتص هبا من جرح َّ التَّعريف بعرص أو تعديل ٍ منهم، بحيث يكون ، ثم ِّ راو ً كل مقام ما  قائام

 َّ واة عنه ، إال ُّ  .)١(» من ال يؤمن لبسهحذفته من ذكر شيوخه والر

َّ قال واة يف الكتاب ومراتبهم ،ثم ُّ َّ ذكر طبقات الر وذكرت وفاة من عرفت سنة وفاته منهم « -:ثم

ّ راوقد اكت... ل اسم كل َّ ٍ فيت بالرقم عىل أو ة ، إشارةً و َّ  .)٢(»إىل من أخرج حديثه من األئم
 :ويمكن إيضاح ما سبق من خالل اجلوانب اآلتية 

مجة اسم املرتجم واسم أبيه، ومنتهى أشهر نسبه ونسبته، وكنيته ولقبه، فإذا  - ١ َّ أثبت احلافظ يف الرت
فرغ من ذلك ذكر من عرف اسمه واسم أبيه، فإذا فرغ منهم ذكر من عرف اسمه مع نسبته، فإذا 

ن يروي َّ َّ يعرف بحاله فرغ ذكر من عرف باسمه فقط، وعم أبيه وإذا كان يف اسمه أو اسم . ، ثم
ح أحيانً  ِّ ٌ ذكره، ويرج ح عنده، وهذا من حيث  اخالف َّ ولكنَّه يرتجم له يف املوضع الذي يرتج

 .الغالب 

   
 ) .٧٣(تقريب التَّهذيب )   ١(

 ) .٧٥(املصدر السابق )   ٢(
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َّتي يغلب عىل األسامء التَّكنِّي هبا، مع التَّنبيه عىل ذلك       ه حذف الكنى ال َّ ن َ  .كام أ

ٍ  ،شكل من أسامء املرتمجنياحلاجة إىل ضبط ما ي مع  - ٢ ل يف كثري َّ من  قام احلافظ بضبط االسم األو

بط  َّ  .املواضع فاستغنى بذلك عن إعادة الض

٣ -   ّ ّ حرص احلافظ املز واة عنه،  -رمحه اهللا–ي ُّ يف هتذيب الكامل عىل استيعاب شيوخ املرتجم والر

ً  ،واقترص ابن حجر يف هتذيب التَّهذيب عىل األشهر، واألحفظ ا يف ، واواملعروف منهم غالب َّ أم

 ً تَّة إىل اثنتي عرشة طبقة، االتَّقريب فحذفهم مجيع ِّ ، واستغنى بتقسيم رجال أصحاب الكتب الس

واة عنه ُّ َّ حذفه من شيوخه والر  .للتَّعريف بعرص املرتجم عام

َّذي عاش فيه، وحرصحرص ابن حجر رمحه اهللا عىل حتديد طبقة املرتجم وال - ٤ من ال َّ ً  ز عىل  اأيض

ذكر سنة وفاته إن عرف ذلك، ويذكر اخلالف إن وجد، ويذكر يف أحيان كثرية سنوات عمره، 

 .فيعرف منه تاريخ والدته، ويشري يف ذلك إىل اخلالف إن وجد 

ة،        َّ ُ األدبي ائعة ملكتُه َّ ة الر َّ ورة الفذ َّ وقد أسعف احلافظ ابن حجر عىل إخراج هذا الكتاب هبذه الص

ٍ وطول ب َّ له صياغة العبارات املعربة عن املعاين الكثرية بألفاظ ُّغة مما يرس  اعه يف معرفة الل

ٍ )١(وجيزة ُ  ، وافية َ احلافظ ّ بقوله بالغرض، وقد وصف الكتاب خاوي َّ وهو عجيب الوضع « -:الس

طر َّ مجة عىل الس َّ اوي، وأشهر ،يشتمل عىل رجال هتذيب الكامل ال تزيد الرت َّ  يشتمل عىل اسم الر

 ٍ  . )٢(»من ذلك باحلرف نسبه وصفته من القبول وعدمه، وبيان طبقته مع ضبط ما حيتاج إىل ضبط

 

 

 

 
  

   
ة يف كتابه فتح الباري( رسالة  :  انظر)   ١( َّ غوي ُّ ّ )جهود ابن حجر الل ّ قائد املصباحي كتور أمحد عيل ُّ   .، يف جامعة أم القرى للد

)٢   ( ّ خاوي َّ رر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر للس ُّ  ) .٢/٦٨٣(اجلواهر والد
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 َّ ّ  هقال ،الوضعف تقريب التَّهذيب وهو عجيب احلافظ ابن حجر أل خاوي َّ ، كام سبق تلميذه الس

 ٌ ٌ لتهذيب التَّهذيب وخمترص ٌ  وهو جتريد اوي  وملخص َّ منه، فيكون اعتامد ابن حجر يف احلكم عىل الر

ام هو من التَّهذيب كام سبق، وقد قم ً يف التَّقريب إنَّ ُ بقراءة هتذيب التَّهذيب مرار ً  ات له باختيار  مقارنة

 ً ة َّ اوي يف التَّقريب، فوجدت هلذا اجلبل منهجي َّ ردةً  ابن حجر يف احلكم عىل الر ، بل إن  مطَّ َّ َّ أن ختتل قل

اجم  َّ ه واحد يف أغلب الرت َ س َ  .نف

اجم، يكاد أن يست َّ بط نوإذا أدام القارئ النَّظر يف التَّهذيب وتقريبه، وقارن بينهام يف كثري من الرت

مجة يف هتذيب التَّهذيب قول ابن حجر يف َّ اوي واختياره يف التَّقريب من خالل قراءة الرت َّ  . الر

ردة للحافظ ابن حجر  َّة املطَّ يف ويف هذا املبحث اقترصت عىل ثالثة جوانب من هذه املنهجي

ٍ  اتقريبه، وما يزال الباب مرشعً   .  أكثر حول التَّقريب ومنهج صاحبه فيه  لدراسات

 َّ ٌ فإن كان ثم ، والصارم قد ينبو، وليس من وفال أحد يسلم من الوهم، واجلواد قد يكب ملحوظات

ُّع أوهام أويل العلم والفضل  يعة تتب َّ ليمة، وال من أخالق طالبي علوم الرش َّ باع الس شيم أصحاب الطِّ

 َّ ِّ أخطائهم، إذ العصمة ال تكون إال ، خطئهم ملن عصمه اهللا، والكبار قد غلب صواهبم عىل وتقيص

 ً َّ كتاب  .بعد كتابه  اوأبى اهللا أن يتم
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 ٌ ة ارتباط َّ َّ ثم ُ أن اوي  من خالل البحث وجدت َّ حه )صدوق(بني قول أيب حاتم يف الر ِّ ، وبني ما يرج

 َّ ُ أسمع من بعض أهل التَّخصص مثل هذا، إال ِّ مل أقف عىل ذلك ابن حجر يف التَّقريب، وكنت  أين

 ً ر َّ ً حمر  . اا مكتوب

ّ وابن حجر، وبيان منهجهام يف  هبي َّ َّ البحث هو دراسة موازنة بني قويل احلافظني الذ وحيث إن

ّ هلؤالء وجعل ابن حجر هلم يف مرتبة صدهؤالء  هبي َّ واة، وسبب توثيق الذ ُّ ُ الر وق، فقد عكفت

 ً ُّع ً وتتب ٍ قال فيه أبو حاتم ااستقراء ّ راو  . له باختيار ابن حجر يف التَّقريب مقارنةً  ،»صدوق« -:لكل

  - :وكانت النَّتيجة كالتَّايل

َّذين قال فيهم أبو حاتم واة ال ُّ ٍ  )٣١٥(من خالل هتذيب التَّهذيب بلغ  »صدوق« -:عدد الر ، راو

ٍ  )١٧٩(وعدد من وافق فيهم ابن حجر أبا حاتم بلغ   - :، أي أكثر من النِّصف وهم كالتَّايلراو

 

اويـــــــــم الـــــــــاس م َّ  ذيبـــــب التَّهــتقري ر

 )٥ ( برقم )٧٧( . أمحد بن األزهر ١

 )١٧(برقم  )٧٨( . أمحد بن أيب بكر بن احلارث ٢

٣  ّ نَاب املصييص َ  )٢٠(برقم  )٧٨( . أمحد بن ج

٤  ّ  )٤٦(برقم  )٨٠( .أمحد بن شبيب احلبطي

محن بن بكار ٥ َّ  )٦٥(برقم  )٨١( . أمحد بن عبد الر

محن بن عبد اهللا ٦ َّ  )٦٦(برقم  )٨١( . أمحد بن عبد الر

محن بن وهب ٧ َّ  )٦٧(برقم  )٨٢( . أمحد بن عبد الر

ّ  أمحد بن ٨  )٧٦(برقم  )٨٢( . عبيد اهللا بن سهيل الغداين
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٩  ّ ل احلفري َّ  )١٠٩(برقم  )٨٤( .أمحد بن املفض

 )١١٢(برقم  )٨٥( . أمحد بن منصور بن راشد ١٠

١١  ّ ميل َّ  )١٢٢(برقم  )٨٥( . أمحد بن هاشم الر

عة ١٢ ْ م َ  )١٣٨ ( برقم )٨٧( .  أبان بن ص

١٣  ّ  )١٤٥(برقم  )٨٧( . إبراهيم بن إسحاق البناين

١٤  ّ ميل َّ  )١٦٧(برقم  )٨٩( . إبراهيم بن محزة الر

د بن أيب شيبة ١٥ َّ  )٢٠٠(برقم  )٩١( إبراهيم بن أيب بكر عبد اهللا بن حمم

١٦  ّ افعي َّ د بن العباس الش َّ   )٢٣٥(برقم  )٩٣( . إبراهيم بن حمم

١٧  ّ د بن يوسف الفريايب َّ  )٢٤٢(برقم  )٩٣( . إبراهيم بن حمم

١٨   ّ  )٢٥٠(برقم  )٩٤( .إبراهيم بن مروان الطَّاطري

١٩  ّ  )١٥٣(برقم  )٩٤( . إبراهيم بن املنذر احلزامي

اب  ٢٠ ّ و َ صــدوق ربـــام « )٢٨٩(بــرقم)٩٦( .األحوص بن ج

َّان» وهم ام وهم«: قال ابن حب َّ  »رب

 )٣٧٢(برقم  )١٠٢( . إسحاق بن عمر بن سليط ٢١

  )٣٧٥(برقم  )١٠٢( . إسحاق بن بن عيسى بن نجيح ٢٢

 )٣٨٩(  برقم )١٠٣( . إسحاق بن وهب العالَّف ٢٣

  )٤٢٤(برقم  )١٠٦( . إسامعيل بن أيب احلارث أسد بن شاهني ٢٤

 )٤٢٩(برقم  )١٠٦(   . إسامعيل بن هبرام بن حييى ٢٥

٢٦  ّ ْدري ب َ  )٤٥٦(برقم  )١٠٨( . إسامعيل بن عبد اهللا بن خالد الع

 »صدوق وقد خيطئ« )٤٩١(برقم)١١٠( . قعنبإسامعيل بن مسلمة بن  ٢٧

د  ٢٨ َّ  )٧٤٥(برقم  )١٢٧( .بكر بن عبد الوهاب بن حمم

د العابد ٢٩ َّ  »صدوق زاهد خيطئ« )٨٢٩(برقم)١٣٣( . ثابت بن حمم

٣٠  ّ  )٩٤٨(  برقم )١٤١( . جعفر بن عون بن جعفر املخزومي
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٣١  ّ  )١٠٥٠(برقم)١٤٨( . احلارث بن منصور الواسطي

 »هيم صدوق« 

٣٢  ّ  »صدوق خيطئ« )١٢١٤(برقم  )١٥٨( . احلسن بن برش بن سلم اهلمداين

٣٣  ّ ار البغوي ّ  )١٢٤٧(برقم  )١٦١( . احلسن بن سو

٣٤  ّ  )١٢٥٥(برقم ) ١٦٢( . احلسن بن عرفة العبدي

٣٥  ّ  )١٢٥٧(برقم  )١٦٢( . احلسن بن عطية القريش

٣٦  ّ  )١٢٧٨(برقم  )١٦٣( . احلسن بن قزعة اهلاشمي

٣٧   ّ  )١٢٩٠(برقم  )١٦٤( . احلسن بن حييى بن اجلعد العبدي

 )١٣١٥(برقم  )١٦٦( . احلسني بن احلسن بن حرب ٣٨

 يف»صـدوق« )١٣٢٣(برقم)١٦٦( . احلسني بن سلمة بن إسامعيل ٣٩

 )٣/٥٤(اجلرح 

٤٠  ّ  )١٣٤٠(برقم  )١٦٨( . احلسني بن عيسى بن محران الطائي

د  ٤١ َّ ّ احلسني بن حمم عدي ّ  )١٣٤٤(برقم  )١٦٨( . بن أيوب الس

٤٢  ّ د بن شيبة الواسطي َّ  )١٣٤٩(برقم  )١٦٨( . احلسني بن حمم

٤٣   ّ ّ املهرقاين ازي َّ  )١٤١٥(برقم  )١٧٢( . حفص بن عمر الر

٤٤  ّ امي َّ عدة الس ْ س َ   )١٥٥٩(برقم  )١٨٢( . محيد بن م

 )١٥٨٥(برقم  )١٨٤(  . حنظلة بن عمرو بن حنظلة ٤٥

٤٦  ّ داش املهلبي ِ  »صدوق خيطئ« )١٦٢٣(برقم)١٨٧( . خالد بن خ

٤٧   ّ  )١٦٨٦(برقم)١٩١( . خالد بن يزيد بن زياد األسدي

 »صدوق مقرئ له أوهام« 

٤٨  ّ  »صدوق هيم«  )١٨١٥(برقم)٢٠٠( . داود بن منصور النَّسائي

٤٩  ّ  )١٨٥٥(برقم  )٢٠٤( . راشد بن سعيد القريش

بيع بن أنس  ٥٠ َّ ّ الر  »صدوق له أوهام«  )١٨٨٢(برقم)٢٠٥( .  البكري
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٥١  ّ ندي النَّيسابوري ِّ  )١٩٢٥(برقم  )٢٠٨(  . رجاء بن الس

٥٢  ّ  )١٩٦٣(برقم  )٢١١( . روح بن عبد املؤمن اهلمداين

٥٣  ّ  )٢١٥٥(برقم  )٢٢٤( . زيد بن املبارك الصنعاين

 )٢٢٧٢(برقم)٢٣٣( .  سعيد بن أوس بن ثابت ٥٤

 »صدوق له أوهام« 

٥٥  ّ  )٢٣٤٢(برقم  )٢٣٨( . سعيد بن عبد اجلبار القريش

٥٦  ّ كن بن إسامعيل األنصاري َّ  )٢٤٥٩(برقم  )٢٤٥(  . الس

٥٧  ّ َّان األزدي  )٢٥٤٧(برقم)٢٥٠( .سليامن بن حي

 »صدوق خيطئ«  

 )٢٥٨٣(برقم  )٢٥٢( . سليامن بن عبد اجلبار اخلياط ٥٨

ّ سليامن بن عبيد  ٥٩  )٢٥٩٠(برقم  )٢٥٣( . اهللا الغيالين

٦٠  ّ  )٢٥٩١(برقم)٢٥٣( . سليامن بن عبيد اهللا األنصاري

 » ّ  »صدوق ليس بالقوي

٦١  ّ ازي َّ  )٢٦٥٧(برقم  )٢٥٧( . سهل بن زنجلة الر

٦٢  ّ بعي ِّ  )٢٦٨٦(برقم)٢٥٩( . سوار بن عامرة الر

 »صدوق ربام خالف« 

٦٣  ّ ري ْ ذ ُ الَمة بن برش الع َ  )٢٧١٢(برقم  )٢٦١( .س

 )٢٧٢١(برقم  )٢٦٢( . سيدان بن مضارب ٦٤

٦٥  ّ  )٢٧٧٦(برقم  )٢٦٥( . رشيح بن مسلمة التَّنوخي

٦٦  ّ ّ النَّمريي  )٢٨٧٩(برقم  )٢٧٣( . صالح بن عدي

٦٧  ّ لمي ّ  )٢٨٨٨(برقم  )٢٧٤( . صالح بن مسامر الس

٦٨  ّ باح بن حمارب التَّيمي َّ  )٢٨٩٧(برقم)٢٧٤( . الص

 »صدوق ربام خالف« 
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٦٩  ّ حاك بن عثامن احلزامي َّ   )٢٩٧٣(برقم  )٢٧٩( . الض

 )٢٩٨٢(برقم)٢٨٠( . رضار بن رصد الطَّحان ٧٠

 »صدوق له أوهام وخطأ« 

٧١  ّ امم بن إسامعيل املرادي ِ  )٢٩٨٥(برقم)٢٨٠( . ض

 »صدوق ربام أخطأ« 

٧٢  ّ   )٣٠٤٠(برقم  )٢٨٣( . طلق بن حبيب العنـزي

ّ عاصم  ٧٣   )٣٠٧٣(برقم  )٢٨٦( . بن عمرو البجيل

قان ٧٤ ِ ر ْ ب ِّ  )٣١٦٣(برقم  )٢٩٢( . عباس بن جعفر بن عبد اهللا بن الز

٧٥  ّ ري ْ ذ ُ  )٣١٩٢(برقم  )٢٩٤( . العباس بن الوليد بن مزيد الع

٧٦  ّ  )٣٢٠٣(برقم  )٢٩٥( . عبد اهللا بن أمحد بن بشري البهراين

٧٧  ّ  )٣٢٨٠(برقم  )٣٠٠( . عبد اهللا بن احلكم القطواين

٧٨  ّ  )٣٤٠٤(برقم  )٣٠٩( . عبد اهللا بن عامر بن زرارة احلرضمي

٧٩  ّ د بن أبان األموي َّ  )٣٤٩٣(برقم  )٣١٥( . عبد اهللا بن عمر بن حمم

٨٠  ّ زين املخزومي َ  )٣٥١٠(برقم  )٣١٦( . عبد اهللا بن عمران بن ر

٨١  ّ ّ األسدي  )٣٥١١(برقم  )٣١٦( . عبد اهللا بن عمران بن أيب عيل

ّ عبد اهللا بن املثنَّ ٨٢  )٣٥٧١(برقم)٣٢٠( . ى بن عبد اهللا األنصاري

 »صدوق كثري الغلط« 

٨٣  ّ د الياممي َّ  )٣٦٠٣(برقم  )٣٢٢( . عبد اهللا بن حمم

٨٤  ّ  )٣٦٩٩(برقم  )٣٢٩( . عبد اهللا بن حييى بن أيب كثري الياممي

٨٥  ّ  )٣٧٣٦(برقم  )٣٣١( . عبد األعىل بن القاسم اهلمداين

٨٦  ّ مجي ّ  )٣٧٦٦(برقم  )٣٣٣( . عبد احلميد بن صالح الرب

٨٧  ّ محن بن سالَّم اجلمحي َّ  )٣٨٩٠(برقم  )٣٤٢( . عبد الر

٨٨   ّ محن بن صالح األزدي َّ  )٣٨٩٨(برقم  )٣٤٣( . عبد الر
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٨٩  ّ محن بن عبيد اهللا بن حكيم األسدي َّ   )٣٩٣٩(برقم  )٣٤٦( . عبد الر

ّ عبد  ٩٠ ي ُّ محن بن مقاتل التَّسرت َّ  )٤٠١٦(برقم  )٣٥١( . الر

محن بن النُّعامن بن معبد ٩١ َّ  )٤٠٢٩(برقم)٣٥٢( . عبد الر

 »صدوق ربام غلط« 

محن بن يونس بن هاشم املستميل ٩٢ َّ  )٤٠٤٨(برقم  )٣٥٣( . عبد الر

٩٣  ّ مشقي ِّ اق بن عمر بن مسلم الد َّ ز َّ  )٤٠٦١(برقم  )٣٥٤( . عبد الر

٩٤  ّ الم بن عتيق العنيس َّ  )٤٠٧٤(برقم  )٣٥٥( . عبد الس

٩٥  ّ الم بن مطهر األزدي َّ  )٤٠٧٥(برقم  )٣٥٥( . عبد الس

٩٦  ّ  )٤٠٩٠(برقم  )٣٥٦( . عبد العزيز بن اخلطاب الكويف

٩٧   ّ  )٤١٢٧(برقم  )٣٥٩( . عبد العزيز بن منيب املروزي

٩٨  ّ ائي  )٤١٣٠(برقم)٣٥٩( . عبد العزيز بن حييى بن يوسف البكَّ

 »صدوق ربام وهم« 

مدبن عبد الوارث ٩٩ َّ  )٤٢٥٢(برقم  )٣٦٧( . عبد الوارث بن عبد الص

١٠٠  ّ  )٤٢٧٠(برقم  )٣٦٩( .عبدة بن سليامن املروزي

١٠١  ّ حيم املروزي َّ  )٤٢٧٣(برقم  )٣٦٩( . عبدة بن عبد الر

يقيب ١٠٢ َ ع ُ  )٤٣٤٣(برقم  )٣٧٤( . عبيد اهللا بن املغرية بن م

١٠٣  ّ  )٤٣٥٧(برقم  )٣٧٦( .عبيد بن آدم العسقالين

ير املعلم ١٠٤ َّ ّ الرض  )٤٣٨٤(برقم  )٣٧٧( . عبيد بن عقيل البرصي

١٠٥  ّ  )٤٣٩٨(برقم  )٣٧٨( . عبيد بن هشام احللبي

١٠٦  ّ اين َّ محن احلر َّ ن بن عبد الر َّ  )٤٤٩٤(برقم  )٣٨٥( . عثام

١٠٧  َّ ّ عطي  )٤٦١٥(برقم  )٣٩٣( . ة بن احلارث اهلمداين

١٠٨  ّ ر العجيل َّ  )٤٦٧٢(برقم)٣٩٦( . عكرمة بن عام

 »صدوق يغلط« 
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١٠٩  ّ ّ بن إسحاق بن مسلم احلنظيل  )٤٦٨٨(برقم  )٣٩٨( . عيل

١١٠  ّ د الطَّائي َّ ّ بن حرب بن حمم  )٤٧٠١(برقم  )٣٩٩( . عيل

١١١  ّ ّ بن احلسني بن إبراهيم العامري  )٤٧١٣(برقم  )٤٠٠( . عيل

١١٢  ّ ّ عيل رمهي ِّ   )٤٧١٦(برقم  )٤٠٠( . بن احلسني بن مطر الد

١١٣  ّ ّ بن سعيد بن مرسوق الكندي  )٤٧٣٨(برقم  )٤٠١( . عيل

١١٤  ّ ميل َّ ّ بن سهل بن قادم الر  )٤٧٤١(برقم  )٤٠٢( . عيل

١١٥  ّ د املخزومي َّ محن بن حمم َّ ّ بن عبد الر  )٤٧٦٥(برقم  )٤٠٣( . عيل

١١٦  ّ ر بن نرص السعدي َّ  )٤٨٣٤(برقم  )٤٠٨( . عام

ار ١١٧ َّ محن بن قيس األب َّ  )٤٩٣٧(برقم  )٤١٥( . عمر بن عبد الر

١١٨  ّ  )٤٩٤٦(برقم  )٤١٥( . عمر بن عثامن بن عاصم الواسطي

 )٥٠١٤(برقم  )٤٢٠( . عمرو بن محَّاد بن طلحة القنَّاد ١١٩

ّ امعمرو بن عث ١٢٠  )٥٠٧٣(برقم  )٤٢٤( . ن بن سعيد القريش

ّ عمرو  ١٢١ مي ْ ر َ  )٥١٤١(برقم  )٤٢٨( . بن يزيد اجل

١٢٢  ّ يثي َّ از الل َّ  )٥١٧٢(برقم  )٤٣٠( . عمران بن موسى القز

١٢٣  ّ عريي َّ  )٥٢٨٤(برقم)٤٣٨( . عيسى بن إبراهيم الش

 »صدوق ربام وهم« 

شن ١٢٤ ْ و َ محن بن ج َّ   )٥٣٤٣(برقم  )٤٤١( . عيينة بن عبد الر

١٢٥  ّ طَّاف القطان البرصي ُ  )٥٣٤٦(برقم  )٤٤٢( . غالب بن خ

١٢٦  ّ راء الكندي َغْ  )٥٣٩٠(برقم  )٤٤٥( . فروة بن أيب امل

١٢٧  ّ الة بن الفضل التَّميمي َ  )٥٣٩٦(برقم)٤٤٥( . فَض

 »صدوق ربام أخطأ« 

 )٥٤٠٣(برقم  )٤٤٦( . الفضل بن سهل بن إبراهيم األعرج ١٢٨

١٢٩  ّ الم بن مسكني األزدي َ  )٥٤٦٣(برقم  )٤٥٠( . القاسم بن س
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١٣٠  ّ د بن إبراهيم بن سليامن األسباطي َّ   )٥٦٩٤(برقم  )٤٦٥( . حمم

١٣١  ّ ران األزدي ْ د ُ د بن إبراهيم بن ص َّ   )٥٦٩٥(برقم  )٤٦٥( . حمم

١٣٢  ّ د بن آدم بن سليامن اجلهني َّ  )٥٧١٩(برقم  )٤٦٧( . حمم

١٣٣  ّ ي الواسطي َ رت ْ َخ د بن إسامعيل بن الب َّ  )٥٧٢٩(برقم  )٤٦٨( . حمم

١٣٤  ّ ازي َّ ار الر ِ د بن إسامعيل بن أيب رض َّ  )٥٧٣٤(برقم  )٤٦٨( . حمم

اوي ١٣٥ َّ د بن أمية بن آدم الس َّ  )٥٧٤٩(برقم  )٤٦٩( . حمم

د بن بكار بن بالل العاميل  ١٣٦ َّ  )٥٧٥٧(برقم  )٤٦٩( .حمم

١٣٧  ّ ري املحاريب َ ُج د بن جابر ب َّ  )٥٧٧٦(برقم  )٤٧١( . حمم

د بن حرب  ١٣٨ َّ ّ حمم ّ النِّشائي  )٥٨٠٤(برقم  )٤٧٣( . الواسطي

١٣٩  ّ د بن احلسني بن إبراهيم العامري َّ  )٥٨٢١(برقم  )٤٧٤( . حمم

١٤٠  ّ ر العسقالين َّ د بن خلف بن عام َّ   )٥٨٥٩(برقم  )٤٧٧( . حمم

١٤١  ّ ار بن راشد األزدي َّ د بن سو َّ  )٥٩٤٠(برقم)٤٨٢( . حمم

 »صدوق يغرب« 

١٤٢  ّ ْالين احلميص ب ُ د بن صدقة اجل َّ  )٥٩٦٧(برقم  )٤٨٤( .حمم

١٤٣  ّ ي َّ ّ أبو يعىل التَّوز لت البرصي َّ د بن الص َّ  )٥٩٧١(برقم)٤٨٤( . حمم

 »صدوق هيم« 

١٤٤  ّ نَائي ُ د بن عباد اهل َّ ّ  حمم  )٥٩٩٦(برقم  )٤٨٦( . البرصي

١٤٥  ّ ازوي َّ د بن عبد اهللا بن أيب جعفر الر َّ  )٦٠٠٧(برقم  )٤٨٧( . حمم

١٤٦  ّ د بن عبد اهللا بن سابور الواسطي َّ  )٦٠٢١(برقم  )٤٨٨( . حمم

١٤٧  ّ قيقي َّ ّ الد د بن عبد امللك بن مروان الواسطي َّ  )٦١٠١(برقم  )٤٩٤(  حمم

١٤٨  ّ مي َّ ّ بن عطاء املقد د بن عمر بن عيل َّ  )٦١٧١(برقم  )٤٩٨(  . حمم

محن بن ١٤٩ َّ د بن عبدالر َّ د بن عمران بن حمم َّ  )٦١٩٧(برقم  )٥٠٠( . أيب ليىل حمم

١٥٠  ّ اس أبو هريرة الصرييف ّ البرصي َ ر ِ د بن ف َّ  )٦٢١٨(برقم  )٥٠١( . حمم
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١٥١  ّ د بن مرزوق الباهيل َّ د بن حمم َّ  )٦٢٧١(برقم)٥٠٥( . حمم

 »صدوق له أوهام« 

١٥٢  ّ لول احلميص ْ ُ ى بن هب َّ صف ُ د بن م َّ  )٦٣٠٤(برقم)٥٠٧( . حمم

 »صدوق له أوهام« 

١٥٣  ّ ْعي القييس ب ِ مر بن ر ْ ع َ د بن م َّ  )٦٣١٣(برقم  )٥٠٨( . حمم

١٥٤  ّ د بن موسى بن أيب نُعيم الواسطي َّ  )٦٣٣٧(برقم  )٥٠٩( . حمم

مينة ١٥٥ َ د بن حييى بن أيب س َّ  )٦٣٨٦(برقم  )٥١٢( . حمم

١٥٦  ّ فاطي ْ د بن يزيد بن عبد امللك األس َّ  )٦٤٠٠(برقم  )٥١٤( . حمم

ّ خملد بن يزيد  ١٥٧  )٦٥٤٠(برقم)٥٢٤( . القريش

 »صدوق له أوهام« 

١٥٨  ُّ ّ موسى بن أي  )٦٩٤٧(برقم  )٥٥٠( . وب بن عيسى النَّصيبي

١٥٩  ّ محن بن زياد احللبي َّ  )٦٩٨٦(برقم  )٥٥٢( . موسى بن عبد الر

١٦٠  ّ بعي العجيل ِّ ل بن إهاب الر ِّ م َ ؤ ُ  )٧٠٣٠(برقم  )٥٥٥( . م

ئيميمون بن موسى ويقال ابن عبد  ١٦١ َ ََر محن امل َّ  )٧٠٥٠(برقم  )٥٥٦(  الر

١٦٢  ّ د اهلمداين َّ  )٧٢٢١(برقم  )٥٦٨( . هارون بن إسحاق بن حمم

١٦٣  ّ رقاء التَّغلبي َّ  )٧٢٢٦(برقم  )٥٦٨(  هارون بن زيد بن أيب الز

١٦٤  ّ لْحي ّ الطَّ  )٧٢٣٢(برقم  )٥٦٨(  هارون بن صالح بن إبراهيم التَّيمي

د بن ١٦٥ َّ ّ  هارون بن حمم  )٧٢٣٨(برقم  )٥٦٩( . بكار العاميل

١٦٦  ّ  )٧٢٤١(برقم  )٥٦٩( . هارون بن معاوية بن عبد اهللا األشعري

 )٧٢٩١(برقم  )٥٧٢( . هشام بن خالد بن زيد بن مروان األزرق ١٦٧

ر بن نُصري ١٦٨ َّ  )٧٣٠٣(برقم  )٥٧٣( . هشام بن عام

١٦٩  ّ َّقفي ذة بن خليفة بن عبد اهللا الث ْ و َ  )٧٣٢٧(برقم  )٥٧٥(  . ه

١٧٠  ّ َّ بن خارجة املروذي  )٧٣٦٤(برقم  )٥٧٧( .اهليثم
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اظي ١٧١ َ ح ُ  )٧٥٦٨(برقم  )٥٩١( . حييى بن صالح الو

١٧٢  ّ بيد البهراين ُ  )٧٦٠٠(برقم  )٥٩٤( . حييى بن ع

١٧٣  ّ  )٧٧٨٤(برقم  )٦٠٥( . يزيد بن مهران األسدي

١٧٤  ّ  )٧٨١٣(برقم  )٦٠٧(  يعقوب بن إسحاق بن زيد احلرضمي

١٧٥  ّ  )٧٨٣٠(برقم  )٦٠٨( . يعقوب بن ماهان البغدادي

١٧٦  ّ  )٧٨٣٧(برقم  )٦٠٩( . يعقوب بن أيب يعقوب املدين

ان ١٧٧ َّ  )٧٨٨٧(برقم  )٦١٢( . يوسف بن موسى بن راشد القط

ّ رتيوسف بن موسى التَّس ١٧٨  )٧٨٨٨(برقم  )٦١٢( . ي

١٧٩  ّ بيعي َّ  )٧٨٩٩(برقم)٦١٣( . يوسف بن أيب إسحاق الس

 »صدوق هيم قليالً « 

 

ا من قال فيه أبو حاتم) صدوق( وقد اقترصت هنا عىل لفظة  َّ ووافقه ابن » ال بأس به« -:أم

ً  »صدوق« -:حجر يف التَّقريب بلفظه أو قال ً فقد بلغوا مخسني راوي فيكون املجموع قرابة  اا تقريب

)٢٣٠(  ٍ  .راو
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 ً سالة، وجدنا عدد ِّ َّ  ايف هذه الر ِّقهم إال واة مل يوث ُّ ْ من الر ان يف ثقاته، ورس َّ م ابن حجر يف  ابن حب

َّ  ،»مقبول«تقريبه أن يقول فيهم  ٍّ  أنَّ إال  .»صدوق« - :منهم ه هنا قال يف كل

ع التّهذيب ُّ َّ  ،وبعد تتب قه إال ِّ َّ من مل يوث ٌ نجد أن ان ومل يرد فيه جرح َّ ، وقال فيهم ابن حجر يف  ابن حب

هم  ،»مقبول « - :التَّقريب ُ ٍ  )٦٠٠(قد بلغ عدد  .راو

 َّ م َ َّ أ ِّقهم إال ٌ ا من مل يوث َّان، ومل يرد فيهم جرح البتَّة، وجعلهم ابن حجر يف مرتبة صدوق يف   ابن حب

 - :ومن أمثلتهم ،التَّقريب فقد بلغوا العرشات

 

 التَّقريب التَّهذيب االسم 

ّ أ ١ ّ بن عبيد األنصاري  )٥١٥(برقم  )١٢(  )١/٣٠٢( .سيد بن عيل

٢  ّ َيك الكويف ل ُ َغر بن س  )٥٤٠(برقم  )١١٤( )١/٣١٨( .األ

امي ٣ َّ ّ الش  )٦٠٣(برقم  )١١٧( )١/٣٤٧( . أيوب بن بشري العجيل

٤  ّ بي ّ ة الكل َّ  )٦٩٩(برقم  )١٢٤( )١/٣٩٩( . برش بن قر

٥  ّ  )١٢٤٩(برقم  )١٦١( )٢/٢٤٧( . احلسن بن شوكر البغدادي

٦  ّ د بن عبد اهللا املدين َّ كيم بن حمم ُ  )١٤٨٦(برقم  )١٧٧( )٢/٣٩٠( . ح

د بن قديد ٧ َّ  )١٥٩١(برقم  )١٤٨( )٣/٥٧( . حوثرة بن حمم

٨  ّ  )١٦٣٧(برقم  )١٨٨( )٣/٨١( . خالد بن سارة املخزومي

ّ خالد بن   ٩  )١٦٩٠(برقم  )١٩١( )٣/١١٠( . يزيد بن معاوية األموي

١٠  ّ  )١٧٤٥(برقم  )١٩٥( )٣/١٣٩( . خليفة بن صاعد األشجعي

١١  ّ يثي َّ   )١٧٨١(رقم )١٩٨( )٣/١٥٨( . داود بن خالد الل



  َّ  ال 
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١٢  ّ  )١٨١٢(برقم  )٢٠٠( )٣/١٧٤( . داود بن خمراق الفريايب

١٣  ّ ومي ُّ  )٢٠٨٤(برقم  )٢٢٠( )٣/٣٢٢( . زياد بن صيفي الر

١٤  ّ  )٢٤٧٢(برقم  )٢٤٦( )٤/١١٨( . سلم بن قتيبة الباهيل

١٥  ّ مشقي ِّ ّ الد َّار األموي  )٢٧٢٠(برقم  )٢٦٢( )٤/٢٥٧( . سي

١٦  ّ  )٢٧٥٨(برقم  )٢٦٤( )٤/٢٧٩( . شداد بن معقل الكويف

١٧  ّ  )٢٧٦٣(برقم  )٢٦٥( )٤/٢٨١( . رشاحيل بن يزيد املعافري

ّ شفيق بن ثور  ١٨ دويس َّ  )٢٨١٥(برقم  )٢٨٦( )٤/٣١٦( . بن عفري الس

 )٢٩٥٥(برقم  )٢٧٨( )٤/٣٨٥( . صهيب موىل العباس ١٩

٢٠  ّ َّقفي  )٣٠٥٩(برقم  )٢٨٥( )٥/٣٧( عاصم بن سفيان بن عبيد اهللا الث

 )٣٢٠٩(برقم  )٢٩٥( )٥/١٢٨( . عبد اهللا بن إسحاق النَّاقد ٢١

 )٣٣١٤(برقم  )٢٩٦( )٥/١٣٠( .عبد اهللا بن أيب أمامة  ٢٢

َغر ٢٣ ن األ َّ  )٣٣٦٣(برقم  )٣٠٦( )٥/٢١٢(  . عبد اهللا بن سلام

٢٤  ّ  )٦٥٠١(برقم  )٥٢١(  )١٠/٥١( . حمرز بن سلمة العدين

 

 ً واة أو وجد قرينة ُّ ات هؤالء الر َّ َّ ابن حجر سرب رواي ٍ جعلته يف مرتبة صدوق،  ولعل ِّ راو يف كل

ة  َ د ِ ٍ عىل ح ّ راو  .وهذه حتتاج إىل دراسة كل

 ُ ن أعجب ما وقفت ِ ه قاهلا يف عبد العزيز ) مقبول( عليه يف لفظة  وم َّ عند ابن حجر يف التَّقريب أن

ّ ا ّ ، أبو مودود املدين ّ وأمحد  - : )٢(، ويف التَّهذيب)١(بن أيب سليامن اهلذيل َّقه ابن معني وابن املديني وث

 َّ فه إال ِّ ّ وابن نمري وأبو داود، ومل يضع ّ !   الربقي  . )٣(لفتأم

  
  

   
 )٤٠٩٩(برقم ) ٣٥)  (١(

 )٦/٣٠٤: (انظر)   ٢(

 .وما بعدها ) ٤٠(كتاب إمعان النَّظر يف تقريب احلافظ ابن حجر : وانظر   )٣(
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ً إذا مل َّ   جيد ابن حجر يف التَّهذيب قوال اوي إال َّ ِّ  ألحد يف الر ة املتقد َّ فإنَّه خيتار هذا القول  ،منياألئم

ه يف التَّقريب ِّ َّ  ،بنص ً  أن يكون متساإال َّذين ين ،هال واة ال ُّ طبق عليهم هذا وقد بلغ عدد هؤالء الر

ٍ ) ٤٧٧(الوصف   . راو

َّ أنَّه خالف ذلك يف مواضع أخرى   -:ومنها عىل سبيل املثالإال

اويـــــــــال  َّ  اختيار ابن حجر يف التَّقريب التَّهذيب قول اإلمام من خالل ر

١  ِّ ّ إبراهيم بن مهدي املص  )٢٥٦(برقم  )٩٤( مقبول )١/١٤٧(ثقة   : أبوحاتم ييص

محن بن  ٢ َّ إسامعيل بن إبراهيم بن عبدالر

 ّ ّ املدين  أيب ربيعة املخزومي

 )٤١٣(برقم  )١٠٥( مقبول )١/٢٣٨(  ثقة: أبو داود

محن بن  ٣ َّ عمرو حصني بن عبد الر

 ّ  األشهيل

 »احلديث حسن«: أبو داود 

)٢/٣٢٨( 

 )١٣٦٨(برقم  )١٧٠(»مقبول«

٤  ّ  )١٦٦٤(برقم  )١٩٠( »مقبول« )٣/٩٦(»ثقة«: ابن سعد خالد بن غالَّق القييس

٥   ّ  )٢٠١٩(برقم  )٢١٥( »مقبول« )٣/٢٨٣(ثقة: ابن معني زفر بن وثيمة النرصي

صالح بن قدامة بن إبراهيم  ٦

 ّ  اجلمحي

 ّ  »ليس به بأس«: النَّسائي

)٤/٣٥٠( 

 )٢٨٨٢(برقم  )٢٧٣( »مقبول«

زى ٧ ْ  »شيخ ال بأس به«: أبو حاتم عبد اهللا بن احلارث بن أب

)٥/١٥٦( 

 )٣٢٦١(برقم  )٢٩٩(مقبول

٨  ّ زى اخلزاعي ْ محن بن أب َّ  »حسن احلديث«: أمحد عبد اهللا بن عبد الر

)٥/٢٥٤( 

 )٣٤٢٣(برقم  )٣١٠( »مقبول«

ّ عبد  ٩ حيمي ُّ  برقم )٣٢٦( »مقبول« )٦/٥٠( »ثقة«: ابن معني  اهللا بن النَّعامن الس

)٣٦٦٦ ( 
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نا كثرياً  تأليف ابن حجرمعرفة تاريخ  ُّ  .يف بحثنا هذا  لتقريب التَّهذيب هيم

ِّل آخر ما انتهى إليه يف  جال، أم يوجد من مصنَّفاته األخرى فهل ما ذكره ابن حجر هنا يمث ِّ رأيه يف الر

جال وغريها، هو ما نعتمده ِّ ً  يف الر ر ِّ  .عن التَّقريب  ايف قول ابن حجر إن كان متأخ

 -:واجلواب هنا من جانبني

ل َّ َّ احلافظ ابن حجر فرغ من تأليف  :األو َّ )هـ٨٢٧ ( سنة) تقريب التَّهذيب(أن ، فهذا يعني أن

َّفات ابن حجر  َّ مؤل ة للتَّقريب بعد هذا التَّاريخ هي ما نعتمده يف قوله، ولكن نجد أن النُّسخ اخلطي

 ٌ ٌ  فيها إحلاقات خةٌ  وإضافات َّ ٌ )١(مؤر خ َّ  . )هـ٨٥٠(، وبعضها سنة )هـ٨٤٨(سنة  ، منها ما هو مؤر

 َّ ٍ يف اجلرح والتَّعديل، إال ُّ عىل احتامل ازدياد اطِّالع احلافظ عىل أقوال افهذا يدل َّ ٌ   أهن ِّ  أقوال ال تغري

 ٍ َّق بجرح َّ هذه اإلضافات واإلحلاقات ليس فيها ما يتعل ها أن ِّ ٍ وتعدي من أحكامه، يؤكد ُّ ) ٢(ل ، فقد يدل

 ٍ َّ مزيد أقوال مجة، فلم يكن ثم َّ ِّ  ذلك عىل اعتامده عىل هتذيب التَّهذيب يف األقوال الواردة يف الرت تغري

 . )٣( من أحكامه واجتهاده

َّاين واة يف فتح الباري أو غريه من كتب التَّخريج، قد ال حكم : الث ُّ ٍ من الر ابن حجر عىل راو

ه قرائن ُّ اوي يف التَّقريب، فحكمه يف تلك الكتب قد حتف َّ ً  يعارض حكمه عىل الر  يف قد جتعلها حكام

اوي خاص  َّ ُ  ،بذلك احلديث االر ِّقات، أو كون احلديث ممَّا ي واية ملوافقته الث ِّ ساهل فيه من تأو بتلك الر

ٌ  –فضائل األعامل ونحوها، كصنيع احلافظ يف نتائج األفكار  ر ِّ فحكمه يف هذه الكتب  ، – وهو متأخ

 ً ً ليس حكام اوي  ا عام َّ  .يف الر
   

امة : انظر)   ١( َّ د عو َّ يخ حمم َّ مة تقريب التَّهذيب للش ِّ  ) .٣٦(مقد

ابق )   ٢( َّ  .املصدر الس

ابق ) مصادر الكتاب: (انظر)   ٣( َّ  .يف املبحث الس
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جال، والتي يك ِّ ً بخالف كتب الر اوي حكام َّ ً ون احلكم فيها عىل الر ، هذا إذا عرفنا رأي ابن ا عام

َّ « - :حجر يف مصنَّفاته، حيث قال ح إن َّ َّفايت، الرش عليق، تَّ ، وتغليق ال- أي فتح الباري  –أحسن مؤل

 . )١(»واللِّسان

اوي الواحد اعتمدت تواريخ  َّ ِ احلافظ ابن حجر يف الر َّة يف اختالف قول سائل اجلامعي َّ َّ الر غري أن

 ِّ اجم، واهللا املوف َّ جيح بني أقواله، وهذا ما سأعتمده يف دراسة الرت َّ  .ق مصنَّفاته يف الرت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   
رر    )١( ُّ  ) .١/٣٢٩(اجلواهر والد
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١(  ّ اد بن مسلم املرصي َّ  (*)أمحد بن مح

 ً اوي :أوال َّ  -:التَّعريف بالر

، صدوق،  ّ  .) ١(س)  هـ٢٩٦(أمحد بن محَّاد بن مسلم ، أبو جعفر املرصي

 ً ري بــ اوقد بلغ أربع ِّ ّ يف الس هبي َّ ر(وتسعني سنة، لذا وصفه الذ ِّ  .) ٢()باملعم

ب هو وأبوه وأخوه عيسى بن محَّاد بـــ  ِّ ُق بة( ول ْ غ ُ ٍ  - )٣()ز ٍ  بزاي معجمة ٍ  مضمومة  وغني معجمة

 .) ٤(-بعدها باء معجمة بواحدة 

 ٌ ح احلافظ ابن حجر يف هتذيب التَّهذيب أنَّه لقب َّ  . )٥(ألبيهام ورج

د  ِّ ّ ويؤي ـاين َّ ّ الغس يف كتابـه ) هــ٤٩٨ت( ذلك سبب تسمية أبيهام محَّاد بزغبة، يف قصة ذكرها أبو عـيل

حيحني( َّ حابة والتَّابعني يف املسندين الص َّ  .)   ٦()ألقاب الص

ٌ ألبيهام، وهلام من بعده   .فهو لقب

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

     ُّ هبي َّ ا ابن حجر فرم)٧(يف الكاشف مل أجد له رواية يف الكتب التِّسعة، ومل يرمز له الذ َّ ز له ، أم

ً )س( يلة ا، ومل ترد له رواية أيض َّ ّ  ،يف اليوم والل ، كالمها للنَّسائي ّ نهام وال يف خصائص عيل َّ َّذين ضم الل

 ً  . )٨(يف تقريبه) س(رمز  اابن حجر مجيع

   
 ١٣(، سـري أعـالم النُّـبالء )١/٢٩٦(، هتـذيب الكـامل )٤٣(، املعجـم املشـتمل )١/٩(تاريخ ابن يـونس املرصـي : ته انظر ترمج(*)   

 ) . ١/٢٢(، هتذيب التَّهذيب )١/٣٧(، إكامل هتذيب الكامل )٥٣٣/

 ) .١/١٩٢(، الكاشف )٢٨( برقم) ٧٨(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

)١٣/٥٣٣)   (٢. ( 

، تاج العروس )١/٣٣٣(مجهرة اللغة : دويبة صغرية شبيهة بالفأر، انظر: هي )زغبة(، وأصل كلمة )٤٣٨(هذيب تقريب التَّ )   ٣(

)٣/١٩. ( 

 ) .٩٨(كشف النِّقاب عن األسامء واأللقاب : ، وانظر)٢٨٣(تقييد املهمل )   ٤(

)٨/١٨٧)    (٥. ( 

 )٣/٣٣(رشح مسلم للنووي : ، وانظر)٦٠)   (٦(

)١/١٩٢)   (٧. ( 

مة تقريب التَّهذيب    )٨( ِّ  ) . ٤٩ - ٤٨(مقد
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 ّ ، وابوذكر املز ّ ً ي ّ عنه نقال  . )١()املعجم املشتمل(عن ابن عساكر يف كتابه  ن حجر رواية النَّسائي

ّقــات هتــذيب الكــامل ّ  )٢(ويف تعلي أي روايــة  -ذكــره أبــو القاســم يف املشــايخ النُّبــل«  -:قــال املــزي

ّ عن أمحد بن محَّاد  . » ومل أقف عىل روايته عنه -النَّسائي

 ُ ّ فـيام ذكـره «  -:فقـال )٣( هتـذيب التَّهـذيبفهم مثل هذا يف عبارة ابن حجر يفوي روى عنـه النَّسـائي

ّ فـيمن ذُ »صـاحب النّبـل ـنن النَّسـائي ُ ة يف فهـارس س َّ ـيخ عبـد الفتـاح أبـو غـد َّ كــروا يف ، وقـد ذكـره الش

غرى املعجم املشتمل ومل ترد هلم روايةٌ  ُّ نن الص ُّ  . )٤(يف الس

 -:)٥(أبرز شيوخه

ّ )هــ٢٢٤ت(سعيد بن احلكم بن أيب مـريم    اين َّ ـار بـن داود احلـر َّ ، سـعيد بـن )هــ٢٢٤ت(،عبـد الغف

ـــ٢٢٦ت(كثــري بــن عفــري  ــد اهللا بــن بكــري )ه ّ )هـــ٢٣١ت(، حييــى بــن عب ــرؤايس ــاد ال َّ ــري بــن عب ، زه

 ) .هـ٢٣٨ت(

 -:)٦(أبرز تالميذه

 ّ ّ وهو مـن أقرانـه، أبـو يعقـوب إسـحاق بـن إبـرا) هـ٣٠٣ت(النَّسائي ، )هــ٣٤٤ت(هيم األذرعـي

محن بن أمحد بن يونس بن عبد األعىل عبد َّ ّ )هـ٣٤٧ت(الر ، احلسـن بـن رشـيق )هــ٣٦٠ت(، الطَّرباين

 ّ  ) .هـ٣٧٠ت(العسكري

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

١ -  ّ     . )٨( »صالح« : فيه )٧()هـ٣٠٣ت(قال النَّسائي
)٤٣(   )١. ( 

)١/٢٩٧(   )٢. ( 

)١/٢٢(   )٣. ( 

)٩/٢٥٦(   )٤.( 

 ) .١/٢٩٧(هتذيب الكامل     )٥(

 .املصدر السابق    )٦(

نن، ولد سنة    )٧( ُّ ، صاحب الس ّ ّ بن سنان النَّسائي محن أمحد بن شعيب بن عيل َّ  ) .هـ٢١٥(أبو عبد الر

 ) .١١/١٢٣(، البداية والنِّهاية )١٤/١٢٥(، سري أعالم النُّبالء )١/٣٢٨(هتذيب الكامل : انظر ترمجته           

 ) .١/٢٩٧(، هتذيب الكامل )٤٣(املعجم املشتمل    )٨(
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محن بن أمحد بن - ٢ َّ  . )٢(»امأمونً  وكان ثقةً « -:فيه )١()هـ٣٤٧ت(يونس  قال عبد الر

ادعن حـ )٣()هـ٤١٢ت(قال أبو الفتح بن أيب الفوارس  - ٣  حصـحي  إسـناد« -:ديث فيـه أمحـد بـن محـَّ

 ُّ  . )٤(»هم ثقاتوكل

٤ -  ّ ح حديثً ( -: )٥()هـ٤٦٣ت(ابن عبد الرب َّ  . )٦()فيه أمحد بن محَّاد اصح

َّ : ثالثاً  ّ دراسة أقوال النُّقاد يف الر  -:اوي

ّ امل  محن بن أمحد بن يونس بن عبـد األعـىل الصـديف َّ ّ أبو سعيد عبد الر صـاحب ) هــ٣٤٧ت( رصـي

ُّه، هو من تالميذ أمحد بن محَّاد، التاريخ ّ »ثقة مأمون« -:وقال يف أمحد بن محَّاد، وهو بلدي هبي َّ ، قال الذ

ٌ «  -:يف ابن يونس ٌ  إمام ٌ  بصري جال فهم ِّ ٌ  بالر ظ ّ  .)٧(»متيق

ّ ـ وهو من أقرانه ـ   ا قول النَّسائي ّ ابعة من مراتب التَّعديل عند ابـن أيب »صالح«: أم َّ ، فهي املرتبة الر

الح)٨(حاتم َّ ّ )٩(، وابن الص هبي َّ ادسة)١٠(، والذ َّ ّ فجعلها يف املرتبة الس خاوي َّ ا الس َّ  .)١١(، أم

   
، ولد سنة  ،أبو سعيد   )١( ّ ّ املرصي ديف َّ ّ )هـ٢٨١(بن عبد األعىل الص هبي َّ َّبت  احلافظ اإلمام« -:، قال فيه الذ إمام «  - :،  وقال أيضاً »الث

ظ ِّ ٌ متيق جال فهم ِّ  .» بصري بالر

َّات )١٥/٥٧٨(سري أعالم النُّبالء : انظر ترمجته               اهرة )١/٦١٥(، فوات الوفي َّ  ) .٣/٣٢١(، النُّجوم الز

)٢(    ّ  ) .١/٩( تاريخ ابن يونس املرصي

د بن فارس بن سهل   )٣( َّ د بن أمحد بن حمم َّ ، ولد سنة  حمم ّ ّ )هـ٣٣٨(البغداي  كان ذا حفظ ومعرفة « -:، قال فيه اخلطيب البغدادي

الح وانتخب عىل املشايخ َّ ً بالص ، مشهورا ً ّ »وأمانة، وثقة هبي َّ د« -:، وقال الذ ِّ  .» احلافظ املجو

اظ )١/٣٥٢(تاريخ بغداد : انظر ترمجته             َّ  ) .١٧/٢٢٣(ء ، سري أعالم النُّبال)٣/١٠٥٣(، تذكرة احلف

مي    )٤( َّ ٌ فيه مصنفات أيب احلسن احلام  ) .١٣١(جمموع

، ولد سنة    )٥( ّ ّ القرطبي د األندليس َّ ّ فيه ، قال)هـ٣٦٨(أبو عمر، يوسف بن عبد اهللا بن حمم هبي َّ َّ « - :الذ مة حافظ املغرب اإلمام العال

 . ، له الكتب املشهورة التَّمهيد، واالستذكار، وغريها»شيخ اإلسالم

ة األندلس )٨/١٢٧(ترتيب املدارك : انظر ترمجته              َّ لة يف تاريخ أئم ِّ  ) .١٨/١٥٣(، سري أعالم النُّبالء )٢/٦٤٠(، الص

 ) .٢٤/٣٥٣(التَّمهيد    )٦(

 ) .١٥/٥٧٩(سري أعالم النُّبالء    )٧(

 ) .٢/٣٧(اجلرح والتَّعديل    )٨(

 ) .١٢٤(علوم احلديث    )٩(

 ) .١/١١٤(ميزان االعتدال    )١٠(

 ) .١/٣٦٥(فتح املغيث    )١١(
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د  ُّ صف بالتَّشـد ُ ّ و َّفظـة عنـده تسـاوي لف، )١(فالنَّسائي وهـذا ، عنـد اجلمهـور )صـدوق(ظـة وهـذه الل

ّ سعد كتور قاسم عيل ُّ  . )٢(باالستقراء، بحسب دراسة الد

ـ  ّ َّ ابـن مهــدي رب ــالح أن َّ ٌ ونقـل ابـن الص جـل فيــه ضـعف َّ ٌ  ام جــرى ذكـر الر  -:فيقــول وهــو صـدوق

ا هي والوصف بصدوق عند ابن مهدي سواء»صالح احلديث« َّ  . )٣(، وهذا يقتيض أهن

 َّ ً  اتوبالنَّظر إىل مروي ّ عدد حوا أحاديثه كـابن أيب الفـوارس اأمحد بن محَّاد نجد أن َّ ة صح َّ  )٤(من األئم

ّ بـ  هبي َّ ق«الذي وصفه الذ ِّ ّ يف التَّمهيـد)٥(»املحق ٌ )٦(، وابـن عبـد الـرب ٌّ  ، وهـذا توثيـق ، وقـد أخـرج ضـمني

ـد بـن هشـام املـ)٧(حديثه احلاكم يف املستدرك َّ ّ ، قال ابن حجر يف اللِّسان يف ترمجة حمم وكـالم « -:روزي

 . )٨(»عنده، فإنَّه قال عقب حديثه صحيح اإلسناد احلاكم يقتيض أنَّه ثقةٌ 

ً أبو نُعيم يف املسند املستخرج عىل صحيح مسلم   . )٩(وأخرج حديثه أيضا

احلكم بعدالة مـن أخـرج لـه فيـه « -:ومنها -حول فوائد املستخرجات -قال ابن حجر يف النُّكت 

ج عىل  ِّ َّ املخر َّ رشط ألن ج إال ِّ ْ ال خير حيح يلزم أن َّ ٍ  الص  . )١٠(»عنده عن ثقة

 ّ ّ وهو توثيق ضمني ِّقان أمحد بن محَّاد التُّجيبي ّه فاحلاكم، وأبو نُعيم، يوث  . وعلي

 
   

اري )٢/١٧٢(ميزان االعتدال : انظر   )١( َّ  ) .٣٨٧(، هدي الس

ّ : انظر   )٢( محن النَّسائي َّ  ) .٢/١٠١٢(منهج اإلمام أيب عبد الر

 ) .١/٣٦٥(، وانظر فتح املغيث )١٢٤(علوم احلديث    )٣(

مي    )٤( َّ ٌ فيه مصنَّفات أيب احلسن احلام  ) .١٣١(جمموع

 ) .١٧/٢٢٣(سري أعالم النُّبالء    )٥(

)٢٤/٣٥٣(   )٦. ( 

َّموا العلم لتباهوا به العلامء« - :قال حديث جابر بن عبد اهللا ريض اهللا عنهام، أن رسول اهللا ) ٢٩١(رقم ) ١/١٦١(   )٧(  »...ال تعل

ّ )٢٥٤(برقم ) ١/٩٣(يف كتاب العلم باب االنتفاع بالعلم والعمل به  احلديث، وقد أخرجه ابن ماجه إسناد « -:، قال البوصريي

ً  »رجاله ثقات عىل رشط مسلم ّ بمعناه عن كعب بن مالك مرفوعا مذي ِّ ، أبواب العلم، )٢٦٥٤(برقم ) ٥/٣٢(، وهو عند الرت

نيا  ُّ  .   باب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الد

)٥/٤١٤(   )٨. ( 

الة باب ما يقرأ يف صالة اجلمعة، حديث أيب هريرة ) ١٩٧١( برقم ) ٢/٤٦٢(   )٩( َّ يف قراءة اجلمعة واملنافقون يف صالة  كتاب الص

ُقرأ يف صالة اجلمعة ) ٨٧٧(، برقم )٢/٥٩٧(اجلمعة، واحلديث أخرجه مسلم   .كتاب اجلمعة، باب ما ي

)١/٣٢١(    )١٠. ( 
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اوي َّ ّ يف الر هبي َّ  -:أقوال احلافظ الذ

 . )١(»ثقة«: الكاشف - ١

ري - ٢ ِّ دوق«: الس َّ ر الص ِّ ث املعم ِّ  . )٢(»املحد

ٌ  ،)هـ٧٢٠(وقد ألَّف الكاشف سنة  ر ِّ ري فهو متأخ ِّ ا الس َّ َّفه سنة ،أم  . )٣()هـ٧٣٨ ( وأل

  -: اخلالصة: رابعاً 

 ً ً مل أجد توثيق َّ  اا رصحي اد إال ّ يف املرتبـة ألمحـد بـن محـَّ  عنـد تلميـذه أمحـد بـن يـونس، وجعلـه النَّسـائي

ابعة من مراتب التَّعديل، وهو أبرص من غريه  َّ  .الر

اجح َّ ري، وابن حجر يف تقريبه جعاله يف مرتبة صدوق، وهو الر ِّ ّ يف الس هبي َّ  .    واهللا أعلم ،والذ

 

 

 

   

   
)١/١٩١(   )١. ( 

)١٣/٥٣٣(   )٢. ( 

ّ ومنهجه يف كتاب تاريخ اإلسالم : انظر   )٣( هبي َّ  ) . ٢١٠، ١٦٣(الذ
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 (*)أمحد بن عبد الواحد بن واقد التَّميمي )٢

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

، صـدوق،     ّ مشقي ِّ ُّود الد ب َ ، املعروف بابن ع ّ د ) هــ٢٥٤ت (أمحد بن عبد الواحد بن واقد التميمي

 . )١(س

َّ وذكر ابن حج    ً (ر يف نزهة األلباب أن ُّود ُّ أيب عبـد اهللا أمحـد بـن ، )٢(لقـب لـه) اعب ُّـود هـو جـد وعب

ّ : عبد الواحد بن عبود بن واقد، والنسبة إليه  ُّودي  . )٣(العب

 -:رواياته يف الكتب التَّسعة عدد

 .ثالث روايات   

 -:عدد شيوخه  يف الكتب التِّسعة 

    ٌ ٌ  شيخ  .فقط  واحد

 -:)٤(أبرز شيوخه 

    ّ د بن يوسـف الفريـايب َّ ـ )هــ ٢١٢ت( حمم ِّ ييص ِّ ـد بـن كثـري املص َّ ، عبـد اهللا بـن )هــ ٢١٦ت( ، حمم

ــ  ّ ، آدم بــن أيب إيــاس )هــ٢١٨ت(، أبــو مسـهر عبــد األعــىل بـن مســهر )هــ ٢١٨ت( يوسـف التِّنِّييس

 ).هـ٢٢٠ت(

 -:)٥(أبرز تالمذته

ازي)هـ٢٧٥ت(أبو داود    َّ ، أمحـد بـن عمـرو بـن أيب عاصـم النَّبيـل )هــ٢٧٧ت( )٦(، أبو حاتم الـر

ّ )هـ٢٨٧ت( ّ )هـ٣٠٣ت(، النَّسائي واليب ُّ د بن أمحد الد َّ  ) .هـ٣١٠ت(، أبو برش حمم

   
د بن عبود) (٥٤/١٦٧( ، تاريخ دمشق)٢/٦١(اجلرح والتَّعديل : انظر ترمجته(*)    َّ ، إكامل ) ١/٣٩٣(، هتذيب الكامل )باسم حمم

 ) .١/٤٩(، هتذيب التَّهذيب ) ١/٧٨(هتذيب الكامل 

 ) .١/١٩٩(، الكاشف ) ٧٠(برقم ) ٨٢(ريب التَهذيب تق: انظر)   ١(

)٢/١٦)   (٢. ( 

باب )   ٣( ُّ  . )٢/٣١٧(الل

 . )١/٣٩٣(هتذيب الكامل )   ٤(

ابق    )٥( َّ  . )١/٣٩٤(املصدر الس

باب    )٦( ُّ  . )٢/٣١٧(الل
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اويأقوال أئ: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ    -:م

١ -  ّ يباين َّ حاك بن خملد الش َّ  .  )٢(»ثقة« -:فيه )١()هـ٢٨٧ت( قال أمحد بن عمرو الض

ّ قال  - ٢  .  )٣(»صالح ال بأس به« -:فيه) هـ٣٠٣ت(النَّسائي

ّ قال فيه       َّ النَّسائي ّ يف اخلالصة أن ّ يف تذهيبـه )٤(»وكان ثقـة«: -ونسب اخلزرجي هبي َّ َّ الـذ ، يف حـني أن

ّ فيه ٌ )٥(»صالح« -:أورد قول النَّسائي ّ اختصار ّ  ، وخالصة اخلزرجي هبي َّ  .لتذهيب الذ

٣ -  ّ  . )٧(»ثقة« -:فيه )٦()هـ٣٢٢ت(قال العقييل

٤ -  ّ  . )٩(»ثقة« -:فيه )٨()هـ٣٥٣ت(قال مسلمة بن قاسم األندليس

د بن حييي بن أمحد الفقيه  - ٥ َّ  . )١١(»ثقة« -:فيه )١٠()هـ٤١٦ت(قال حمم

٦ -  ّ ُّود )١٢()هـ٤٥٨ت(قال البيهقي ٍ فيه ابن عب  . )١٣(»إسناد صحيح ورواته ثقات« -:يف إسناد
   

ّ )هـ٢٠٦(ابن أيب عاصم النَّبيل، ولد سنة    )١( هبي َّ  . »حافظ كبري إمام بارع« - :، قال الذ

اظ : انظر ترمجته          َّ  ) .١١/٨٤(، البداية والنِّهاية )١٣/٤٣٠(، سري أعالم النُّبالء )٢/٦٤٠(تذكرة احلف

 ). ١/٤٩(هتذيب التهذيب ، ) ٢/٣١٨(أسد الغابة    )٢(

 ) .١/٤٩(هتذيب التهذيب    )٣(

)١/٩(   )٤. ( 

)١/١٣٩(   )٥.      .( 

د بن عمرو بن)   ٦( َّ عفاء، قال أبو احلسن بن القطان أبو جعفر، حمم ُّ ، مصنِّف كتاب الض ّ  .» ثقة جليل القدر عامل باحلديث« - :موسى بن محَّاد العقييل

اظ  ،)١٥/٢٣٦(أعالم النُّبالء سري : انظر ترمجته            َّ َّات ،)٣/٨٣٣(تذكرة احلف  ) .٤/٢٠٤( الوايف بالوفي

 ) .١/٤٩(هتذيب التهذيب     )٧(

)٨(    ّ هبي َّ ، قال الذ ّ َّ « - :أبو القاسم القرطبي ح َّ ث الر ِّ  .» الاملحد

 . )٢٦/٩٨(، تاريخ اإلسالم )١٦/١١٠(، سري أعالم النُّبالء )٢/١٢٨( تاريخ العلامء باألندلس: انظر ترمجته          

 ).١/٧٨(إكامل هتذيب الكامل    )٩(

ّ املالكي،    )١٠( اء، ولد سنة أبو عبد اهللا، التَّميمي القرطبي َّ ّ )هـ٣٤٧(ابن احلذ  .، روى عنه ابن عبد الرب

يباج املذهب )٢٨/٤٠٩(، تاريخ اإلسالم )١٧/٤٤٤(سري أعالم النُّبالء : انظر ترمجته              ِّ  ) .٢٧٢(،الد

 ) .١/٤٩(،  هتذيب التَّهذيب )١/٣٩٤(هتذيب الكامل    )١١(

ّ بن موسى، ولد سنة    )١٢( ّ  ، قال)هـ٣٨٤(أبو بكر، أمحد بن احلسني بن عيل هبي َّ َّ « - :فيه الذ َّبت الفقيه شيخ احلافظ العال مة الث

 .»اإلسالم

افعية البن قايض شهبة )١٢/٩٤(، البداية والنِّهاية )١٨/١٦٣(سري أعالم النُّبالء : انظر ترمجته                َّ   ) .١/٢٢٠(، طبقات الش

 ).           ١/٦٤(القراءة خلف األمام    )١٣(
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٧ -  ّ  . )٢(»وكان ثقة« -:فيه )١()هـ٨٤١ت(قال سبط ابن العجمي

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

، ومسـلمة بـن قاسـم،  ّ َّقه ابن أيب عاصم ، والعقـييل ّ ومهـا متسـاهالن –وث ـد بـن - )٣(والبيهقـي َّ ، وحمم

ّ ، حييى الفقيه ّ فـيام نقلـه اخلزرجـي ّ قـال فيـه، والنَّسـائي َّ النَّسـائي اجح أن َّ ، »صـالح ال بـأس بـه« -:والـر

 ٌ ٌ  وهذا توثيق َّد ٍ  مقي َّ  .خالف توثيق اجلمهور املطلق ، غري مفرس

ّ متعنِّت   . )٤(والنَّسائي

ّ تعدل درجة صدوق» صالح«ولفظة   .  عند النَّسائي

َّقني مطلقً  يفردها» ال بأس به«ولفظة  ّ يف املوث كتور، بحسب دراسة االنَّسائي ُّ ّ سعد الد  . )٥(قاسم عيل

ّ حديثني صحيحني، حـديث سـلمة بـن نفيـلوأمحد بن عبد الواحد أخر ، وحـديث )٦(ج له النَّسائي

    . )٧(عمرو بن حزم
، ولد سنة    )١( ّ د بن خليل الربهان أبو الوفاء سبط ابن العجمي َّ ة تصانيف مشهورة منها)هـ٧٥٣(إبراهيم بن حمم َّ الكشف : ، له عد

مي باالختالط وغريها  ُ ن رمي بوضع احلديث، واالغتباط بمن ر َّ  .احلثيث عم

َّ )٣٠٨( ظ األحلاظحل: تهانظر ترمج             وء الال َّ َّالع )١/١٣٨(مع ،  الض  )  .١/٢٨(، البدر الط

ول     )٢( ُّ  ) .١/١٩٨(هناية الس

ّ سعد تساهل مسلمة بن قاسم يف كتابه     )٣( كتور قاسم عيل ُّ ّ يف اجلرح والتَّعديل "ذكر الد محن النَّسائي َّ  "منهج اإلمام أيب عبد الر

ّ ، وانظر يف تس)١/١٦٣،٩٨(  ) .١٧٢(ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتَّعديل : اهل البيهقي

اري : انظر   )٤( َّ  ) .٤٦١، ٣٨٧(هدي الس

ّ : انظر   )٥( محن النَّسائي َّ  ) .٢/١٠٠٨(منهج اإلمام أيب عبد الر

ّ كتاب اخليل    )٦( َّ رجالً قال)٣٥٦١(، برقم )٦/٢١٤(سنن النَّسائي الحأذال «يا رسول اهللا  -:، وفيه أن ِّ ُ اخليل ووضعوا الس » ...النَّاس

حيحة لأللباين )٤/١٠٤(احلديث، وأخرجه أمحد يف مسنده  َّ لسلة الص ِّ حيحني بلفظ )١٩٣٥(، وانظر الس َّ ، وأصل احلديث يف الص

ّ »اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة« ري، باب اخلي)٢٦٩٤(برقم ) ٣/١٠٤٧(، البخاري ِّ ل معقود ، كتاب اجلهاد والس

، كتاب اإلمارة، باب اخليل يف نواصيها اخلري، كالمها عن ابن عمر ريض )١٨٧١( برقم ) ٣/١٤٩٢(يف نواصيها اخلري، ومسلم 

 ً  .اهللا عنهام مرفوعا

ابق، كتاب القسامة، باب ذكر عمرو بن حزم    )٧( َّ ، وهو مرسل، واحلديث أ)٤٨٥٦(برقم ) ٨/٥٩(املصدر الس ّ ه النَّسائي َّ خرجه ، وأعل

ّ )٢١١(، كتاب العقول، باب ذكر العقول، وأبو داود يف املراسيل )٢/٨٤٩(مالك يف املوطأ  ال خالف عن « - :، قال ابن عبد الرب

ٌ ما فيه  ري، معروف ِّ ً من وجه صالح، وهو كتاب مشهور عند أهل الس وي مسندا ُ مالك يف إرسال هذا احلديث هبذا اإلسناد، وقد ر

ً تس ح احلديث بالكتاب «  - :، وقال ابن حجر)١٧/٣٣٨(التَّمهيد » تغني بشهرهتا عن اإلسنادعند أهل العلم معرفة َّ وقد صح

هرة –لعمرو بن حزم  يعني ما كتبه النَّبي  –املذكور  ُّ ة ال من حيث اإلسناد بل من حيث الش َّ ئم َ ٌ من األ انظر تلخيص احلبري » مجاعة

)٤/١٧. ( 
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ً  اج له أبو داود حديثً وأخر َّ )١(اواحد ن قيل إنَّه ال يروي إال َّ ٍ ، وأبو داود مـم  . )٢(عنده  عن ثقة

 ّ هبي َّ َّقه الذ فـيهم عـىل قـول اجلمهـور، وإن كـان ،  )٤(وتـذهيب هتـذيب الكـامل )٣(يف الكاشـف لذا وث

ّ من املتساهلني   .مسلمة بن قاسم، والبيهقي

 ّ َّ ابن حجر اعتمد قول النَّسائي  .، فقال فيه صدوق » صالح ال بأس به« -:ولعل

 ً ً وهو غالب ، فهـو  ا إن وجد قوال ّ مني كابن معني، وأمحـد، وأيب زرعـة، وأيب حـاتم، والنَّسـائي ِّ للمتقد

 َّ  . )٥( إن اختلفت أقواهلمال يعدل إىل غريه إال

  -:اخلالصة: رابعاً 

اجح قول اجلمهور وهو توثيق     َّ ّ أالر مشقي ِّ ُّود الد  .محد بن عبد الواحد بن عب

 ُّ هبي َّ  .قول اجلمهور  فأخذ الذ

ّ ، »صدوق«: فقال، وأنزل ابن حجر رتبته   ٌ  -بسبب قول النَّسائي د ِّ  . - وهو متشد

 

 

   

   
لح سنن أيب داود كتاب األقضية باب    )١( ُّ لح جائز بني املسلمني« ، حديث ٣٥٩٤برقم ) ٣/٣٠٤(يف الص ُّ  عن أيب هريرة » الص

، وأخرجه أمحد يف مسنده  ً حه احلاكم يف مستدركه )٢/٣٦٦(مرفوعا َّ ّ )٤/١١٣(، وصح مذي ِّ ) ٣/٦٣٤(، واحلديث أخرجه الرت

لح بني النَّ كتاب األحكام، باب ما ذكر عن رسول اهللا ) ١٣٥٢(برقم  ُّ ، كتاب )٢٣٥٣(برقم ) ٢/٧٨٨(اس، وابن ماجه يف الص

ً يف  حه احلاكم أيضا َّ ه بمثله، وصح ِّ لح، كالمها من طريق كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جد ُّ األحكام، باب الص

فه ابن حجر يف التَّقريب )٤/١١٣(مستدركه  َّ وك)٥٦١٧(برقم ) ٤٦٠(، وكثري بن عبد اهللا هذا ضع َّ ّ يف نيل األوطار ، قال الش اين

)٥/٣٧٩: ( - » ً َّذي اجتمعت عليه حسنا َّ أحواهلا أن يكون املتن ال  . »وللحديث طرق يشهد بعضها لبعض، فأقل

 ) .٢/٢٩٧(، هتذيب التهذيب )١/١٩٩(نصب الراية    )٢(

)١/١٩٩(   )٣. ( 

)١/١٧٠(   )٤. ( 

 ) .١١٠(: انظر   )٥(
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٣ ( ّ ريي ْ م ِ  (*)أمحد بن عمر احل

 ً ّ التَّعريف  :أوال اوي َّ  -:بالر

  ّ مي ّ ر َ ّ املُخ ، أبو جعفر البغدادي ّ ي َ ري ْ م ِ اء  -أمحد بن عمر احل َّ ِّ امليم وفتح املعجمة وتشديد الـر  -بضم

 ُ  .  )١(، خ) هـ٢٥٨ت (عرف بحمدان، صدوق، ي

ّ ، )٢()محدان (لقبه    .وعاش بعده سنتني، وهو من صغار شيوخ البخاري

 َّ ّ إال ٌ  وليس له يف البخاري ٌ  حديث  . )٣(يف تفسري سورة املائدة متابعة واحد

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .فقط  واحدةٌ  روايةٌ 

 -:عدد شيوخه  يف الكتب التِّسعة

 ٌ ٌ  شيخ  .فقط  واحد

 -:)٤(أبرز شيوخه

، )هــ٢١٣ت(، عبيـد اهللا بـن موسـى )هــ٢٠٥ت(، هاشم بن القاسم )هـ٢٠٥ت(روح بن عبادة  

د بن الفضل عارم )هـ٢١٩ت(الفضل بن دكني  َّ  ).هـ٢٢٤ت(، حمم

 -:)٥(أبرز تالميذه

  ّ ّ )هـ٢٥٦ت(البخاري امايت َّ ّ املعروف بالش َّـاس )هــ٣٠٤ت(، عمرو بن برش النَّيسابوري ، أبـو العب

ّ أمحد  زي ْ ج َّ ـد بـن األزهـر الس َّ ـد بـن خملـد )هــ٣١٨ت(، وحييـى بـن صـاعد )هــ٣١٢ت(بن حمم َّ ، حمم

 ّ وري ُّ  ).هـ٣٣١ت(الد

   
، )١/٩١( ، إكامل هتذيب الكامل)١/٤١٤(، هتذيب الكامل )٢/٥٤٤(، التَّعديل والتَّجريح ) ٤/٢٨٥(تاريخ بغداد : انظر ترمجته(*)  

 ) .١/٥٥(هتذيب التَّهذيب 

 ) .١/٢٠٠(، الكاشف ) ٨٤(برقم )  ٨٣(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .١/٢١١(، نزهة األلباب )٥٦(معرفة األلقاب )   ٢(

 ) .١/٥٥(هتذيب التهذيب )   ٣(

 ) .١/٤١٤(هتذيب الكامل )   ٤(

 .املصدر السابق    )٥(
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اويأقوال أئ: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:م

  ٢(»ثقة« -:فيه )١()هـ٤٦٣ت(قال اخلطيب( . 

ً  -بعد البحث  -له ومل أجد   .غريه  قوال

َّ قاعدةٌ   -:حيسن إيرادها هنا  وثم

ْرح«:وهي ُ ّ الذي مل جي اوي َّ جال عن الر ِّ َّ سكوت املتكلِّمني يف الر ِ ومل ، أن ٍ  يأت ُ  بمتن ُّ توثيقً  ،نكري  .»له ايعد

ّ (قال ابن القطَّان يف   .  )٣(»مل تثبت عدالته« -):مالك بن اخلري التُّجيبي

ّ يف امليزان هبي َّ ّه الذ َّق علي ٌ « -:عل َّ أحد قة يريد أنَّه مانص ِ ٌ ، عىل أنَّه ث ـحيحني عـدد َّ ٌ  ويف رواة الص  كثـري

 ً َّ أحد َّ عىل توثيقهم اماعلمنا أن َّ من كان مـن املشـايخ قـد روى عنـه مجاعـةٌ ، نص ومل ، واجلمهور عىل أن

 ِ ُ  يأت ٌ بام ي َّ حديثه صحيح ّه أن  . )٤(»نكر علي

ا ابن حجر فه َّ ّ ، أم هبي َّ َّقه الذ ِّق من مل جيد له توثيلذا وث مني  اقً و ال يوث ِّ ـ –عند املتقد ً ُّع ً وتتب  – ااستقراء
 ٍ واة يف هتـ وقد وقفت عىل مجلة ُّ َّ مـن الـر ِّقهم إال َّـان يف  ،اخلطيـب ذيب التَّهـذيب مل يـوث وذكـرهم ابـن حب

َّ ابن حجر يف التَّقريب قال  . ، وهذا يف األغلب  )٥(»صدوق« -:ثقاته، فنجد أن

  -:اخلالصة: ثالثاً 

ّ نظـر إىل  اتوثيقً مل نجد ألمحد بن عمر  هبي َّ َّ الـذ مني، فمن هذا حاله يصعب توثيقـه، ولعـل ِّ من املتقد

 ٌ ّ له، ومل يرد فيه جرح َّقه، وقد س إخراج البخاري  . )٦(ان يف مثل ذلكقه عىل ابن القطَّ بق تعليفوث

ط فيه وقال َّ ا ابن حجر فتوس َّ م َ اجح »صدوق« -:أ َّ  .، وهو الر

 

   
، صاحب التَّصانيف، ولد سنة    )١( ّ ّ بن ثابت البغدادي َّ )هـ٣٩٢(أبو بكر، أمحد بن عيل ّ ، قال الذ َّ «  - :هبي مة املفتي اإلمام األوحد العال

ث الوقت ِّ  .» احلافظ حمد

افعية الكربى )١٨/٢٧٠(سري أعالم النُّبالء  :انظرترمجته                َّ  ) .١٢/١٠١(، البداية والنِّهاية )٤/٢٩(، طبقات الش

 ).٤/٢٨٥(تاريخ بغداد    )٢(

 ) .٤/٣١(بيان الوهم واإلهيام    )٣(

فع والتَّكميل وحاشيته : ، وانظر)٦/٦(   )٤( َّ  .، وما بعدها )٢٣٠(الر

 ) .٦/٣٣، ٤/٧٢  ،٣/١٤٦،٢١  ،٢/٢٧٩،٢٣٧،٩٠  ،١/٢١٥،٢٥،٢١: (انظر  )٥(

 ) .١١٩(ضوابط اجلرح و التَّعديل ، )٧٩(املوقظة : ، وانظر)٦/٦(ميزان االعتدال    )٦(
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د بن عبيد ) ٤ َّ ّ أمحد بن حمم َّغري  (*)اهللا بن أيب رجاء الث

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

   ّ ري َّغْ ْد اهللا بن أيب رجاء الث ي َ ب ُ د بن ع َّ ثة بعدها معجمة ساكنة  -أمحد بن حمم َّ يكنَّى أبـا جعفـر،  -باملثل

 ُّ سويس َ ر ، الطَّ ُ ار َّ  .  )٢(س. ، صدوق)١(النَّج

 . )هـ٢٥٠(، يعني )٣(»مات يف حدود اخلمسني« -:قال يف هتذيب التَّهذيب

 -: عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .روايتان اثنتان  

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .شيخان اثنان   

  -:)٤(أبرز شيوخه

اح )هـــ١٩٧ت(شــعيب بــن حــرب   َّ ــ )هـــ١٩٧ت(، وكيــع بــن اجلــر ّ ييص ِّ ــد املص َّ ــاج بــن حمم َّ ، حج

ّ )هـ٢٠٦ت( ييص ِّ  ) .هـ٢٤٠ت(، عبد امللك بن حبيب املص

 -:)٥(أبرز تالمذته

 ّ ّ )هـ٣٠٣ت(النَّسائي ـد بـن )هـ٣١٦ت(، أبو عوانة يعقوب بن إسحاق اإلسفراييني َّ ، حييى بن حمم

ّ )هـ٣١٨ت(صاعد  د بن مسلم اإلسفراييني َّ ـد )هـ٣١٨ت(، عبد اهللا بن حمم َّ ، أبو بكر عبد اهللا بـن حمم

ّ ا  ) .هـ٣٢٤ت(بن زياد النَّيسابوري
   

ِّقات : انظر ترمجته (*)   ، هتذيب )١/١٣٩(، إكامل هتذيب الكامل )١/٤٧٠(، هتذيب الكامل )٥٨(، املعجم املشتمل )٨/٢٨(الث

 ) .١/٦٥(التَّهذيب 

سوس )  ١( َ َر له وثانيه  -  :ط َّ شيد سنة  -بفتح أو َّ ُّغور اإلسالمية، بناها الر  .، وهي اليوم يف جنوب غرب تركيا )هـ١٧٢(هي إحدى الث

ين املنجد وهو ملحق بكتاب ل، معجم أماكن الفتوح )٤/٢٨(لدان ، معجم الب)١/٢٠٠(فتوح البلدان : انظر            ِّ كتور صالح الد ُّ لد

ّ فتوح   ) .٣/٧٤٦(البلدان للبالذري

 ) .١/٢٠٢(، الكاشف ) ٩٨(برقم ) ٨٤(تقريب التَّهذيب )   ٢(

)١/٦٦( )  ٣. ( 

 )  .١/٤٧٠( هتذيب الكامل)   ٤(

ابق    )٥( َّ  ) .١/٤٧١(املصدر الس
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اويأقوال : ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ   -:أئم

١-  ّ ة)١(»ثقة« -:فيه) هـ٣٠٣ت(قال النَّسائي َّ  . )٢(»ال بأس به«: ، وقال مر

٢-  ّ  .  )٤(»ثقة«: ، ويف موضع آخر)٣(»ال بأس به« -:فيه) هـ٣٥٣ت(قال مسلمة بن قاسم األندليس

َّان  -٣ ِّقات( -: )٥()هـ٣٥٤ت(ابن حب  . )٦()ذكره يف الث

ّ : ثالثاً  اوي َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

   ّ ِّقات الـذين يرتيضـ حـديثهم بحسـب »ال بأس به« -:قول النّسائي ً ما يستعمله يف شيوخه الث ، كثريا

ّ سعد كتور قاسم عيل ُّ د هذا قوله يف موضع آخر)٧(دراسة الد  .» ثقة«: ، ويؤكِّ

ّ وتعنُّتــه  ، وتابعــه يف ذلــك مســلمة بــن قاســم  )٨(وحســبك بالنَّســائي ّ اوي َّ ــق الــر ِّ يف النَّقــد حيــث يوث

 ّ  .األندليس

  ّ ُّ »ال بأس به«: وابن حجر تبع املعنى املشهور من قول النَّسائي هبي َّ ّ  ، وأطلق الذ اوي َّ  .التَّوثيق يف الر

 ُّ ّ أخرج له النَّسائي َّغري د الث َّ  .حديثني صحيحني  وأمحد بن حمم

 . )٩(احلديث»...كان يقرأ يف الوتر « زى أنَّه األول حديث ابن أب

َّاين حديث رافع بن خديج  َ «  امرفوعً  والث َر ث َ َ وال ك ر َ م َ  . )١٠(»ال قطع يف ث

ح ابن دقيق العيد حديثً  َّ     كـان إذا أراد حاجـةً « أنَّـه  عن ابـن عمـر ،)١١(له يف كتابه اإلمام اوصح
 ) .١/٦٦(هتذيب التّهذيب    )١(

 ) .١/١٩٥(، تذهيب هتذيب الكامل ) ١/٤٧١(، هتذيب الكامل )٥٨(املعجم املشتمل    )٢(

 ) .١/١٣٩(إكامل هتذيب الكامل    )٣(

ابق    )٤( َّ  .املصدر الس

ّ صاحب الكتب املشهورة، ولد سنة بضع وسبعني وم   )٥( ّ البستي ّ الدارمي َّان التَّميمي َّان بن أمحد بن حب د بن حب َّ ئتني، قال أبو حاتم، حمم

َّان ثقة نبيالً فهامً « - :اخلطيب  .» كان ابن حب

افعية الكربى )١٦/٩٢(سري أعالم النُّبالء : انظر ترمجته              َّ  ) .١١/٢٥٩(، البداية والنِّهاية )٣/١٣١(، طبقات الش

)٨/٢٨(  )٦. ( 

ّ : انظر   )٧( محن النَّسائي َّ  ) .٢/١٠٠٨(منهج اإلمام أيب عبد الر

اري )٢/١٧٢(ميزان االعتدال : انظر   )٨( َّ  ) .٣٨٧(، هدي الس

ّليل باب القراءة يف الوتر    )٩( ّ : ، وانظر)١٧٣٧(برقم ) ٣/٢٤٦(كتاب قيام ال ّ   أصل صفة صالة النَّبي  ) .٢/٥٤٠(لأللباين

ارق باب ماال قطع فيه     )١٠( َّ  ) .٢٤١٤(برقم ) ٨/٧٢(إرواء الغليل : ، وانظر)٤٩٦٦(برقم ) ٨/٨٧(كتاب قطع الس

)٢/٤٤٦(   )١١. ( 
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ى َّ  . )١(»تنح

 .فرواياته مستقيمة 

  -:اخلالصة: رابعاً 

ّ ثقـةٌ   َّغـري ـد الث َّ َّ أمحد بن حمم اجح أن َّ ّ لـهالر ٌ ، لتوثيـق النَّسـائي د ِّ ه ومـن تالميـذه، وعليـ ، وهـو متشـد

مل قوله يف موضع آخر ُ ـ، »ال بأس بـه«: حي ً َّقني مطلق سـبق، لـذا مـن مشـاخيه كـام  اإذ يسـتعملها يف املـوث

 ً ّ  أخذ هبي َّ َّقه الذ ّ له، يف حني اوث َّ ابن حجر تبع القو بتوثيق النَّسائي ّ أن  .»ال بأس به«: ل اآلخر للنَّسائي

 

 

 

 

 

   

   
ف عند احلاجة   )١( ُّ هارة، باب كيف التَّكش َّ ّ كتاب الط نن الكربى للبيهقي ُّ ، كتاب )١٤(برقم ) ١/٤(، وأصله عند أيب داود )١/٩٦(الس

هارة، باب  َّ  .كيف التَّكشف عند احلاجة الط
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٥ ( ّ  (*)أمحد بن املقدام العجيل

اوي: أوال َّ   -:التَّعريف بالر

 ، ّ ّ بصـأمحـد بــن املقـدام، أبــو األشـعث العجــيل ـن أبــو داود يف ـري َ ، صــدوق صـاحب حــديث، طَع

ٌ )هـ٢٥٣ت( مروءته  .  )١(وتسعون ، خ ت س ق ،وله بضع

 -:رواياته يف الكتب التِّسعةعدد 

 ٌ  .وثالثون رواية  سبع

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .ثامنية شيوخ 

 -: )٢(أبرز شيوخه

ــع   ــن زري ــد ب ـــ١٨٢ت(يزي ــليم )ه ــن س ــارث ب ــن احل ــد ب ـــ١٨٦ت(، خال ــل )ه َّ ــن املفض ــ ب ، برش

ّ )هـ١٧٨ت( محن الطُّفاوي َّ د بن عبد الر َّ َّة بن خالد )هـ١٨٧(، حمم  ) .هـ٢٠١ت(، أمي

 -:)٣( أبرز تالمذته

  ّ ّ )هـ٢٥٦ت(البخاري ازي َّ ّ )هــ٢٧٣ت(، ابن ماجـه )هـ٢٦٤ت(،أبو زرعة الر ازي َّ ، أبـو حـاتم الـر

ّ )هـ٢٧٧ت(  ) .هـ٣٠٣ت(، النَّسائي
اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

لني  ) أ ِّ  -:أقوال املعد

١ -  ّ ازي َّ َّ أبا زرعة كتب -:)٤()هـ٢٦٤ت(أبو زرعة الر     . )٥(عنه وروى عنه ذكر ابن أيب حاتم أن
جال )٢/٧٨(اجلرح والتَّعديل :  انظر ترمجته(*)    ِّ ِّقات )١/١٧٩(، الكامل يف ضعفاء الر ، )١/٣٢٣(، التَّعديل والتَّجريح )٨/٣٢(، الث

، سري أعالم النبالء )١/٤٨٨(، هتذيب الكامل )٦٠(، املعجم املشتمل )١/٤١٥(، االستغناء )٥/١٦٢(تاريخ بغداد 

 ) .١/٧٠(، هتذيب التَّهذيب )١/١٤٣(، إكامل هتذيب الكامل )١٢/٢١٩(

 ) .١/٢٠٤(، الكاشف )١١٠(برقم ) ٨٥(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .١/٤٨٨(هتذيب الكامل )   ٢(

ابق )   ٣( َّ  .املصدر الس

)٤(    ّ ، إمام حافظ مشهور، ولد بعد ني ّ ازي َّ  .ف ومئتني أبو زرعة، عبيد اهللا بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ الر

 ) . ١٣/٦٥(، سري أعالم النُّبالء )١٩/٨٩(، هتذيب الكامل )١٠/٣٢٦(تاريخ بغداد : انظر ترمجته         

 ) .٢/٧٨(اجلرح والتَّعديل    )٥(
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٢ -  ّ ازي َّ ــه )١()هـــ٢٧٧ت(قــال أبــو حــاتم الــر ــدق« -:في ِّ ــه الص ُّ ــدي )٢(»صــالح احلــديث، حمل ، ويف ه

اري َّ َّقه أبو حاتم« -:الس ّ يف اخلالصة)٣(»وث  .  )٤(، وكذلك عند اخلزرجي

ة  - ٣ َ ر َ ز َ  . )٦(»ثقة« -:فيه )٥()هـ٢٩٤ت(قال صالح ج

٤ -  ّ ة)٧(»بأسليس به « -:فيه) هـ٣٠٣ت(قال النَّسائي َّ  . )٨(»ثقة« -:، وقال مر

ً « -:فيه )٩()هـ٣١١ت(قال ابن خزيمة  - ٥ ِّس َّ به يف صحيحه)١٠(»صاحب حديث اكان كي   . )١١(، واحتج

٦ -  ّ اين َّ  . )١٣()ه، ويفتخر حيث لقيهكان يثني علي( -: )١٢()هـ٣١٨ت(أبو عروبة احلسني بن حممد احلر

د بن  - ٧ َّ ، أمحد بن حمم ّ  . )١٥(»ثقة« -:فيه )١٤()هـ٣٤١ت(عمروقال أبو الطَّاهر املدين

   
د بن   )١( َّ اظ، ولد سنة  أبو حاتم حمم َّ ، أحد احلف ّ ازي َّ ّ الر  . )هـ١٩٥(إدريس بن املنذر احلنظيل

 ) .١٣/٢٤٧(، سري أعالم النُّبالء )٢٤/٣٨١(،  هتذيب الكامل )٢/٧٣(تاريخ بغداد : انظر ترمجته          

 ) .٢/٧٨(اجلرح والتَّعديل   )٢(

)٣٨٧(   )٣. ( 

)١/١٣(   )٤.  ( 

)٥(    َّ ، صالح بن حمم ّ ، ولد سنة أبو عيل ّ ، موالهم البغدادي ّ َّ )هـ٢٠٥(د بن عمرو األسدي ارقطني َّ ً عارفاً « -:، قال الد ، »كان ثقة حافظا

ف كلمة خرزة املريض يف حديث عبد اهللا بن برس َّ  إىل جزرة فلصقت به  صح

اظ  )٩/٣٢٢(تاريخ بغداد  : انظر ترمجته              َّ  ) .١٤/٢٣(، سري أعالم النُّبالء )٢/٦٤١(، تذكرة احلف

 ) .١/٤٨٩(،  هتذيب الكامل )٥/١٦٥(تاريخ بغداد    )٦(

)٧(    ّ يوخ للنَّسائي ُّ  . ) ١/٤٨٩(، هتذيب الكامل )٥/١٦٥(،  تاريخ بغداد )٦٠( ، املعجم املشتمل)٥٦(تسمية الش

اري )٦٠(، املعجم املشتمل )١/٣٢٣(التَّعديل والتَّجريح : انظر  )٨( َّ  . ) ١٢/٢١٩(، سري أعالم النُّبالء )٣٧٨(، هدي الس

ّ ، ولد سنة    )٩( لمي النَّيسابوري ّ د بن إسحاق بن خزيمة بن صالح، الس َّ ّ )هـ٢٢٣(أبو بكر، حمم ارقطني َّ كـان ابـن خزيمـة « -:، قال الـد

، معدوم النَّظري ً ً ثبتا ّ »إماما اين َّ ّ الغس ً مثل ابن خزيمةمل« -:، وقال أبو عيل  . »  أر أحدا

افعية الكربى )١٤/٣٦٥(سري أعالم النُّبالء : انظر ترمجته               َّ  ) ١١/١٤٩(، البداية والنِّهاية )٣/١١٨(، طبقات الش

 ) .١/٤٨٩(، هتذيب الكامل )٥/١٦٥(تاريخ بغداد    )١٠(

اري : باب يف نفي تنجيس املاء، وانظر) ١/٤٨(صحيح ابن خزيمة    )١١( َّ  ) .٣٧٨( هدي الس

مة الكامل وقال  )١٢( ِّ ّ يف مقد جال واحلديث«-:ذكره ابن عدي ِّ ً بالر ّ » كان عارفا هبي َّ اناحلافظ اإل«- :وقال الذ َّ ث حر ِّ ، ولد بعد »مام حمد

جال:انظر ترمجته .)هـ٢٢٠(سنة ِّ  .)١٤/٥١٠(، سري أعالم النُّبالء)٢٣/٥٦٠(، تاريخ اإلسالم )١/١٣٨(الكامل يف ضعفاء الر

 ) . ١/١٧٩(الكامل    )١٣(

)١٤(    ّ هبي َّ ، قال فيه الذ ّ َّ املرصي ، ثم ّ َّاهر املديني ّ صدوق، سمع يونس بن عبد األعىل، وعاش « -:أبو الط  .»  سنة ٩٣شيخ مرصي

هب )٢/٢٦٢(، العرب يف خرب من غرب )١٥/٤٣٠(سري أعالم النُّبالء : انظر ترمجته          َّ  ).٢/٣٥٨(، شذرات الذ

 ) .١/١٤٣(إكامل مغلطاي     )١٥(
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٨ -  ّ  . )١(»كان ثقة«: فيه) هـ٣٥٣ت(قال مسلمة بن قاسم األندليس

َّان  - ٩ ِّقات( -):هـ٣٥٤ت(ابن حب  . )٢()ذكره يف الث

١٠-  ّ ر « -:فيه )٣()هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي ِّ اس، وال يـؤث ـة النـَّ َّ ث عنـه أئم َّ ـدق، حـد ِّ هو من أهل الص

َّ )٤(»فيه قول أيب داود  . )٥(»ثقة« -:ة ، وقال مر

١١-  ّ  . )٦(»ثقة« -:فيه) هـ٤٦٣ت(قال ابن عبد الرب

١٢-  ّ ٍ فيه أمحد بن املقدام ) هـ٤٦٣ت(قال اخلطيب البغدادي  . )٧(»رجاله ثقات« -:عن إسناد

ح إسناد حديث فيه أمحد بن املقدام( -: )٨()هـ٧٧٤ت(ابن كثري  -١٣ َّ  . )٩()صح

ـن  -١٤ ِّ ِّ حديثـه « -:فيـه )١٠()هــ٨٠٤ت(قال ابن امللق ُـني ، و إن ل ّ وأبـو األشـعث مـن فرسـان البخـاري

 . )١١(»ألجل مزاحه

   
 ) .١/٧٠(، هتذيب التَّهذيب )١/١٤٣(إكامل مغلطاي     )١(

)٨/٣٢(    )٢. ( 

، صاحب الكامل يف اجلرح والتَّعديل   )٣( ّ َّان اجلرجاين ّ بن عبد اهللا بن القط هبي )هـ٢٧٧(، ولد سنة أبو أمحد، عبد اهللا بن عدي َّ ، قال الذ

ال« - :فيه َّ  .» اإلمام احلافظ النَّاقد اجلو

افعية الكربى)١٦/١٥٤( سري أعالم النُّبالء: انظر ترمجته           َّ  ).١١/٢٨٣( ، البداية والنِّهاية)٣/٣٥١( ، طبقات الش

 ) . ١/١٧٩(الكامل    )٤(

حيح :انظر   )٥( َّ ّ يف الص  ) ١/١٤٣(، إكامل مغلطاي )١/٣٢٣(،التَّعديل والتَّجريح )١/٧٥(من روى عنهم البخاري

 ) .١/٤١٥(االستغناء    )٦(

 ) .١/٣٨١(الآللئ املصنوعة    )٧(

، صاحب البداية والنِّهاية، والتَّفسري، وغريمها، ولد سنة  )٨( ّ «  -:، قال ابن حجر)هـ٧٠٠( إسامعيل بن عمر بن كثري القييس البرصوي

 .» سارت تصانيفه يف البالد يف حياته، وانتفع هبا النَّاس بعد وفاته

افعية البن قايض شهبة : انظر ترمجته           َّ رر الكامنة )٣/٨٥(طبقات الش ُّ اظ )١/٤٤٥(، الد َّ  .) ٥٣٣(، طبقات احلف

 ) .٢/٣٣٦(تفسري ابن كثري    )٩(

ن، من شيوخ ابن حجر، ولد سنة أبو حفص، عمر بن    )١٠( ِّ ّ املعروف بابن امللق د األنصاري َّ ّ بن أمحد بن حمم ه )هـ٧٢٣(عيل ُّ ، تزوجت أم

رف به، وكان يغضب منها  ُ ن القرآن فع ِّ  .برجل صالح يلق

َّ )١٩٧( ظ األحلاظ حل: انظر ترمجته             وء الال َّ اظ )٦/١٠٠( مع ، الض َّ  ) .٥٤٢(، طبقات احلف

 . )٤/١٥٩(البدر املنري    )١١(



 

    
١٣١ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

١٥-  ّ جاجة )١()هـ٨٤٠ت(قال البوصريي ُّ ٌ « -:يف مصباح الز ٌ  هذا إسناد لقصور أمحد بن املقدام  حسن

بط َّ  . )٢(»عن درجة أهل احلفظ والض

١٦-  ّ ين العيني ِّ داحلافظ املج« -:فيه )٣()هـ٨٥٥ت(قال بدر الد ِّ  . )٤(»و

١٧-  ّ  . )٦()وصفه يف اخلالصة باحلافظ( -: )٥()هـ٩٢٣ت بعد (اخلزرجي

ِّفني)ب  -:أقوال املضع

  ِّمهم املجون« -:فيه )٧()هـ٢٧٥ت(قال أبو داود ث عنه، كان يعل ِّ  . )٨(»ال أحد

ّ : ثالثاً    اوي َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

َّقه أبو حاتم  ٌ  –أمحد بن املقدام، وث د ِّ ّ  -  )٩(وهو متشد ة، والنَّسائي َ ر َ ز َ  وهو  –وصالح ج
د ِّ ِّ -  )١٠(متشد  .مة الفتح ، كام قال ابن حجر يف مقد

َّان  َّقه ابن حب ٌ  –وكذا وث ، ومسلمة بن قاسم - )١١(وهو متساهل ّ ٌ  - ، وابن عدي ، -  )١٢(وهو متساهل
 ّ ، واخلطيب البغدادي ّ  .وابن عبد الرب

   
، ولد سنة )   ١( ّ ين البوصريي ِّ ّ )هـ٧٦٢(أمحد بن أيب بكر بن إسامعيل الكناين، شهاب الد ، والعراقي ّ  .، تتلمذ عىل البلقيني

َّ : انظر ترمجته             وء الال َّ اظ )١/٢٥١(مع الض َّ هب )٥٥١( ، طبقات احلف َّ  ) .٧/٢٣٣(، شذرات الذ

)٣/١٣٩()   ٢( . 

ين)   ٣( ِّ لد يف بدر الد ُ ّ ألنه و ، صاحب عمدة القاري املعروف بالعيني ّ ّ احلنفي ، سنة )عني تاب(، حممود بن أمحد بن موسى القاهري

 . )هـ٧٦٢(

مع  :انظر ترمجته              َّ وء الال َّ هب ،)١٠/١٣١(الض َّ َّالع )٧/٢٨٦(  شذرات الذ  ) .٢/٢٩٤(، البدر الط

 ) .١١/١٧٢(عمدة القاري )   ٤(

، ولد سنة )   ٥( ّ ّ األنصاري ين أمحد بن عبد اهللا اخلزرجي ِّ ّ الد ً عنه )هـ٩٠٠(صفي  .، ومل تنقل املصادر أخبارا

سالة املستطرفة : وانظر           ِّ مة )٢٠٨(الر ِّ  . )٧(لكتاب اخلالصة  حتقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، مقد

)١/١٣)   (٦. ( 

نن وغريها، ولد سنةأبو داود، سليامن  )  ٧( ُّ ، مصنِّف الس ّ جستاين ّ  . )هـ٢٠٢( بن األشعث بن إسحاق األزدي الس

 ) .١٣/٢٠٣(، سري أعالم النُّبالء )١١/٣٥٦(، هتذيب الكامل )٩/٥٥(تاريخ بغداد  : انظر ترمجته         

 ) .١/١٧٩(الكامل )   ٨(

ِّم عىل سنن أيب داود )١٣/٨١(، سري أعالم النُّبالء )٢٤/٣٤٩(جمموع الفتاوى:انظر )  ٩( اري)١/٣٢٣(، حاشية ابن القي َّ  .)٤٦١( ، هدي الس

اري )٢/١٧٢(ميزان االعتدال : انظر   )١٠( َّ  ) .٣٨٧(، هدي الس

 ) .٢/٧٢٦(النُّكت : انظر   )١١(

كتور قاسم سعد يف  )١٢( ُّ ّ يف اجلرح والتَّ "ذكر تساهله الد محن النَّسائي َّ  . )١/١٦٣،٩٨( "عديلمنهج اإلمام أيب عبد الر
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َّقه تلميذه أبو عروبة  ّ يف أيب عروبة وهو أعرف بمشاخيه، وقد قال ابنووث  اكان عارفً « -:عدي

جال ِّ  . )١(»باحلديث والر

ة مواضع َّ ُّ وابن خزيمة يف صحيحهام يف عد َّ بأمحد بن املقدام، البخاري  . )٢(وقد احتج

ٌ « -:وقال ابن حجر  . )٣(»عنده ومن أخرج له ابن خزيمة يف صحيحه فهو ثقة

ح أحاديثه اخلط َّ ، كام سبقوقد صح ُّ ُ كثري، والبوصريي ، وابن ّ ُ البغدادي  .يب

 ّ ا قول ابن عدي ّ دق« - :أم ِّ ّ »هو من أهل الص ُحمل عىل قوهلام »ليس به بأس« - :، وقول النَّسائي ، في

ه ثقة  َّ  .فيه إن

 َّ ن قيل فيه إنَّه ال يروي إال َّ ٍ وأبو زرعة مـم ً   عن ثقة  . )٤(اغالب

به  َّ ا جرح أيب داود له، فقد تعق ّ ّ فقالأم ر ذلك فيه« - :ابن عدي ِّ دق ،ال يؤث ِّ  . )٥(»ألنَّه من أهل الص

ِّم املُ  ان املُ وسبب جرح أيب داود له ، ألنه كان يعل َّ ون رصر دراهم ج ُّ جون، كان جمَّان بالبرصة يرص

ة ، وأراد أن يأخذها َّ ُ ٌّ برص َّ مار ً ، فإذا مر ريق ، وجيلسون ناحية  ضعها،: صاحوا ،فيطرحوهنا عىل الطَّ

ة، فقال هلم َّ َّم أبو األشعث املار جل، فعل َّ راهم، فإذا : ضعها، ليخجل الر َّ ِّئوا رصر زجاج كرصر الد هي

َّتي  اهم ال َّ جاج ، وخذوا رصر الدر ُّ مررتم برصرهم، فأردتم أخذها فصاحوا بكم فاطرحوا رصر الز

 .هلم، ففعلوا ذلك 

 ّ َّ ابن حجر كالم ابن عدي َّ أبا األشعث « -:)٦(وفرس َّـم بأن ان كام قـال أبـو داود، وإنـام عل َّ ِّم املج مل يعل

ة  ّ ز للـامر َّ ِّب باملال، فلهذا جـو جلوهم، وكأنَّه يذهب مذهب من يؤد ُ ان أن خي َّ ة الذين كان قصد املج ّ املار

ان حتى ال يعودوا لتخجيل الناس، مع احـتامل أن يكونـوا بعـد ذلـك  َّ ً للمج راهم تأديبا َّ أن يأخذوا الد

 .كام سبق، وهذا منها  ،)٧(، وقد وصفه ابن خزيمة بالكياسة»مههمأعادوا هلم درا
   

ابق    )١( َّ  ) .١/١٣٨(املصدر الس

ّ : انظر   )٢( َ الوساوس، صحيح ابن خزيمة ) ٢/٧٢٦(صحيح البخاري ر َ ، باب إباحة االغتسال )١/١١٩(كتاب البيوع، باب من مل ي

 .من القصاع وغريها 

 ) .٥/٢٧١(هتذيب التَّهذيب    )٣(

 ) .٢/٤١٦(لسان امليزان    )٤(

 ) .١/١٧٩(الكامل    )٥(

اري   )٦( َّ  ) .٣٧٨(هدي الس

رافة والفطنة، انظر   )٧( َّ  ) .٦/٢٠١(لسان العرب : الكياسة أي العقل والظ



 

    
١٣٣ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

زاح، لذا قال ُ ُ م ّ من فعل أيب األشعث أنه هبي َّ ِّ ألجـل مزاحـه« -:بل فهم الذ ُـني ، وكـذا قـال )١(»ثقة ل

ن ِّ  . )٢(ابن امللق

  ّ ٍ جمرى ما قاله اخلطيب البغدادي ّ قول أيب داود جار جـال« -:)٣(ولعل ِّ مـذاهب  ومذاهب النّقـاد للر

ٍ  –، فـإذا ســمع أحـدهم يف بعضـهم أدنـى مغمــز دقيقـةٌ  غامضـةٌ  ّ خــرب ً رد وجبـا ُ وال  وإن مل يكـن ذلـك م

 ٍ ـا أن حيملـه ذلـك  – إسقاط عدالة َ إن كان صـاحبه حي َّ ذلك مما ال يسع إخفاؤه عن أهله، رجاء رأى أن

ً أنزله من سمع ذلك  ـه عىل االرعواء وضبط النَّفس عن الغميزة، وإن كان ميتا ُ ق ِ ْح ل ُ منـه منــزلته، فلـم ي

َ من سلم من تلك الغميزة ق َ ْح ل ُ َ به عىل درجة مثله ،م  .» وقَرص

ٍ « -:وقال َـر هـل لـه مـن أخـوات نْظ ُ َّ ذكره ذلك لي اس وطبـائعهم ومنهم من رأى أن َّ أحـوال النـَّ ؟ فـإن

ٌ  جاريةٌ  ُؤمن أن مل عىل إظهار اجلميل وإخفاء ما خالفه ، فإذا ظهر ممَّا خالفه يشء ِه  ي شب ُ ه م َ  .»يكون وراء

 ّ اوي َّ ّ يف الر هبي َّ  -:أقوال احلافظ الذ

 .اتَّفقت أقواله عىل توثيق أيب األشعث أمحد بن املقدام وإن اختلفت عباراته 

ري - ١ ِّ  . )٤(»اإلمام املتقن احلافظ« -:الس

 . )٥(»أحد األثبات املسندين« -:امليزان  - ٢

 . )٦(»ثقة ثبت« -:املغني  - ٣

عفاء  - ٤ ُّ ِّ ألجل مزاحه« -:ديوان الض ُني  . )٧(»ثقة ل

ٍّ منها  .وهذه أقوال فيها توثيق أمحد بن املقدام فال يلزم فيها معرفة تاريخ تأليف كل

ّ ) جـ اوي َّ  -: أقوال احلافظ ابن حجر يف الر

 . )٨(»صدوق« -:التَّقريب  - ١
   

عفاء    )١( ُّ  ) .١٠(ديوان الض

 ) .٤/١٥٩(البدر املنري     )٢(

ّ عن أسئلة يف اجلرح والتَّعديل : ، وانظر)١٠٩(الكفاية    )٣(  ) .٩٠(جواب احلافظ املنذري

)١٢/٢١٩(   )٤. ( 

)١/٣٠٤(   )٥. ( 

)١/٦٠(   )٦. ( 

)١٠(   )٧. ( 

 ) .١١٠(برقم  ) ٨٥(   )٨(
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اري - ٢ َّ ّ  -:هدي الس ة له، واحتجاج البخاري َّ  . )١(بهوغريه  نقل توثيق األئم

ّ « -:نتائج األفكار - ٣  . )٢(»ثقة من شيوخ البخاري

محن  َّ ـح الباحـث عبـد الـر َّ واة الذين اختلفت أقـوال احلـافظ بـن حجـر فـيهم، رج ُّ ويف رسالة الر

ِّق أمحد بن املقدام َّ ابن حجر يوث ج أن َّ  . )٣(العام

  -: اخلالصة: رابعاً 

اجح    َّ ، كام سبق، وهو الر ّ اوي َّ ِّق الر  .ابن حجر يوث

   ّ ، وهو قول اجلمهور، ومنهم النَّسائي ّ هبي َّ َّقه الذ د -وكذا وث ِّ وتلميذه أبـو عروبـة وهـو  -وهو متشد

َّ أمحد بن املقدام ثقة  اجح أن َّ  . أعرف بشيخه، فالر

 

 

 

 

 
 

   

   
)٣٧٨(   )١. ( 

)١/٥٠٧(   )٢. ( 

)١/٢٤٨(   )٣. ( 
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٦ ( ّ يباين َّ ّ الش ّ العجيل  (*)آدم بن عيل

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

َّالثة،خ س   ، صدوق، من الث ّ يباين َّ ّ الش ّ العجيل  ) .١(آدم بن عيل

َّان  . )٣()هـ١٢٥-١٠٥(أنَّه مات يف والية هشام بن عبد امللك ) ٢(ويف ثقات ابن حب

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 ٌ  .فقط  واحدةٌ  رواية

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

  ٌ ٌ  شيخ  .فقط ، وهو عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهام  واحد

 -:أبرز شيوخه

 . )٤(عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهام

 -:)٥(أبرز تالمذته

ـاج   َّ ّ )هــ١٦٠ت(، إرسائيـل بـن يـونس )هــ١٦٠ت(شعبة بن احلج َّـوري ، )هــ١٦١ت(، سـفيان الث

 ) .هـ١٧٩ت(، أبو األحوص سالَّم بن سليم )هـ١٦٨ت(إبراهيم بن طَهامن 

 

 

   
بقات الكربى : انظر ترمجته(*)   َّ ، )٢/٢٦٦(، اجلرح والتَّعديل )٣/١٨٤(، املعرفة والتاريخ )٢/٣٧(، التاريخ الكبري )٦/٣٢٢(الط

َّان )١/٢٣٣(تاريخ املوصل  ِّقات البن حب ، إكامل هتذيب )٢/٣٠٨(، هتذيب الكامل )١/٣٩٢(، التَّعديل والتَّجريح )٤/٥١(، الث

 ) .  ١/١٧٢(، هتذيب التَّهذيب )٢/٣٢(الكامل 

 ) .١/٢٣٠(، الكاشف )١٣٤(برقم ) ٨٦(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

)٤/٥١)   (٢. ( 

 ) .٢٤٨(خللفاء تاريخ ا: انظر)   ٣(

 ) .١/١٧٢(،  هتذيب التَّهذيب )٢/٣٠٨(هتذيب الكامل )   ٤(

 ) .٢/٣٠٨(  هتذيب الكامل)   ٥(
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اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

ّ  )١()هـ١٩٨ت(حييى بن سعيد القطَّان  - ١ ّ بن املديني يعني ابن سـعيد بـن  -سمعت حييى« -:قال عيل

ّ أو جبلـة بـن سـحيم ؟ قـال: وقلت له -القطَّان  ُّ إليك، آدم بن عـيل ام أثبت أو أحب ّ ، )٢(»جبلـة: أي

 . )٣(»جبلة ثقة« -:نقال حييى بن سعيد القطَّا

ً »ثقة« -:فيه )٤()هـ٢٣٣ت(قال ابن معني  - ٢ ّ ثقة، وجبلة بـن سـحيم ثقـة « -:ا، وقال أيض آدم بن عيل

وي عن كليهام عرشين حديثً  وما ُ  . )٥(»اأرى ر

ّ وج« -:قال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل )٦()هـ٢٤١ت(أمحد بن حنبل  -٣ بلـة سألت أيب عن آدم بن عيل

ام  ُّ  .  )٧(»جبلة -:أثبت؟ قالبن سحيم أهي

ُ )٨( »جبلة بن سحيم ثقة« -:وقال        ، فقـال، وس ّ زيـد بـن « -:ئل أمحد عن زيد بن جبري، وآدم بـن عـيل

، زيد روى عنه شعبة َّ  .   )٩(»جبري أعجب إيل

٤ -  ّ ازي َّ  . )١٠(»شيخ« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر

   
ّ األحول، أمري املؤمنني يف احلديث، ولد سنة )   ١( َّان البرصي ، موالهم القط ّ وخ التَّميمي ُّ  . )هـ١٢٠(أبو سعيد حييى بن سعيد بن فر

 ) . ٩/١٧٥(، سري أعالم النُّبالء )٣١/٣٢٩(، هتذيب الكامل )١٤/١٣٥(اد  تاريخ بغد: انظر ترمجته         

 ) .٤/٤٩٩(، هتذيب الكامل )١/٤٧١(، التَّعديل والتجريح  )٢/٢٦٦(اجلرح والتَّعديل )   ٢(

 ) .٤/٤٩٩(، هتذيب الكامل )٢/٥٠٨(اجلرح والتَّعديل )   ٣(

ّ موالهم، إمام اجلرح والتَّعديل، ولد سنة )    ٤( ا حييى بن معني بن عون الغطفاين َّ  . )هـ١٥٨(أبو زكري

 ) .  ١١/٧١(، سري أعالم النُّبالء )٣١/٥٤٣(، هتذيب الكامل )١٤/١٧٧(تاريخ بغداد : انظر ترمجته           

ّ (تاريخ ابن معني )   ٥( ّ  ، تاريخ عثامن)٣/٤٤٧) (رواية الدوري ارمي َّ ، اجلرح )٣٤٤(، سؤاالت ابن اجلنيد )٦٧(بن سعيد الد

 ) .٤/٣٠٩(، هتذيب الكامل )١/٣٩٢(، التَّعديل والتَّجريح )٢/٢٦٦( والتَّعديل

ة، ولد سنة )   ٦( َّ ئم َ ، أحد األ ّ ّ املروزي يباين َّ د بن حنبل بن هالل بن أسد الش َّ   )هـ١٦٤(أبو عبد اهللا، أمحد بن حمم

 ) .١١/١٧٧(، سري أعالم النُّبالء )١/٣٤٧(، هتذيب الكامل )٤/٤١٢(تاريخ بغداد : انظر ترمجته         

جال   ) ٧( ِّ  ) .٢/٤٩٤(العلل ومعرفة الر

 ) .٤/٤٩٩(هتذيب الكامل )   ٨(

جال )   ٩( ِّ ِّقات )٢/٢٠٩(العلل ومعرفة الر  ) .٩١(،  تاريخ أسامء الث

 ) .٢/٢٦٦(اجلرح والتَّعديل    )١٠(
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٥ -  ّ  . )٢(»ثقة« -:فيه )١()هـ٢٧٧ت(قال يعقوب بن سفيان الفسوي

٦ -  ّ  . )٣(»ال بأس به« -:فيه) هـ٣٠٣ت(قال النَّسائي

َّان  - ٧ ِّقات( -) :هـ٣٥٤ت(ابن حب  . )٤()ذكره يف كتابه الث

٨ -  ّ  . )٦(»ثقة« -:فيه )٥()هـ٨٠٧ت(قال اهليثمي

اويدراسة أقوال النُّ : ثالثاً   َّ  -:قاد يف الر

ــان، وابــن معــني، وأمحــد بــن حنبــل  َّقــه حييــى بــن ســعيد القطَّ ّ وث ٌ  –آدم بــن عــيل ، - )٧(وهــو معتــدل

َّان  ، وابن حب ّ ٌ  –ويعقوب الفسوي  .وغريهم  - )٨(وهو متساهل

ل جبلة بـن سـحيم أوثـق منـه عنـد حييـى بـن سـعيد القطَّـان ْ ع َ ُ  ،وج  رجـه عـن كونـه ثقـةً وأمحـد ال خي

ــاجلم ــذلك، ف ــا ب ح َّ ــل رص ــدمها، ب ــني عن ــن مع ــان، واب ــى القطَّ ــنهم حيي ــه، وم ــىل توثيق ــا  -هور ع ومه

دان ِّ  . -)٩(متشد

 ّ مل قولة النَّسائي ُ كتور قاسـم »ال بأس به« -:وعىل هذا حت ُّ ، ويريد به التَّوثيق كام سبق يف دراسـة الـد

ّ سعد  . )١٠(عيل

ا لفظة   ّ ّ ) شيخ(أم هبي َّ لـيس هـو ) شيخ( -م يعني أبا حات -قوله « -:عند أيب حاتم فهي كام قال الذ

   
، ولد سنة    )١( ّ ّ )هـ١٩٠(أبو يوسف، يعقوب بن سفيان الفسوي هبي َّ ة« - :، قال الذ َّ ال اإلمام احلافظ احلج َّ ح َّ   .»الر

 .) ١١/٥٩(ة ، البداية والنِّهاي)١٣/١٨٠(، سري أعالم النُّبالء  )٣٢/٣٢٤٧(هتذيب الكامل : انظر ترمجته            

 ) .٣/١٨٤،٢٤٨(املعرفة والتَّاريخ     )٢(

 ) .٢/٣٠٩(، هتذيب الكامل )١/٣٩٢(التَّعديل والتَّجريح     )٣(

)٤/٥١(   )٤( . 

، ولد سنة    )٥( ّ افعي َّ ّ الش ّ القاهري ّ بن أيب بكر بن سليامن اهليثمي ج ابنته )هـ٧٣٥(أبو احلسن، عيل َّ ّ وهو صغري وتزو  .، وصحب العراقي

وء : انظر ترمجته            َّ َّ الض هب  ،)٢٣٩(حلظ األحلاظ  ،)٥/٢٠٠(مع  الال َّ  . )٧/٧٠(شذرات الذ

وائد    )٦( َّ  ) .١٠/٣٣٢(جممع الز

 ) .١/٤٨٢(، النُّكت )١٨٥،١٧٢(من يعتمد قوله يف اجلرح والتَّعديل : انظر   )٧(

 ) .٢/٧٢٦(النُّكت : انظر   )٨(

َّان   )٩( د حييى بن القط ُّ د ابن معني)١/٤٨٢(النُّكت : انظر يف تشد ُّ ، ذكر من يعتمد قوله يف )٢٤/٣٤٩(جمموع الفتاوى  : ، وانظر يف تشد

 ) .١/٤٨٢(، النُّكت )١٧٢(اجلرح والتَّعديل 

ّ : انظر   )١٠( محن النَّسائي َّ  ) .٢/١٠٠٨(منهج اإلمام أيب عبد الر
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 ٍ ٍ  عبارة جرح ً ماهي عبارة توثيق ةولكنَّها أيضا َّ  . )١(»، وباالستقراء يلوح لك أنَّه ليس بحج

د من أيب حاتم  ُّ  . وهذا تشد

ـطالح أهـل« - :قال ابن رجب   ـيوخ يف اص ُّ ـن دون األئ والش َّ ـارة عم ـة هـذا العلـم عب ِّق ـيهم الث ـاظ ، وقـد يكـون ف َّ ـة احلف َّ م

 .)٢(»وغريه

َّ لفظة   اوي لـيس مـن ) شيخ(وقد يقال إن َّ َّ الـر اوي، بـل غايتـه أن َّ ـرد هبـا أبـو حـاتم إنـزال مرتبـة الـر ُ مل ي

قـول أيب « -:فقـال) هــ٦٢٨ت(املكثرين من رواية احلـديث، وهـذا مـا فهمـه أبـو احلسـن بـن القطَّـان 

 ُ ٍ ) شيخ: (يعني عبد احلميد بن حممود –ئل عنه حاتم وقد س ٌ ، وإهذا ليس بتضـعيف بأنَّـه  نَّـام هـو إخبـار

 ٌ ُخذت عنه ليس من أعالم أهل العلم وإنَّام هو شيخ  .   )٣(»وقعت له روايات أ

ــ   ِ َّ روايات مــل فــيمن عرفنــا أن ُ ، وجبلــة بــن ه قليلــةٌ وهــذا حي ّ ، وقــد قــال حييــى بــن معــني يف آدم بــن عــيل

وي عن كليهام عرشين حديثً  وما« -:سحيم ُ  .  )٤(»اأرى ر

 َّ د أن ّـة حديثـه وأنَّـه لـيس مـن أعـالم ) شيخ(لفظة فهذا يؤكِّ ل ِ ّ إنَّام أراد هبا ق عند أيب حاتم يف آدم بن عيل

 . )٥(اأهل العلم، فهي ليست تضعيفً 

 ّ ّ يف آدم بن عيل هبي َّ  . )٦(»قليل احلديث كان ثقةً « -:لذا قال الذ

عفاء ُّ ّ يف ديوان الض هبي َّ ا املجهولـون مـن« -:وهو من التَّابعني، قال الذ َّ جـل مـن  أم َّ واة فـإن كـان الر ُّ الـر

، إذا ســلم مــن خمالفــة األصــول، كبــار التَّــابعني، أو أوســاطهم احتُ  ّ ــن ســن الظَّ ُ ــي بح ِّ ُق ل مــل حديثــه، وتُ

 . )٧(»وركاكة األلفاظ

   
 ) .٤/٥٣( ميزان االعتدال    )١(

)٢(    ّ مذي ِّ  ) .٢/٦٥٨(رشح علل الرت

 ) .٥/٣٣٩(بيان الوهم واإلهيام     )٣(

، هتـذيب الكـامل )١/٣٩٢(، التَّعـديل والتَّجـريح )٢/٢٦٦(، اجلـرح والتَّعـديل )٣/٤٤٧( "راويـة الـدوري"تاريخ ابـن معـني    )٤(

)٤/٣٠٩. ( 

 ) .٤١(: انظر   )٥(

 ) .٨/٣١(تاريخ اإلسالم     )٦(

)٢٧٤(   )٧. ( 
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اوي َّ  -:أقوال احلافظ ابن حجر يف الر

 . )١(»صدوق« -:التَّقريب -١

 .  )٢(»ثقة« -:الفتح قال فيه -٢

َّ تقريب التَّهذيب فرغ منه سنة  ّفات ابن حجر نجد أن َّ )هـ٨٢٦(وبالنَّظر إىل تاريخ مؤل ، يف حـني أن

ّ يتعاهـده بـالتَّنقيح إىل قبيـل وفاتـه، وكـذلك التَّقريـب فيـه  )هـ٨٤٢(فتح الباري فرغ منه سنة  لكنّه ظل

 ٌ ٌ  إحلاقات  . )٣()هـ٨٥٠(بعضها بتاريخ سنة  ،وإضافات

ـح  اجتمع عندي من طلبة العلم املهـرة مجاعـةٌ « -:قال ابن حجر   َّ  –وافقـوين عـىل حتريـر هـذا الرش
له كل منهم نسخً بأن أكتب ال –يعني فتح الباري  ِّ اس، ثم حيص َّ ، ثم يقـرؤه أحـدهم ويعـارض معـه اكر

 َّ ـفر ال يكمـل منـه إال ِّ ِّ رفيقه مع البحث يف ذلـك والتَّحريـر، فصـار الس ر، ولـزم ذلـك  وقـد قوبـل وحـر

ري هلذه املصلحة، َّ ء يف الس ْ ّ اهللا إكامله يف شهر رجب سنة اثنتني وأربعني وثامن البط  . )٤(»ئةم إىل أن يرس

 ّ ِّق آدم بن عيل ّ ابن حجر يوث اجح أن َّ  .فالر

ّ « -:، وقال- )٦( عنده فهو ثقةٌ  -)٥( وأخرج له احلاكم يف مستدركه َّ البخاري ّ  )٧(قد احتج  .» بآدم بن عيل

  -:اخلالصة: رابعاً 

     َّ ، وعىل هذا قول اجلمهور، وقـد روى عنـه شـعبة، وكـان ال يـروي إال ّ اجح توثيق آدم بن عيل َّ  الر

 . )٩( ، وشيوخ شعبة جياد)٨(عن ثقة

   
 ) .١٣٤(برقم  )  ٨٦(تقريب التَّهذيب    )١(

)٨/٤٠٠(   ) ٢. ( 

امة : انظر  ) ٣( َّ د عو َّ يخ حمم َّ مة تقريب التَّهذيب للش ِّ  ) .٣٦(مقد

رر   ) ٤( ُّ  . )٢/٦٧٦(اجلواهر والد

جـاهصـحيح ومل « -:وقال احلـاكم» ال تبسط ذراعيك«، حديث ابن عمر ريض اهللا عنهام )١/٣٥٠(   )٥( ِّ ،  وأخرجـه ابـن خزيمـة »خير

َّان )١/٣٢٥(  .، يف صححيهام بنفس إسناد احلاكم )٥/٢٤٢(، وابن حب

 ) .٥/٤١٤(لسان امليزان : انظر  ) ٦(

 ) .٤٤٤١(برقم ) ٤/١٧٤٨(، MX  W  V   U  T  SL  كتاب التَّفسري باب قوله تعاىل   )٧(

 ) .١/٣١٦(فتح املغيث    )٨(

 ) .٤/٢٣٧(ميزان االعتدال    )٩(
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ّ يف الكاشف   هبي َّ َّقه الذ اجح )١(ووث َّ  .، وابن حجر عىل الر

 

 

   

   
)١/٢٣٠(   )١. ( 
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٧ ( ّ ميل َّ  (*)إبراهيم بن محزة بن سليامن بن أيب حييى الر

 ً اوي :أوال َّ  -:التَّعريف بالر

از  َّ ّ البز ميل َّ  .)٢(د.أبو إسحاق ، صدوق، )١(إبراهيم بن محزة بن سليامن بن أيب حييى الر

ّ يف رمضان سنة « -:ويف تاريخ اإلسالم  . )٣(»هـ٢٤٩تويف

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 ٌ  .فقط  واحدةٌ  رواية

  -:عدد شيوخه يف الكتب التَّسعة 
     ٌ ٌ  شيخ  .فقط  واحد

 -:)٤(أبرز شيوخه 

رقاء )هـ١٨٢ت(ضمرة بن ربيعة    َّ ّ )هـ١٩٤ت(، زيد بن أيب الز مشقي ِّ ّ بن عبد اهللا الد  .  ، عبد الغني

 -:)٥(أبرز تالميذه

ّ )هـــ٢٧٥ت(أبــو داود  ازي َّ ّ )هـــ٢٧٧ت(، أبــو حــاتم الــر ميل َّ ــنَّام الــر َّ ، عبيــد اهللا بــن أمحــد بــن الص

 ).هـ٣١٦ت(بكر بن أيب داود ، أبو )هـ٢٩٩ت(

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

  ّ ازي َّ  . )٦(»صدوق« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر

   
ــريح )٢/٩٣(اجلــرح والتَّعــديل : انظــر ترمجتــه(*)    ــامل )٢/٧٦(،  هتــذيب الكــامل )١/٣٤٦(، التَّعــديل والتَّج ، إكــامل  هتــذيب الك

 ) .١/١٠١(، هتذيب التَّهذيب )١/١٩٧(

ِّياب، انظر :البزاز)   ١( ، وهي نوع من الث ّ  ) .٥/٣١١(لسان العرب : هو بائع البز

 ) .١/٢١١( ، الكاشف )١٦٧(برقم ) ٨٩(تقريب التَّهذيب : انظر)   ٢(

)١٨/١٥٧)   (٣. ( 

 ) .٢/٧٦(هتذيب الكامل )   ٤(

ابق )   ٥( َّ  .املصدر الس

 ) .٢/٧٦(، هتذيب الكامل )٢/٩٣(اجلرح والتَّعديل    )٦(
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ّ ) تسمية شيوخ أيب داود( ويف  ّاين َّ أبا حاتم قال فيه )١()هـ٤٩٨ت(نقل اجلي ، وكذا )٢(»ثقة« -:أن

 . )٤(هتذيب الكامل يف إكامل )٣()هـ٧٦٢ت(نقله عنه مغلطاي 

حيح هو قول أيب حاتم َّ لوروده يف اجلرح والتَّعديل وهو األصل، وهذا ما » صدوق« - :والص

ق كتاب  ِّ ره حمق َّ  ) .تسمية شيوخ أيب داود(قر

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

ٌ  -» صدوق« -:مل أجد فيه سوى قول أيب حاتم د ِّ  . -)٥(وهو متشد

ً  – )٦(عنده قةٌ فهو ث -أبو داود وقد روى عنه  هـؤالء اآليـات «  )٧(عن ابن عبـاس ريض اهللا عـنهام اأثر

ـــة َّ ـــود خاص ـــثَّالث نزلـــت يف اليه ـــي قولـــه تعـــاىل» ال M    L  K  J   I  H  G  F  E يعن
ML )٨( ّ  . )٩(»حسن صحيح اإلسناد« -:، قال فيه األلباين

ّ ( وقد سبق يف ترمجة  جـال « -:وهـي ،قاعـدة) أمحد بن عمـر احلمـريي ِّ ِّمـني يف الر ّ سـكوت املتكل أن

 َّ رح ومل يأتعن الر ُ ٍ  ِاوي الذي مل جي ٍ  بمتن ُّ توثيقً منكر َّـق )١٠(»له ا، يعد ّ اختار ذلك هنـا فوث هبي َّ َّ الذ ، ولعل

نَّـه يف ال َ راسـة أ ِّ ا ابن حجـر فقـد سـبق يف الد َّ م َ ، أ ّ ميل َّ ً إبراهيم بن محزة الر مـا خيتـار قـول أيب  اتَّقريـب كثـري

 َّ نَّه إذا مل جيد إال َ ً حاتم، وأ ً  قوال ـه،  ا واحد ِّ مني فإنَّه خيتار هذا القول بنص ِّ ة املتقد َّ ئم َ اوي إلمام من األ َّ يف الر

ُّع  . )١١(وهذا بحسب االستقراء والتَّتب
   

، صاحب كت   )١( ّ َّاين ّ اجلي اين َّ د بن أمحد الغس َّ ، احلسني بن حمم ّ  . )هـ٤٢٧(اب تقييد املهمل، ولد سنة أبو عيل

َّات )١٩/١٤٨(، سري أعالم النُّبالء )٣٤/٢٧٧(تاريخ اإلسالم  : انظر ترمجته            ) .١٣/٢١(، الوايف بالوفي

)٢/٥٣(   )٢. ( 

، ولد بعد    )٣( ّ ّ احلنفي ً ، له إكامل هتذيب الكامل، ونقل عنه )هـ٦٩٠(مغلطاي بن قليج بن عبد اهللا البكجري  .ابن حجر يف هتذيبه كثريا

رر الكامنة : انظر ترمجته           ُّ اظ  ،)٦/١١٤(الد َّ هب  ،)٥٣٨(طبقات احلف َّ  . )٦/١٩٧(شذرات الذ

)١/١٩٧(   )٤( . 

ِّم عىل سنن أيب داود )١٣/٨١(، سري أعالم النُّبالء  )٢٤/٣٤٩(جمموع الفتاوى : انظر   )٥( اري )١/٣٢٣(، حاشية ابن القي َّ ، هدي الس

)٤٦١. ( 

 ) .٢/٢٩٧(، هتذيب التهذيب )١/١٩٩(نصب الراية     )٦(

 .، كتاب األقضية ، باب يف القايض خيطيء )٣٥٧٦(رقم  ) ٣/٢٩٩(سنن أيب داود      )٧(

 ).٤٧،٤٥،٤٤(سورة املائدة    )٨(

ّ : انظر   )٩(  ) .٥٤١(سنن أيب داود حتقيق األلباين

 ) .٦/٦(امليزان : انظر   )١٠(

 ) .١١٠(: وانظر   )١١(
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  -:اخلالصة: رابعاً 

د بني كونه ثقةً  ِّ ّ مرتد ميل َّ َّ إبراهيم بن محزة الر اجح أن َّ ً و صدوقً أ الر  أطلق التَّوثيق فيه،  اا، فلم نجد أحد

اوي ثقـةٌ ، »صدوق« -:بل قال أبو حاتم َّ د أيب حاتم فالر ُّ هبـذا االعتبـار، والكتسـابه  ومن نظر إىل تشد

ّ برواية أيب داود عنه كام سبق، واهللا أعلم  مني ِّ  .التَّوثيق الض
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د بن أيب  )٨ َّ  (*)شيبةإبراهيم بن أيب بكر، عبد اهللا بن حمم

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

، صـدوق،  ّ ، أبو شـيبة الكـويف ّ د بن أيب شيبة العبيس َّ ) . هــ٢٦٥ت(إبراهيم بن أيب بكر، عبد اهللا بن حمم

 . )١(س ق

  -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 ٌ  .فقط  واحدةٌ  رواية

  -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة 
 ٌ ٌ  شيخ  .فقط  واحد

 -:)٢(أبرز شيوخه

ــن عــون   ـــ٢٠٧ت(جعفــر ب ــن غيــاث )ه ــن حفــص ب ـــ٢٢٢ت(، عمــر ب ــى )ه ــن موس ، عبيــد اهللا ب

 ) هـ٢٤١ت(، أمحد بن حنبل )هـ٢٣٢ت(، عمرو بن حممد النَّاقد )هـ٢١٣ت(

 -:)٣(أبرز تالميذه

   ّ ازي َّ ّ )هـ٢٧٣ت(، ابن ماجه )هـ٢٦٤ت(أبو زرعة الر ازي َّ ّ ) هـ٢٧٧ت( ، أبو حاتم الر ، النَّسـائي

د بن صاعد )هـ٣٠٣ت( َّ  ) .هـ٣١٨ت(، حييى بن حمم
اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

لني  ) أ ِّ  -:أقوال املعد

١ -  ّ ازي َّ  . )٤(»صدوق« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر

٢ -  ّ  . )٥(»ليس به بأس« -:فيه) هـ٣٢٢ت(قال العقييل
   

َّان )٢/١١٠(اجلرح والتَّعديل : انظر ترمجته(*)    ِّقات البن حب ، )٨/١٣( ، ميزان االعتدال )٢/١٢٨(، هتذيب الكامل )٨/٨٧(، الث

 ) .١/١١٨(، هتذيب التَّهذيب )١/٢٣٥(إكامل هتذيب الكامل 

 ) .١/٢١٦(، الكاشف )٢٠٠(برقم ) ٩١(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .٢/١٢٨(هتذيب الكامل )   ٢(

ابق )   ٣( َّ  .املصدر الس

 )  .٢/١٢٩(، هتذيب الكامل )٢/١١٠(اجلرح والتَّعديل    )٤(

 ) . ١/١١٨(، هتذيب التَّهذيب )١/٢٣٥(إكامل هتذيب الكامل    )٥(
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ّمة بن قاسم األ - ٣ ّ قال مسل  . )١(»ثقة« -:فيه) هـ٣٥٣(ندليس

َّان  - ٤ ِّقات( -) :هـ٣٥٤ت(ابن حب  . )٢()ذكره يف الث

٥ -  ّ اظ« -:فيه )٣()هـ٤٤٦ت(قال اخللييل َّ  . )٤(»هو ثقة، روى عنه احلف

ّ فيه - ٦ رابليس  . )٥(»ليس به بأس« -:قال صالح الطَّ

ن  - ٧ ِّ   . )٦(»إبراهيم بن عثامنهو ثقة، واملطعون فيه هو أبو شيبة « -:فيه) هـ٨٠٤ت(قال ابن امللق

٨ -  ّ ٍ فيـه إبـراهيم بـن أيب بكـر) هـ٨٤٠(قال البوصريي جاجـة عـن حـديث ُّ هـذا « -:يف مصـباح الز

 ٌ ٌ  إسناد  . )٧(»رجاله ثقات صحيح

ِّفني  ) ب  -:أقوال املضع

١ -  ّ ً فيه إبراهيم بن أيب بكر وقال -) :هـ٤٥٨ت(البيهقي هذا ضـعيف، احلمـل فيـه « -:ساق إسنادا

ّ عىل أيب شيبة كام   . )٨(»أظن

٢ -  ّ ّ اإلشبييل ّ يف اجلنائز« -:قال أبو احلسن بن القطَّان )٩()هـ٥٨١ت(عبد احلق فه عبد احلق َّ  .)١٠(»وضع

 . )١٢(»ضعيف« -:فيه )١١()هـ٦٢٨ت(قال أبو احلسن بن القطَّان  - ٣
   

ابق    )١( َّ  .املصدر الس

)٨/٨٧(   )٢. ( 

)٣(    ّ هبي َّ ، قال الذ ّ ً بكثري من علل احلديث ورجاله« - :أبو يعىل، اخلليل بن عبد اهللا بن أمحد القزويني ً عارفا  .» كان ثقة حافظا

اظ ، تذكرة احل)٢/٥٠١(التَّدوين يف أخبار قزوين : انظر ترمجته          َّ  ) .١٧/٦٦٦(، سري أعالم النُّبالء )٣/١١٢٣(ف

 ) .٢/٥٧٦(املنتخب من اإلرشاد    )٤(

 ) . ١/١١٨(، هتذيب التَّهذيب )١/٢٣٥(إكامل هتذيب الكامل    )٥(

 ) .٤/٦٥٩(البدر املنري    )٦(

)٣/٦٨(   )٧. ( 

نن الكربى    )٨( ُّ  ) . ١/٣٠٦(الس

اط، مؤلف األحكام الكربى والوسطى    )٩( َّ ً بابن اخلر عرف أيضا ُ ، وي ّ ّ اإلشبييل محن بن عبد اهللا األزدي َّ ّ بن عبد الر د، عبد احلق َّ أبو حمم

غرى، ولد سنة  ُّ  . )هـ٥١٠(والص

لة : انظر ترمجته           ِّ ِّيب )٢١/١٩٨(، سري أعالم النُّبالء )٣/١٢٠(التَّكملة لكتاب الص  ) .٢/١٦٤(، نفح الط

 ) .  ٣/٢١٢(بيان الوهم واإلهيام    )١٠(

)١١(    َّ هري بابن القط َّ ، الش ّ ّ الفايس د بن عبد امللك احلمريي َّ ّ بن حمم ام الكربى ـام عىل األحكـم واإلهيـان، له بيان الوهـأبو احلسن، عيل

 ّ   .لعبد احلق اإلشبييل

اظ : انظر ترمجته                َّ ِّيب )٢٢/٣٠٦(، سري أعالم النُّبالء )٤/١٤٠٧(تذكرة احلف  ) .٣/١٨٠(، نفح الط

 ) .٣/٢١٢(بيان الوهم واإلهيام    )١٢(
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اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

ــان    َّ ــن حب ــ، واب ّ ــن قاســم األندليس َّقــه مســلمة ب ــر، وث ــاهالن –إبــراهيم بــن أيب بك  – )١(ومهــا متس

 ً ّ أيضا َّقه البوصريي ، ووث ّ  .واخللييل

د فيه أبو حاتم، فقال َّ ّ »صدوق« - :وتشد رابليس ّ وصالح الطَّ  .» ال بأس به« -:، وقال العقييل

فون فقد أجاب عنهم احلافظ ابن حجر ِّ ه و ،أما املضع ِّ عزا سبب تضعيفهم له أنَّه اشـتبه علـيهم بجـد

َّف َّمنا ، )٢(إبراهيم بن عثامن، فهـو املعـروف بـأيب شـيبة أكثـر ممـا يعـرف بـه هـذا، وهـو املضـع    ، وإن سـل

 ٌ ّ مل يسبقه أحد َّ قاعدةٌ  ،إىل تضعيف إبراهيم بن أيب بكر فعبد احلق َم تـأنَّى يف األخـذ بجـرح « -:تقول وث ُ ي

اوي َّ َّ وجهـه بـام جيـرح الـر مني حتـى يتبـني ِّ ة املتقـد َّ ئم َ ر إذا عارض توثيق األ ِّ ـ اإلمام املتأخ ً ـا )٣(»امطلق َّ م َ ، أ

َّف احلـديث  ّ فهو إنَّام ضـع َّمنا هنا بقول البيهقي ّ فإن سل اعتامده وأبو احلسن بن القطَّان عىل قول البيهقي

اوي ال بسبب توهيمه أل َّ ٍ يب شيبة، والر َّف بسبب توهيمه يف حديث ٍ  يضع  . . واحد

ّ عن بيان الوهم واإلهيام هبي َّ َّ أبا احلسن بن القطَّان تعنَّت فيه يف أماكن« -:وقال الذ  .  )٤(»إن

اوي َّ  -:أقوال احلافظ ابن حجر يف الر

 . )٥(»صدوق« -:التَّقريب -١

ّ له  -:)٦(تلخيص احلبري -٢  .أجاب عن تضعيف البيهقي

َّقه النَّاس« -:وقال فيه ّ ووث َّ به النّسائي  .» احتج

ُشعر بتوثيقه عند ابن حجر   .وهذا ي

 ٌ ر ِّ ّ التَّقريب متأخ اجح من أقواله أنَّه لكن َّ َّ الر   .»صدوق«: عن تأليف التّلخيص، فلعل

   
ّ يف اجلرح والتَّعديل": انظر يف تساهل مسلمة بن قاسم  )١( محن النَّسائي َّ ، وانظر يف تساهل ابن )١/١٦٣،٩٨( "منهج اإلمام أيب عبد الر

َّانح  ) .٢/٧٢٦(النُّكت : ب

 ) .١/١٣٧(، تلخيص احلبري )١/١١٨(هتذيب التَّهذيب    )٢(

 ) .٧٩(ضوابط اجلرح والتَّعديل : انظر   )٣(

ري   )٤( ِّ  ) .٢٢/٣٠١(  الس

 ) .٢٠٠برقم  ٩١(   )٥(

)١/١٣٨(   )٦.( 
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  -:اخلالصة: رابعاً 

َّ تضعيف إبراهيم بن أيب بكر ليس   قـةً سبق أن ِ د بني كونـه ث ِّ اجح ا، أو صـدوقً بيشء، فهو مرتد َّ ، والـر

َّ أنَّه ثقةٌ  ّقوه، وقد روى عنه أبو زرعة وهو ال يروي إال ٍ ، بالنَّظر إىل من وث ً   عن ثقة َّ بـه )١(اغالب ، وقد احـتج

ٌ )٢(احلاكم يف مستدركه ٌ )٤(، وأخرج له أبو عوانة يف مسنده)٣(عنده ، فهو ثقة عنده كـام هـو صـنيع  ، فهو ثقة

ّ حـديثً )٥(أصحاب املستخرجات ح امل )٦(يف معجـم شـيوخه ا، وأخرج له اإلسامعييل َّ ـق إسـناده، صـح ِّ حق

 ً ح حديثه أيض َّ ن يف البدر املنري اوصح ِّ  .، وهو صنيع ابن حجر يف تلخيص احلبري، واهللا أعلم )٧(ابن امللق

 

 

 

   

   
نة : ، وانظر)٢/٤١٦(لسان امليزان )   ١( ُّ ّ وجهوده يف الس ازي َّ  ) .١/١٥٨(أبو زرعة الر

َّاس ريض اهللا عنهام مرفوعاً )١/٥٤٣(   )٢( احلديث، وقال » ليس عليكم يف غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه« - :، حديث ابن عب

جاه« -:احلاكم ِّ ّ ومل خير ن ابن حجر إسناده يف تلخيص احلبري »صحيح عىل رشط البخاري َّ  )  .١/١٣٨(، وحس

 ) .٥/٤١٤(لسان امليزان : انظر)   ٣(

َّاس ريض اهللا عنهام)٢/١٠٤(   )٤( مس ثامن ركعات أن النَّبي «  - :، حديث ابن عب َّ َّ حني انكسفت الش احلديث، وهو يف » صىل

ه ركع ثامن ركعات )٩٠٨(برقم ) ٢/٦٢٧(صحيح مسلم  َّ  . ، كتاب الكسوف، باب ذكر من قال إن

 ) .١/٣٢١(النُّكت : انظر)   ٥(

احلديث، واحلديث أخرجه » يذكر الكفل سبع مرات سمعت رسول اهللا « -: عنهام قال، حديث ابن عمر ريض اهللا)١/٣٦٥)   (٦(

نه  َّ ّ من طريق آخر، وحس مذي ِّ ، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، واحلاكم يف مستدركه )٢٤٩٦(برقم ) ٤/٦٥٧(الرت

ح إسناده ) ٤/٢٨٣( َّ  .وصح

)٤/٦٥٩( )  ٧. ( 
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٩ ( ّ نعاين َّ  (*)إبراهيم بن عمر بن كيسان الص

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

ابعة، د س   َّ ، صنعاء اليمن، أبو إسحاق، صدوق من الس ّ نعاين َّ ْسان الص ي  . )١(إبراهيم بن عمر بن كَ

 ّ نعاين َّ  .  )٢(»بأنَّه كان من أحسن الناس صالة« -) :هـ١٩٧(وذكر عنه تلميذه هشام بن يوسف الص

َّان بأنَّه َّاد «: لذا وصفه ابن حب ب ُ نمن الع ْ ُش  . )٣(»اخل

 -:عدد رواياته يف الكتب التَّسعة
ُّ روايات   .ست

  -:عدد شيوخه يف الكتب التَّسعة

 .ثالثة شيوخ      

 -:)٤(أبرز شيوخه

ـه    ِّ ِّه، وأبـوه عمـر بـن كيسـان، وهـب بـن مـانوس البرصـي، وهـب بـن منب عبد اهللا بن وهب بن منب

 ّ نعاين َّ ، املغرية بن حكيم الص ّ نعاين َّ  .الص

 -:)٥(تالميذه أبرز

اك بــن خملــد    َّ ــح َّ ــام )هـــ٢١٢ت(الض َّ زاق بــن مه َّ ، عبــد الــر ّ ــنعاين َّ ــه عبــد اهللا بــن إبــراهيم الص ، ابن

ّ )هـ٢١١ت( نعاين َّ ّ )هـ١٩٧ت(، هشام بن يوسف الص َعي ب ُّ  ) .هـ١٧٨ت(، جعفر بن سليامن الض

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

  ..  )٦(»ثقة« -:فيه) هـ٢٣٣ت(حييى بن معني  -١
   

َّان )٢/١١٤(، اجلرح والتَّعديل )١/٣٠٧(الكبري التَّاريخ : انظر ترمجته(*)    ِّقات البن حب ، )٢/١٥٦(، هتذيب الكـامل )٨/٦٤(، الث

 ) .١/٢١٨(، هتذيب التَّهذيب )١/٢٦٠(إكامل هتذيب الكامل 

 ) .١/٢١٩(، الكاشف )٢٢٠(برقم ) ٩٢(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .١/٣٠٧(التَّاريخ الكبري )   ٢(

)٨/٦٤)   (٣. ( 

 ) .٢/١٥٧(هتذيب الكامل )   ٤(

ابق    )٥( َّ  .املصدر الس

ِّقات )٢/١١٤(اجلرح والتَّعديل    )٦(  ) .٣٤(، تاريخ أسامء الث
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٢-  ّ     . )١(»ليس به بأس« -:فيه) هـ٣٠٣ت(قال النَّسائي

َّان  -٣ ِّقات( -) :هـ٣٥٤ت(ابن حب  . )٢()ذكره يف كتابه الث

 . )٣(»ثقة« -:فيه) هـ٦٢٨ت(قال أبو احلسن بن القطَّان  -٤

٥-  ّ وكاين َّ  . )٥(»هو ثقة« -:فيه )٤()هـ١٢٥٠ت(قال الش

ّ قال  -٦ ـد صـبغة اهللا املـدرايس َّ ّ  حمم ٍ فيـه إبـراهيم بـن عمـر بـن  )٦()هــ١٢٨٠ت(اهلنـدي عـن إسـناد

 . )٧(»رجاله ثقات« -:كيسان

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

َّقه ابن معني   ٌ  -وث د ِّ َّان  -)٨(وهو متشد ٌ  –وابن حب ح حديثه أبو احلسـن بـن - )٩(وهو متساهل َّ ، وصح

 ّ ، واملدرايس ّ وكاين َّ ّ  القطَّان، والش د فيـهاهلندي َّ ّ تشـد َّ النَّسـائي ، »لـيس بـه بـأس« -:وقـال  )١٠(، يف حني أن

ّ فقال د ابن حجر هنا بأخذه قول النَّسائي َّ َّقوه، وتّشد ّ بقول من وث هبي َّ  .» صدوق« -:فأخذ الذ

  -:اخلالصة: رابعاً 

َّقه اب     ّ وث هبي َّ ً  -أي ابـن معـني -نقبل قوله  فإنَّا« -:ن معني، وقد قال الذ يف اجلـرح والتَّعـديل  دائـام

مه عو ِّ ٍ نقد اظ ى كثري َّ  . )١١(»ما مل خيالف اجلمهور يف اجتهاده ،من احلف

   
 ) .١/١٢٨(، هتذيب التَّهذيب )٢/١٥٧(هتذيب الكامل    )١(

)٨/٦٤ (   )٢ (. 

 ) .٥/٤١١(بيان الوهم واإلهيام    )٣(

، نسبة إىل شوكان قرية قرب صنعاء، ولد سنة    )٤( ّ وكاين َّ د القايض الش َّ ّ بن حمم د بن عيل َّ  .) هـ١١٧٢(أبو عبد اهللا، حمم

 ) .٦/٣٦٥(، هدية العارفني )٢/١٠٨٢(، فهرس الفهارس )٣/٢٠١(أبجد العلوم : انظر ترمجته           

 ) .٩/٥٨(نيل األوطار     )٥(

ين   )٦( ِّ د نارص الد َّ د غوث بن حمم َّ د صبغة اهللا بن حمم َّ  .املدرايس، نسبة إىل بلدة يف اهلند  حمم

 ) .١/٢٢٠(فهرس الفهارس : انظر ترمجته          

 ) .٧٨( ذيل القول املسدد    )٧(

  .)١/٤٨٢(ت  ، النُّك)١٧٢( ، ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتَّعديل)٢٤/٣٤٩(جمموع الفتاوى : انظر  ) ٨(

 ) .٢/٧٢٦(النُّكت : انظر   )٩(

اري )٢/١٧٢(ميزان االعتدال : انظر   )١٠( َّ  ) .٣٨٧(، هدي الس

 ) .١١/٤٤٧(سري أعالم النُّبالء    )١١(
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 ً َّ أيض ً ونحن نسمع من حييى بن معني دا« -:عىل ذلك بقوله اونص جـال مـا ئام ِّ ُّ بقولـه يف الر ، ونحـتج

ٍ مل  اه يتربهن لنا وهن رجل َّ ة من وه َّ   . )١(»انفرد بتقويته أو قو

ً واجلمهور عىل توثيق إبراهيم بن عمر بن  د فيه ابن حجر تبع َّ اجح أنَّـه  اكيسان، وتشد َّ ّ فـالر للنَّسـائي

 .، واهللا أعلم ثقةٌ 

 

 

 

 

 

 

 

   

   
ِّقات   )١( واة الث ُّ  ) .٢٩(  الر
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د بن خازم) ١٠ َّ  (*)إبراهيم بن حمم

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

    ّ فه األزدي َّ ، صـدوق، ضـع ّ ير الكويف َّ د بن خازم، أبو إسحاق ابن أيب معاوية الرض َّ إبراهيم بن حمم

ة  َّ  . )١(د) .هـ٢٣٦ت(بال حج

ّ وفاته عام  هبي َّ خ الذ َّ  .  )٢()هـ٢٣٧(وأر
  -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 ٌ  .فقط  واحدةٌ  رواية

  -:ةعدد شيوخه يف الكتب التِّسع

 ٌ ٌ  شيخ  .فقط  واحد

 -:)٣(أبرزشيوخه
َّاش    ـير )هـ١٩٤ت(أبو بكر بن عي َّ د بن خازم أبو معاوية الرض َّ ، حييـى بـن عيسـى )هــ١٩٥ت(، حمم

 ّ ميل َّ  ) .  هـ٢٠١ت(الر

 -:)٤(أبرز تالميذه

ّ بـن خملـد )هـ٢٧٥ت(أبو داود    ـد بـن عـثامن بـن أيب شـيبة )هــ٢٧٦ت(، بقي َّ ، )هــ٢٩٧ت(، حمم

 ّ يباين َّ ّ )هـ٣٠٣ت(احلسن بن سفيان الش ِّب البلخي ي  ) .هـ٣٠٧ت(، احلسن بن الطَّ

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

لني) أ    ِّ  -:أقوال املعد

ا -١ َّ ّ قال أبو زرعة الر  . )٥(»ال بأس به صدوق، صاحب سنَّة« -:فيه) هـ٢٦٤ت(زي
   

 .)١/١٣٣(، هتذيب التَّهذيب )١/٢٧٣(، إكامل هتذيب الكامل)٢/١٧١(، هتذيب الكامل)٢/١٣٠(اجلرح والتَّعديل: انظر ترمجته  (*)

 ) .١/٢٢١(، الكاشف )٢٣٢(برقم ) ٩٣(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .١/٢٢١(الكاشف )   ٢(

 ) .٢/١٧١(هتذيب الكامل )   ٣(

ابق )   ٤( َّ  .املصدر الس

 ) .٢/١٧١(، هتذيب الكامل )٢/١٣٠(اجلرح والتَّعديل    )٥(
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٢-  ّ  .     )١(»ثقة« -:فيه) هـ٣٤١ت(قال أبو الطَّاهر املدين

 . )٢(»ثقة« -:فيه) هـ٣٥٣ت(قال مسلمة بن قاسم  -٣

َّان  -٤ ِّقات( -):هـ٣٥٤ت(ابن حب  . )٣()ذكره يف كتابه الث
٥-  ّ َّاين ّ اجلي  .    )٤(»ثقة« -:فيه) هـ٤٩٨ت(قال أبو عيل

ٌ « -:فيه) هـ٦٢٨ت(أبو احلسن بن القطَّان  -٦  .  )٥(»ال بأس به صدوق

 . )٧(»ثقة« -: )٦()هـ٦٣٦ت(ابن خلفون  -٧

٨-  ّ  .  )٨(»وهو ثقة« -):هـ٨٠٧ت(اهليثمي

ِّفني )ب  -:أقوال املضع

 . )١٠(»ضعيف« -:فيه )٩()هـ٣٥١ت(قال ابن قانع  -١

٢ -  ّ  . )١٢(»فيه لني« -:فيه )١١()هـ٣٧٤ت(قال أبو الفتح األزدي

   
 ) .١/١٣٣(، هتذيب التَّهذيب )١/٢٧٣(إكامل هتذيب الكامل    )١(

ابق    )٢( َّ  .املصدر الس

)٨/٧٦(   )٣. ( 

 ) .٢/٥٩(تسمية شيوخ أيب داود    )٤(

َّان«: هذيب، ويف هتذيب التّ )٣/٤٧٦(اإلهيام بيان الوهم و   )٥( َّقه أبو احلسن بن القط  ) .١/١٣٣(» وث

، ولد سنة    )٦( ّ ّ األندليس د بن خلفون األزدي َّ د بن إسامعيل بن حمم َّ ّ )هـ٥٥٥(حمم هبي َّ ً « -:، قال الذ ا ا بصناعة احلديث حافظً كان بصري

جال متقنً ِّ  .» اللر

لة : انظر ترمجته            ِّ اظ )٢٣/٧١(، سري  أعالم النُّبالء )٢/١٤١(التَّكملة لكتاب الص َّ   .)٤/١٤٠٠(، تذكرة احلف

 ) .١/٢٧٣(إكامل هتذيب الكامل    )٧(

وائد    )٨( َّ  ) .٤/٤١(جممع الز

حابة، ولد سنة    )٩( َّ ، صاحب معجم الص ّ ّ موالهم، البغدادي قال  ،)هـ٢٦٥(أبو احلسني، عبد الباقي بن قانع بن مرزوق األموي

 ّ ارقطني َّ ّ (  -:الد  ) .كان حيفظ ولكنَّه خيطئ ويرص

اظ )١٥/٥٢٦(، سري أعالم النُّبالء )١١/٨٨(تاريخ بغداد : انظر ترمجته            َّ  ) .٣/٨٨٣(، تذكرة احلف

 ) .١/١٣٣(،  هتذيب التَّهذيب )١/٢٧٣(إكامل هتذيب الكامل    )١٠(

)١١(    ّ ّ املوصيل د بن احلسني بن أمحد بن عبد اهللا األزدي َّ ّ أبو الفتح، حمم فه الربقاين َّ هب، ضع َّ ّ ، وقال الذ ّ النَّفس يف اجلرح« - :ي  .» وهو قوي

اظ )١٦/٣٤٧(، سري أعالم النُّبالء )٢/٢٤٣(تاريخ بغداد : انظر ترمجته             َّ  ). ٣/٩٦٧(، تذكرة احلف

 ) .١/١٣٣(هتذيب التَّهذيب    )١٢(
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اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

ان   َّ َّقه مسلمة بن قاسم، وابن حب ، وابن خلفون، وأبو -  )١(ومها متساهالن –وث ّ َّاين ّ اجلي ، وأبو عيل

، وغريهم  ّ ، واهليثمي ّ  .الطَّاهر املدين

 .احلسن بن القطَّان وقد جعله أبو زرعة يف مرتبة صدوق، وكذلك أبو 

فه، قال ابن حجر َّ ا ابن قانع فقد ضع َّ  . )٢(»وابن قانع غري مقنع« -:أم

 ٌ د ِّ ّ فهو متشد ا األزدي َّ ٌ  أم ّ  ومرسف هبي َّ ّ عرف ضعف « -:يف اجلرح، بل قال فيه الذ ليت األزدي

ّ « - :، وقال ابن حجر)٣(»نفسه ّ غري مريض  . )٤(»األزدي

ّ « -:هللا بن مسعود عن عبد ا )٥(وحديثه عند أيب داود ً كنَّا ال نتوض ّ شعر ً أ وال نكف ، »اا وال ثوب

ّ يف سننه الكربى من طريق  )٧(، واحلديث أخرجه احلاكم يف مستدركه)٦(ومن طريقه أخرجه البيهقي

ٌ « -:وقال آخر عن عبد اهللا بن مسعود  يخني صحيح َّ جا ذكر املوطئ  ،عىل رشط الش ِّ  .» ومل خير

َّ  وقد روى عن إبراهيم بن د بن خازم اثنان ممَّن ال يرويان إال َّ ٍ حمم  )٨(ومها أبو داود ،عندمها  عن ثقة

ّ بن خملد  . )٩(وبقي

 ً د بني كونه ثقة ِّ ً اوقً ، أو يكون صدفهو مرتد ّ تبع هبي َّ قه الذ َّ لألكثر، وجعله ابن حجر يف  ا، وقد وث

 ٍ ً  مرتبة صدوق  .أليب زرعة  اتبع

   
َّن   )١( ّ سعد يف كتابه )٢/٧٢٦(النُّكت : انظر يف تساهل ابن حبا كتور قاسم عيل ُّ َّه إىل تساهل مسلمة بن قاسم الد منهج اإلمام أيب "، ونب

ّ يف اجلرح والتَّعديل محن النَّسائي َّ  ) .١/١٦٣،٩٨( "عبد الر

 ) .١٠/٨٦(هتذيب التَّهذيب    )٢(

 ) .١٣/٣٨٩(سري أعالم النُّبالء    )٣(

 ) .١/٣١(هتذيب التَّهذيب    )٤(

جل يطأ األذى برجله )٢٠٤(برقم ) ١/٥٣(   )٥( َّ هارة، باب الر َّ  .، كتاب الط

)١/١٣٩(   )٦. ( 

)١/٢٧٨(   )٧. ( 

اية    )٨( َّ  ) .٢/٢٩٧(، هتذيب التَّهذيب )١/١٩٩(نصب الر

 ) . ١/١٩(هتذيب التَّهذيب    )٩(
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  -:اخلالصة: رابعاً 

ّ قول أيب زرعة  ٌ « -:لعل ة  ،»ال بأس به صدوق ّ اوي، فهو من األئم َّ هو األقرب يف حال الر

 . )١(املعتدلني املنصفني

  ّ هبي َّ ً « -:قال الذ ْ عليه الورع واملخربة ايعجبني كثري ِني ب َ  . )٢(»كالم أيب زرعة يف اجلرح والتَّعديل ي

رين ِّ ة املتأخ َّ اوي من األئم َّ   . )٣(وهو األقرب لعرص الر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   
 ) .١٣/٨١(، سري أعالم النُّبالء )٨٣(، املوقظة )١٧٢(عديل ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتَّ    )١(

 ). ١٣/٨١(سري أعالم النُّبالء    )٢(

 ) .١/٢٢٠(، التَّنكيل )٨٧(ذكر من اختلف العلامء ونقاد احلديث فيه البن شاهني : انظر   )٣(
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١١ ( ّ لبي َّ َّاس املط د بن العب َّ  (*)إبراهيم بن حمم

 ً  -:التَّعريف بالراوي: أوال

، أبـو إسـحاق، صـدوق    ّ ـافعي َّ ِّ اإلمـام الش ، ابـن عـم ّ ّ املكـي لبـي َّـاس املطَّ ـد بـن العب َّ إبـراهيم بـن حمم

 . )١(س ق) .هـ٢٣٨أو٢٣٧ت(

َّ وفاته سنة  ّ بأن هبي َّ  . )٢()هـ٢٣٧(وجزم الذ

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .ثامن روايات 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .مخسة شيوخ   

 -:)٣(أبرز شيوخه

ــاد بــن زيــد   ــد بــن املنكــدر )هـــ١٧٩ت(محَّ َّ ، الفضــيل بــن عيــاض )هـــ١٨٠ت(، املنكــدر بــن حمم

ّ )هـ١٨٧ت(  ) .هـ١٩٨ت(، سفيان بن عيينة )هـ١٩٤ت(، حفص بن غياث النَّخعي

 -:)٤(رز تالمذتهأب

اج    َّ ّ )هـ٢٦٢ت(، يعقوب بن شيبة )هـ٢٦١ت(مسلم بن احلج ازي َّ ، )٥()هـ٢٦٤ت(، أبو زرعة الر

ّ بن خملد )هـ٢٧٣ت(ابن ماجه   ). هـ٢٧٦ت(، بقي

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

ٌ « -:فيه) هـ٢٣٣ت(قال حييى بن معني  - ١  . )٦(»ليس به بأس صدوق
   

َّان ، )٢/١٢٩(، اجلرح والتَّعديل )١/٣٢٢(التَّاريخ الكبري : انظر ترمجته(*)    ِّقات البن حب ، )٢/١٧٥(، هتذيب الكـامل )٨/٧٣(الث

 ) .١/١٣٤(، هتذيب التَّهذيب )١/٢٧٩(إكامل هتذيب الكامل 

 ) .١/٢٢١(، الكاشف )٢٣٥(برقم ) ٩٣(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) . ١/٢٢١(الكاشف )   ٢(

 ) .٢/١٧٥(هتذيب الكامل )   ٣(

ابق )   ٤( َّ  .املصدر الس

ّ )٢/١٢٩(والتَّعديل اجلرح )   ٥( ّ ، ومل يذكره املز  .ي

)٦(    ّ رباين َّ  ) .٨٠(تاريخ هاشم بن مرثد الط
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ّ ): هـ٢٤١ت(بن حنبل  أمحد- ٢ ُ « -:قال حرب بن إسامعيل الكرماين سـن سـمعت أمحـد بـن حنبـل حي

 ّ د الشافعي َّ َّناء عىل إبراهيم بن حمم  .  )١(»الث

٣ -  ّ ازي َّ  . )٢(»صدوق« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر

د جزرة  - ٤ َّ  . )٣(»صدوق« -:فيه) هـ٢٩٣ت(قال صالح بن حمم

٥ -  ّ  . )٤(»ثقة« -:فيه) هـ٣٠٣ت(قال النِّسائي

َّان  - ٦ ِّقات( -):هـ٣٥٤ت (ابن حب  . )٥()ذكره يف كتابه الث

٧ -   ّ ارقطني َّ  . )٧(»ثقة« -:فيه )٦()هـ٣٨٥ت(قال الد

٨ -  ّ  . )٨(»للحديث احافظً  كان ثقةً « -:فيه) هـ٤٦٣ت(قال ابن عبد الرب

ِّقة واألمانة« -:فيه) هـ٦٣٦ت(قال ابن خلفون  - ٩  . )٩(»من أهل الث

اويدراسة أقوال ال: ثالثاً  َّ  -:نُّقاد يف الر

   ّ َّقه النَّسائي افعي وث َّ د الش َّ ٌ  –إبراهيم بن حمم د ِّ تَشـد ُ ّ  – وهو م ارقطني َّ ًـ –والـد  - )١٠(اوهـو يتسـاهل أحيان

َّان  ٌ  –وابن حب ، وابن خلفون  - )١١(وهو متساهل ّ  .وابن عبد الرب

   
 ) .٢/١٧٥(، هتذيب الكامل )٢/١٢٩(اجلرح والتَّعديل    )١(

 .املصدر السابق    )٢(

 ) .١/١٣٤(، هتذيب التَّهذيب )١/٢٧٩( إكامل هتذيب الكامل   )٣(

)٤(    ّ يوخ للنَّسائي ُّ  ) .٢/١٧٦(، هتذيب الكامل )٦٧(تسمية الش

)٨/٧٣   )٥ . 

نن، ولد سنة    )٦( ُّ هري صاحب الس َّ ّ ، الش ّ بن عمر بن أمحد البغدادي كان فريد عرصه وقريع « -:، قال اخلطيب)هـ٣٠٦(أبو احلسن، عيل

 .» دهره ونسيج وحده وإمام وقته

اظ )١٦/٤٤٩(، سري أعالم النُّبالء )١٢/٣٤(داد  تاريخ بغ: انظر ترمجته            َّ  ) .٣/٩٩١(، تذكرة احلف

)٧(    ّ همي ّ  ) .٢/١٧٦(، هتذيب الكامل )١٦٦(سؤاالت محزة الس

 ) .١/٢٧٩(إكامل هتذيب الكامل    )٨(

ابق    )٩( َّ  .املصدر الس

 ) .٨٣(املوقظة : انظر   )١٠(

 ) .٢/٧٢٦(النُّكت : انظر   )١١(
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َّناء عليه، فهل ثناؤه علي سن الث ُ ٌ ه يف جانب ضبطه أم وكان أمحد حي  .عدالته؟ كالمها حمتمل

ــه احلــاكم يف مســتدركه ــو نعــيم يف)١(وقــد أخــرج حديث ــلم، وأب ــتخرج عــىل صــحيح مس ،  املســند املس

الح فليس منَّا« -:حديث ِّ نا الس ّ  . )٢(»من محل علي

َّ « -: وحديث سهل بن سعد  ى إال َّ  . )٣(»بعد اجلمعة يف عهد رسول اهللا  ما كنَّا نقيل وال نتغد

هب والورق وأبو عوانة يف مستخرجه عىل مسلم حديث رافع بن خديج  َّ  . )٤(يف كراء األرض بالذ

ّ كام سبق يف منهجهم يف كتبهم  افعي َّ د الش َّ ِّقون إبراهيم بن حمم  .فاحلاكم، وأبو عوانة، وأبو نعيم، يوث

ا ابن معني وأبو حاتم  َّ دان –أم ِّ  .» صدوق« -:وصالح جزرة فقالوا فيه - )٥(ومها متشد

ة قالوا  َّ ئم َ ّ مقابل ثالثة من األ َّقه النَّسائي  . » صدوق« -:فوث

 ُ ً  )١٨٠(حجر أبا حاتم يف لفظة صدوق يف أكثر من  وقد وافق ابن  . )٦(يف تقريبه اموضع

 ّ ّ بن خملد ،وقد روى عنه أبو زرعة الرازي َّ  ،)٧(وبقي ام ال يرويان إال َّ ٍ   عنومها ممَّن قيل إهن  . )٨(عندمها ثقة

 

   
ّ بن أيب طالب ٢/٥٦   )١( ينار ال فضل بينهام «  - :مرفوعاً  ، حديث عيل ِّ ينار بالد ِّ هذا حديث غريب « -:احلديث، وقال» .. الد

هب )١٥٨٨(برقم ) ٣/١٢١٢( ، وأصله يف مسلم من حديث أيب هريرة »صحيح َّ ف وبيع الذ َّ ، كتاب املساقاة، باب الرص

 ً  .بالورق نقدا

ّ )١٠١(برقم ) ١/٩٩(عند مسلم ، واحلديث )١/١٧٤(   )٢( نا فليس منَّا«  - : ، كتاب اإليامن، باب قول النَّبي َّ  .» من غش

مس )٢/٤٤٩(   )٣( َّ ، كتاب اجلمعة، باب صالة اجلمعة حني تزول الش ً  ) .٨٥٩(برقم ) ٢/٥٨٨(، واحلديث عند مسلم أيضا

ُّيوع، باب كراء األرض  ، كتاب)١٥٤٧(برقم ) ٣/١١٨٠(  ، واحلديث عند مسلم،)٣/٣٢٤(   )٤(  .الب

د ابن معني  )٥( ُّ ، النُّكت )١٧٢(، ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتَّعديل )٢٤/٣٤٩(جمموع الفتاوى البن تيمية : انظر يف تشد

)١/٤٨٢. ( 

د أيب حاتم           ُّ ار)١٣/٨١( ، سري أعالم النُّبالء)٢٤/٣٤٩( جمموع الفتاوى: وانظر يف تشد َّ  ).٤٦١(ي ، هدي الس

  ) .٩٨(: انظر   )٦(

، ولد يف حدود سنة    )٧( ّ ّ القرطبي ّ بن خملد بن يزيد األندليس محن، بقي َّ ّ )هـ٢٠٠(أبو عبد الر هبي َّ اح صارت « - :، قال الذ َّ وبه وبابن وض

 . )هـ٢٧٦(، تويف سنة »األندلس دار حديث

 ).١١/٥٦(، البداية والنِّهاية )١٣/٢٨٦(، سري أعالم النُّبالء )١/١٠٧(تاريخ العلامء باألندلس : انظر ترمجته              

نَّة : ، وانظر)١/١٩(، هتذيب التَّهذيب )٢/٤١٦(لسان امليزان : انظر   )٨( ُّ ّ وجهوده يف الس ازي َّ  ) .١/١٥٨(أبو زرعة الر
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  -:اخلالصة: رابعاً 

 ّ ّ ، النَّسائي افعي َّ د الش َّ َّق إبراهيم بن حمم ده –وث ُّ ـة  -مـع تشـد َّ ئم َ ُّ ،وغريمهـا، وثالثـة مـن األ ارقطني َّ والـد

ـة، وقـوهلم فيـه زيـادة علـم يف حـال  ا، فتوثيقه مطلقً »صدوق« -:لوا فيهقا َّ ئم َ ٌ لقول هؤالء األ فيه إغفال

نَّه صدوق  َ اجح أ َّ اوي، فالر َّ  .الر
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١٢ ( ّ َّاطري د الط َّ  (*)إبراهيم بن مروان بن حمم
 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

  ّ ي ِ ر د الطَّاطَ َّ ، صدوق، من احلادية عرشة )١(إبراهيم بن مروان بن حمم ّ   .)٢(.د. ، الدمشقي

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

  . روايتان اثنتان فقط  

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

  ٌ ٌ  شيخ د  واحد َّ  .فقط وهو والده مروان بن حمم

  -:)٣(أبرز شيوخه

د   َّ َّاش )هـ٣١٠ت(أبوه مروان بن حمم  ) .هـ١٨١ت(، إسامعيل بن عي

 -:)٤(أبرز تالمذته

 ّ ازي َّ ّ )هـ٢٧٥ت(، أبو داود )هـ٢٦٤ت(أبو زرعة الر ازي َّ ، أبو بكر بـن )هـ٢٧٧ت(، أبو حاتم الر

 ) .هـ٣٢٠ت(، أبو احلسن أمحد بن عمري بن جوصا )هـ٣١٦ت(أيب داود 
اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

١ -  َّ ّ قال أبو حاتم الر  .  )٥(»اوكان صدوقً « -:فيه) هـ٢٧٧ت(ازي
ّ قال عبد اهللا بن  - ٢ يلعي َّ  . )٧(»صدوق« -:فيه )٦()هـ٧٦٢ت(يوسف الز
   

، هتذيب الكامل )٥٣(البن منده ) األسامء والكنى( ، فتح الباب يف الكنى واأللقاب )٢/١٤٠(اجلرح والتَّعديل : انظر ترمجته(*)   

 ) .١/١٤٢(، هتذيب التَّهذيب )٢/٢٠٠(

)١   ( ّ َّاطري اء  – :الط َّ َّاءئني املهملتني املفتوحتني، بينهام األلف، ويف آخرها الر ِّياب البيض بمرص - بالط ، نسبة تطلق عىل من يبيع الث

 ّ رباين َّ ام، قال الط َّ ّ « - :والش َّاطري ِّياب الكرابيس بدمشق يقال له الط    .»كل من باع الث

 ) .٩/٥١١(، سري أعالم النُّبالء )٤/٢٨(األنساب : انظر              

 ) .١/٢٥٥(، الكاشف ) ٢٥٠(برقم ) ٩٤(تقريب التَّهذيب : انظر)   ٢(

 ) .٢/٢٠٠(هتذيب الكامل )   ٣(

ابق  املصدر)   ٤( َّ  .  الس

 ) .٢/٢٠١(، هتذيب الكامل )٢/١٤٠(اجلرح والتَّعديل    )٥(

)٦(    ّ ّ احلنفي يلعي َّ د الز َّ ين عبد اهللا بن يوسف بن حمم ِّ د مجال الد َّ  .أبو حمم

رر الكامنة : انظر ترمجته          ُّ اظ )٣/٩٥(الد َّ َّالع )٥٣٥(، طبقات احلف  ) .١/٤٠٢(، البدر الط

اية    )٧( َّ  ) . ٤/٤١٤(نصب الر
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ن  - ٣ ِّ  . )١(»صدوق« -:فيه) هـ٨٠٤ت(قال ابن امللق

٤ -  ّ بيدي َّ  . )٣(»ثقة« -:فيه )٢()هـ١٢٠٥ت (قال الز

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

  َّ مني إال ِّ ً عند املتقد ، »صدوق« -: أبا حاتم فقالمل نجد له قوال ّ يلعـي َّ رون، الز ِّ ، وتبعـه عـىل ذلـك املتـأخ

ن، وابن حجر ِّ  . وابن امللق

او َّ ّ يف الر هبي َّ قوال احلافظ الذ َ  -:يأ

 . )٤(»ثقة« -:الكاشف  - ١

 . )٥(»صدوق« -:تاريخ اإلسالم  - ٢

 ٌ ر ِّ َّاين عـام  ،وتاريخ اإلسالم متأخ َّ الكاشـف فـرغ منـه )٦()هــ٧٢٦(فقد فرغ من إخراجه الث ، يف حـني أن

 . )٧()هـ٧٢٠(عام 

اوي  َّ ة يف الر َّ ئم َ ّ وافق أقوال األ هبي َّ  .فالذ

 َّ اوي إال َّ ِّق الر ٌ ومل يوث ر ِّ ّ وهو متأخ بيدي َّ  .  الز

  -:اخلالصة: رابعاً 

  ٌ ّ صدوق َّ إبراهيم بن مروان الطَّاطري اجح أن َّ ة عىل ذلك  ،الر َّ  . التفاق األئم

 
 

   
 ) .٧/٢٧٥(البدر املنري    )١(

، ولد سنة   )٢( ّ بيدي َّ هري باملرتىض الز َّ ، الش ّ ّ املرصي ّ اليمني بيدي َّ زاق الز َّ د بن عبد الر َّ د بن حمم َّ د بن حمم َّ ، له )هـ١١٤٥(أبو الفيض، حمم

ين، وتاج العرو ِّ ادة املتَّقني يف رشح إحياء علوم الد َّ  .س وغريها إحتاف الس

 ) .٦/٣٤٧(، هدية العارفني )١/٥٣٠(، فهرس الفهارس )٣/١٢(أبجد العلوم : انظر ترمجته          

 ) .١٢/٤٣٠(تاج العروس    )٣(

)١/٢٢٥(   )٤. ( 

)١٩/٧٠(    )٥. ( 

ّ ومنهجه يف كتاب تاريخ اإلسالم : انظر   )٦( هبي َّ  ) .٢٦(الذ

ابق    )٧( َّ  ) .٢١٠(املصدر الس
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ّ إبراهيم ) ١٣  (*)بن هارون البلخي

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

  ّ  .)٢(، العابد، صدوق، من احلادية عرشة، تم س)١(إبراهيم بن هارون البلخي

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

  . سبع روايات  

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 ٌ ٌ  شيخ  .فقط  واحد

 -:)٣(أبرز شيوخه

اح ، )هـ١٨٦ت(حاتم بن إسامعيل َّ اد بـن اجلـر َّ ، رو ّ مذي ِّ ، خالد بن زياد الرت ّ يرش بن حبيب العدوي
 ّ هيل ّ ، النَّرض بن زرارة الذ ّ  .العسقالين

 -:)٤(أبرز تالمذته

   ّ مذي ِّ ّ )هـ٢٧٩ت(الرت ّ بـن طرخـان البلخـي د بن عيل َّ ّ )هــ٢٩٨ت(، حمم ، )هــ٣٠٣ت(، النِّسـائي
 ّ مذي ِّ د بن احلسن احلكيم الرت َّ ّ بن سعيد بن سنان )هـ٣٢١ت(حمم  .، أبو احلسن عيل

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

١ -   ّ  . )٦(»ال بأس به« -:ويف موضع آخر، )٥(»ثقة« -:فيه) هـ٣٠٣ت(قال النَّسائي
   

 ) .١/١٥٣(، هتذيب التَّهذيب )١/٣٠٨(، إكامل هتذيب الكامل )٢/٢٣٠(، هتذيب الكامل )٧١(املعجم املشتمل : نظر ترمجتها (*)  

)١   ( ّ ى مزار رشيف املشهورة : البلخي َّ  .نسبة إىل بلخ، وهي من بالد ما وراء النَّهر، وهي اليوم يف أفغانستان وتسم

 ) .٣/٦٩٥(، معجم أماكن الفتوح )١/٤٧٩(، معجم البلدان )٣/٥٠٤(فتوح البلدان : انظر         

 ) .١/٢٢٦(، الكاشف )٢٦٧(برقم ) ٩٥(تقريب التَّهذيب : انظر)   ٢(

 ) .٢/٢٣٠(هتذيب الكامل )   ٣(

ابق)   ٤( َّ     .املصدر الس

)٥(    ّ ــائي ــيوخ للنَّس ُّ ــنهج اإلمــام أيب)٦٦(تســمية الش ّ ، م ــائي محن النَّس َّ ــر ــد ال ــتمل ، املعجــم امل)١/١٢٤( عب ــامل )٧١(ش ــذيب الك ، هت

)٢/٢٣٠(. 

)٦(    ّ محن النَّسائي َّ  ) .١/١٥٣(، هتذيب التَّهذيب )١/٣٠٨(، إكامل هتذيب الكامل )١/١٢٤(منهج اإلمام أيب عبد الر
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٢-   ّ  )١(»ال بأس به« -:فيه) هـ٣٥٣ت(قال مسلمة بن قاسم األندليس

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

 ّ  .» ال بأس به« -:، ويف موضع آخر»ثقة«: قال فيه النَّسائي

 . »ال بأس به« -:وتبعه مسلمة بن قاسم يف ذلك فقال 

كتوروبحسب دراسة  ُّ َّقـه )٢( قاسم سعد الد ّ ال بأس به، يريد به التَّوثيق كـام سـبق، فوث َّ قول النَّسائي ، فإن

ا ابن حجر فقد اخت َّ م َ ، أ ّ هبي َّ اوي ار األحوط من قويلالذ َّ ، فقال يف الر ّ  .» صدوق«  -:النَّسائي

 ّ ة مواضع )٣(وحديثه عند النَّسائي َّ َّ « -:عن جابر بن عبد اهللا ريض اهللا عنهام قـال: ومنها)٤(يف عد صـىل

بح رسول اهللا  ُّ َّ له الص بح حني تبني ُّ ّ »الص ة النَّبي َّ  . ، وهو قطعة من حديث جابر الطَّويل يف حج

ّ يف شامئله مذي َّ َّ رسول اهللا «حديث  )٥(وعند الرت َن » ...خيرج من بيته ينفض رأسـه وقـد اغتسـل  أ

ٌ  احلديث،  .لضعف شيخ إبراهيم بن هارون فيه النَّرض بن زرارة  ،وإسناده ضعيف

  -:اخلالصة: رابعاً 

ّ له  اجح توثيق إبراهيم بن هارون لتوثيق النَّسائي َّ ٌ  –الر د ِّ  .- )٦(وهو متشد

 

 

   
 . )١/٣٠٨(إكامل هتذيب الكامل    )١(

ّ منهج اإلمام أيب عبد : انظر   )٢( محن النَّسائي َّ  ) .٢/١٠٠٨(الر

بح، وهو عند مسلم )٥٤٣(برقم ) ١/٢٧٠(  ) ٣( َّ ، باب )١٢١٨(برقم ) ٢/٨٩١(، كتاب املواقيت، باب أول وقت الص ِّ ،   كتاب احلج

 ّ ة النَّبي َّ  حج

ّ ريض )١٩٢٧(بـرقم ) ٤/٤٧: (انظـر  ) ٤( خصـة يف القيــام، حـديث احلسـن بـن عـيل ُّ اهللا عـنهام يف القيــام، و ، كتـاب اجلنـائز، بـاب الر

ـة )٣٠٥٤(برقم ) ٥/٢٦٧( َّ ويـل يف حج َّ ـ، حـديث جـابر ريض اهللا عـنهام الط ِّ ، كتاب مناسك احلج، باب اإليضـاع يف وادي حمرس

 .الوداع 

 ) .٤٧(برقم ) ١٦(   )٥(

اري )٢/١٧٢(ميزان االعتدال : انظر   )٦( َّ  ) .٣٨٧(، هدي الس
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١٤ ( ّ د البغدادي َّ  (*)إبراهيم بن يونس بن حمم

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

، بلفـظ النَّسـب، صـدوق، مـن إبراهيم بن يونس بن  ٌّ مـي َ ر َ سوس، لقبه ح َ ر ، نزيل طَ ّ د البغدادي َّ حمم

 . )١(س .احلادية عرشة

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

  . ثامن روايات  

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .ثالثة شيوخ  

 -:)٢(أبرز شيوخه

ِّب  د املؤد َّ اك بـن )هــ٢٠٩ت(فـارس ، عثامن بن عمر بـن )هـ٢٠٧ت(والده يونس بن حمم َّ ـح َّ ، الض

ــل  ــد النَّبي ّ )هـــ٢١٢ت(خمل ــدي ــن إســامعيل النَّه ــك ب ـــ٢١٧ت(، مال ــل عــارم )ه ــن الفض ــد ب َّ ، حمم

 ) .هـ٢٢٤ت(

 -:)٣(أبرز تالمذته

 ّ ـد بـن )هـ٣٠٣ت(النَّسائي َّ ، حمم ّ َّقفـي د بن أمحـد بـن الوليـد الث َّ ّ ، حمم ، أمحد بن أيب موسى األنطاكي

 ّ ّ  وذكره، مجيع األسواين َّاين ّ اجلي  . )٤(يف شيوخ أيب داود إبراهيم بن يونس أبو عيل

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

١ -  ّ  . )٦(»ال بأس به« -:، وعند مغلطاي )٥(»صدوق« -:فيه) هـ٣٠٣ت(قال النَّسائي
   

ِّقات : انظر ترمجته(*)   ّ  ،)٨/٨٢(الث ، إكامل هتذيب )٢/٢٥٦(، هتذيب الكامل )٧٢(، املعجم املشتمل )٦٥(معرفة األلقاب للمقديس

 ) .١/١٦١(، هتذيب التَّهذيب )١/٣٢٨(الكامل 

 ) . ١/٢٢٨(، الكاشف )٢٧٧(برقم ) ٩٥(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .٢/٢٥٦(هتذيب الكامل )   ٢(

ابق )   ٣( َّ  .املصدر الس

 ) .١/١٦١(، وهتذيب التَّهذيب )٥٨(برقم  ) ٢/٦٧(سمية شيوخ أيب داود ت: انظر)   ٤(

 ) .٢/٢٥٦(، هتذيب الكامل )٧٢(املعجم املشتمل    )٥(

 ) .١/١٦١( ، هتذيب التَّهذيب)١/٣٢٨(إكامل هتذيب الكامل    )٦(



 

    
١٦٤ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

َّان  - ٢ ِّقـات( -):هـ٣٥٤ت(ابن حب َّـ) ذكـره يف كتابـه الث ٌ باسـم إبـراهيم بـن يوسـف ولعل ، ه تصـحيف

ُ « -:وقال  فيه  . )١(»غربي

٣ -  ّ َّاين ّ اجلي  . )٢(»صدوق« -:فيه) هـ٤٩٨ت(قال أبو عيل

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

 ّ ٌ  –» صدوق« -:قال فيه النَّسائي د ِّ ّ - وهو متشد َّاين ّ اجلي  .، وتبعه يف ذلك أبو عيل

قاته وقال ِ َّان ذكره يف ث ُغرب« -:وابن حب  .» ي

ّ » صـدوق« -:فابن حجـر قـال فيـه ً للنَّسـائي َّ  –ابـن حجـر  -وهـو  ،تبعـا اوي إال َّ ً  إن مل جيـد يف الـر  قـوال

 ً مني اواحد ِّ ه ،من املتقد ِّ ً )٣(فإنَّه خيتار هذا القول بنص ّ تبع هبي َّ َّقه الذ َّان  ا، ووث  .البن حب

ة مواضــع َّ ّ يف عــد ــاس ريض : ، منهــا)٤(وحديثــه عنــد النَّســائي َّ ــه «اهللا عــنهام حــديث ابــن عب نَّ َ ج  أ َّ تــزو

حيحني)٥(احلديث» ...ميمونة َّ  . )٦(، واحلديث يف الص

 -:اخلالصة: رابعاً 

  ٌ َّ إبراهيم بن يونس صدوق اجح أن َّ ّ  الر ٌ  ،، وهو قول النَّسائي اوي )٧(وهو معارص َّ ٌ له  ،للر  .بل تلميذ

َّان  ُغرب«: وقد قال فيه ابن حب  .» ي

 ٌ  .حسن احلديث، واهللا أعلم فإبراهيم بن يونس صدوق

 

   
   

)٨/٨٢(   )١( 

 ) .٥٨( برقم ) ٢/٦٧(تسمية شيوخ أيب داود : انظر   )٢(

 ) .١١٠(: انظر   )٣(

َ )٣٠١٨(برقم ) ٥/٢٥٧: (انظر   )٤( ، باب فرض الوقوف بعرفة، و َّ ، كتاب الوصايا، )٣٦٣٩(برقم ) ٦/٢٤٦(، كتاب مناسك احلج

 َ ين قبل املرياث و َّ  . باب الغرية  ، كتاب عرشة النِّساء، )٣٩٥٩(برقم ) ٧/٧١(باب، قضاء الد

خصة يف النِّكاح للمحرم ٢٨٣٩برقم  ٥/١٩١   )٥( ُّ ، باب الر َّ  .، كتاب مناسك احلج

)٦(    ّ يد، باب تزويج املحرم)١٧٤٠(برقم ) ٢/٦٥٢(البخاري َّ  . ، أبواب اإلحصار وجزاء الص

ُحرم )١٤١٠(برقم ) ٢/١٠٣١(ومسلم             .، كتاب النِّكاح، باب حتريم نكاح امل

اد احلديث فيه ذكر من اخت: انظر   )٧( َّ  ) .١/٢٢٠(، التَّنكيل )٨٧(لف العلامء ونق
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

١٥ ( ّ  (*)إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الفرادييس

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

ـ    ّ ادييس َ ر َ ّ الف مشـقي ِّ ، مـوىل عمــر بـن عبـد العزيــز، )١(إسـحاق بـن إبـراهيم بــن يزيـد أبـو النَّرضــ الد

 ٌ ُ  صدوق ِّف بال مستند، ض  . )٢(سنة، خ د س ٨٦وله ) هـ٢٢٧ت(ع
َّـ)٣()مارأيت بدمشق مثله، كان كثـري البكـاء: (داود  قال أبو ّ بأن مشـقي ِّ ه مـن ، ووصـفه أبـو زرعـة الد

ائني  . )٤(البكَّ

 -:ةعدد رواياته يف الكتب التِّسع

  . ثامن روايات    
 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .ثالثة شيوخ    

 -:)٥(أبرز شيوخه

َّاش )هـ١٨٠ت(صدقة بن خالد    ، )هــ١٨٩ت(، شعيب بـن إسـحاق )هـ١٨١ت(، إسامعيل بن عي

 ّ يثي َّ د بن شعيب بن شابور )هـ٢٠٠ت(أنس بن عياض الل َّ  ) . هـ٢٠٠ت(، حمم
 -:)٦(أبرز تالمذته

  ّ ّ )هـ٢٥٦ت(البخاري مـادي َّ ،خالـد بـن )هــ٢٧٥ت(،أبـو داود )هــ٢٦٥ت(،أمحد بـن منصـور الر
 ّ َّقفي ّ )هـ٢٨٠ت(روح الث مشقي ِّ  ).هـ٢٨١ت(،أبو زرعة الد

   
مشـقي )١/٣٧٩(التَّـاريخ الكبـري : انظر ترمجته   (*) ِّ ِّقـات )٢/٢٠٨(، اجلـرح والتَّعـديل )٤٤٨، ١/٢٨٣(، تـاريخ أيب زرعـة الد ، الث

، هتـذيب )٢/٧٦(كـامل ، إكامل هتذيب ال)٢/٣٨٩(، هتذيب الكامل )٨/١٧٠(، تاريخ دمشق )٢/١٤٣(، الكامل )٨/١١١(

 ) .١/١٩٢(التَّهذيب 

)١ (   ّ ال املهملة -: الفرادييس َّ اء وكرس الد َّ ّ وهو موضع بدمشق، قال ابن بدران -بفتح الفاء والر ة كانـت « -:نسبة إىل الفرادييس َّ هي حمل

وم البساتني« -:، وقال»خارج البلد، وهي اآلن خراب ُّ ّ بلغة الر  .» الفرادييس

 ) . ٤٢(، منادمة األطالل )٤/٣٥٤(األنساب : انظر            

 ) .١/٢٣٣(، الكاشف )٣٣٤(برقم )٩٩( تقريب التَّهذيب: انظر   )٢(

 ) .٢/٧٧(إكامل هتذيب الكامل    )٣(

 . )٨/١٧٤(تاريخ دمشق    )٤(

 . )٢/٣٨٩(هتذيب الكامل   ) ٥(

ابق    )٦( َّ  .املصدر الس
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم
لني) أ    ِّ  -:أقوال املعد

١ -  ّ مشقي ِّ  . )٢(»ثقة« -) :هـ٢١٨ت( )١(قال أبو مسهر عبد األعىل بن مسهر الد

٢ -  ّ ازي َّ أدركنـاه ومل « -:قال ابن أيب حـاتم سـمعت أبـا زرعـة يقـول -):هـ٢٦٤ت(أبو زرعة الر

 . )٣(»نكتب عنه

٣ -  ّ َّار النَّصيبي  . )٥(»ثقة« -:فيه )٤()هـ٢٧٣ت(قال إسحاق بن سي

 . )٦(»ما رأيت بدمشق مثله، كان كثري البكاء، كتبت عنه« -:فيه) هـ٢٧٥ت(قال أبو دود  - ٤

٥ -  ّ ازي َّ  . )٧(»هو ثقة« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر

٦ -  ّ مشقي ِّ ائني« -:فيه )٨()هـ٢٨١ت(قال أبو زرعة الد ِّقات البكَّ  . )٩(»كان من الث

٧ -  ّ  .  )١٠(»ليس به بأس« -:فيه) هـ٣٠٣ت(قال النَّسائي

َّان  - ٨ ِّقات( ):هـ٣٥٤ت(ابن حب ام خالف« -:يف موضعني، ويف أحدمها قال) ذكره يف الث َّ    )١١(»رب

٩ -  ّ ٌ « - :وقال) ذكره يف الكامل( - ):هـ٣٦٥ت(ابن عدي َ صاحلةٌ  وأليب النَّرض أحاديث  ، ومل أر

ً ، وقد ذكر له حديثً )١٢(»له أنكر مما ذكرته  .فقط   اا واحد
   

، ولد سنة أبو مسهر، عبد األعىل بن مسهر    )١( ّ ّ الدمشقي اين َّ جن )هـ١٤٠(الغس ِّ  . ، مل جيب يف حمنَّة املأمون فامت يف الس

اظ )١٦/٣٦٩(، هتذيب الكامل )١١/٧٢(تاريخ بغداد : انظر ترمجته              َّ  ) .١/٣٨١(، تذكرة احلف

)٢(    ّ مشقي ِّ  ) .٢/٣٩٠(، هتذيب الكامل )٨/١٧٣(دمشق ، تاريخ مدينة )٢/٢٠٨(، اجلرح والتَّعديل )١/٤٤٨(تاريخ أيب زرعة الد

 ) .١/١٩٢(، هتذيب التَّهذيب )٢/٢٠٨(اجلرح والتَّعديل    )٣(

)٤(    ّ هبي َّ ، قال الذ ّ د النَّصيبي َّ َّار بن حمم َّبت (  -:أبو يعقوب، إسحاق بن سي  . )مجع وصنَّف... احلافظ الث

 ) .١٣/١٩٤(، سري أعالم النُّبالء )٨/٢٢١(دمشق تاريخ  ،)٢/٢٢٣(اجلرح والتَّعديل  :رمجتهتانظر           

 ) .١/١٩٢(، هتذيب التَّهذيب)٢/٣٩١(هتذيب الكامل    )٥(

 ) .١/١٩٢(، هتذيب التَّهذيب)٢/٧٧(، إكامل هتذيب الكامل )٢/٢٢٥(سؤاالت اآلجري    )٦(

 ) .٢/٣٩١(، هتذيب الكامل )٢/٢٠٨(اجلرح والتَّعديل    )٧(

ام، ولد قبل     )٨( َّ ث الش ِّ ، حمد ّ مشقي ِّ ّ الد محن بن عمرو بن عبد اهللا النَّرصي َّ  . )هـ٢٠٠(أبو زرعة، عبد الر

اظ )١٣/٣١١(، سري أعالم النُّبالء )٣٥/١٤٤(تاريخ دمشق : انظر ترمجته            َّ  ) .٢/٦٢٤(، تذكرة احلف

 ) .١/١٩٢(، هتذيب التَّهذيب )٢/٣٩٠(هتذيب الكامل    )٩(

)١٠(    ّ محن النَّسائي َّ  ) .١/١٩٢(، هتذيب التَّهذيب )٢/٣٩٠(، هتذيب الكامل )١/٢١٢(منهج اإلمام أيب عبد الر

)٦/٥٠(   )١١ ( َ  .)٨/١١١( و

)١/٣٣٨(   )١٢. ( 
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

١١-  ّ ارقطني َّ  . )١(»ثقة« -:فيه) هـ٣٨٥ت(قال الد

١٢-  ّ َّاين ّ اجلي  . )٢(»كان ثقة« -:فيه) هـ٤٩٨ت(قال أبو عيل

ِّفني)ب  -:أقوال املضع

  ّ ُ « - :فيه) هـ٣٧٤ت(قال أبو الفتح األزدي  . )٣(»تابع عىل حديثهال ي

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

 ، ّ مشقي ِّ َّار، وأبو حاتم، وأبو زرعة الد َّقه أبو مسهر، وإسحاق بن سي ّ وث َّاين ، واجلي ّ ارقطني َّ  .والد

 ّ  .» ليس به بأس« -:وقال النَّسائي

ّ جعل أحاديثه صاحلةً   . وكذا ابن عدي

ّ الذي قال ا أبو الفتح األزدي َّ ُ « -:أم به ابن خلفون، وابن حجر  ،»تابع عىل حديثهال ي َّ  ،فتعق

ل يف رفع احلديث عىل عمر بن املغرية ال عىل إسحاق«-:قال ابن خلفون ْ  . )٤(»واحلم

ّ حديثً « -:بن حجروقال ا  . )٥(»خالفه فيه من هو أضعف منه اوذكر له األزدي

د بني كونه ثقةً  ِّ اوي مرتد َّ  . ا، أو صدوقً فالر

ّ يف املغني هبي َّ َّقه الذ عفاء)٦(ووث ُّ د، )٧(، وديوان الض َّ َّم فيهم بام ال يوجـب الـر واة املتكل ُّ وزاد ، )٨(ومعرفة الر

يوان ِّ  . »وله مناكري« :يف الد

 ً ّ احتجاج ّ اوحديثه عند البخاري ا سمعت النَّبـي َّ َهن ّ حرام أ ل جـيش مـن « -:يقـول ، حديث أم َّ َّ أو إن

تي يغزون البحر  َّ  . )٩(احلديث» ...أم

   
)١(    ّ  ) .٢/٧٧(، إكامل هتذيب الكامل )١٦(سؤاالت الربقاين

 ) .٢/٧٠(تسمية شيوخ أيب داود    )٢(

 ) .٢/٧٦(ب الكامل إكامل هتذي   )٣(

 ) .١/٩١(إكامل هتذيب الكامل    )٤(

اري    )٥( َّ  ) .٣٨٩(هدي الس

)١/٦٨(  )٦. ( 

)١٧(   )٧. ( 

)٦٥(   )٨( . 

وم)٢٧٦٦(برقم ) ٣/١٠٦٩(   )٩( ُّ ري، باب ما قيل يف قتال الر ِّ  . ، كتاب اجلهاد والس
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َّ  وأخرج له أبو عوانة حديث أنس  ّ  أن عـاة النَّبي ُّ َّذين كانوا سملوا أعني الر ل أعني ال َ م َ ، فهـذا )١(س

 ٌ ِّ ٌضمن توثيق وقـد روى عنـه أبـو ، )٣(، واحلـاكم يف مسـتدركه)٢(كام هـو شـأن أصـحاب املسـتخرجات ،ي

َّ ـداود، وهو م ن قيل إنه ال يروي إال َّ ٍ م  .عنده   عن ثقة

 -:اخلالصة: رابعاً 

، وحســبك يف أيب النَّرضــ قــول أيب حــاتم  ّ جــال البخــاري ِ ــ مــن ر ّ  –إســحاق بــن إبــراهيم الفرادييس
د ِّ اوي، »ثقة«-: -)٤(املتشد َّ اجح هو توثيق الر َّ ٍ  ،فالر ٍ  وال يقدح فيه توهيمه يف حديث ، بـل العهـدة واحـد

 .كام سبق  ،يف ذلك عىل غريه

 

 

 

 

 

   

   
)٤/٨٩(   )١ ( ّ  . ، كتاب املغازي، باب قصة عكل وعرينة)٣٩٥٦(برقم ) ٤/١٥٣٥(، واحلديث عند البخاري

ين )١٦٧١(برقم ) ٣/١٢٩٨(ومسلم              ِّ  . ، كتاب القسامة واملحاربني، باب حكم املحاربني واملرتد

 ) .١/٣٢١(النُّكت : انظر   )٢(

َّه قال موقوفاً  عن عقبة بن عامر ) ٣/٥٣١(   )٣( ن َ ً عندكم أمانة، من حافظ عليهن فهو مؤمن( - :أ ، وله شاهد )يا أهيا النَّاس إن ثالثا

ً عند أيب نعيم يف حلية األولياء   ) . ٢/١٩٣(ضعيف من حديث أيب هريرة مرفوعا

اري )١٣/٨١(، سري أعالم النُّبالء )٢٤/٣٤٩(جمموع الفتاوى : انظر   )٤( َّ  ) .٤٦١(، هدي الس
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١٦(  ّ  (*)إسحاق بن بكر بن مرض املرصي

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

، أبو يعقوب، صدوق فقيه،     ّ د املرصي َّ . سـنة)٧٦(ولـه ) هــ٢١٨ت(إسحاق بن بكر بن مرض بن حمم

 . )١(م س

يــث بـن سـعد ويفتــي « -:وصـفه أبـو ســعيد بـن يـونس بالفقيــه املفتـي، وقـال َّ كــان جيلـس يف حلقـة الل

 .  )٢(»بقوله
ّ سنة « -:وقال  . )٣(»هـ١٤٢هـ، ومولده سنة ٢٢٨تويف

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

  . اثنتا عرشة رواية 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .شيخه فيها هو أبوه، بكر بن مرض  

 -:)٤(أبرز شيوخه

   ّ ، وابن حجر شيمل يذكر املز ّ  .له سوى والده أيب بكر بن مرض اخً ي

 -: )٥(أبرز تالمذته

ّ )هــ٢٥٠ت(احلارث بن مسكني    بيـع بـن سـليامن )هــ٢٥٢ت(، موسـى بـن قـريش التَّميمـي َّ ، الر

 ّ ّ )هـ٢٥٦ت(اجليزي ّ )هـ٢٦٨ت( ، مالك بن عبد اهللا التُّجيبي ازي َّ  ) .هـ٢٧٧ت(، أبو حاتم الر

   
ِّقات )١/٣٨(، تاريخ ابن يونس املرصي )٢/٢١٤(اجلرح والتَّعديل : انظر ترمجته(*)    ، هتذيب )٢/٤٧٠(، اإلكامل )٨/١١٣(، الث

 ) .١/١٩٩(، هتذيب التَّهذيب )٢/٨٤(، إكامل هتذيب الكامل )٢/٤١٣(الكامل 

 ) .١/٢٣٤(، الكاشف )٣٤٣(برقم ) ١٠٠(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

ّ تاريخ )   ٢(  ) .١/٣٨( ابن يونس املرصي

ابق )   ٣( َّ  . املصدر الس

 ) .٢/٤١٣(هتذيب الكامل )   ٤(

ابق )   ٥( َّ  ) .٢/٤١٤(املصدر الس
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اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

١ -  ّ ازي َّ  . )١(»ال بأس به« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر

 . )٢(»كان ثقة« -:فيه) هـ٣٤٧ت(قال أبو سعيد بن يونس  - ٢

َّان  - ٣ ِّقات( -):٣٥٤ت(ابن حب  . )٣()ذكره يف الث
٤ -  ّ ً مـن طريقـه، وقـال) هـ٤٤٦ت(اخللييل د بـه إسـحاق بـن بكـر عـن أبيـه ومهـا « -:أورد حديثا َّ تفـر

 . )٤(»ثقتان

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

 ّ َّان، واخللييل َّقه أبو سعيد بن يونس، وابن حب  . وث

ٌ  ،»ال بأس به« -:وقال فيه أبو حاتم د ِّ ـم  ،»صـدوق« -:، ووافقـه ابـن حجـر فقـال وهو متشـد ْ وهـو رس

 ً َّ  اابن حجر غالب َّذين ال جيد إال واة ال ُّ ً يف التَّقريب يف الر ً واح  قوال مني اد ِّ فإنَّـه خيتـار هـذا  ،إلمام من املتقد

حه ِّ  . )٥(القول ويرج
جال مسلم ِ ة مواضع)٦(وإسحاق بن بكر من ر َّ  . )٨(عنده فهو ثقةٌ  ،)٧(، وأخرج له أبو عوانة يف عد

 -:اخلالصة: رابعاً 

    َّ مني إال ِّ ً للمتقد  ،»صـدوق« -:لذا قال ابن حجـر ،»ال بأس به« -: عند أيب حاتم فقالمل نجد فيه قوال
ه ُّ ذ أبو حاتم عرصي ِ اجح، إ َّ َّة )٩(وهو الر ّ لتوثيق البقي هبي َّ َّقه الذ  .بل تلميذه، ووث

   
 ) .٢/٢١٤(اجلرح والتَّعديل )   ١(

)٢   ( ّ  ) .٢/٨٤( ، هتذيب الكامل)١/٣٨( تاريخ ابن يونس املرصي

)٨/١١٣(  )  ٣. ( 

ر ــن مضـر بـة بكـيف ترمج يف هتذيبه ر هذا القولـــن حجـ، وذكر اب)٢/٨٤(ب الكامل ـإكامل هتذي ،)١/٢٢٣(اد ــاملنتخب من اإلرش)   ٤(

 )١/٤٢٧ . ( 

 ) .١١٠(: انظر)   ٥(

َ )٣٣٤(برقم ) ١/٢٦٤(صحيح مسلم )   ٦( لها وصالهتا، و ْ س ُ ، كتاب )٢٨٠٣(برقم ) ٤/٢١٥٩(، كتاب احليض، باب املستحاضة وغ

 .لنَّار، باب انشقاق القمر صفة القيامة واجلنَّة وا

 ) .٤/١٨٢، ٢/٢٠٥، ١/٥٠٣،٣٥٩،٢٦٩: (انظر)   ٧(

 ) .١/٣٢١(النُّكت : انظر)   ٨(

اد احلديث فيه البن شاهني : انظر   )٩( ُّ  ) .١/٢٢٠(، التَّنكيل )٨٧(ذكر من اختلف العلامء ونق
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١٧ ( ّ اليب ِ  (*)إسحاق بن عثامن الك

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

، أبو يعقوب البعثامن إسحاق بن   ّ اليب ِ ، من السابعة، دالك ّ ل ِ ق ُ ، صدوق، م ّ  . )١(رصي

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

ُّ روايات    . ست

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .أربعة شيوخ  

 -:)٢(أبرز شيوخه

ـــة البرصـــ)هــــ١٠١ت(عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز   َّ ّ ، إســـامعيل بـــن عطي ، موســـى بـــن أنـــس بـــن ي

ّ ) هـ١٠٥ت(مالك ّ )هـ١١٠ت(احلسن البرصي امي َّ  .، خالد بن دريك الش

 -:)٣(أبرز تالمذته 

اح  َّ ــع بــن اجلــر محن بــن عبــد اهللا بــن عبيــد مــوىل بنــي )هـــ١٩٦ت( وكي َّ ــر ، أبــو ســعيد عبــد ال

محن بن مهدي)هـ١٩٨ت(هاشم َّ ـمد بـن عبـد الـوارث)هـ١٩٨ت(، عبد الر َّ ، )هــ٢٠٦ت(، عبد الص

ّ موسى بن إسامعيل   ) .هـ٢٢٣ت(التَّبوذكي

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

 . )٤(»صالح« -:فيه) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني - ١

ِّقات« -:فيه) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل   - ٢  . )٥(»كان هذا من الث
   

ِّقات )٢/٢٣٠(، اجلرح والتَّعديل )١/٣٩٨(التَّاريخ الكبري : انظر ترمجته(*)    ، هتذيب الكامل )٨/٢٦١(، تاريخ دمشق )٦/٥١(، الث

 ) .١/٢١٣(، هتذيب التَّهذيب )٢/١٠٣(، إكامل هتذيب الكامل )٢/٤٥٩(

 ) .١/٢٣٧(، الكاشف )٣٧١(برقم  )١٠٢(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .٢/٤٥٩(هتذيب الكامل )   ٢(

ابق  )   ٣( َّ  .املصدر الس

 ) .٢/٤٥٩(، هتذيب الكامل )٢/٢٣٠(اجلرح والتَّعديل    )٤(

ول )٢/١٠٣(إكامل هتذيب الكامل    )٥( ُّ  ) .١/٤٤٠(، هناية الس
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 . )٢(»صالح« -:فيه )١()هـ٢٦٢ت(قال يعقوب بن شيبة  - ٣

٤ -  ّ ازي َّ  . )٣(»ال بأس به ثقةٌ « -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر
َّان  - ٥ ِّقات( -):هـ٣٥٤ت(ابن حب  . )٤()ذكره يف كتابه الث

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

َّان، وابن خلفون  َّقه أمحد، وأبو حاتم، وابن حب  .وث

ٍ »صـالح« -:وابن معني، ويعقوب بن شـيبة قـاال فيـه عنـد يعقـوب بـن شـيبة يف درجـة  ، ولفظـة صـالح

 ٍ ٌ )٥(صدوق د ِّ  . )٦(، وابن معني متشد

ــد أيب داود ــه عن ــة يف )٧(وحديث ــن خزيم ــه اب ــدين، وأخرج ــالة العي ــروج لص ــة يف اخل َّ ِّ عطي ــديث أم ، ح

حيحني)٨(صحيحه َّ  . )١٠(، وأخرج له احلاكم يف مستدركه عدد غزوات رسول اهللا )٩(، وأصله يف الص

َّ )١١(وروى عنه ابن مهدي ٍ ، وهو ال يروي إال     . )١٢(عنده  عن ثقة
، ولد سنة    )١( ّ ّ البرصي دويس َّ لت بن عصفور الس َّ  .، وبرع يف علم العلل )هـ١٨٢(أبو يوسف، يعقوب بن شيبة بن الص

اظ )١٢/٤٧٦(، سري أعالم النُّبالء )١٤/٢٨١(تاريخ بغداد : انظر ترمجته             َّ  ) .  ٢/٥٧٧(، تذكرة احلف

ول )٢/١٠٣(إكامل هتذيب الكامل    )٢( ُّ  ) .١/٤٤٠(، هناية الس

 ) .٢/٤٥٩(، هتذيب الكامل )٢/٢٣٠(اجلرح والتَّعديل    )٣(

 ) .٦/٥١:  (انظر   )٤(

)٥(    ّ ح ذلك الد َّ َّاح يف رج ي َّ ّ عبد اهللا الص َّ كتور عيل املة عن اإلمام احلافظ يعقوب بن شيبة كتابه املوسوعة العلمي َّ  ) .١/٣٥٦(ة الش

 ) .١/٤٨٢(، النُّكت )١٧٢( ، ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتَّعديل)٢٤/٣٤٩(جمموع الفتاوى : انظر   )٦(

الة، باب خروج النِّساء يف العيد )١١٣٩(برقم  ) ١/٢٩٦(   )٧( َّ  .، كتاب الص

)٣/١١٢(    )٨. ( 

)٩(    ّ  .، كتاب احليض، باب شهود احلائض العيدين )٣١٨( برقم ) ١/١٢٣(البخاري

َّ )٨٩٠(برقم ) ٢/٦٠٥(ومسلم             الة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النِّساء يف العيدين إىل املصىل َّ  .، كتاب ص

ّ يف التَّاريخ الكبري )٣/٦٦٥(   )١٠( يف ترمجة أنس بن ) ١/١٢٧(، وأورده ابن حجر يف اإلصابة    )١/٣٩٨(، واحلديث عند البخاري

 . مالك 

، ولد سنة    )١١( ّ ان العنربي، موالهم البرصي َّ محن بن مهدي بن حس َّ جال، تويف )هـ١٣٥(أبو سعيد، عبد الر ِّ ، ثقة ثبت حافظ عارف بالر

 . )هـ١٩٨(سنة 

اظ )١٧/٤٣٠(الكامل ، هتذيب )١٠/٢٤٠(تاريخ بغداد : انظر ترمجته          َّ  ) .١/٣٢٩(، تذكرة احلف

 ) .٢/٢٣٠(وروايته عن إسحاق بن عثامن ذكرها ابن أيب حاتم يف اجلرح والتَّعديل                  

 ) .١/٣١٦(فتح املغيث    )١٢(
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 -:اخلالصة: رابعاً 

ِّيق إسحاق بن عثامن لتوثيق أيب حاتم له   اجح توث َّ ٌ  -الر د ِّ َّ قول أيب - )١(وهو متشد َّ أن ، وال شك

د قوله ،»ال بأس به ثقةٌ « -:حاتم َّ  :نعم  ،»ال بأس به« - :هو أعىل من جمر

ٍ  ، ولكنَّها من إمامٍ »ثقة«: هي ليست كقوله  د ِّ قه أمحد متشد َّ ٌ  - ، ووث  . -)٢(وهو معتدل

تها –ورواياته  ّ  .واهللا أعلم  ،صحيحةٌ  مستقيمةٌ  - مع قل

 

 

   

   
اري )١٣/٨١(، سري أعالم النُّبالء )٢٤/٣٤٩(جمموع الفتاوى : انظر   )١( َّ  ) .٤٦١(، هدي الس

 ) .١٧٢(ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتَّعديل : انظر   )٢(



 

    
١٧٤ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

١٨(  ّ ليط اهلذيل َ  (*)إسحاق بن عمر بن س

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

، صدوق،   ّ ، أبو يعقوب البرصي ّ ليط اهلذيل َ  . )١(م صد. أو بعدها) هـ٢٢٩(إسحاق بن عمر بن س

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

  . أربع روايات  

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .ثالثة شيوخ  

 -:)٢(أبرز شيوخه

  ّ اد بـن سـلمة)هــ١٦٥ت( ، سليامن بن املغـرية)هـ١٣٣ت( سليامن بن كثري العبدي ، )هــ١٦٧ت( ،محـَّ

 ) .هـ١٧٦ت( ، عبد الواحد بن زياد)هـ١٦٧ت( عبد العزيز بن مسلم

 -:)٣(أبرز تالمذته
ــــ٢٦١ت(مســـلم  ّ )ه ازي َّ ـــر ـــو زرعـــة ال ــــ٢٦٤ت(، أب ــــ٢٧٥ت(، أبـــو داود)ه ـــاتم )ه ـــو ح ، أب

 ّ ازي َّ  ) .هـ٢٩٤ت(، موسى بن هارون)هـ٢٧٧ت(الر
ة اجلرح : ثانياً  َّ اويأقوال أئم َّ  -:والتَّعديل يف الر

 . )٤(»ليس به بأس« -:فيه) هـ٢٧٥ت(قال أبو داود - ١

ازي   - ٢ َّ  . )٥(»صدوق« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر

 . )٦(»صالح« -:فيه) هـ٣٥١ت(قال ابن قانع - ٣

   
ِّقات )٢/٢٣٠(اجلرح والتَّعديل : انظر ترمجته(*)    ، هتذيب )٢/١٠٥(، إكامل هتذيب الكامل )٢/٤٦٠(، هتذيب الكامل )٨/١١١(، الث

 ) .١/٢١٣(التَّهذيب 

 .) ١/٢٣٧(، الكاشف ) ٣٧٢(برقم ) ١٠٢(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .٢/٤٦٠(هتذيب الكامل )   ٢(

ابق  )   ٣( َّ  .املصدر الس

)٤(    ّ ي ِّ  ) .٢/١٠٥(، إكامل هتذيب الكامل )١/٣٩٨(سؤاالت أيب عبيد اآلجر

 ) .٢/٤٦٠(، هتذيب الكامل )٢/٢٣٠(اجلرح والتَّعديل    )٥(

 ) .١/٢١٣(  ب، هتذيب التَّهذي)٢/١٠٥(إكامل هتذيب الكامل    )٦(



 

    
١٧٥ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

َّان  - ٤  . )١()ذكره يف ثقاته( -):هـ٣٥٤ت(ابن حب

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

ٍ  ،و داود، وأبو حاتماتَّفق أب   ـان  اومل أجد هلام خمالفً  ،فجعاله يف مرتبة صدوق َّ مني، وابـن حب ِّ –من املتقد
 ٌ ، وأخـذ ابـن حجـر بقـول -)٢(وهو متساهل ّ هبي َّ أيب داود، وأيب حـاتم، وهـو  ذكره يف ثقاته ، فتبعـه الـذ

 ً  . )٣(ما يوافق أبا حاتم يف تقريبه اكثري

 ّ ازي َّ َّ  )،٥(، وأبو داود)٤(وقد روى عنه أبو زرعة الر ٍ ومها ال يرويـان إال ح أبـو   عـن ثقـة َّ عنـدمها، وقـد رص

ِّقه توثيقً  ،داود بأنَّه ليس به بأس  . اا مطلقً فهو ال يوث

َّ إخراج مسلمٍ ٍ ً  ولعل ِّق إسحاق بن عمر، وإخرا ،)٦(اله احتجاج ّ يوث هبي َّ ـحيح جعل الذ َّ ّ الص ج صـاحبي

 ً ٍ احتجاج ٌ  ،الراو ٌّ  هو توثيق  . )٧(له ضمني

 -:اخلالصة: رابعاً 

   ٍ ّ يف مرتبة صدوق َّ إسحاق بن عمر اهلذيل َن اجح أ َّ ً  ،الر اوي اتبع َّ ة يف الر َّ  .واهللا أعلم  ،ألقوال األئم

 

 

   

   
)٨/١١١(    )١. ( 

 ) .٢/٧٢٦(النُّكت : انظر   )٢(

 . )٩٨(: انظر   )٣(

ازي وجهوده )٢/٤١٦(لسان امليزان    )٤( َّ  ) .١/١٥٨(، أبو زرعة الر

اية    )٥( َّ  ) .٢/٢٩٧(، هتذيب التَّهذيب )١/١٩٩(نصب الر

حابة، باب من فضائل جليبيب )٢٤٢٧(برقم ) ٤/١٩١٨(   )٦( َّ  . ، كتاب فضائل الص

َّطيف )٧٩(املوقظة : انظر   )٧( كتور عبد العزيز العبد الل ُّ  ) .٨١(، وضوابط اجلرح والتعديل لشيخنا الد
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

١٩ ( ّ  (*)إسحاق بن عيسى بن نجيح البغدادي

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

َنـة   ذ َ باع، سـكن أ ، أبو يعقوب، ابن الطَّ ّ ، )هــ٢١٤(، صـدوق، )١(إسحاق بن عيسى بن نجيح البغدادي

 . )٢(وقيل بعدها بسنة، م ت س ق

خ وفاته بسنة َّ َّان فأر  . )٣()هـ٢٢٤( وأبعد ابن حب

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

  . رواية  )٣١٦(

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 . اأربعون شيخً 

 -:)٤(أبرز شيوخه

ــــن هليعــــة)هـــــ١٧٠ت(جريــــر بــــن حــــازم ــــد اهللا )هـــــ١٧٤ت(، عبــــد اهللا ب ، رشيــــك بــــن عب

 ّ  ) .هـ١٧٩ت(، مالك بن أنس)هـ١٧٩ت(، محَّاد بن زيد)هـ١٧٧ت(النَّخعي

 -:)٥(أبرز تالمذته

ّ )هــ٢٤١ت(، أمحد بن حنبـل)هـ٢٣٤ت( زهري بن حرب ، )هــ٢٤٤ت( ، أمحـد بـن منيـع البغـوي

ّ عبد اهللا بن  ارمي َّ محن الد َّ  ) .هـ٢٦٢ت( ، يعقوب بن شيبة)هـ٢٥٥ت( عبد الر

   
ِّقات  )٢/٢٣٠(، اجلرح والتَّعديل )١/٣٩٩(التاريخ الكبري : انظر ترمجته(*)   ، هتذيب الكامل )٦/٣٣٢(، تاريخ بغداد )٨/١١١(، الث

 ) .١/٢١٤(هتذيب التَّهذيب ، )٢/١٠٦(، إكامل هتذيب الكامل )٢/٤٦٢(

نة)  ١( َ ذ َ نيت سنة : أ ُ يصة، ب ِّ ُّغور قرب املص  .، وهي اليوم جنوب غرب تركيا يف األناضول وتعرف بأضنة )هـ١٤١(بلد كان من الث

قية )١/١٩٩(فتوح البلدان : انظر           َّ  ) .٣/٦٨٢(، معجم أماكن الفتوح )١٦٣(، بلدان اخلالفة الرش

 ) .١/٢٣٨(، الكاشف ) ٣٧٥(برقم ) ١٠٢(يب التّهذيب تقر: انظر)   ٢(

)٨/١١٤)   (٣. ( 

 ) .٢/٤٦٢(هتذيب الكامل )   ٤(

ابق     )٥( َّ  .املصدر الس



 

    
١٧٧ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر ّ  -:أقوال أئم

١ -  ّ  . )٢(»مشهور احلديث« -:فيه )١()هـ٢٥٦ت( قال البخاري

َّـاع يف « -:فيـه) هــ٢٣٣ت( قال ابـن معـني - ٢ ب ، وإسـحاق الطَّ ّ ازي َّ َّ بـن منصـور الـر إذا اختلـف معـىل

َّ أثبت منه وخري منهحديث عن  ِّ حديث، معىل َّ يف كل  . )٣(»مالك بن أنس، فالقول قول معىل

٣ -  ّ ازي َّ ّ منه،« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر ُّ إيل د أخوه أحب َّ  . )٤(»وهو صدوق حمم

د جزرة - ٤ َّ  . )٥(»ال بأس به، صدوق« -:فيه) هـ٢٩٣ت( قال صالح بن حمم

َّان  - ٥ ِّقات ذكره يف كتابه( -) :هـ٣٥٤ت(ابن حب  . )٦()الث

٦ -  ّ ٌ « -:فيه) هـ٤٤٦ت( قال اخللييل د ولدا عيسى متفق َّ  . )٧(»عليهام ثقتان إسحاق وحمم

٧ -  ّ  . )٩(»اوكان صدوقً « -:فيه )٨()هـ٥٩٧ت( قال ابن اجلوزي

هـذا « -:يف تفسـريه، يف إسـناده إسـحاق بـن عيسـى، وقـال اذكـر حـديثً  -):هــ٧٧٤ت( ابن كثـري - ٨
 ٌ ٌ  إسناد  . )١٠(»صحيح

 
 

   
، ولد سنة    )١( ّ ّ البخاري د بن إسامعيل بن إبراهيم بن  املغرية اجلعفي َّ نيا يف فقه )هـ١٩٤(أبو عبد اهللا، حمم ُّ ، جبل احلفظ  وإمام الد

 .احلديث

اظ )٢٤/٤٣٠(، هتذيب الكامل )٢/٤(تاريخ بغداد : انظر ترمجته             َّ  ) .٢/٥٥٥(، تذكرة احلف

 ) .٢/٤٦٣(، هتذيب الكامل )١/٣٩٩(التَّاريخ الكبري    )٢(

 ) .١٠/٢١٥(، هتذيب التَّهذيب )٢٨/٢٩٤(هتذيب الكامل    )٣(

 ) .٢/٤٦٤(، هتذيب الكامل )٢/٢٣٠(اجلرح والتَّعديل    )٤(

 ) .١/٢١٤(، هتذيب التَّهذيب )٢/٤٦٣(هتذيب الكامل    )٥(

)٨/١١٤(   )٦. ( 

 ) .٢/١٠٦(، إكامل هتذيب الكامل )١/٢٤٤(املنتخب من اإلرشاد    )٧(

ّ بن   )٨( د بن عيل َّ ّ بن حمم محن بن عيل َّ ين عبد الر ِّ ، ولد سنة  أبو الفرج، مجال الد ّ ّ البغدادي ّ عنه)هـ٥١٠(اجلوزي هبي َّ عامل « - :، قال الذ

ِّ صاحب التَّصانيف  . »العراق وواعظ اآلفاق املفرس

اظ )٢١/٣٦٥(سري أعالم النُّبالء : انظر ترمجته            َّ  ).١٣/٢٨(، البداية والنِّهاية )٤/١٣٤٢(، تذكرة احلف

 ) .١٠/٢٦٧(املنتظم    )٩(

 ) .١/٢٢٩(القرآن العظيم تفسري    )١٠(
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

ٌ  –قال فيه أبو حاتم  د ِّ ّ يف ذلك »صدوق« -:، وصالح جزرة - وهو متشد  .، وتبعهم ابن اجلوزي
 ّ َّان، واخللييل َّقه ابن حب  .ووث

ٌ « -:وابن معني قال باع وخري َّ بن منصور أثبت من إسحاق الطَّ  . )١(»منه معىل

َّ بن منصور ً يف معىل  . )٢(»ثقة« -:وقال أيضا

ِّقة عند ابن معني   َّاع دون الث ب  .فإسحاق الطَّ

 ّ ا قول البخاري َّ ـان ،»مشهور احلديث« -:أم َّ  ،)٣(فقد ذكر ابن حجـر يف هتذيبـه يف ترمجـة حفـص بـن حس

َّ مشهور احلديث عبارةٌ  ّ يف أسـد بـن موسـى  أن جل، وقاهلا البخاري َّ أسـد «ال تشعر بشهرة حال هذا الر

نة ُّ ً »الس ّ به يف صحيحه، وإنَّام ذكره استشهاد ّ عىل التَّوثيق )٤(ا، ومل حيتج  .، فهذه العبارة ال تدل

 َّ َّقه الحتجـاج مسـل ولعل ّ وث هبي َّ ـ، وإخـر)٥(بـه يف صـحيحه مٍ الذ ً ٍ احتجاج ـحيح لـراو َّ  ااج صـاحبي الص

 ٌ ٌّ  توثيق  . )٦(له ضمني

ً يف )٧(وذكر ابن ماكوال ِّ األوهام، أوهام  . )٨(له ا هتذيب مستمر

 -:اخلالصة: رابعاً 

  ٌ َّ إسحاق بن عيسى صـدوق اجح أن َّ ُ  ،الر فهـم هـذا مـن إنـزال ابـن لقـول أيب حـاتم وصـالح جـزرة، وي

َّ بـن منصـور ّ أنَّـه يف مرتبـة  ،معني مرتبته عن معـىل وال ينـايف كونـه مشـهور احلـديث كـام ذكـر البخـاري

 ٍ  .واهللا أعلم  ،كابن إسحاق وغريه ،صدوق

 
   

 ) .٢٨/٢٩٤( هتذيب الكامل    )١(

ابق    )٢( َّ  .املصدر الس

)٢/٣٤٤(   )٣. ( 

 ) .١٠/١٦٣(سري أعالم النُّبالء    )٤(

قائق، باب اإلحسان إىل األرملة واملسكني واليتيم )٢٩٨٣(برقم ) ٤/٢٢٨٧(   )٥( َّ هد والر ُّ  .، كتاب الز

 ) .٨٢(، وضوابط اجلرح والتَّعديل )٧٩(املوقظة : انظر   )٦(

هري بابن ماكوال، ولد سنة    )٧( َّ ّ بن هبة اهللا بن عيل بن جعفر الش  . )هـ٤٧٥(، له اإلكامل، وغريه، قتل سنة )هـ٤٢٢(أبو نرص ،عيل

َّات األعيان : انظر ترمجته            ) .١٢/١٤٥(البداية والنِّهاية ، )١٨/٥٦٩( ، سري أعالم النُّبالء )٣/٥٦٩(وفي

)٢٣٠(   )٨. ( 



 

    
١٧٩ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

٢٠ ( ّ  (*)إسحاق بن الفرات بن اجلعد التُّجيبي

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

، صدوق فقيه،    ّ ، أبو نعيم املرصي ّ  . )١(س) . هـ٢٠٤ت(إسحاق بن الفرات بن اجلعد التُّجيبي

َّ قضاء مرص  . )٢(وقد توىل

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 ٌ  .فقط  واحدةٌ  رواية

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 ٌ ٌ  شيخ  .فقط  واحد

 -:)٣(أبرز شيوخه

ــــوب   ُّ ّ حييـــى بـــن أي يـــث بــــن )هـــــ١٧٤ت(، عبـــد اهللا بــــن هليعـــة )هـــــ١٦٣ت( املرصـــي َّ ، الل

ل بن فضالة)هـ١٧٩ت(، مالك بن أنس)هـ١٧٥ت(سعد َّ  ) .هـ١٨١ت(، املفض

 -:)٤(أبرز تالمذته

ح   َّ ّ )هـ٢٩٠ت(أمحد بن عمرو بن الرس محن )هـ٢٥٣ت(، أمحد بن سعيد اهلمداين َّ ، أمحد بن عبد الر

ّ ، )هـ٢٦٧ت(، بحر بن نرص)هـ٢٦٤ت( بن وهب  ) .هـ٢٦٨ت( عيسى بن أمحد العسقالين

 
   

ِّقات )٢/٢٣١(اجلرح والتَّعديل : انظر ترمجته(*)    ، إكامل )١/٣٤٨(، ميزان االعتدال )٢/٤٦٦(، هتذيب الكامل )٨/١١٠(، الث

 ) .١/٢١٥(، هتذيب التَّهذيب )٢/١٠٧(هتذيب الكامل 

 ) .١/٢٣٨(اشف ، الك)٣٧٧(برقم ) ١٠٢(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

ّ )٢/٢٣١(اجلرح والتَّعديل )   ٢(  ) .١/٣٩( ، تاريخ ابن يونس املرصي

 ) .٢/٤٦٢(هتذيب الكامل )   ٣(

ابق  )   ٤( َّ  .املصدر الس
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اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم
لني) أ    ِّ  -:أقوال املعد

١ -  ّ أ بمرصـ مـن « -:فيه )١()هـ٢٥٣ت( قال أمحد بن سعيد اهلمداين قرأ علينا إسحاق بن الفرات املوطَّ
 . )٢(»فيام أعلم افام أسقط حرفً  ،حفظه

٢ -  ّ  . )٤(»ثقة« -:فيه )٣()هـ٢٦١ت( قال العجيل

٣ -  ّ  . )٦(»ثقة« -:فيه )٥()هـ٣١٦ت(قال أبو عوانة اإلسفرائيني

٤ -  ّ  . )٧(»ال بأس به« -:فيه) هـ٣٢٢ت( قال العقييل

 . )٨(»ثقة« -:فيه) هـ٣٥٣ت( قال مسلمة بن قاسم - ٥

َّان  - ٦ ِّقات وقال -):هـ٣٥٤ت(ابن حب َّ « -ذكره يف الث  . )٩(»ام أغربرب
ــانأبــو احلســن بــن  - ٧ ــن يف البــدر املنــري -):هـــ٦٢٨ت( القطَّ ِّ ــان « -:قــال ابــن امللق وأنكــر ابــن القطَّ

ّ إلسحاق بن الفرات  . )١٠(»تضعيف عبد احلق

ِّفني )ب  -:أقوال املضع

١ -  ّ ازي َّ ٌ « -:فيه) هـ٢٧٧ت( قال أبو حاتم الر  . )١١(»ليس بمشهور شيخ
   

، صاحب ابن وهب )   ١( ّ ّ املرصي  .أبو جعفر، أمحد بن سعيد بن برش اهلمداين

 ) .١٢/٢٣٢(، سري أعالم النُّبالء )١٩/٤٢( ، تاريخ اإلسالم )١/٣١٢(هتذيب الكامل : انظر ترمجته          

 ) .١/٢١٥(هتذيب التَّهذيب )   ٢(

، ولد سنة )   ٣( ّ ّ )هـ١٨٢(أبو احلسن، أمحد بن عبد اهللا بن صالح العجيل وري ُّ َّاس الد ه مثل أمحد، وحييى بن معني(  -:، قال عب ّ  ) .كنَّا نعد

اظ )١٢/٥٠٥(، سري أعالم النُّبالء )٤/٢١٤(تاريخ بغداد : انظر ترمجته           َّ  ). ٢/٥٦٠(، تذكرة احلف

 ) .٢/١٠٧(إكامل هتذيب الكامل )   ٤(

، ولد بعد )  ٥( ّ ج عىل )هـ٢٣٠(أبو عوانة، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم اإلسفرائيني َّ ّ األصل، صاحب املسند املخر ، النَّيسابوري

 .يح مسلم صح

اظ )١٤/٤١٧(سري أعالم النُّبالء : انظر ترمجته          َّ  )١١/١٥٩(، البداية والنِّهاية )٣/٧٧٩(، تذكرة احلف

 ) .١/٢١٥(، هتذيب الكامل )٢/٤٦٦(هتذيب الكامل )   ٦(

 ) .٢/١٠٧(إكامل هتذيب الكامل )   ٧(

ابق )   ٨( َّ  .املصدر الس

)٨/١١٠)    (٩. ( 

)٩/٦٧٨(   )١٠ (. 

 ) .٢/٤٦٧(، هتذيب الكامل )٢/٢٣١(اجلرح والتَّعديل    )١١(
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ٌ « -:فيه) هـ٣٤٧ت( قال أبو سعيد بن يونس - ٢ ا منقلبةٌ  ويف أحاديثه أحاديث َّ   . )١(»كأهن

ــ - ٣ ُّ ــرو الس ــن عم ّ ب ــيل ــن ع ــد ب ــال أمح ّ ق ـــ٤٠٤ت( ليامين ــه )٢( )ه ــر « -:في ــرات منك ــن الف ــحاق ب إس

 .)٣(»احلديث

٤ -  ّ ٌ « -:فيه) هـ٥٨١ت( قال عبد احلق اإلشبييل  . )٤(»ضعيف إسحاق

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

َّقه العجيل  ٌ  –وث ٌ  –، وأبو عوانة، ومسلمة بـن قاسـم  - )٥(وهو متساهل ، وذكـره ابـن - )٦(وهـو متسـاهل

ِّقات وقال َّان يف الث ام أغرب« -:حب َّ ّ باحلفظ »رب  .، ووصفه أمحد بن سعيد اهلمداين

 ّ ّ اإلشبييل ، وعبد احلق ّ ّ السليامين فه أبو سعيد بن يونس، وأمحد بن عيل َّ  .وضع

ٌ « -:وأبو حاتم قال فيه  .» ليس باملشهور شيخ

 ّ هبي َّ ٌ « -:قال الذ  . )٧(»باإلمامة يف الفقه ما هو بمشهور باحلديث، بىل هو مشهور

 َّ مني إال ِّ ِّقـه مـن املتقـد َّقـه فإسحاق بن الفرات مل يوث ِّـق يف تقريبـه مـن وث  املتسـاهلون، وابـن حجـر ال يوث

ً املتساه ُّع ً وتتب  .لتهذيب التَّهذيب مع اختيار ابن حجر يف التَّقريب  الون فقط، وهذا استقراء

اوي َّ ّ يف الر هبي َّ  -:أقوال احلافظ الذ

 . )٨(»يغرب ثقةٌ « -:الكاشف - ١

 . )٩(»صدوق« -:امليزان   - ٢
   

 ) . ١/٢١٥(، هتذيب التَّهذيب )٢/٤٦٧(، هتذيب الكامل )١/٣٩(تاريخ ابن يونس املرصي    )١(

، ولد سنة    )٢( ّ ّ البخاري ّ البيكندي ليامين َّ ّ بن عمرو الس ّ )هـ٣١١(أبو الفضل، أمحد بن عيل هبي َّ  . »راء النَّهرشيخ ما و« - :، قال الذ

اظ )١٧/٢٠٠(سري أعالم النُّبالء : انظر ترمجته           َّ هب )٣/١٠٣٦(، تذكرة احلف َّ  ) .٣/١٧٢(، شذرات الذ

 ) . ١/٢١٥(، هتذيب التَّهذيب )١/٣٤٨(ميزان االعتدال   )٣(

ابق    )٤( َّ  .املصدر الس

ِّقات : انظر   )٥( ق كتابه معرفة الث ِّ مة حمق ِّ  ) .١/١٢٥(مقد

ّ ": انظر   )٦( محن النَّسائي َّ  ) .١/٩٨،١٦٣( "منهج اإلمام أيب عبد الر

 ) .٩/٥٠٤(سري أعالم النُّبالء     )٧(

)٢/٢٣٨(   )٨. ( 

)١/٣٤٨(   )٩. ( 
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 ٌ ر ِّ ةً )هـ٧٢٤(، فقد فرغ من تأليفه سنة وامليزان متأخ َّ يادات عليه مد ِّ تصـل إىل  ، واستمر يف مراجعته والز

 .  )١(أربع سنوات

اوي صدوق  َّ َّ الر ح أن ِّ ّ يرج هبي َّ  .فالذ

اوي َّ  -:أقوال احلافظ ابن حجر يف الر

ٌ « -:التَّقريب -١  . )٢(»فقيه صدوق

ٌ « -:تلخيص احلبري -٢  . )٣(»فيه خمتلف

ح الباحث َّ ج قول ابن حجر يف التَّقريب ورج َّ محن العام َّ  . )٤(عبد الر

 -:اخلالصة: رابعاً 

َّ إسحاق بن الفرات اجح أن َّ ٌ  الر َّ  ا، ومل نجد له توثيقً صدوق مني إال ِّ ّ من املتقد ٌ  – العجيل  -وهـو متسـاهل

، وابن حجر  ّ هبي َّ  .وهو ترجيح احلافظني الذ

 

 

 

 

 

   

   
 ) .٧/٤٨١(آخر املطبوع : انظر   )١(

 ) .٣٧٧(برقم ) ١٠٢(   )٢(

)٤/٢٠٩(   )٣. ( 

واة الذين اختلفت أقوال احلافظ ابن حجر فيهم    )٤( ُّ  ) .١/٣١٩(الر
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٢١(  ّ  (*)إسامعيل بن أيب احلارث البغدادي

 ً اوي: أوال َّ  - :التَّعريف بالر

، أبو إسحاق، صدوق، ت   ّ  . )١(هـ، د ق٢٥٨إسامعيل بن أيب احلارث، أسد بن شاهني البغدادي

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

ُّ روايات   .ست

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .ة شيوخ ستَّ 

 -:)٢(أبرز شيوخه

ـــد األعـــور )هــــ٢٠٥ت(، روح بـــن عبـــادة )هــــ٢٠٤ت(شـــبابة بـــن ســـوار    َّ ـــاج بـــن حمم َّ ، حج

 . )هـ٢٤١ت(، أمحد بن حنبل )هـ٢٠٧ت(، جعفر بن عون )هـ٢٠٦ت(

 - :)٣(أبرز تالمذته

ار )هـ٢٧٥ت(، أبو داود )هـ٢٧٣ت(ابن ماجه    َّ ، أبو بكر بن )هـ٢٩٢ت(، أمحد بن عمرو البز

د بن صاعد  ، حييى بن)هـ٣١٦ت(أيب داود  َّ  ) هـ٣١٨ت(حمم

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  - :أقوال أئم

١ -  ّ ازي َّ  . )٤(»صدوق« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر

   
ِّقات )٢/٨٠(، تاريخ املوصل )٢/١٦١(اجلرح والتَّعديل : انظر ترمجته  (*)  ، هتذيب الكامل )٦/٢٧٦(، تاريخ بغداد )٨/١٠٥(، الث

 . )١/٢٤٧(، هتذيب التَّهذيب )٢/١٥٣(، إكامل هتذيب الكامل )٣/٤٢(

 . )١/٢٤٣(، الكاشف )٤٢٤(برقم )١٠٦(تقريب التَّهذيب : انظر   )١(

 . )٣/٤٢(هتذيب الكامل   ) ٢(

ابق    ) ٣( َّ  .املصدر الس

 ) .٣/٤٤(، هتذيب الكامل )٦/٢٧٧(، تاريخ بغداد )٢/١٦١(اجلرح والتَّعديل    )٤(
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

ار  - ٢ َّ  . )٢(»مأمون ثقةٌ « -:فيه )١()هـ٢٩٢ت(قال أمحد بن عمرو البز

ٌ « -:فيه )٣()هـ٣٢٧ت(قال عبد الرمحن بن أيب حاتم  - ٣  . )٤(»صدوق ثقة

د بن خملد العطَّار قال  - ٤ َّ  . )٦(»من خيار املسلمني« - :فيه )٥()هـ٣٣١ت(حمم

٥ -  ّ د األزدي َّ ا يزيد بن حمم َّ ً  كان ثقةً « - :فيه )٧()هـ٣٣٤ت(قال أبو زكري ً  صدوقً فاضال ً ا صاحل  . )٨(»اا ورع

َّان  - ٦ ِّقات( - ):هـ٣٥٤ت(ابن حب  . )٩()ذكره يف كتابه الث

٧ -  ّ ارقطني َّ ٌ  ثقةٌ « - :فيه) هـ٣٨٥ت(قال الد ٌ  صدوق ٌ  ورع  . )١٠(»فاضل

 . )١١(»ثقة« - :فيه) هـ٦٢٨ت(قال أبو احلسن بن القطَّان  - ٨

٩ -  ّ  . )١٢()ثقة( - :فيه) هـ٨٠٧ت(قال اهليثمي

١٠-  ّ  . )١٣(»ثقة« -:فيه) هـ٨٤٠ت(قال البوصريي

   
ار، البرصي، صاحب املسند   )١( َّ ّ أبو بكر، أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البز ارقطني َّ ِّف عرشة ومئتني،  قال الد ثقة « -:، ولد سنة ني

 .» خيطئ ويتَّكل عىل حفظه

اظ )١٣/٥٥٤(، سري أعالم النُّبالء )٤/٣٣٤(تاريخ بغداد : انظر ترمجته           َّ  ) .٢/٦٥٣(، تذكرة احلف

ار    )٢( َّ خ َّ  ) .٢/١٥٣(، إكامل هتذيب الكامل )٨/٤٠١(البحر الز

، ولد سنة    )٣( ّ ازي َّ ، الر ّ ّ احلنظيل د بن إدريس التَّميمي َّ محن بن حمم َّ د، عبد الر َّ ّ )هـ٢٤٠(أبو حمم هبي َّ كتابه يف اجلرح والتَّعديل « - :، قال الذ

تبة املنيفة يف احلفظ ُّ  .» يقيض له بالر

نن واألسانيد : انظر ترمجته              ُّ  ).١١/١٩١(، البداية والنِّهاية )١٣/٢٦٣(الم النُّبالء ، سري أع)٣٣١(التَّقييد ملعرفة رواة الس

 ) .٣/٤٤(، هتذيب الكامل )٦/٢٧٧(، تاريخ بغداد )٢/١٦١(اجلرح والتَّعديل    )٤(

َّار، ولد سنة   )٥( ّ العط وري ُّ د بن خملد بن حفص الد َّ ّ )هـ٢٣٣(أبو عبد اهللا، حمم ارقطني َّ  .» ثقة مأمون« -:، قال الد

اظ )١٥/٢٥٦(، سري أعالم النُّبالء )٣/٣١٠(تاريخ بغداد : تهانظر ترمج         َّ  ) .٣/٨٢٨(،تذكرة احلف

 ) .٢/١٥٣(، إكامل هتذيب الكامل )٣/٤٤(، هتذيب الكامل ) ٦/٢٧٨(تاريخ بغداد    )٦(

)٧(    ّ هبي َّ ، صاحب تاريخ املوصل، قال الذ ّ ّ املوصيل د بن إياس األزدي َّ ا، يزيد بن حمم َّ ً من تارخيهواس« - :أبو زكري  .» تفدت كثريا

اظ )١٥/٣٨٦(، سري أعالم النُّبالء )٢٥/٢١٠(تاريخ اإلسالم : انظر ترمجته          َّ  ) .٣/٨٩٤(، تذكرة احلف

 ) .٢/٨٠(تاريخ املوصل    )٨(

)٨/١٠٥(   )٩. ( 

 ) .٣/٤٤(، هتذيب الكامل )٦/٢٧٨٧(تاريخ بغداد    )١٠(

 ) .٥/٣٩٧(بيان الوهم    )١١(

وائد    )١٢( ّ  ) .٩/٤٧(جممع الز

جاجة    )١٣( ُّ  ) .٢/١٣(مصباح الز
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اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

قه تلميذه أمحد بن عمرو ا  َّ ، وث ّ ار توثيقً إسامعيل بن أسد البغدادي َّ ، وقال تلميذه ابن أيب اا مطلقً لبز

ّ »صدوق ثقةٌ «  -:حاتم ارقطني َّ ، فهام رفعا درجته عن كونه - )١(اوهو يتساهل أحيانً  –، وكذلك الد

ه اصدوقً  ِّ  .، ومل يطلقا التَّوثيق يف حق

ٌ  - » صدوق« -:وأبو حاتم قال د ِّ  .ومل يتابعه ابنه يف ذلك  -وهو متشد

رون التَّوثيق يف شأنه ِّ ّ  ،وأطلق املتأخ ، والبوصريي ّ ان، واهليثمي َّ قه أبو احلسن بن القط َّ  .فوث

 َّ  . )٢( عن ثقةوروى عنه أبو داود، وهو ال يروي إال

ٍ إنَّام« -:امرفوعً  حديث أيب مسعود  ،وقد أخرج حديثه احلاكم يف مستدركه من   أنا ابن امرأة

 . )٣(»قريش

ٍّ دعوةٌ « - :مرفوعاً  حديث أنس بن مالك  ،وأبو نعيم يف مسنده ٌ  لكل نبي ، وهذا )٤(»مستجابة

 ٌ ٌّ  توثيق  . )٦(، وأيب نعيم كام سبق)٥(له من احلاكم ضمني
ـفتبع ابن حجر قـول أيب حـات ً اوي، وهـذا صـنيعه غالب َّ ، ويف اختيـار )٧(يف موافقـة أيب حـاتم ام يف الـر

   
 ) .٨٤(املوقظة : انظر   )١(

اية    )٢( َّ  ) .٢/١٩٧(، هتذيب التَّهذيب )١/١٩٩(نصب الر

جاه« - :، وقال)٣/٥٠(   )٣( ِّ يخني ومل خير َّ ، واحلاكم  أخرجه من طريق ابن صاعد عن إسامعيل بن أيب »حديث صحيح عىل رشط الش

، كتاب األطعمة، باب القديد، عن إسامعيل بن أيب احلارث به متصالً، )٣٣١٢(برقم ) ٢/١١٠١(احلارث به، وأخرجه ابن ماجه 

َ « - :وقال ابن ماجه ص َ َهإسامعيل وحده و ّ »ل ارقطني َّ د به إسامعيل بن أيب احلارث متصالً « - :، لذا قال الد َّ واب .... تفر َّ والص

ّ »مرسالً  ارقطني َّ ّ يف هتذيب الكامل )٦/١٩٤(، علل الد َّق عليه املزي َّة تابعه عىل اتَّصاله « -) :٣/٤٥(، وعل لي ُ َّ ابن ع وقد ذكرنا أن

َّ احلديث ّ »فزال عنه الوهم، وصح جاجة » هذا إسناد صحيح رجاله ثقات« - :عقب هذا احلديث ، وقال البوصريي ُّ مصباح الز

)٤/١٩( . 

ّ )٢٠٠(برقم ) ١/١٩٠(، وأصله عند مسلم )١/٢٧٤(   )٤( ،  ، كتاب اإليامن، باب اختباء النَّبي ّ ته، وعند البخاري َّ فاعة ألم َّ دعوة الش

ّ ومسلم من طريق أيب هريرة  ومسلم  وحيد، باب يف املشيئة واإلرادة،اب التَّ ، كت)٧٠٣٦(برقم ) ٦/٢٧١٨(، البخاري

 .، بنفس الكتاب والباب )١٩٨(برقم ) ١/١٨٨(

 ) .٥/٤١٤(لسان امليزان : انظر   )٥(

)١/٣٢١(   )٦. ( 

 ) .٩٨(: انظر   )٧(
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

ة اجلرح والتَّ  َّ ئم َ ً أقوال أ مني إن مل جيد قوال ِّ َّ  عديل املتقد ة هذا الش َّ ئم َ  .)١(أنغريه من أ

اوي  َّ ّ فاختار توثيق الر هبي َّ ا الذ َّ م َ  .أ

 - :اخلالصة: رابعاً 

  ٌ ّ صـدوق َّ إســامعيل بــن أيب احلــارث البغــدادي اجح أن َّ ــالـر ً ِّقــه مطلق َّ  ا، فهــو مل يوث مني إال ِّ  مــن املتقــد

رون  ِّ ِّقني متأخ َّة املوث ار، وبقي َّ  .البز

ٌ لقول ابن أيب حاتم افتوثيقه مطلقً  ، وأيب حاتم قبلهام، واهللا أعلم  ،فيه إغفال ّ ارقطني َّ  .والد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   
 ) .١١٠: (انظر  ) ١(



 

    
١٨٧ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

٢٢ ( ّ داين ْ م َ رام بن حييى اهل ْ َ  (*)إسامعيل بن هب

 ً اوي: أوال َّ  - :التَّعريف بالر

    ّ عي َ ْذ ب َ ّ ثم اخل داين ْ َم رام بن حييى اهل ْ َ دة  بفتح - إسامعيل بن هب َّ ، صدوق -املعجمة وسكون املوح
 . )١(ق) . هـ٢٤١ت(

َّان   ّ « -:قال ابن حب  . )٢(»ازاً وكان خز

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .روايتان اثنتان 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة
 .شيخان اثنان 

 -:)٣(أبرز شيوخه
  ّ محن األشجعي َّ ّ )هـ١٨٢ت(عبيد اهللا عبد الر راوردي َّ د الد َّ ، )هـ١٨٦ت(، عبد العزيز بن حمم

اح  َّ د )هـ٢٠١ت(، محَّاد بن أسامة )هـ١٩٦ت(وكيع بن اجلر َّ د بن جعفر بن حمم َّ  ) .هـ٢٠٣ت(، حمم
 - :)٤(أبرز تالمذته

 ّ ازي َّ ّ بن خملد )هـ٢٧٥ت(، أبو داود )هـ٢٧٣ت(، ابن ماجه )هـ٢٦٤ت(أبو زرعة الر ، بقي
 ) . هـ٢٩٧ت(، عبيد بن غنَّام بن حفص بن غياث )هـ٢٧٦ت(

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  - :أقوال أئم

لني) أ    ِّ  -:أقوال املعد

١ -  ّ ازي َّ ٌ « -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر     . )٥(»صدوق شيخ
ِّقات )٢/١٦١(اجلرح والتَّعديل : انظر ترمجته(*)    ، هتذيب )١/٣٨١(، ميزان االعتدال )٣/٥٢(، هتذيب الكامل )٨/١٠٠(، الث

 ) .١/٢٥٠(التَّهذيب 

 ) .١/٢٤٤(، والكاشف )٤٢٩(برقم ) ١٠٦(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

ِّقات  )   ٢( از)٨/١٠٠(الث َّ ٍ وإبريسم، انظر :، وخز ِّياب ينسج من صوف َّ وهو نوع من الث ، تاج )٥/٣٤٥(لسان العرب : أي يبيع اخلز

 ) .١٥/١٣٦(العروس 

 ) .٣/٥٣(هتذيب الكامل )   ٣(

ابق )   ٤( َّ  .املصدر الس

 ) .٣/٥٤(، هتذيب الكامل )٢/١٦١(اجلرح والتَّعديل    )٥(



 

    
١٨٨ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

َّان  - ٢ قاته( - ):هـ٣٥٤ت(ابن حب ِ ُ «: وقال) ذكره يف ث  . )١(»غربي

٣ -  ّ  . )٢(»ثقة« - :فيه) هـ٨٠٧ت(قال اهليثمي

اوي) ب َّ َّذين اختلفت أقواهلم يف الر ة ال َّ  - :أقوال األئم

   ّ فه يف موضع -):هـ٨٤٠ت(البوصريي َّ  . )٤(»ثقة« -:آخر قال ، ويف موضعٍ )٣(ضع

اويدراسة أقوال : ثالثاً  َّ  -:النُّقاد يف الر

ٌ « -:قال أبو حاتم اوي، ومل نجد له يف » شيخ«، وقوله »صدوق شيخ َّ َّة حديث الر يقصد هبا هنا قل

 َّ  . روايتني فقط الكتب التّسعة إال

مني  اومل نجد له توثيقً  ِّ  .عند املتقد

 ٍ ّ يف قول ، والبوصريي ّ رين اهليثمي ِّ َّقه من املتأخ  من حديث أنس  ،)٥(، وحديثه عند ابن ماجهووث

ً املؤمن« -:قال رسول اهللا  -:قال ا ّ  .» أعظم النَّاس مه

د به إسامعيل، وإسناده فيه يزيد بن أبان، واحلسن بن « -:قال ابن ماجه َّ هذا حديث غريب تفر

د بن عثامن ومها ضعيفان َّ  . )٦(»حمم

 ُ ان بأنَّه ي َّ ً لذا وصفه ابن حب َّ  اغرب كام سبق، ووصفه بذلك أيض ّ كام سيأيت الذ  .هبي

 َّ ن ال يروون إال َّ ٍ وقد روى عنه ثالثة مـم ّ   عن ثقة ازي َّ ّ بن  )٨(، وأبو داود)٧(عندهم، أبو زرعة الر وبقي

 . )٩(خملد

   
)٨/١٠٠(   )١. ( 

وائد    )٢( ّ  ) .١٠/٤١٣(جممع الز

)٣(    ُّ  ) .٣/٧( جاجة مصباح الز

ابق    )٤( َّ  ) .٤/٧٢(املصدر الس

 .، كتاب التِّجارات، باب االقتصاد يف طلب املعيشة )٢١٤٣(برقم ) ٢/٧٢٥(   )٥(

جاجة : انظر   )٦( ُّ  ) .٧/٢٣٣(، ميزان االعتدال )٣/٧(مصباح الز

ّ وجهوده : ر، وانظ)٢/٤١٦(لسان امليزان    )٧( ازي َّ  ) .١/١٥٨(أبو زرعة الر

اية    )٨( َّ  ) .٢/٢٩٧(، هتذيب التَّهذيب )١/١٩٩(نصب الر

 ) .١/١٩(هتذيب التَّهذيب    )٩(
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

اوي َّ ّ يف الر هبي َّ  - :أقوال احلافظ الذ

 .)١(»ثقة« -:الكاشف - ١

ُ « -:املغني - ٢ فيأيت بغرائب ومل ي َّ  .)٢( »ضع

 .)٣( »ذو غرائب، وهو صدوق« -:امليزان - ٣

 ٌ ر ِّ ٌ )٤( عن الكاشف وكتابه ميزان االعتدال متأخ اوي صدوق َّ َّ الر ح أن ِّ ّ يرج هبي َّ  . ، فالذ

 - :اخلالصة: رابعاً 

  ٌ َّ إسامعيل بن هبرام صدوق ، وابن حجر عىل أن ّ هبي َّ  .، وهو كذلك اتَّفق احلافظان الذ

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   
)١/٢٤٤(   )١. ( 

)١/٧٩(  ) ٢. ( 

)١/٣٨١(  ) ٣. ( 

 ) .٧/٤٨١(آخر املطبوع من ميزان االعتدال : انظر   )٤(



 

    
١٩٠ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

٢٣ ( ّ ري كُ ْ َش ِيح الي ب َ    (*)إسامعيل بن ص

 ً اوي: أوال َّ   -:التَّعريف بالر

بيح  َ له  –إسامعيل بن ص َّ ، صدوق  –بفتح أو ّ ّ الكويف ري كُ ْ َش  . )١(ق) . هـ٢١٧ت(الي

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .أربع روايات 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .أربعة شيوخ 

 -:)٢(أبرز شيوخه

   ّ ّ )هـ١٦٧ت(، محَّاد بن سلمة )هـ١٦٧ت(عبد اهللا بن عبد اهللا املدين ، إسامعيل بن خليفة املالئي

ّ )هـ١٦٩( ائي  ) .هـ٢٧٩ت(، حييى بن سلمة بن كهيل )هـ١٨٣ت(، زياد بن عبد اهللا البكَّ

 - :)٣(أبرز تالمذته

د بن العالء اهلمداين)هـ٢٤٧ت(عبد األعىل بن واصل بن عبد األعىل  َّ د بن )هـ٢٤٨ت( ، حمم َّ ، حمم

َّاج  ِّ )هـ٢٥٥ت(عمر بن هي د املريب َّ  .، احلسن بن إسامعيل بن صبيح، إسامعيل بن حمم

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  - :أقوال أئم

َّان  - ١ ِّقات( - ):هـ٣٥٤ت(ابن حب  . )٤()ذكره يف كتابه الث

ة حفظه - ٢ َّ ّ عىل قو َّاش  ،وممّا يدل َّ أبا بكر بن عي قدم هارون الرشيد « -:قال )٥()هـ١٩٣ت(أن

 ّ ث املأمون،: الكوفة، فأرسل إيل ِّ ً وأربعني حديثً  حد فا ِّ ثته ني َّ ٌ افحد يا أبا بكر، : معه ، فقال يل رجل

   
ِّقات )٢/١٧٨(والتَّعديل اجلرح : انظر ترمجته(*)    ، هتذيب )١٥/٧٦(، تاريخ اإلسالم )٣/١١٠(، هتذيب الكامل )٨/٩٧(، الث

 ) .١/٢٦٧(التَّهذيب 

 ) .١/٢٤٦(، الكاشف )٤٥٣(برقم ) ١٠٨(تقريب التَّهذيب  : انظر)   ١(

 ) .٣/١١٠(هتذيب الكامل )   ٢(

ابق)   ٣( َّ  .املصدر الس

)٨/٩٧(   )٤( . 

، املقرئ احلنَّاط، مشهور بكنيته، قال ابن حجر  )٥( ّ ّ الكويف َّاش بن سامل األسدي ا اسمه«  -:أبو بكر بن عي َّ ، ولد سنة »واألصح أهن

 . )هـ١٠٠(
=  
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

 َّ ُ تريد أن أعيد ما حد َّها، ما أسقط منها حرفً نعم، فأ: ثت ؟ قلت من أنت ؟ فقال : ، فقلتاعادها كل

 .  )١(»القوم كانوا أعلم بك حني وضعوك هذا املوضع: هذا إسامعيل بن صبيح، فقلت: ناملأمو

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

َّان ذكره يف ثقاته، ووردت له قصةٌ    َّ ابن حب  .مع املأمون كام سبق  مل تذكر لنا املصادر سوى أن

َّاس ،وأخرج له احلاكم يف مستدركه َّ « - :ريض اهللا عنهام حديث ابن عب موات يف كم خلقت الس

ٌ )٢(»واألرض  . )٣(عنده ، فهو ثقة

 ً ّ تبع هبي َّ َّقه الذ َّان، وقال اووث ٍ «  -:البن حب ة َّ ٍ  وكان ذا قو  - :، وابن حجر قال فيه)٤(»حافظة

َّان ،»مقبول«: والغالب أنَّه يقول ،»صدوق« َّ توثيق ابن حب  . )٥(فيمن مل يرد فيه إال

 - :صةاخلال: رابعاً 

   َّ ٌ مل نجد فيه إال اوي صدوق َّ َّ الر ة حفظه جعلت ابن حجر يرى أن َّ َّ قص ان له، ولعل َّ  ، توثيق ابن حب

اجح َّ  .واهللا أعلم  ،وهو الر

 

 

   

  
 ) .٧٩٨٥(برقم ) ٦٢٤(، تقريب التَّهذيب )٣٣/١٢٩(، هتذيب الكامل )١٤/٣٧١(تاريخ بغداد : انظر ترمجته           =

 ) .١/٢٦٧(، هتذيب التَّهذيب )١٥/٧٦(، تاريخ اإلسالم )٣/١١١(هتذيب الكامل    )١(

زاق مرسالً « -:، وأخرجه متصالً، قال احلاكم)٢/٤٨٩(   )٢( َّ ٌ معناه عن أيب هريرة »وأخرجه عبد الر ً   ، وأخرج مسلم مرفوعا

 ) .١/٤٥٥(اخلفاء ، كتاب صفة القيامة واجلنَّة والنَّار، باب ابتداء اخللق، وانظر كشف )٣٧٨٩(برقم ) ٤/٢١٤٩(

 ) .٥/٤١٤(لسان امليزان : انظر   )٣(

 ) .١٥/٧٦(تاريخ اإلسالم    )٤(

 ) .١٠٨(: انظر   )٥(
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

٢٤ ( ّ  (*)إسامعيل بن عبد اهللا بن احلارث البرصي
 ً اوي: أوال َّ  - :التَّعريف بالر

ّ ، قريب ابن سريين ، صدوق   ب  ،إسامعيل بن عبد اهللا بن احلارث البرصي ِ ُص ابعة، مل ي َّ من الس

ّ يف تضعيفه   .     )١(.س . األزدي

ّ حديثً   ً روى له النَّسائي اق عنه، ومل ينسبه ، وقال ،اا واحد َّ ز َّ « : عن خشيش بن أرصم عن عبد الر

 ٌ ٌ  إسامعيل  . )٢(»ال نعرفه جمهول

ّ وقال محزة  د بن سريين« - :)٣()هت٣٥٧ت( الكناين َّ  . )٤(»يشبه أن يكون ابن بنت حمم

 -:)٥(أبرز شيوخه

اء )هـ١٣٩ت( يونس بن عبيد   َّ محن )هـ١٥١ت(، عبد اهللا بن عون )هـ١٤١ت(، خالد احلذ َّ ،  عبد الر

 .العيزار، عبيد بن مهاجر 

  - :)٦(أبرز تالمذته

اق ب) هـ٢٠٨ت(أشهل بن حاتم  َّ ز َّ ام ، عبد الر َّ  ) .هـ٢١١ت(ن مه

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  - :أقوال أئم

لني  ) أ ِّ   -:أقوال املعد

محن بن يوسف بن خراش  - ١ َّ  . )٨(»ال بأس به«  -:فيه )٧()هـ٢٨٣ت(قال عبد الر

   
ِّقات )٢/١٨٠(اجلرح والتَّعديل : انظر ترمجته(*)   ، إكامل هتذيب )١/٣٩٣(، ميزان االعتدال )٣/١١٣(، هتذيب الكامل )٨/٩٠(، الث

 ) .١/٢٦٨(، هتذيب التَّهذيب )٢/١٨٠(الكامل 

 ) .١/٢٤٧(، الكاشف )٤٥٥(برقم ) ١٠٨(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

ائم )   ٢( َّ يام باب احلجامة للص ِّ نن  الكربى كتاب الص ُّ  ) .٢/٢٢١(الس

اهد العامل، ولد س   )٣( َّ ّ باحلافظ الز هبي َّ ، وصفه الذ ّ ّ املرصي َّاس الكناين ّ بن العب د بن عيل َّ   ) .هـ٢٧٥(نة أبو القاسم، محزة بن حمم

اظ، )١٥/٢٣٩(تاريخ دمشق: انظر ترمجته         َّ َّلب يف تاريخ حلب  ، بغية)٣/٩٣٢(تذكرة احلف  ).٦/٢٩٦٠(الط

 ) . ١/٢٦٨(، هتذيب التَّهذيب )٣/١١٤(هتذيب الكامل )   ٤(

 ) .٣/١١١(هتذيب الكامل )   ٥(

ابق)   ٦( َّ  .املصدر الس

محن بن ي   )٧( َّ د، عبد الر َّ ّ أبو حمم ، قال ابن عدي ّ ّ البغدادي ُّع« -:وسف بن سعيد بن خراش املروزي  .» ذكر بيشء من التَّشي

اظ )١٣/٥٠٨(، سري أعالم النُّبالء )١٠/٢٨٠(تاريخ بغداد : انظر ترمجته           َّ  ) .٢/٦٨٥(، تذكرة احلف

ح أوهام اجلمع والتَّفريق    )٨( ِّ  ) .١/٢٢٩(موض
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ّ احلافظ - ٢ ٌ « - :فيه )١()هـ٣٤٩ت(قال أبو عيل النَّيسابوري ٌّ  شيخ  .  )٢(»صدوق برصي

َّان  - ٣  . )٣()ذكره يف ثقاته( - ):هـ٣٥٤ت(ابن حب

فني أقوال )ب ِّ  -:املضع

١ -  ّ ً  ا، وأورد له عن أبان عن أنس حديثً »ذاهب احلديث«-:فيه) هـ٣٧٤ت(قال األزدي  . )٤( امنكر

٢ -  ّ عفاء واملرتوكني له( -):هـ٥٩٧(ابن اجلوزي ُّ  . )٥()ذكره يف الض

  ّ ابق  لألزدي َّ  .ونقل القول الس

اويدراسة : ثالثاً  َّ  -:أقوال النُّقاد يف الر

ٍّ احلافظ   .» صدوق«: قال فيه أبو عيل

 ِّ َّان يف الث ٌ  –قات وذكره ابن حب  . - )٦(وهو متساهل

ّ حديثً  ً أورد له األزدي ، وأبان  »احلمل فيه عىل أبان«  -:عن أبان عن أنس، قال ابن حجر اا منكر

َّاش، قال عنه يف التَّقريب  . )٧(»مرتوك«  -:هو ابن أيب عي

ّ يف ميزانه هبي َّ ، فخالف بذلك توثيقه له )٩()صح(ومل يرمز له بعالمة  ،)٨(وإسامعيل بن عبد اهللا ذكره الذ

 .يف الكاشف 

 ً َّقه يف الكاشف تبع َّان، وابن حجر قال افوث ً  ،»صدوق« - :البن حب ٍّ  اتبع     .احلافظ  أليب عيل
، احلافظ، ولد سنة    )١( ّ ّ بن يزيد بن داود النَّيسابوري ، احلسني بن عيل ّ هو واحد عرصه « - :، قال أبو عبد اهللا   احلاكم)هـ٢٧٧(أبو عيل

 .» يف احلفظ واإلتقان والورع واملذاكرة والتَّصنيف

اظ ، تذكرة ا)١٦/٥١(، سري أعالم النُّبالء )٨/٧١(تاريخ بغداد  : انظر ترمجته            َّ  ) .٣/٩٠٢(حلف

 ) .١/٢٦٨(، هتذيب التَّهذيب )٢/١٨٠(إكامل هتذيب الكامل    )٢(

)٨/٩٠(    )٣. ( 

)٤(   ّ عفاء واملرتوكني البن اجلوزي ُّ  ) .١/٢٦٨(، هتذيب التَّهذيب )١/٣٩٣(، ميزان االعتدال )١/١١٦(الض

)١/١١٦(    )٥. ( 

 ) .٢/٧٢٦(النُّكت : انظر   )٦(

 ) .١٤٢(برقم ) ٨٧(   )٧(

)١/٣٩٣(   )٨. ( 

)٩(    ّ هبي َّ َّار من ميزان االعتدال قال الذ َّ «  - :يف ترمجة أبان العط ل االسم فهي إشارة إىل أن َّ ُ صح أو العمل عىل توثيقي ذلك  إذا كتبت

جل َّ  ) .١/٩(لسان امليزان : انظر» الر
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 - :اخلالصة: رابعاً 

  ً ٌ  امل نجد له توثيق اجح أنَّه صدوق َّ ان له يف ثقاته، والر َّ ً  ،سوى ذكر ابن حب ٍّ  اتبع  . احلافظ  أليب عيل
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٢٥ ( ّ اين َّ د ُ  (*)أشعث بن عبد اهللا بن جابر احل

 ً اوي: أوال َّ  - :التَّعريف بالر

   ّ اين َّ د ُ َّ  - أشعث بن عبد اهللا بن جابر احل دة بمهملتني مضمومة ثم َّ ّ ، يكنَّى  -مشد ّ ، برصي األزدي

يل  ْ ُم ه، وهو احل ِّ ِّ املهملة وسكون امليم  - أبا عبد اهللا، وقد ينسب إىل جد صدوق، من اخلامسة،  -بضم

 .  )١(٤خت

ه  ِّ ُم ّ الكبري أل ّ اجلهضمي ُّ نرص بن عيل  .وهو جد

ان َّ  . )٢(»اوكان مكفوفً «: قال ابن حب

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

ٌّ س  .وعرشون رواية  ت

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .مخسة شيوخ 

 -:)٣(أبرز شيوخه

د بن سريين )هـ١٠٠(، شهر بن حوشب )هـ٩٣ت( أنس بن مالك   َّ ، احلسن ) هـ١١٠(، حمم

 ّ ّ )هـ١١٠ت(البرصي وار العدوي ِّ  .، أبو الس

 - :)٤(أبرز تالمذته

   ّ ّ اجلهضــمي ــة )هـــ١٥٤ت(، معمــر بــن راشــد )هـــ١٤٩ت(نرصــ بــن عــيل ، ســعيد بــن أيب عروب

اج )هـ١٥٦ت( َّ  ) . هـ١٩٨ت(، حييى بن سعيد القطَّان )هـ١٦٠ت(، شعبة بن احلج

   
ِّقات )٢/٢٧٣(لتَّعديل ، اجلرح وا)١/٤٢٩(التَّاريخ الكبري : انظر ترمجته(*)    ِّقات )٦/٦٢(، الث ، هتذيب الكامل )٣٦(، تاريخ أسامء الث

 ) . ١/٣١٠(، هتذيب التَّهذيب )٢/٢٣٧(، إكامل هتذيب الكامل )١/٤٢٩(، ميزان االعتدال )٣/٢٧٢(

 ) .١/٢٥٣(، الكاشف )٥٢٧(برقم  )١١٣(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

ِّقات  )   ٢(  ) .٦/٦٢(الث

 ) .٣/٢٧٣(هتذيب الكامل  )  ٣(

ابق)   ٤( َّ  . املصدر الس
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اوي: ثانياً   َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

ٌ « : ، ويف رواية)١(»ثقة« -:فيه) هـ٢٣٣ت(قال حييى بن معني  - ١  .  )٢(»ثبت ثقة

َّ «: ، وقال أيضاً )٣(»ليس به بأس«  - :فيه) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل  - ٢  . )٤(» خرياً ما أعلم إال

ازي ّ - ٣ َّ أشعث بن عبد امللك ال بأس « : ، وقال أيضاً ) ٥(»شيخ« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر

اين ،به َّ  .) ٦(»وهو أوثق من أشعث احلد

ار  - ٤ َّ  . )٧(»ليس به بأس، مستقيم احلديث« -:فيه) هـ٢٩٢ت(قال البز

٥ -  ّ  . )٨(»ثقة« - :فيه) هـ٣٠٣(قال النَّسائي

َّان  - ٦  . )٩()ذكره يف ثقاته( - ):هـ٣٥٤ت(ابن حب

٧ -  ّ ارقطني َّ ُ « - :فيه) هـ٣٨٥ت(قال الد  . )١٠(»عترب بهي

٨ -  ّ  . )١٢(»صدوق ثقةٌ « -:فيه )١١()هـ٦٥٦ت(قال املنذري

فني أقوال )ب ِّ  -:املضع

  ّ  . )١٣(»يف حديثه وهم« -:فيه) هـ٣٢٢ت(قال العقييل
   

ِّقات )٢/٢٧٣(اجلرح والتَّعديل )   ١(  ) .١/٣١٠(، هتذيب التَّهذيب )٣٦(، تاريخ أسامء الث

ح أوهام اجلمع والتفريق )   ٢( ِّ  ) .١/٢٢٧(موض

جال )   ٣( ِّ  ) .١/٣١٠(، هتذيب التَّهذيب )٢/٢٣٨(الكامل ، إكامل هتذيب )٢/٢٧٣(، اجلرح والتَّعديل )٢/٤٨٤(العلل ومعرفة الر

جال )   ٤( ِّ ِّقات )٢/٥٢٤(العلل ومعرفة الر  ) . ٣٦(، تاريخ أسامء الث

 ) .١/٣١٠(، هتذيب التَّهذيب )٢/٢٣٨(، إكامل هتذيب الكامل )٢/٢٧٣(اجلرح والتَّعديل )   ٥(

 ) .١/٤٣١(، ميزان االعتدال )٢/٢٧٥(اجلرح والتَّعديل )   ٦(

 ) .١/٣١٠(هتذيب التَّهذيب  )  ٧(

 ) . ١/٣١٠(، هتذيب التَّهذيب )٣/٢٧٣(هتذيب الكامل )   ٨(

)٦/٦٢)   (٩. ( 

 ) .٢/٢٣٨(، إكامل هتذيب الكامل )١٧(سؤاالت الربقاين )   ١٠(

، ولـد سـنة )   ١١( ّ ّ ثم املرصي افعي َّ ، الش ّ د، عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اهللا املنذري َّ ّ )ـهـ٥٨١(أبو حمم هبي َّ احلـافظ « -:،  قـال الـذ

َّبت  .» الكبري اإلمام الث

اظ )٢٣/٣١٩(سري أعالم النُّبالء : انظر ترمجته                َّ  .)١٣/٢١٢(، البداية والنِّهاية   )٤/١٤٣٦(، تذكرة احلف

هيب )   ١٢( َّ غيب والرت َّ  ) .١/٨٢(الرت

)١٣(    ّ عفاء للعقييل ُّ  ) .١/٤٣٠(، ميزان االعتدال ) ١/٢٩(الض
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اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

 ّ َّقه ابن معني، والنَّسائي دان –وث ِّ ٌ - )١(ومها متشد ّ يف  ، وهنا نكتة ِّمي ه هلا، قال املعل ُّ ينبغي التَّنب

حه أو «  -:)٢(التَّنكيل َّ ل بمن جر ِّ بحث عن معرفة اجلارح أو املعد ُ لهينبغي أن ي َّ وابن معني، ... عد

ِّقون من كان من التَّابعني أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم  ، وآخرون غريمها، يوث ّ والنَّسائي

ٌ  ،مستقيمةً  ٌ  بأن يكون له فيام يروي متابع َّ أو شاهد ٌ ، وإن مل يرو عنه إال ٌ   واحد َّ حديث  ومل يبلغهم عنه إال

 ٌ  .ا هـ »واحد

 .عنهام  ةً وذكر لذلك أمثل

 .كام سبق  وأشعث بن عبد اهللا من التَّابعني، فقد روى عن أنس  

ٌ  –وأمحد بن حنبل  ا أبو حاتم فقال فيه - )٣(وهو معتدل َّ ار جعاله يف مرتبة صدوق، أم َّ  - :والبز

م أشعث بن عبد امللك عليه)شيخ( َّ َّالثة دون قوله ،، وقد  .  )٤(»صدوق«: فجعله يف املرتبة الث

ّ و فه العقييل َّ ّ »يف حديثه وهم«: - قالوضع ارقطني َّ ُ « - :، وقال الد  . » عترب بهي

ل )٥(وأخرج له احلاكم َّ ِّ « -:امرفوعً   حديث عبد اهللا بن مغف َّ أحدكم يف مستحم َّ ال يبولن ه ثم

جاه«  - :، وقال»يغتسل فيه ِّ يخني ومل خير َّ  .» صحيح عىل رشط الش

 ّ مذي ِّ ٌ « -:، وقال)٦(واحلديث عند الرت ٌ  هذا حديث َّ  اال نعرفه مرفوعً  غريب  من حديث أشعث إال

 .» بن عبد اهللا

حيحني من حديث أيب هريرة  َّ َّ أحدكم « -:بلفظ ،امرفوعً  واحلديث ورد معناه يف الص ال يبولن

 َّ َّذي ال جيري ثم ائم ال َّ  . )٧(»يغتسل فيه يف املاء الد

   
د ابن معني  )١( ُّ  . )١/٤٨٢(، النُّكت )١٧٢(، ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتَّعديل )٢٤/٣٤٩(جمموع الفتاوى : انظر يف تشد

           ّ د النَّسائي ُّ اري )٢/١٧٢(ميزان االعتدال : وانظر يف تشد َّ  ) .٣٨٧(، هدي الس

)١/٦٦(   )٢. ( 

 ) .١/٤٨٢(، النُّكت )١٨٥،١٧٢(ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتَّعديل : انظر   )٣(

 ) .٢/٣٧(اجلرح والتَّعديل : انظر   )٤(

 ) .١/٢٧٣(املستدرك    )٥(

َّة البول يف املغتسل  )٢١(برقم ) ١/٣٣(   )٦( هارة، باب ما جاء يف كراهي َّ  . ، أبواب الط

)٧(    ّ ائم )٢٣٦(برقم ) ١/٩٤( البخاري َّ  .، كتاب الوضوء، باب البول يف املاء الد
=  
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اوي َّ ّ يف الر هبي َّ  - :أقوال احلافظ الذ

 . )١(»ثقة« -:الكاشف - ١

 . )٢(»صدوق« -:املغني - ٢

ّ « -:العرب يف خرب من غرب - ٣  . )٣(»ليس بالقوي

ّ  - :امليزان - ٤ ٌ « - :فقال» يف حديثه وهم« : علَّق عىل قول العقييل َّم ب  ليس بمسل َّ إليه، وأنا أتعج

ّ ومسلم؟  ج له البخاري ِّ  . )٤(»كيف مل خير

 . )٥(»صالح احلديث« -:تاريخ اإلسالم - ٥

 . )٦(»صالح احلديث« - :سري أعالم النُّبالء - ٦

عفاء - ٧ ُّ  . )٧(»له أوهام ثقةٌ «  - :ديوان الض

ً « -:تذهيب هتذيب الكامل - ٨ ُ أحد فه اوما علمت َّ  . )٨(»ضع

د - ٩ َّ َّم فيهم بام ال يوجب الر واة املتكل ُّ  . )٩(»ثقة« -:معرفة الر

، فآخرها سري أعالم النُّبالء ّ هبي َّ َّفات الذ ، )١٠()هـ٧٣٩(وقد فرغ منه عام  ،ومن خالل تاريخ مؤل

ح أنَّه صالح احلديث ِّ  . )١١(عنده دون صدوق وهي مرتبةٌ  ،فهو يرج

 

  
َ مسلم           = اكد )٢٨٢(برقم ) ١/٢٣٥(و َّ هارة، باب النَّهي عن البول يف املاء الر َّ  .، كتاب الط

)١/٢٥٣(   )١. ( 

)١/٩١(   )٢. ( 

)١/٢٠٦(   )٣. ( 

)١/٤٣٠(   )٤. ( 

)٩/٧١(  )٥. ( 

)٦/٢٧٤(   )٦. ( 

)٢٤(   )٧. ( 

)١/٣٩٨(   )٨. ( 

)٧١(   )٩. ( 

ّ : انظر   )١٠( هبي َّ  ) .١/٧٧(ضوابط اجلرح والتَّعديل عند الذ

ّ يف انظر    )١١( هبي َّ  ) . ١/١١٤(ميزان االعتدال  :مراتب التَّعديل عند الذ
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 - :اخلالصة: رابعاً 

ً ا  ّ كثري هبي َّ ةٌ اختلفت فيه أقوال الذ َّ َّقه أئم دون  – ، وقد وث ِّ فه آخرون، وقد  ،–ومنهم متشد َّ وضع

اجح َّ  .واهللا أعلم  ،جعله أمحد يف مرتبة صدوق، وهو اختيار ابن حجر، وهو الر
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٢٦ ( ّ ة بن بسطام العييش َّ  (*)أمي

 ً اوي: أوال َّ  - :التَّعريف بالر

  ّ َّة بن بسطام العييش ني املعجمة  -أمي ِّ ّ ، يكنَّى أبا بكر، صدوق - بالياء والش ) هـ٢٣١ت( ،برصي

 .)١(خ م س ،

ّ يزيد بن زريع   . )٢(وهو ابن عم

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .ثالثون رواية 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .شيخان اثنان 

 -:)٣(أبرز شيوخه

ّ )هـ١٨٧ت(، معتمر بن سليامن )هـ١٨٢ت(يزيد بن زريع     ائفي َّ ، حييى بن سليم الط

ل ، عمران بني عيينة)هـ١٩٣ت( َّ  .، برش بن املفض

 - :)٤(أبرز تالمذته

   ّ ّ ، أبو زر)هـ٢٦١ت(، مسلم )هـ٢٥٦ت(البخاري ازي َّ ّ )هـ٢٦٤ت(عة الر ازي َّ ، أبو حاتم الر

ّ )هـ٢٧٧ت(  ) .هـ٣٠٧ت(، أبو يعىل املوصيل

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  - :أقوال أئم

١ -  َّ ّ قال أبو حاتم الر ُّه ال« - :فيه) هـ٢٧٧ت(ازي ِّ حمل د«: ، وقال)٥(»دقص َّ َّ  بن حمم ُّ إيل املنْهال أحب

 . )٦(»منه
   

ِّقات )٢/٣٠٣(اجلرح والتَّعديل : انظر ترمجته(*)    ، إكـامل )١١/٩(، سـري أعـالم النُّـبالء )٣/٣٢٩(، هتذيب الكامل )٨/١٢٣(، الث

 ) . ١/٣٢٣(، هتذيب التَّهذيب )٢/٢٦٧(هتذيب الكامل 

 ) .١/٢٥٥(، الكاشف )٥٥٣(برقم ) ١١٤(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .٣/٣٢٩(هتذيب الكامل )   ٢(

ابق  )   ٣( َّ  .املصدر الس

ابق)   ٤( َّ  . املصدر الس

 ) .١/٤١٢(تذهيب هتذيب الكامل    )٥(

 ) .٣/٣٣٠(، هتذيب الكامل ) ٢/٣٠٣(اجلرح والتَّعديل    )٦(
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 . )١(»ثقة« - :فيه) هـ٣٥٣ت(قاسم قال مسلمة بن  - ٢

َّان  - ٣ ِّقات( - ):هـ٣٥٤ت(ابن حب  . )٢()ذكره يف كتابه الث

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

دق« -:قال فيه أبو حاتم ِّ ُّه الص ٌ »حمل يف التَّعديل عند ابن أيب حاتم ضمن مرتبة من  ، وهي مرتبة

 . )٣()صالح احلديث(و  )شيخ(: و فوق من قيل فيه ،)ال بأس به( و )صدوق(: قيل فيه

ّ منه«: وقال ُّ إيل د بن املنْهال أحب َّ د بن املنْهال»حمم َّ ثقة حافظ « -:، وقد قال أبو حاتم يف حمم

ِّس  .»كي

د بن املنْهال فيه تقويةٌ  َّ ة بن بسطام بمحم َّ  .لشأنه  فمقارنة أيب حاتم ألمي

قه مسلمة بن قاسم  َّ َّة بن بسطام وث ٌ  –وأمي ِّقات، وهو - )٤(وهو متساهل ان يف الث َّ ، وذكره ابن حب

 ٌ ،ومسلم ّ ن أخرج له البخاري َّ ّ ، )٥(مـم مني ِّ  . )٦(وهو من شيوخهام، وهذا يكسبه التَّوثيق الض

ٌ )٧(وقد أخرج له احلاكم يف مستّدركه  . )٨(عنده ، فهو ثقة

ة مواضع وأبو نعيم يف مسنده يف   َّ ٌ )١٠(، وأبو عوانة يف مستخرجه يف عدة مواضع)٩(عد  ، فهو ثقة

   
 ) .٢/٢٦٧(إكامل هتذيب الكامل    )١(

)٨/١٢٣(   )٢. ( 

 ) .٢/٣٧(اجلرح والتَّعديل    )٣(

كتور قاسم سعد يف كتابه    )٤( ُّ ّ يف اجلرح والتَّعديل"ذكر تساهله الد محن النَّسائي َّ  ) .١/١٦٣،٩٨( "منهج اإلمام أيب عبد الر

)٥(    ّ دقة، و )١٣٨٩(برقم ) ٢/٥٢٩(البخاري َّ كاة، باب ال تؤخذ كرائم أموال النَّاس يف الص َّ ، )٤٢٥٦(برقم ) ٤/١٦٤٦(، كتاب الز

، )٦٣٦٥(برقم ) ٦/٢٤٨٠(، و M! %  $ #  "L كتاب التَّفسري، باب ٍّ ، كتاب الفرائض، باب ابنَي عم

ٌ لألم   .أحدمها أخ

ً ومنها) ٢٥(ومسلم يف              َ )١٩(برقم ) ١/٥١( - :موضعا هادتني، و َّ عاء إىل الش ُّ ، )٨٥٧(برقم ) ٢/٥٨٧(، كتاب اإليامن، باب الد

 .اخلطبة كتاب اجلمعة، باب فضل من استمع وأنصت يف 

 ) .١١٩(ضوابط اجلرح والتَّعديل : ، وانظر)٧٩(املوقظة    )٦(

َّة، وقال) ٣/٥١٠(   )٧( ّ يف »صحيح اإلسناد«  -:أثر دخول املغرية بن شعبة عىل صاحب فارس يوم القادسي رباين َّ ، وأخرجه الط

وائد ) ٢٠/٣٦٩(الكبري َّ ّ يف جممع الز حيحورج« -):٦/٢١٥(بنفس اإلسناد، قال اهليثمي َّ  . » اله رجال الص

 ) .٥/٤١٤(لسان امليزان : انظر   )٨(

 .، وغريها )٤/٥١  ،٣/٩٠  ،١/١١٥(   )٩(

 .، وغريها  )٣/٢١٤  ،٢/١٤٥  ،١/٧٥(   )١٠(
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 )١(عندمها
 

 ّ َّ  ،وروى عنه أبو زرعة الرازي ٍ وهو ال يروي إال  .)٢( عادةً   عن ثقة

ّ وصفه باحلافظ هبي َّ  .)٤( »أحد األثبات« - :وقال يف العرب ،)٣( والذ

 - :اخلالصة: رابعاً 

َّة بن بسطام مل نجد له عند  َّ أمي مني إال ِّ دق«  قول أيب حاتم املتقد ِّ ه الص ُّ  .» حمل

ه صدوق ِّ ط فيمن هذا حاله أن يقال يف حق ُّ ، فالتَّوس ّ مني ِّ ة له يكسبه التَّوثيق الض َّ  . وإخراج األئم

 

 

 

 

 

 

   

   
 ) .١/٣٢١(النُّكت : انظر   )١(

ّ وجهوده )٢/٤١٦(لسان امليزان : انظر   )٢( ازي َّ  ) .١/١٥٨(، أبو زرعة الر

 ) .١١/٩(النُّبالء سري أعالم   ) ٣(

)١/٤٠٩(  ) ٤. ( 
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٢٧ ( ّ ة بن خالد األسود القييس ّ  (*)أمي

 ً اوي: أوال َّ  - :التَّعريف بالر

َة، وهو الكبري، صدوق،      ب ْ د ُ ، أخو ه ّ ، أبو عبد اهللا البرصي ّ َّة بن خالد األسود القييس أمي

 . )١(، م د ت) هـ٢٠١هـ أو٢٠٠ت(

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .تسع عرشة رواية 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .سبعة شيوخ    

 -:)٢(أبرز شيوخه

د بن عبد اهللا بن مس     َّ اج )هـ١٥٢ت(لم حمم َّ ّ )هـ١٦٠ت(، شعبة بن احلج َّوري ، سفيان الث

 ) .هـ١٨١ت(، حصني بن نمري )هـ١٦٧ت(، محَّاد بن سلمة )هـ١٦١ت(

 - :)٣(أبرز تالمذته

   ّ ّ بن املديني ، عمرو بن عيل الفالَّس )هـ٢٤٦ت(، سليامن بن عبيد اهللا الغيالن )هـ٢٣٤ت(عيل

د بن املثنَّى )هـ٢٤٩ت( َّ ّ )هـ٢٥٢ت(، حمم  )  .هـ٢٥٣ت(، أمحد بن املقدام العجيل

 

   
ِّقات )٢/١٠(التَّاريخ الكبري : انظر ترمجته(*)    ِّقات )١/٥٨٥(، تاريخ املوصل )٢/٣٠٢(، اجلرح والتَّعديل )١/٢٣٦(، معرفة الث ، الث

ــامل )٨/١٢٣( ــذيب الك ــدال )٣/٣٣٠(، هت ــزان االعت ــامل )١/٤٤٢(، مي ــذيب الك ــامل هت ــذ)٢/٢٦٧(، إك ــذيب التَّه يب ، هت

)١/٣٢٤ . ( 

 ) .١/٢٥٥(، الكاشف )٥٥٣(برقم  )١١٤(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 )  .٣/٣٣١(هتذيب الكامل )   ٢(

ابق)   ٣( َّ  . املصدر الس
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اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  - :أقوال أئم

لني) أ ِّ  - : أقوال املعد

َّاس بن  - ١ ّ قال العب َّة بن خالد،ومل يكن بالبرصة أوثق «  - :فيه )١()هـ٢٥٨ت(يزيد البحراين ثنا أمي

 َّ  .   )٢(» اخلليل بن أمحدمنه إال

٢ -  ّ  . )٣(»ثقة« -:فيه) هـ٢٦١ت(قال العجيل

٣ -  ّ ازي َّ  . )٤(»ثقة« -:فيه) هـ٢٦٤ت(قال أبو زرعة الر

٤ -  ّ ازي َّ ٌ  بدل بن«: ، وقال)٥(»ثقة« - :فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر ّ صدوق أرجح من  ،املحرب

َّة بن خالد  . )٦(»أمي

٥ -  ّ مذي ِّ  . )٨(»ثقة«  - :فيه )٧()هـ٢٧٩ت(قال الرت

ار  - ٦ َّ  . )٩(»مشهور ثقةٌ « -:فيه) هـ٢٩٢ت(قال البز

َّان  - ٧  . )١٠()ذكره يف ثقاته(  - ):هـ٣٥٤ت(ابن حب

٨ -  ّ ارقطني َّ َّ « - :فيه) هـ٣٨٥ت(قال الد ً ما علمت فيه إال  . )١١(»ا خري
   

)١   ( ّ هبي َّ ، قال الذ ّ ّ البرصي َّاس بن يزيد بن أيب حبيب البحراين واية ومعرفة احلديث«  -:أبو الفضل، العب ِّ ّ الر  .» مجع بني علو

اظ )١٢/١٠١(، سري أعالم النُّبالء )١٢/١٤٢(تاريخ بغداد : انظر ترمجته          َّ  ) .٢/٥٠٣(، تذكرة احلف

 ) .١/٣٢٥(هتذيب التَّهذيب )   ٢(

ِّقات )   ٣(  ) .١/٢٣٦(معرفة الث

 ) . ٣/٣٣٢(، هتذيب الكامل )٢/٣٠٣(اجلرح والتَّعديل )   ٤(

ابق )  ٥( َّ  .املصدر الس

 ) .  ٤/٣٠(، هتذيب الكامل )٢/٤٣٩(عديل اجلرح التَّ )   ٦(

، صاحب اجلامع، ولد سنة )   ٧( ّ مذي ِّ لمي الرت ُّ د بن عيسى بن سورة الس َّ  . )هـ٢١٠(أبو عيسى، حمم

نن واملسانيد : انظر ترمجته           ُّ اظ )٢٦/٢٥٠(، هتذيب الكامل )٩٦(التَّقييد ملعرفة رواة الس َّ  ) .٢/٦٣٣(، تذكرة احلف

مـذي، أبـواب القـراءات عـن رسـول اهللا سـن)   ٨( ِّ ٌ ومـن سـورة الكهـف ن الرت ( ، هتـذيب الكــامل )٢٩٣٣(بـرقم ) ٥/١٨٨(، بــاب

 ) .٣/١٤٠(، هتذيب التَّهذيب )٣/٣٣٢

ج يف رسـالته )٨/٤٣٩(، فتح الباري )٣/٧٢(كشف األستار    )٩( َّ محن العـام َّ ـذين اختلفـت أقـوال "، وذكر الباحـث عبـد الـر َّ واة ال ُّ الـر

َّ  "حلافظ ابن حجر فيهما ٍ البن حجر )ثقة مشهور(أن  .، وهو خطأ، ومل أجده أحال عىل كشف االستار )  ٢/٤٤٥( هو قول ثان

)٨/١٢٣ (  )١٠( . 

 . )٢/٢٦٨(، إكامل هتذيب الكامل )١٨٦(سؤاالت احلاكم    )١١(
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فنيأقوال  )ب ِّ  -:املضع

َّة بن خالد، «  -:قال أمحد بن هانئ) هـ٢٤١ت( أمحد بن حنبل - ١ ُسأل عن أمي سمعت أبا عبد اهللا ي

ً  إنَّام كان« -:فلم حيمده يف احلديث، وقال ث من حفظه، ال خيرج كتاب ِّ د ُ  . )١(»احي

٢ -  ّ عفائه، وأورد له حديثً (  -):هـ٣٢٢ت(العقييل ُ ً ذكره يف ض  . )٢( )وصله، وأرسله غريه اا واحد

٣ -  ّ عفاء(  -: )٣()هـ٣٣٣ت(أبو العرب القريواين ُّ  . )٤()ذكره يف الض

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

 ّ ازي َّ َّقه أبو حاتم الر ٌ  –وث د ِّ ّ  - )٥(وهو متشد ارقطني َّ ، والد ّ ازي َّ ، – )٦(ومها معتدالن –،و أبو زرعة الر

 ّ مذي ِّ ان، وابن والرت َّ ً – )٧(ومها متساهالن –حب قه أيض َّ  .البزار  ا، ووث

ً وأمحد انتقده ألنَّ  ث من حفظه وال خيرج كتاب ِّ  . اه حيد

عف َّ ّ عىل الض ٍ  ،وهذا ال يدل بط ضبطان، ضبط صدر َّ َّ الض ٍ إذ إن  . )٨(، وأحدمها يكفي، وضبط كتاب

 ّ َّة بن خالد كانت له كتب يروهيا أخوه هدبة ،وجاء يف الكامل البن عدي َّ أمي  . )٩(أن

، وابن حجر ّ هبي َّ ّ فأجاب عنه الذ ا تضعيف العقييل َّ ٍ  ،أم ِ فيه غري حديث بد ُ ٍ  أنَّه مل ي وصله،  واحد

 . )١٠(وأرسله غريه

   
عفاء    )١( ُّ  . )١/٣٢٤(، هتذيب التَّهذيب )١/٤٤٢(، ميزان االعتدال )١/١٢٨(الض

عفاء    )٢( ُّ  . )١/٤٤٢(، ميزان االعتدال )١/١٢٨(الض

، قال القايض عياض   )٣( ّ ّ األفريقي د بن أمحد بن متيم املغريب َّ جال« - :أبو العرب، حمم ِّ  .» غلب عليه علم احلديث والر

اظ )١٥/٣٩٤(سري أعالم النُّبالء : انظر ترمجته            َّ هب )٣/٨٨٩(، تذكرة احلف َّ  . )٢/٣٣٤(، شذرات الذ

 . )١/٤٦٦(، لسان امليزان )٢/٢٦٧(إكامل هتذيب الكامل    )٤(

اري )١٣/٨١(، سري أعالم النُّبالء )٢٤/٣٤٩(جمموع الفتاوى : انظر   )٥( َّ  . )٤٦١(، هدي الس

 ) .٨٣(قظة ، املو)١٧٢(ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتَّعديل : انظر يف وصف أيب زرعة باالعتدال   )٦(

ّ باالعتدال         ارقطني َّ جال : وانظر يف وصف الد ِّ ِّمون يف الر ً انظر)١٤٥(املتكل  .  )٨٣(املوقظة : ، ويوصف بالتَّساهل أحيانا

ّ بالتَّساهل: انظر   )٧( مذي ِّ جال )١٧٢(ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتَّعديل : يف وصف الرت ِّ ِّمون يف الر  ) .١٤٤(، املتكل

َّان           . )٢/٧٢٦(النُّكت : وانظر يف تساهل ابن حب

 . )١/١٦(، فتح املغيث )٢٢٩(، نخبة الفكر )١٦٤(الكفاية : انظر   )٨(

)٧/١٣٨(   )٩( . 

 . )١/٣٢٤(، هتذيب التَّهذيب )١/٤٤٢(ميزان االعتدال : انظر   )١٠(
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

عفاء فلم يصنع شيئً وذكره أبو ا«  -:وقال ابن حجر ُّ  . )١(»العرب يف الض

َّة بن خالد أخرج له ٌ  وأمي  . )٢(متابعةً  مسلم

 ٍ ا ابن حجر فإن وجد أدنى غمز َّ ّ بقول اجلمهور، أم هبي َّ ُ  فأخذ الذ اوي فهو حيتاط وال ي َّ  .غفله يف الر

 - :اخلالصة: رابعاً 

ان، وغريهم،  َّ ار، وابن حب َّ ، والبز ّ مذي ِّ ، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والرت ّ اجلمهور عىل توثيقه، العجيل

فه، فقد َّ ا تضعيف من ضع َّ اجح أنَّه ثقةٌ  أم َّ ُجيب عنه فالر ُ أ فهم هذا القول من صنيع ابن حجر يف ، وي

ار فقط، واهللا أعلم  َّ  .الفتح، إذ نقل فيه قول البز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   
 . ١/٣٢٤هتذيب التَّهذيب    )١(

يت رسول اهللا « - :قال ، حديث الرباء بن عازب ٢٤٦٨برقم  ٤/١٩١٦  )٢( ُ حابة، » ..بثوب حرير أ َّ حلديث، كتاب فضائل الص

 . باب من فضائل سعد بن معاذ 

            َ َّاس ريض اهللا عنهام، ٢٦٠٤برقم  ٤/٢٠١٠و بيان فجاء رسول اهللا «، حديث ابن عب ِّ احلديث، كتاب ».. كنت ألعب مع الص

 ِّ نه رسول اهللا الرب والص َ ع َ َّه  لة واآلداب، باب من ل ب َ  .أو س



 

    
٢٠٧ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

٢٨ ( ّ ّ البرصي م العدوي َْ َهل ىف بن د ْ و َ  (*)أ

 ً اوي: أوال َّ  - :التَّعريف بالر

ادسة، ت   َّ ، من الس ّ ّ البرصي َم العدوي ْ هل َ ىف بن د ْ َو  . )١(أ

 . )٢()هـ١٢٧( تويف سنة

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .أربع روايات 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .شيخان اثنان  

 -:)٣(أبرز شيوخه

ة      ّ ، حجري بن )هـ١١٦ت(، نافع موىل ابن عمر )هـ٩٤ت(، العالء بن زياد )هـ٨٣ت(معاذة العدوي

 ّ بيع العدوي َّ  .الر

 - :)٤(أبرز تالمذته

ان    َّ ّ )هـ١٤٥ت(هشام بن حس ، احلسني بن واقد )هـ١٤٦ت(، عوف بن أيب مجيلة األعرايب

 ّ  ) .هـ١٨٠ت(، سليم بن أخرض )هـ١٥٩ت(املروزي

 ً اوي: ثانيا َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

لني  ) أ ِّ  -:أقوال املعد

١ -  ّ مذي ِّ ن حديثه يف جامعه( -):هـ٢٧٩ت(الرت َّ  . )٥()حس

   
ِّقات )٢/٣٤٩(، اجلرح والتَّعديل )٢/٦٧(التَّاريخ الكبري : انظر ترمجته(*)    ، ميزان االعتدال )٣/٣٩٥(، هتذيب الكامل )٦/٨٨(، الث

 ) ١/٣٣٧(، هتذيب التَّهذيب )٢/٢٩٧(، إكامل هتذيب الكامل )١/٤٤٦(

 ) .١/٢٥٧(، الكاشف )٥٧٩( برقم) ١١٦(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

َّاهتم )   ٢(  ) .١/٢٩٨(مولد العلامء ووفي

 )  .٣/٣٩٥(هتذيب الكامل )   ٣(

ابق)  ٤( َّ  . املصدر الس

لة ، باب ما جاء يف تعظيم املؤمن    )٥( ِّ  ) .٢٠٣٢(برقم ) ٤/٣٧٨(أبواب الرب والص



 

    
٢٠٨ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

ّ قال  - ٢  . )١(»ثقة« -:فيه) هـ٣٠٣ت(النَّسائي

َّان  - ٣  . )٢()ذكره يف ثقاته( - ):هـ٣٥٤ت(ابن حب

٤ -  ّ يلعي َّ ّ ) هـ٧٦٢ت(قال الز مذي ِّ ٌ « -:فيه عقب حديثه يف الرت ٌ  وهو سند َّ أوىف بن دهلم  ،صحيح فإن

ان َّ ّ وابن حب َّقه النَّسائي  . )٣(»وث

فني )ب ِّ  -:أقوال املضع

١ -  ّ ازي َّ ُعرف، وال أدري من هو؟« - :فيه )هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر  . )٤(»أوىف هذا ال ي

٢ -  ّ  . )٥(»فيه نظر« -:فيه) هـ٣٧٤ت(قال األزدي

 ً اوي: ثالثا َّ  - :دراسة أقوال النُّقاد يف الر

  ّ َّقه النَّسائي ٌ  –وث د ِّ ّ  - )٦(وهو متشد يلعي َّ َّقه الز قاته ، وكذا وث ِ َّان ذكره يف ث  .، وابن حب

 ّ مذي ِّ صعد رسول اهللا « -:عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنهام قال ،أخرج حديثه يف جامعه والرت

 وقال عقبه ،احلديث» ...املنرب فنادى بصوت رفيع:-» ٌ ٌ  هذا حديث ٌ  حسن َّ  غريب  من ال نعرفه إال

َّ حتسينه بسبب أوىف بن دهلم )٧(»حديث احلسني بن واقد  .، فال نجزم هنا أن

 َّ ّ وضع ً فه األزدي ه مل يعرفه  ا، تبع َّ ه قد ذكر  -ويقصد هبا جهالة حاله  –لقول أيب حاتم بأن َّ ، فإن

ُ  مجاعةً  ّ له رووا عنه، وهذه اجلهالة ر  .فعت بتوثيق النَّسائي

فه مل يأت َّ ٍ  ِومن ضع  .لتضعيفه  بسبب

ُ « -:وفيه ما سبق من سؤال ابن أيب حاتم ألبيه عن هذا احلديث فقال عرف أوىف عن نافع، وال ال ي

 .وقد سبقت اإلجابة عن ذلك » ري ما هوأد

   
 ) .١/٣٣٧هتذيب التَّهذيب ، ) ٣/٣٩٦(هتذيب الكامل    )١(

)٦/٨٨(   )٢. ( 

 ) .٣/٣٤٤(ختريج األحاديث واآلثار    )٣(

 ) .٣/٣٩٦(، هتذيب الكامل )٢/٣٠٦(، علل احلديث )٢/٣٤٩(اجلرح والتَّعديل    )٤(

 ) .١/٣٣٧(، هتذيب التَّهذيب )١/٤٤٦(ميزان االعتدال    )٥(

اري )٢/١٧٢(ميزان االعتدال : انظر   )٦( َّ  ) .٣٨٧(، هدي الس

ِّ جامع الرتمذي، أبواب الرب و ال   )٧(  ) .٢٠٣٢(برقم ) ٤/٣٧٨(لة، باب ما جاء يف تعظيم املؤمن ص
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

 ٍ ّ  ،)٢(، وأيب داود)١(عند أمحد ،أخرى بنحوه وجاء احلديث من طرق من حديث أيب برزة األسلمي

من حديث الرباء بن عازب  )،٣(، وعند أيب يعىل يف مسنده . 

 - :اخلالصة: رابعاً 

اجح أنَّه ثقةٌ  َّ ّ له الر ٌ  –، لتوثيق النَّسائي د ِّ ح هذا القول -  وهو متشد َّ كتور، ورج ُّ ّ سعد  الد قاسم عيل

 ّ ّ له فقال فيه)٤(يف دراسته ألقوال النَّسائي مذي ِّ  . »صدوق« -:، وتبع ابن حجر حتسني الرت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   
 ) .١٩٧٩١(برقم ) ٤/٤٢٠(   )١(

 .، كتاب األدب، باب يف الغيبة )٤٨٨٠(برقم ) ٤/٢٧٠(   )٢(

 ) .١٦٧٥(برقم ) ٣/٢٣٧(   )٣(

ّ  : انظر   )٤( محن النَّسائي َّ  ) .١/٣٢٠(منهج اإلمام أيب عبد الر



 

    
٢١٠ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

٢٩ ( ّ رييف َّ ام بن عبد اهللا الص َّ  (*)بس

 ً اوي: أوال َّ  - :التَّعريف بالر

، أبو  ّ ، الكويف ّ رييف َّ ام بن عبد اهللا الص َّ  . )١(احلسن ، صدوق، من اخلامسة، سبس

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

  ٌ ٌ  حديث  .فقط  واحد

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

  ٌ ٌ  شيخ  .فقط  واحد

 -:)٢(أبرز شيوخه

َّاس   ، عطاء بن أيب )هـ١١٠ت( ، أبو الطُّفيل عامر بن واثلة )هـ١٠٤ت(عكرمة موىل ابن عب

ّ بن أيب طالب )هـ١١٦ت(، عون بن أيب جحيفة )هـ١١٤ت(رباح  ّ بن احلسني بن عيل د بن عيل َّ ، حمم

 )هـ١١٨ت. ( 

 - :)٣(أبرز تالمذته

اح )هـ١٨٦ت(، حاتم بن إسامعيل )هـ١٨١ت(عبد اهللا بن املبارك   َّ ، )هـ١٩٦ت(، وكيع بن اجلر

 ّ د بن برش العبدي َّ  ) .هـ٢١٨ت(الفضل بن دكني  ،)هـ٢٠٣ت(حمم

   
بقات الكربى : انظر ترمجته(*)    َّ ِّقـات )٢/٤٣٣(، اجلرح والتَّعديل )٢/١٤٤(، التَّاريخ الكبري )٦/٣٦٦(الط ، تـاريخ )٦/١٩٩(، الث

ِّقات  ، هتـذيب التَّهـذيب )٢/٣٨٨(، إكـامل هتـذيب الكـامل )٢/١٧(، ميـزان االعتـدال )٤/٥٨(، هتذيب الكامل )٤٩(أسامء الث

)١/٣٨٠ . ( 

 ) .١/٢٦٥(، الكاشف )٦٦٢(برقم ) ١٢١(يب التَّهذيب تقر: انظر)   ١(

 )  .٤/٥٨(هتذيب الكامل )   ٢(

ابق )   ٣( َّ  .املصدر الس



 

    
٢١١ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  - :أقوال أئم

ّ )١(»صالح« -:يف رواية إسحاق بن منصور) هـ٢٣٣ت(قال حييى بن معني  - ١ َّاس الدوري ، وعن عب

 . )٢(»ثقة« -:قال

د بن عبد اهللا بن نمري  - ٢ َّ  . )٤(»ثقة« -:فيه )٣( )هـ٢٣٤ت(قال حمم

 . )٥(»ال بأس به« - :فيه) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل  - ٣

٤ -  ّ ازي َّ  . )٦(»ال بأس به، صالح احلديث« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر

َّان  - ٥ ِّقات) (هـ٣٥٤ت(ابن حب  . )٧(»خيطئ«  - :وقال) ذكره يف كتابه الث

٦ -  ّ ِّ « -:فيه )٨()هـ٣٦٠ت(قال الطَّرباين  . )٩(»نيمن ثقات الكوفي

ُ « -:فيه )١٠()هـ٤٠٥ت(قال أبو عبد اهللا احلاكم  - ٧ ن جي َّ ّني مـم  . )١١(»مع حديثهممن ثقات الكوفي

٨ -  ّ  . )١٢(»ثقة« - :فيه) هـ٨٠٧ت(قال اهليثمي

   
 ) .٤/٥٩(، هتذيب الكامل ) ٢/٤٣٣(اجلرح والتَّعديل )   ١(

ابق )   ٢( َّ  .املصدر الس

، قال اب)   ٣( ّ ّ الكويف د بن عبد اهللا بن نمري اهلمداين َّ محن، حمم َّ كان أمحد، وابن معني يقوالن يف شيوخ الكوفيني ما « -:ن اجلنيدأبو عبد الر

 .» يقول ابن نمري

اظ )٢٥/٥٦٦(، هتذيب الكامل )٥/٤٢٩(تاريخ بغداد : انظر ترمجته             َّ  ) . ٢/٤٣٩(، تذكرة احلف

 ) .٢/٣٧٨(إكامل هتذيب الكامل    )٤(

 ) .١/٣٨٠( ، هتذيب التَّهذيب) ٢/٣٧٨(إكامل هتذيب الكامل    )٥(

 ) .٤/٥٩(، هتذيب الكامل ) ٢/٤٣٣(اجلرح والتَّعديل    )٦(

)٦/١١٩(   )٧. ( 

نيا، ولد سنة   )٨( ُّ ، مسند الد ّ رباين َّ ّ الط امي َّ ُّوب الش َّالثة، الكبري واألوسط )هـ٢٦٠(أبو القاسم، سليامن بن أمحد بن أي ، صاحب املعاجم الث

غري  َّ  .والص

اظ )١٦/١١٩(سري أعالم النُّبالء : انظر ترمجته           َّ  ) .١١/٢٧٠(، البداية والنِّهاية )٣/٩١٢(، تذكرة احلف

 ) .١٥٥(ذيل ميزان االعتدال    )٩(

ِّع، صاحب التَّصانيف،   )١٠( ، املعروف بابن البي ّ د بن محدويه احلاكم النَّيسابوري َّ د بن عبد اهللا بن حمم َّ ولد سنة  أبو عبد اهللا، حمم

 .)هـ٣٢١(

ياق لتاريخ نيسابور )١٧/١٦٢(، سري أعالم النُّبالء )٥/٤٧٣(تاريخ بغداد : انظر ترمجته             ِّ  ) .١٥(، املنتخب من كتاب الس

 ) .٢/٣٧٨(، إكامل هتذيب الكامل ) ٢/٣٨٣(املستدرك    )١١(

وائد    )١٢( َّ  ) .١٠/٣٧٩(جممع الز



 

    
٢١٢ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

َّان يف   ، وأبو عبد اهللا احلاكم، وقال ابن حب ّ َّقه ابن معني يف رواية ، وابن نمري، وتبعهام الطَّرباين وث

ُ « -:ثقاته  .» طئخي

ازي، وابن معني َّ  .يف مرتبة صدوق  -يف رواية  -وجعله أمحد، وأبو حاتم الر

 ّ ً «  -:امرفوعً  يف الكربى عن يزيد بن صهيب عن جابر  )١(وحديثه عند النَّسائي َّ ناس تي  اإن َّ من أم

بون بذنوهبم َّ  .احلديث »  ...يعذ

ّ يف األوسط ّ )٢(وبنفس إسناده أخرجه الطَّرباين حيح غري « -:)٣(، قال اهليثمي َّ ورجاله رجال الص

، وهو ثقةٌ  ّ رييف َّ ام الص َّ ُّ »بس ِّ املنثوري، وقال الس ر ُّ ّ يف الد  .» سنده صحيح« -:)٤(وطي

ة س ،)٥(مستخرجه وقد أخرج له أبو عوانة يف َ ة، رتحديث عون بن أيب جحيفة عن أبيه يف اختاذ العنَز

 . )٦(عنده فهو ثقةٌ 

 - :اخلالصة: رابعاً 

  ٌ اجح أنَّه صدوق َّ ً  الر َّان يف ثقاته  - يف رواية  - لقول ابن معني  ا، تبع وأمحد وأيب حاتم ، ولقول ابن حب

 .إنَّه خيطئ 

 

 

   

   
 .، كتاب التَّفسري، باب سورة احلجر )١١٢٧١(برقم ) ٦/٣٧٣(   )١(

)٥/٢٢٢(   )٢. ( 

وائد    )٣( َّ  ) .١٠/٣٧٩(جممع الز

)٥/٦٢(   )٤( 

)١/٣٨٨(   )٥. ( 

 ) .١/٣٢١(النُّكت : انظر   )٦(
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٣٠ ( ّ ليمي َّ  (*)برش بن منصور الس
 ً اوي: أوال َّ  - :التَّعريف بالر

   َّ ّ برش بن منصور الس َّ  -ليمي ة بفتح املهملة وبعد الال َّ ،  –م حتتاني ّ ّ البرصي د األزدي َّ أبو حمم

 ٌ ٌ  صدوق ٌ  عابد  . )١(، م د س) هـ١٨٠ت(، زاهد

ان َّ َّادهم« - :قال ابن حب  . )٢(»وكان من خيار أهل البرصة وعب

ّ يف وجعله ال معاين َّ ليمي ) األنساب(س ُ ً اس ليم ، نسبة ُ ، واستدرك عليه ابن األثري )٣(إىل قبيلة بني س

ليمة بن مالك، بطن من األزد« -:فقال َ  . )٤(»بل نسبته إىل س

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

ُّ روايات      .ست

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .مخسة شيوخ   

 -:)٥(أبرز شيوخه

   ّ ختياين َّ ُّوب الس ـاج)هــ١٤٢ت(، عاصـم األحـول )هـ١٣١ت(أي َّ ، )هــ١٦٠ت(، شـعبة بـن احلج

 ّ َّوري  ) .هـ١٦١ت(سفيان الث

 - :)٦(أبرز تالمذته

محن بن مهدي  َّ ّ )هـ١٩٨ت(عبد الر ، عبد األعىل بن )هـ٢٣٥ت(، عبيد اهللا بن عمر القواريري
   

جال : انظر ترمجته(*)    ِّ ِّقات )٢/٣٦٥(، اجلرح والتَّعديل )٢/٨٤(، التَّاريخ الكبري )١/٥٣١(العلل ومعرفة الر ، )٨/١٤٠(، الث

ِّقات البن شاهني  ، ميزان االعتدال )٤/١٥١(، هتذيب الكامل )٣/٢٨٨(، األنساب )٥٨(نصوص ساقطة من طبقات أسامء الث

 ) . ١/٤٠٢(، هتذيب التَّهذيب )٢/٤١٢(، إكامل هتذيب الكامل )٢/٣٨(

 ) .٧٠٤(برقم ) ١٢٤(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

ِّقات )   ٢(  ) .١/٢٨٠(، الكاشف )٨/١٤٠(الث

)٣/٢٨٨)   (٣. ( 

باب )   ٤( ُّ  ) .٢/٨٤(التَّاريخ الكبري : ، وانظر )٢/١٣٤(الل

 ) .٤/١٥١(هتذيب الكامل )   ٥(

ابق   )٦( َّ  . املصدر الس



 

    
٢١٤ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

 ّ يس ْ ّ  ،)هـ٢٣٧ت(محَّاد النَّر ّ )هـ٢٣٧ت( فضيل بن حسني اجلحدري قايش ُّ ، أزهر بن مروان الر

 ) .هـ٢٤٣ت(

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  - :أقوال أئم

َّة  - ١ لي ُ ٌّ « - :فيه )١()هـ١٩٣ت(قال إسامعيل بن ع  . )٢(»خيار برصي

محن بن مهدي  - ٢ َّ له « - :قال أبو زرعة) هـ١٩٨ت(عبد الر ِّ فض ُ مه وي ِّ قد ُ محن بن مهدي ي َّ كان عبد الر

ث عنه ِّ ً كان ابن مهدي مع« -:، وقال أمحد)٣(»وحيد ما رأيت أمجع من « -:، قال ابن مهدي)٤(»به اجب

 . )٦(»لو تُرك يل أمر ما عدلت عن برش بن منصور« -:، وقال)٥(»ابن املبارك وال من برش بن منصور

٣ -  ّ  . )٨(»هو من أفضل من رأيت من املشايخ« -:فيه )٧()هـ٢٣٥ت(قال عبيد اهللا بن عمر القواريري

وهذا فيام ذكره عنه ابن « -:، قال مغلطاي»صدوق« -:فيه )٩()هـ٢٣٩ت(قال عثامن بن أيب شيبة  - ٤

 . )١١(»صدوق ثقةٌ «  -:، ويف نصوص ساقطة أنَّه قال)١٠(»شاهني

ً )١٢(»، وزيادةثقةٌ  ثقةٌ « - :فيه) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل  - ٥ ٌ « -:ا، وقال أيض  . )١٣(»صالح رجل
   

َّة، ولد سنة  أبو   )١( لي ُ ، املعروف بابن ع ّ ّ موالهم البرصي  . )هـ١١٠(برش، إسامعيل بن إبراهيم بن مقسم األسدي

اظ )٣/٢٣(، هتذيب الكامل )٦/٢٢٩(تاريخ بغداد : انظر ترمجته           َّ  ) .١/٣٢٢(، تذكرة احلف

 ) .٢/٤١٢(إكامل هتذيب الكامل    )٢(

 ) .٤/١٥٣(ذيب الكامل ، هت) ٢/٣٦٥(اجلرح والتَّعديل    )٣(

جال    )٤( ِّ  ) .١/٥٣١(العلل ومعرفة الر

 ) .                                         ٢/٤١٢(إكامل هتذيب الكامل    )٥(

ابق    )٦( َّ  .     املصدر الس

، نزيل بغداد، تويف وعمره    )٧( ّ ، البرصي ّ  .سنة  ) ٨٤(أبو سعيد، عبيد اهللا بن عمر بن ميرسة القواريري

اظ )١٩/١٣٠(، هتذيب الكامل )١٠/٣٢٠(تاريخ بغداد : انظر ترمجته           َّ  ) .٢/٤٣٨(، تذكرة احلف

 ) .١/٤٠٢(، هتذيب التَّهذيب ) ٤/١٥٣(هتذيب الكامل    )٨(

)٩(    ّ ، أبو احلسني بن أيب شيبة، الكويف ّ د بن إبراهيم بن عثامن العبيس َّ  .عثامن بن حمم

اظ )١٩/٤٧٨٣(، هتذيب الكامل )١١/٢٨٣(تاريخ بغداد : رمجتهانظر ت           َّ  ) .٢/٤٤٤(، تذكرة احلف

 ) .٢/٤١٢(إكامل هتذيب الكامل    )١٠(

)٥٩(   )١١. ( 

جال    )١٢( ِّ م ) ١/٥٣١(العلل ومعرفة الر َّ  ) .٢/٣٦٥(، اجلرح والتَّعديل ) ٨٣(، بحر الد

جال    )١٣( ِّ  ) .١/٥٣١(العلل ومعرفة الر
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٦ -  ّ ّ بن نرص اجلهضمي ٌ « -:فيه )١()هـ٢٥٠ت(قال عيل  . )٢(»يف احلديث ثبت

باحلديث كعناية من  وكان قد سمع، ومل يكن له عنايةٌ « -:فيه) هـ٢٦٢ت(قال يعقوب بن شيبة  - ٧

 . )٣(»خالفه

٨ -  ّ ازي َّ  . )٤(»مأمون ثقةٌ « -:فيه) هـ٢٦٤ت(قال أبو زرعة الر

ّ قال أبو حاتم  - ٩ ازي َّ  . )٥(»ثقة« -:فيه) هـ٢٧٧ت(الر

١٠-  ّ  . )٦(»ثقة« -:فيه) هـ٣٠٣ت(قال النَّسائي

َّان   -١١ ِّقات(  -):هـ٣٥٤ت(ابن حب كان من خيار « -:، وقد سبق قوله فيه)٧()ذكره يف كتابه الث

ادهم َّ  .» أهل البرصة وعب

ِّقات( -):هـ٦٣٦ت(ابن خلفون  -١٢  . )٨()ذكره يف الث

اويدراسة أقوال : ثالثاً  َّ  -:النُّقاد يف الر

مل عليه قول ابن مهدي  ُ هد، لذا حي ُّ ّ ، مشهور بالعبادة والز ليمي َّ وابـن  ،وأمحد ،برش بن منصور الس

َّة، ويعقوب بن شيبة   .علي

ده وزهده، قال فيه يعقوب بن شيبة ُّ باحلديث  كان قد سمع، ومل يكن له عنايةٌ « -:وبسبب تعب

 .» كعناية من خالفه

َّ عبادته وزهده أخذت من وقته،  اوهذا ليس طعنً يف برش بن منصور وضبطه، بل أقىص ما يقال إن

غ للحديث مثل غريه  َّ  .بحيث ال يتفر
   

غري، ثقة حافظ    )١( َّ ّ الص ّ بن نرص اجلهضمي ّ بن نرص بن عيل  .أبو احلسن، عيل

اظ )١٢/١٣٩(، سري أعالم النُّبالء )٢١/١٥٩(هتذيب الكامل : انظر ترمجته           َّ  ) .٢/٥٤١(، تذكرة احلف

 ) .١/٤٠٢(، هتذيب التَّهذيب )٤/١٥٣(هتذيب الكامل    )٢(

املة    )٣( َّ    ) .١/٤٠٢(، هتذيب التَّهذيب ) ٢/٨١٤(املوسوعة العلمية الش

 ) .٤/١٥٣(، هتذيب الكامل )٢/٣٦٥(اجلرح والتَّعديل    )٤(

ابق    )٥( َّ  .املصدر الس

 ) .١/٤٠٢(، هتذيب التَّهذيب )٤/١٥٣(هتذيب الكامل    )٦(

)٨/١٤٠(   )٧. ( 

 ) .٢/٤١٢(إكامل هتذيب الكامل    )٨(
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د ذلك ما نقله أبو نعيم يف احللية   محن بن مهدي قال ،)١(ويؤكِّ َّ َّ عبد الر منصور  كان برش بن« - :أن

ً : يقول يل اعات التي ال اجعل العلم فضال َّ كان قد « -:، وقال ابن املبارك»شغل فيها، يعني يف الس

 . )٢(»سمع ودفن كتبه

 ٌ دون، واملعتدلون، واملتساهلون، ومل يرد فيه جتريح ِّ ة املتشد َّ َّقه األئم ّ  وقد وث هبي َّ َّقه الذ  .البتَّة، لذا وث

ا قول ابن حجر َّ َّه اعتمد قول يعقوب بن شيبة ،»صدوق« -:أم كان قد سمع، ومل يكن له « -:فلعل

 . )٤(»كعناية من خالفه« -:، ومتامها يف إكامل مغلطاي–هكذا ذكرها يف هتذيبه  – )٣(»باحلديث عنايةٌ 

 ً َّه اعتمد أيض َّ عثامن بن أيب شيبة قال يف برش اولعل  . » صدوق« - :ما نقله مغلطاي عن ابن شاهني أن

حيح َّ َّ عثامن بن أيب شيبة قال والص  . )٥(كام يف نصوص ساقطة» صدوق ثقةٌ « -:عند ابن شاهني أن

ّ لبرش بن منصور   . ومل يذكر ابن حجر يف هتذيبه توثيق أمحد، والنَّسائي

ٌ  له وأخرج ّ  )٦(يف صحيحه مسلم ً  رأى رسول اهللا « - :قال حديث أيب سعيد اخلدري يف  اقوم

رة املسجد ِّ  .احلديث »...مؤخ

 - :اخلالصة: رابعاً 

ة له  َّ ّ لتوثيق األئم ليمي َّ اجح هو توثيق برش بن منصور الس َّ وأيب  ،وأيب زرعة ،وأمحد ،ابن مهدي ،الر

ّ  ،حاتم قه ابن حجر ؟، فهل ابن حجر إن وجد  ،وغريهم ،والنَّسائي ِّ ْ يوث َ َ مل م ِ ل َ وحسبك توثيق هؤالء، ف

ِّقة عنده ؟  َّات برش بن منصور أنزلته عن درجة الث َّة مروي اوي حيتاط لذلك ؟ أم قل َّ  .أدنى قول يف الر

 

   

   
)٦/٢٣٩(   )١. ( 

 ) .٢/٤١٢(إكامل هتذيب الكامل    )٢(

)١/٤٠٢(   )٣. ( 

)٢/٤١٢(   )٤. ( 

)٥٩(   )٥. ( 

فوف وإقامتها )٤٣٨(برقم ) ١/٣٢٥(   )٦( ُّ الة، باب تسوية الص َّ  .، كتاب الص
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٣١ ( ّ  (*)بكر بن خلف البرصي

 ً اوي: أوال َّ  - :التَّعريف بالر

تَن املقرئ، أبو برش، صدوق، من العارشة، مات بعد سنة       َ ، خ ّ بكر بن خلف البرصي

 . )١(، خت د ق)هـ٢٤٠(

 ّ محن عبد اهللا بن يزيد املخزومي َّ  . )٢()هـ٢١٣ت(واملقرئ هو أبو عبد الر

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .تسع وستُّون رواية    

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

ً ث    . اامنية وعرشون راوي

 -:)٣(أبرز شيوخه

ـــل   َّ محن بــن مهـــدي )هــــ١٩٨ت( ، ســـفيان بــن عيينــة )هـــ١٨٧ت( برشــ بــن املفض َّ ، عبــد الـــر

ام )هـ١٩٨ت(، حييى بن سعيد القطَّان )هـ١٩٨ت( َّ اق بن مه َّ ز َّ  ) .هـ٢١١ت(، عبد الر

 - :)٤(أبرز تالمذته

   ّ ّ )هـ٢٧٥ت(، أبو داود )هـ٢٧٣ت(، ابن ماجه )هـ٢٥٦ت(البخاري ن النّفييل َّ ّ بن عثام ، عيل

 ) .هـ٢٩٠ت(، عبد اهللا بن أمحد بن حنبل )هـ٢٧٢ت(

 ً اوي: ثانيا َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

، وقال هاشم )٥(»ما به بأس« -:يف رواية ابن أيب خيثمة عنه أنَّه قال ) هـ٢٣٣ت(حييى بن معني  - ١

 . )٦(»صدوق« - :بن مرثد عنه
   

ِّقات )٢/٣٨٥(، اجلرح والتَّعديل )١/٧٥(املعرفة والتَّاريخ : انظر ترمجته(*)    ، هتذيب )١/٤٢٥(عديل والتَّجريح ، التَّ )٨/١٥٠(، الث

 ) . ١/٤٢١(، هتذيب التَّهذيب )٣/١٢(، إكامل هتذيب الكامل )١٧/١١٢(، تاريخ اإلسالم )٤/٢٠٥(الكامل 

 ) .١/٢٧٤(، الكاشف )٧٣٨(برقم  ) ١٢٦(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .٣٧١٥(برقم ) ٣٣٠(تقريب التَّهذيب : انظر)   ٢(

 ) .٤/٢٠٥( هتذيب الكامل)   ٣(

ابق)   ٤( َّ  املصدر الس

 ) .         ٤/٢٠٨(، هتذيب الكامل )٢/٣٨٥(، اجلرح والتَّعديل )١٧٨(التَّاريخ الكبري البن أيب خيثمة    )٥(

)٦(    ّ رباين َّ  ) .١/٤٢١(، هتذيب التَّهذيب )٤/٢٠٨(، هتذيب الكامل )٨٠(تاريخ هاشم بن مرثد الط
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، ويف )١(»أمرين أمحد بن حنبل أن أكتب عنه« - :قال أبو داود) هـ٢٤١ت(أمحد بن حنبل  - ٢

ؤاالت بلفظ ُّ ة ؟ قال: قلت ألمحد« -:الس  . )٢(»أبو برش: عن من أكتب بمكّ

٣ -  ّ د بن إسامعيل « -:قال عبد اهللا بن واصل) هـ٢٥٦ت(البخاري َّ ّ  -رأيت حمم   -يعني البخاري

د بن املهلب يكتب عنه أحاديث أيب برش بن خلف َّ  .  )٣(»خيتلف إىل حمم

٤ -  ّ ازي َّ  . )٤(»ثقة«  -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر

 . )٥(»ثقة«  - :فيه) هـ٣٥٣ت(قال مسلمة بن قاسم  - ٥

َّان  - ٦ ِّقات( - ):هـ٣٥٤ت(ابن حب  . )٦()ذكره يف كتابه الث

ّ ا - ٧  . )٧(»رجاله ثقات« - :وقال عقبه اذكر له حديثً  -):هـ٨٤٠ت(لبوصريي

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

َّقه أبو حاتم   ٌ  –وث د ِّ  . - )٨(وهو متشد

 َّ ّ قال الذ ً « - :هبي َّق أبو حاتم رجال ك بقوله إذا وث َّ  . )٩(»فتمس

َّقه مسلمة بن قاسم  ٌ  –ووث َّان  - )١٠(وهو متساهل ٌ  –وذكره ابن حب ِّقات  -  )١١(وهو متساهل  .يف الث

د ابن معني َّ  .» صدوق« -:فقال فيه )١٢(وتشد

   
 ) .١/٤٢١(، هتذيب التَّهذيب )٣/١٢(إكامل هتذيب الكامل    )١(

 ) .٢٣٧(سؤاالت أيب داود    )٢(

 ) .١/٤٢١(، هتذيب التَّهذيب )٤/٢٠٥(هتذيب الكامل    )٣(

 . ٤/٢٠٨، هتذيب الكامل )٢/٣٨٥(اجلرح والتَّعديل    )٤(

 )٣/١٢(إكامل هتذيب الكامل    )٥(

)٨/١٥٠(    )٦. ( 

جاجة    )٧( ُّ  ) .١/١٥٩(مصباح الز

اري )١٣/٨١(، سري أعالم النُّبالء )٢٤/٣٤٩(جمموع الفتاوى : انظر   )٨( َّ  ) .٤٦١(، هدي الس

 ) .١٣/٢٦٠(سري أعالم النُّبالء    )٩(

كتور قاسم سعد يف كتابه    )١٠( ُّ ّ يف اجلرح والتَّعديل"ذكر تساهله الد محن النَّسائي َّ  ).١/١٦٣،٩٨( "منهج أيب عبد الر

 ) .٢/٧٢٦(النُّكت : انظر   )١١(

 ) .١/٤٨٢(، النُّكت )١٧٢(، ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتَّعديل )٢٤/٣٤٩(جمموع الفتاوى : انظر   )١٢(
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كنَّا إذا فقدنا اإلنسان « - :حديث ابن عمر ريض اهللا عنهام قال )١(وقد أخرج له احلاكم يف مستدركه

 َّ بح أسأنا به الظَّن ُّ ٌ »يف صالة العشاء اآلخرة والص  . )٢(منه ، وهذا توثيق

، وأبو عوانة يف مستخرجه يف )٣(بليل عٍ رجه حديث عائشة يف اإلفاضة من مجوأبو نعيم يف مستخ

ة مواضع َّ ٌ  ،)٤(عد  . )٥(منهام وهذا توثيق

ّ )٦(وحديثه عند أيب داود يف سننه عدي َّ َّة الس َّ «  - :قال رسول اهللا : قال ، من حديث عطي  إن

يطان َّ ّ كالمها عن إبراهيم بن » ..الغضب من الش احلديث، من طريق بكر بن خلف، واحلسن بن عيل

ه به  ِّ ّ عن أبيه عن جد عدي َّ د الس َّ  .خالد عن أيب وائل القاص عن عروة بن حمم

ّ يف الكبري )٧(وأخرجه أمحد  . )٨(عن إبراهيم بن خالد به، ومن طريقه أخرجه الطَّرباين

 .وسكت عنه  )٩(ديث يف فتح الباريوذكر ابن حجر احل

لسلة ِّ ّ يف الس فه األلباين َّ ام جمهوالن )١٠(واحلديث ضع َّ َّه بعروة وأبيه وأهن  .، وأعل

ة له  َّ ئم َ ّ لتوثيق األ هبي َّ َّقه الذ  .فوث

 َّ م َ ً أ ْ وجد قوال َّه إن غفله، فاختار هنا قول ابن معني  ا ابن حجر فلعل ُ اوي فهو ال ي َّ  .يف الر

 - :الصةاخل: رابعاً 

، لتوثيق أيب حاتم وغريه، وتبع ابن حجر قول ابن معني فيه   ّ اجح توثيق بكر بن خلف البرصي َّ الر

 .واهللا أعلم  ،»صدوق« -:فقال
   

جاه« -:، وقال احلاكم)١/٣٣٠(   )١( ِّ يخني ومل خير َّ َّان يف صحيحه » صحيح عىل رشط الش ، وابن )٥/٤٥٥(واحلديث أخرجه ابن حب

ّ يف الكبري )٢/٣٧٠(زيمة خ رباين َّ ّ )١٢/٢٧١(، والط قون« -:، وقال اهليثمي َّ وائـد » ورجاله موث َّ  ، وذكـره ابـن)٢/٤٠(جممع الز

 .وسكت عنه ) ١٠/٤٨٦(حجر يف الفتح 

 ) .٥/٤١٤(لسان امليزان : انظر   )٢(

عفة من النِّساء، كتاب احلج، باب استحبا)١٢٩٠(برقم ) ٢/٩٣٩(، واحلديث عند مسلم )٣/٣٧٣(   )٣( َّ  .ب تقديم دفع الض

 ) .٤/١٣١، ٣/٢٥٠، ٢/٧٣، ١/١٦٢: (انظر   )٤(

 ) .١/٣٢١(النُّكت : انظر   )٥(

 .، كتاب األدب، باب ما يقال عند الغضب )٤٧٨٤(برقم ) ٤/٢٤٩(   )٦(

 ) .١٨٠١٤(برقم ) ٤/٢٢٦(    )٧(

)١٧/١٦٧(   )٨. (         

)١٠/٤٦٧(   )٩. ( 

عيفة : انظر   )١٠( َّ لسلة الض ِّ  ) . ٥٨٢(رقم ) ٢/٥١(الس
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٣٢ ( ّ  (*)ثاممة بن عبد اهللا بن أنس بن مالك األنصاري

 ً اوي: أوال َّ  - :التَّعريف بالر

ّ قاضيها ثاممة بن عبد اهللا بن أنس بن     ، البرصي ّ زل مالك األنصاري ُ ابعة، ع َّ ، صدوق، من الر

ة ، ع َّ  . )١(سنة عرش، ومات بعد ذلك بمد

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .سبعون رواية 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

   ٌ ٌ  شيخ ه أنس بن مالك  واحد ُّ  . فقط وهو جد

 -:)٢(أبرز شيوخه

ّ )هـ٩٣ت( ، أنس بن مالك )هـ٧١ت( الرباء بن عازب   روى عن أيب هريرة « -:، قال املزي

 .  »ومل يدركه

 - :)٣(أبرز تالمذته

، معمر )هـ١٥١ت(، عبد اهللا بن عون  )هـ١٢٣ت(، مالك بن دينار )هـ١١٧ت(قتادة بن دعامة  

 ) .هـ١٦٧ت(، محَّاد بن سلمة )هـ١٥٤ت(بن راشد 

   
بقــات الكــربى : انظــر ترمجتــه (*)   َّ ِّ )٧/٢٣٩(الط ــاريخ الكبــري)١/٢٤٦(جــال ، العلــل ومعرفــة الر ــات )٢/١٧٧( ، التَّ ِّق ، معرفــة الث

ِّقات )٢/٤٦٦(، اجلرح والتَّعديل )١/٢٦١( جال )٤/٩٦(، الث ِّ ِّقات ،  )٢/١٠٨(، الكامل يف ضعفاء الر ، )٥٣(تاريخ أسامء الث

، هتـذيب )٣/١٠٦(، إكامل هتذيب الكامل )٢/٩٥(، ميزان االعتدال )٤/٤٠٥(، هتذيب الكامل )١/٤٥١(التَّعديل والتَّجريح 

 ) .٢/٢٦(التَّهذيب 

 ) .١/٢٨٥(، الكاشف )٨٥٣(برقم ) ١٣٤(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 )  .٤/٤٠٥(هتذيب الكامل )   ٢(

ابق امل)   ٣( َّ  .صدر الس



 

    
٢٢١ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

ة اجلرح : ثانياً  َّ اويأقوال أئم َّ  - :والتَّعديل يف الر

لني )أ ِّ  -:أقوال املعد

 . )٢(»وكان ثاممة قليل احلديث« -:فيه )١()هـ٢٣٠ت(قال ابن سعد  - ١

 . )٣(»ثقة« - :فيه) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل  - ٢

٣ -  ّ  . )٤(»ثقة« -:فيه) هـ٢٦١ت(قال العجيل

٤ -  ّ  . )٥(»ثقة« -:فيه) هـ٣٠٣ت(قال النَّسائي

٥ -  ّ ٌ  أرجو أنَّه ال بأس به، وأحاديثه قريبةٌ « -:فيه) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي  من غريه، وهو صالح

ٍ فيام يرويه عن أن  . )٦(»عندي س

َّان  - ٦ ِّقات( - ):هـ٣٥٤ت(ابن حب  . )٧()ذكره يف كتابه الث

 . )٩(»ثقة« -:فيه )٨()هـ٤٥٦ت(قال ابن حزم  - ٧

٨ -  ّ ٌ « -:عقب حديث له) هـ٨٤٠ت(قال البوصريي ٌ  هذا إسناد  . )١٠(»جاله ثقاتر صحيح
فني )ب ِّ  -:أقوال املضع

  هـ٢٣٣ت(ابن معني:(-   ّ ّ  –سمعت أمحد بن املثنَّى « -:قال ابن عدي  – يعني أبا يعىل املوصيل

ٌ : يقول ً : أنس، قال فحديث ثاممة عن ،قيل ليحيى بن معني وهو حارض ُ كتاب يف  اوجدت

دقات؟ قال َّ دقات: الص َّ ٌ يف الص ّ يف هذا حديث ّ وليس بيشء، وال يصح  . )١١(»ال يصح
   

ّ موال)   ١( د بن سعد بن منيع اهلاشمي َّ ، مصأبو عبد اهللا، حمم ّ ، كاتب الواقدي ّ بقات الكربى نّهم، البرصي َّ  .ف الط

اظ )٢٥/٢٥٥(، هتذيب الكامل )٥/٣٢١(تاريخ بغداد : انظر ترمجته            َّ  ) .٢/٤٢٥(، تذكرة احلف

بقات الكربى    )٢( َّ  ) .٧/٢٣٩(الط

جال    )٣( ِّ م )٢/٣٧(العلل ومعرفة الر َّ ِّقات )٢/٤٦٦(، اجلرح والتَّعديل )٩١(، بحر الد  ) .٥٣(، تاريخ أسامء الث

ِّقات    )٤(  ) .١/٢٦١(معرفة الث

 ) .٢/٢٦(، هتذيب التَّهذيب )٤/٤٠٦(هتذيب الكامل    )٥(

 ) .٤/٤٠٦(، هتذيب الكامل )٢/١٠٨(الكامل    )٦(

)٤/٩٦)   (٧. ( 

ّ أبو )   ٨( ّ األصل األموي ّ بن أمحد بن سعيد بن حزم الفاريس د، عيل َّ ، صاحب التَّصانيف، ولد سنة  ،حمم ّ َّاهري ّ الظ  . )هـ٣٨٤(القرطبي

ِّيب )١٢/٩١(، البداية والنِّهاية )١٨/١٨٤(سري أعالم النُّبالء : انظر ترمجته             ) .٢/٧٧(، نفح الط

)٩   ( َّ  ) .٦/٢٠(املحىل

جاجة مصباح)    ١٠( ُّ  ) .٢/١٠٦(  الز

 ) .٢/١٠٨(الكامل   )١١(
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ّ وابن حجر      هبي َّ َّ حييى بن معني أشار إىل « -:لذا قال الذ ّ عن أيب يعىل أن وروى ابن عدي

 . )١(»تضعيفه

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

  ّ َّقه أمحد، والنَّسائي ٌ  –وث د ِّ ِّقات ، – وهو متشد َّان يف الث ّ ، وذكره ابن حب  .والعجيل

ا حييى بن معني  َّ ح بتضعيفه، بل فهم أبو يعىل منه تليني ثاممة، لذا قال ابن حجر يف أم ِّ فلم يرص

اري َّ ٍ  –أي تليني ابن معني له  –وسبب ذلك « -:)٢(هدي الس دقات حديث أنس َّ لكون ثاممة  ،يف الص

 ٍ ً  قيل إنَّه مل يأخذه عن أنس َّ ذلك ال يقدح يف صحتهاسامع نا أن َّ  .» ، وقد بي

اويأقوال احلافظ ابن حجر يف َّ  - : الر

 . )٣(»صدوق« - :التَّقريب - ١

اري - ٢ َّ ِّم فيه من أجل روايته من الكتاب« -:هدي الس ل كُ ُ  . )٤(»ثاممة بن عبد اهللا بن أنس ت

ً « -:فتح الباري - ٣ اوي املشهور، وكان تابعي َّ  . )٥(»ا ثقةالر

اجح عند ابن حجر  َّ َّ الر ج أن َّ محن العام َّ ح الباحث عبد الر َّ  . )٦(ثاممة توثيقوقد رج

 - :اخلالصة: رابعاً 

ّ كام سبق   مني ِّ يخان، فأكسبه التَّوثيق الض َّ َّ به الش  .ثاممة بن عبد اهللا احتج

 ّ َّقه أمحد، والنَّسائي ده  –ووث ُّ ٌ –مع تشد اجح من أقوال ابن حجر  ، فهو ثقة َّ ، وهو الر ّ هبي َّ  .كام قال الذ

 

 

   

   
 ) .٢/٢٦(، هتذيب التَّهذيب )٢/٩٤(ميزان االعتدال    )١(

)٣٩٤(   )٢. ( 

 ) .٨٥٣(برقم ) ١٣٤(   )٣(

)٤٦١(   )٤. ( 

)١٣/١٤٢(    )٥. ( 

َّذين اختلفت أقوال احلافظ ابن حجر فيهم : انظر   )٦( واة ال َّ  ) .٢/٥٨٤(الر
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٣٣ ( ّ َطي ب َ  (*)جامع بن مطر احل
 ً اويالتَّعريف : أوال َّ  - :بالر

 ّ َطي ب َ دة  -جامع بن مطر احل َّ ادسة، ي د س -بفتح املهملة واملوح َّ ، صدوق، من الس ّ  . )١(البرصي

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .أربع روايات  

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .شيخان اثنان  

 -:)٢(أبرز شيوخه

اد بن   َّ ، أبو رؤبة شد ّ لويل َّ ، علقمة بن وائل بن حجر، معاوية بن  بريد أيب مريم الس ّ عمرو القييس

َّة ُّ كلثوم بنت ثاممة احلنظلي ، أم ّ ة املزين َّ ر ُ  . ق

 . )٣(أبرز تالمذته

ان   َّ محن بن مهدي )هـ١٩٨ت(حييى بن سعيد القط َّ ّ )هـ١٩٨ت(، عبد الر اسبي َّ ، بكر بن عيسى الر

ّ ) هـ٢٠٤ت( ا)هـ٢٢٥ت(، أبو عمر احلويض َّ  .د ، أبو عبيدة احلد

َّ َاوي: ثانياً  ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  - :أقوال أئم

 . )٤(»ثقة« -:فيه) هـ٢٣٣ت(قال حييى بن معني  - ١

 . )٥(»ما أرى به بأساً « - :فيه) هـ٢٤١ت( قال أمحد بن حنبل - ٢

   
جال : ترمجتهانظر (*)    ِّ ِّقـات)٢/٥٣٠(، اجلـرح والتَّعـديل )٢/٢٤١(، التَّاريخ الكبـري )٢/٤٨٦(العلل ومعرفة الر ، )٦/١٥٢( ، الث

ِّقات   ) .٢/٥٠(  ، هتذيب التَّهذيب)٣/١٥٧(، إكامل هتذيب الكامل )٤/٤٨٨(، هتذيب الكامل )٥٦(تاريخ أسامء الث

 ).١/٢٨٩(، الكاشف  )٨٨٩(برقم ) ١٣٧(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 )  .٤/٤٨٨(هتذيب الكامل )   ٢(

ابق )   ٣( َّ  .املصدر الس

ِّقات )٢/٥٣٠(اجلرح والتَّعديل    )٤(  ) .٤/٤٨٨(، هتذيب الكامل )٥٦(، تاريخ أسامء الث

جال )٣٣٧(سؤاالت أيب داود   )٥( ِّ م )٢/٤٨٦(، العلل ومعرفة الر َّ هتذيب الكامل  ،)٢/٥٣٠(، اجلرح والتَّعديل )٩٣(، بحر الد

)٤/٤٨٨. ( 
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 . )١()ثقة« -:فيه) هـ٢٧٥ت(قال أبو داود  - ٣

٤ -  ّ ازي َّ  . )٢(»ال بأس به« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر

َّان ابن  - ٥ ِّقات( -):هـ٣٥٤ت(حب  . )٣()ذكره يف الث

ِّقات( -):هـ٦٣٦ت(ابن خلفون  - ٦  . )٤()ذكره يف الث

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

َّقه ابن معني  ٌ  –وث د ِّ َّان، وابن خلفون يف ثقاهتام  - وهو متشد  .وأبو داود، وذكره ابن حب

  ُ ـ« -:فقال ،كتب حديثهم لالعتباروجعله أمحد يف أدنى مراتب التَّعديل ممَّن ي ً وهـذه  ،»اما أرى به بأس

الحمل جيزم قائلها بتعديل املقول فيه، قال ابن ا عبارةٌ  َّ ـ« -:لص ً هـو يف التَّعبـري دون  افالن ما أعلم به بأس

ّ  ،)٥(»قوهلم ال بأس به َّفظـة اوذكر ألفاظًـ -:قال العراقي وهـذه األلفـاظ األربعـة مـن « -ومنهـا هـذه الل

ابعة، وهي األخرية من ألفاظ التَّوثيق َّ ّ )٦(»املرتبة الر يوطي ُّ ـ( « -:، وقال الس ً مـن آخـر  )اما أعلـم بـه بأس

ــديل ــب التَّع ــا)٧(»مرات ــو ح ــال أب ــه« -:تم، وق ــأس ب ــ» ال ب ً ــده غالب ــي عن ــواهد  اوه َّ ــارات الش ــن عب م

صـدوق أو (وإذا قيـل لـه إنَّـه « -:حاتم عند حديثه حول درجات رواة اآلثار واملتابعات،  قال ابن أيب

دق أو ال بأس به ِّ ُّه الص ُ ـفهو م )حمل ن ي َّ ُ م  . )٨(»نظر فيهكتب حديثه وي

دةٌ  )ال بأس به(وقد يورد أبو حاتم لفظة   ِّ ُّ به، وهي هنا مرتد ـة  فيمن حيتج َّ م بيـنهام بـالنظر إىل أقـوال األئَ

 . )٩(اآلخرين

   
 ).     ٢/٥٠(، هتذيب التَّهذيب )٣/١٥٧(، إكامل هتذيب الكامل )٢/١٥٢(سؤاالت أيب عبيد اآلجري    )١(

 ) .٤/٤٨٨(، هتذيب الكامل )٢/٥٣٠(اجلرح والتَّعديل    )٢(

)٦/١٥٢(   )٣. ( 

 ) .٣/١٥٧(إكامل هتذيب الكامل    )٤(

 ) . ١٢٦(علوم احلديث    )٥(

 ) .١٦١(التَّقييد واإليضاح   )٦(

اوي    )٧( َّ  ) .١/٣٤٨(تدريب الر

الح  :، وانظر) ٢/٣٧(اجلرح والتَّعديل    )٨( َّ  ) .١٢٢(علوم احلديث البن الص

 ) .٣٨(: نظرا   )٩(
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فجـاء  كنَّا عند رسول « -:خرج له أبو عوانة يف مستخرجه عىل مسلم حديث وائل بن حجر قالوأ

 ٌ ٍ برجـ رجل : ومنهـا« -:احلـديث، وقـال ابـن حجـر حـول فوائـد املسـتخرجات )١(»..يف عنقـه نسـعة  ل

 ُ َّ احلكم بعدالة من أ ج إال ِّ حيح يلزم أن ال خير َّ ج عىل رشط الص ِّ َّ املخر ٍ  عن خرج له فيه ألن  .)٢(»عنده ثقة

 ٍ دون كـابن معـني، وأيب حـاتم مـا بـني ثقـة ِّ َّ جامع بن مطر قد اختلـف فيـه املتشـد ح لنا أن ِّ  وممَّا سبق يتض

 .وصدوق 

ً املعتدلون كأمحد، وأيب داود   .وأيضا

ِ  ،ومن أنزل مرتبته عن كونه ثقةً  ٍ  مل يأت ٌ  بتفسري م َّ ، عـىل التَّوثيـق املقيـد لذلك، فالتوثيق املطلـق هنـا مقـد

 ٌ  .البتَّة  ومل يرد فيه جرح

 َّ ٍ وقد روى عنه من قيل إنَّه ال يروي إال  . )٤(، وابن مهدي)٣(عنده كيحيى بن سعيد القطَّان  عن ثقة

 -:اخلالصة: رابعاً 

ٌ  -واهللا أعلم  –األقرب للصواب     َّ جامع بن مطـر صـدوق وأيب حـاتم، فـأبو  ،بسـبب قـويل أمحـد ،أن

 ٌ د ِّ َّ حاتم متشد ِّقة فيه  ، ولكن  . قول أمحد يعضده، وجيعلنا ال نتجارس عىل إطالق الث

 

 

 

 

   

   
يات، باب صحة اإلقرار )١٦٨٠(برقم )٣/١٣٠٧(، واحلديث عند مسلم )٤/١٠٥(  )١( ِّ ، كتاب القسامة واملحاربني والقصاص والد

 .بالقتل 

 ) .١/٣٢١(النُّكت    )٢(

نن واآلثار    )٣( ُّ  ) .١١/١٩٢(، هتذيب التَّهذيب )٢/٨٠(معرفة الس

 ) .١/٣١٦(فتح املغيث    )٤(
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ني) ٣٤ ْ ي َ ع ُّ ُل بن هاعان الر ث ْ ع ُ  (*)ج

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

ثُل    ْ ع ُ ثة بينهام ساكنة  –ج َّ نـي ابن هاعان –بضم اجليم واملثل ْ ي َ ع ُّ اء مضـمومة بـر -، بتقـديم اهلـاء ، الر

راً  -وعني مهملة  تْباين مصغَّ ِ ـدة  -، الق َّ اة بعـدها موح ،  –بكرس القاف وسكون املثنـَّ ّ أبـو سـعيد املرصـي

 ٌ ً (فقيه،  صدوق  . )١(٤، ) هـ١١٥من  ات قريب

َّة هلشام بن عبد امللك« -:قال ابن ماكوال اء الفقهاء، كان قايض اجلند بإفريقي َّ  . )٢(»أحد القر

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .تسع روايات  

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .شيخان اثنان  

 -:)٣(أبرز شيوخه

 ّ ّ املرصي ّ ) هـ٧٧ت(أبو متيم عبد اهللا بن مالك احلبيشاين ّ غريه ومل يذكر املز  .ي

 -:)٤(أبرز تالمذته

 ّ ّ )هـ١٢٨ت(بكر بن سوادة اجلذامي  .، عبيد اهللا بن زحر األفريقي

ة اجلرح والتَّعديل : ثانياً  َّ اويأقوال أئم َّ  -:يف الر

١ -  ّ مذي َّ ن حديثه يف جامعه( -) :هـ٢٧٩ت(الرت َّ  . )٥()حس

   
ّ (ابن معني تاريخ : انظر ترمجته(*)    وري ُّ ِّقات )٤/٤٦٤) (رواية الد سـري أعـالم النُّـبالء ،  )٤/٥٥٨(، هتذيب الكـامل )٢/٥٤٢(، الث

 ) .٢/٦٨(، هتذيب التَّهذيب )٣/١٩٤(، إكامل هتذيب الكامل )٥/٤٧٦(

 . )١/٢٩٢(، الكاشف )٥٢٣(برقم ) ١٣٩(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .٢/١٠٧(اإلكامل )   ٢(

 ) .٤/٥٥٨(هتذيب الكامل )   ٣(

ابق )   ٤( َّ  .املصدر الس

ة اإلسالم، هتذيب التَّهذيب )١٥٤٤(برقم ) ٤/١١٦(   )٥( َّ  ) .٢/٦٨(، أبواب النُّذور واإليامن، باب ما جاء يف كراهية احللف بغري مل
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َّان  - ٢ ِّقات( -) :هـ٣٥٤ت(ابن حب  . )١()ذكره يف الث

ِّقات( -) :هـ٦٣٦ت(ابن خلفون  - ٣  . )٢()ذكره يف الث

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

  ّ مذي َّ ـان  – )٣(مع تساهله –الرت َّ َّقـه ابـن حب ن حديث جعثل، فهو يف أدنى مراتب التَّعـديل، ووث َّ حس

–  ٌ ٌ  –وابن خلفون  – )٤(وهو متساهل ر ِّ َّان يف ذلك  – وهو متأخ َّه تابع ابن حب  .  ولعل

ً  )٦(، وابن ماجه)٥(وحديثه عند أيب داود ّ عن عبيد ، مجيعهم من طريقاأيض اهللا حييى بن سعيد األنصاري

ر عن جعثل عن عبد اهللا بن مالك عن عقبة بن عامر ا ْ ح َ ّ  بن ز َّ  يف سؤال النَّبـي عـن أختـه أن حتـج

ٍ  حافيةً  ْتختمر ولْرتكب« -:فقال ،غري خمتمرة ل َ وها ف ُ ر ُ  .احلديث» ..م

 ٌ ر صدوق ْ ح َ ُ  وفيه عبيد اهللا بن ز ّ للحديث بسببه )٧(طئخي مذي َّ َّ حتسني الرت  .، ولعل

اويأقوال احلافظ  َّ ّ يف الر هبي َّ   -:الذ

 . )٨(»ثقة« -:الكاشف - ١

دق« -:سري أعالم النُّبالء - ٢ ِّ ُّه الص  . )٩(»حمل

 -:اخلالصة: رابعاً 

   ِّ اوي ال يقال يف حق َّ ٌ  ا، فلم نجد له توثيقً ه إنَّه ثقةٌ الر د ِّ دين، بـل حديثـه مـرتد ِّ بـني  من املعتدلني أو املتشد

َّالثــة مــن مراتـب التَّعــديل  َّقــه،  –ونحومهــا  )صــدوق، ال بـأس بــه( –املرتبـة الث وذلـك لتوثيــق مــن وث
   

م يف ذلك، وانظر) جعيل(، وقد ذكره باسم )٢/٥٤٢(   )١( ِ  ) .٤/٥٥٨(هتذيب الكامل : وقد وه

 ) .٣/١٩٤(إكامل هتذيب الكامل    )٢(

 ) .٨٣(املوقظة : انظر   )٣(

 ) .٢/٧٢٦(النُّكت : انظر   )٤(

 .، كتاب اإليامن والنُّذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان يف معصية )٣٢٩٣(برقم ) ٣/٢٣٣(   )٥(

ً )٢١٣٤(برقم ) ١/٦٨٩(   )٦( َّ ماشيا ارات، باب من نذر أن حيج َّ  .، كتاب الكف

 ) .٤٢٩٠(برقم ) ٣٧١(تقريب التَّهذيب    )٧(

)١/٢٩٢(   )٨. ( 

)٥/٤٧٦(    )٩. ( 
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ابعــة  َّ ــه، وبــني املرتبــة الر ــنن ب ُّ ــدق( –واحتجــاج أصــحاب الس ِّ ــه الص ُّ ــ –ونحوهــا  )حمل ً ــني  اتبع لتحس

رون أنَّه احلسن لغريه ِّ ، وهو ما فهمه املتأخ ّ مذي َّ  . ، واهللا أعلم)١(الرت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   
اوي )١/٦٦(، فتح املغيث )١/٣٨٧(، النُّكت )٢٩(علوم احلديث : انظر   )١( َّ  ) .١/١٥٥(، تدريب الر
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ّ  جعفر بن عون بن جعفر) ٣٥  (*)املخزومي

 ً اوي: أوال َّ  - :التَّعريف بالر

، صدوق،   ّ ، مولده )هـ٢٠٧هـ أو٢٠٦ت(جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حريث املخزومي
 . )١(، ع)هـ١٢٠(سنة 

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

ٌ ومئة رواية   .سبع

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 . اسبع وعرشون شيخً 

 -:)٢(أبرز شيوخه
، هشام )هـ١٥٣ت(، مسعر بن كدام )هـ١٤٨ت(، سليامن األعمش )هـ١٤٥ت(هشام بن عروة  

ّ )هـ١٦٠ت(بن سعد  َّوري  ) . هـ١٦١ت(، سفيان الث
 - :)٣(أبرز تالمذته

، إسحاق بن منصور الكوسج )هـ٢٤١ت(، أمحد بن حنبل )هـ٢٣٨ت(إسحاق بن راهويه  
ّ )هـ٢٥١ت( ّ )هـ٢٥٨ت(، إسامعيل بن أيب احلارث البغدادي ، إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين
 ) .هـ٢٥٩ت(

 ً اوي: ثانيا َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئَم

 . )٤(»ثري احلديثك وكان ثقةً « -:فيه) هـ٢٣٠ت(قال ابن سعد  - ١

   
بقات الكربى: انظر ترمجته(*)    َّ ّ (، تاريخ ابن معني )٦/٣٩٦(الط وري ُّ ِّقات )٢/١٩٧(اريخ الكبري ، التَّ )٤/٣٠) (رواية الد ، معرفة الث

ِّقات )٢/٤٨٥(، اجلرح والتَّعديل )١/٦٣(، املعرفة والتَّاريخ )١/٢٧٠( ِّقات )٦/١٤١(، الث ، التَّعـديل )٥٥(، تاريخ أسامء الث

ب التَّهذيب ، هتذي)٣/٢٢٦(، إكامل هتذيب الكامل )٩/٤٤٠(، سري أعالم النُّبالء )٥/٧٠(، هتذيب الكامل )١/٤٥٤(والتَّجريح 

)٢/٨٦. ( 

 ) .١/٢٩٥(، الكاشف )٩٤٨(برقم )١٤١(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .٥/٧١(هتذيب الكامل )   ٢(

ابق)   ٣( َّ  . املصدر الس

بقات الكربى    )٤( َّ  ) .٦/٣٩٦(الط
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 . )١(»ثقة« -:فيه) هـ٢٣٣ت(قال حييى بن معني  - ٢

ً « -:فيه) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل  - ٣ ً ليس به بأس، كان رجال ـد )٢(»ا صاحل َّ ، وقال أبو أمحـد حمم

اء  َّ  . )٣(»عليك بجعفر بن عون« -:قال يل أمحد) هـ٢٧٢ت(بن عبد الوهاب الفر

٤ -  ّ ٌّ « -:فيه) هـ٢٦١ت(قال العجيل ً ثقةٌ  كويف ِّد  . )٤(»ا، وكان متعب

٥ -  ّ ازي َّ  . )٥(»صدوق« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر

٦ -  ّ اح القرطبي َّ د بن وض َّ َّقه( -:ذكر مغلطاي يف إكامله )٦()هـ٢٨٩ت(حمم اح وث َّ َّ ابن وض  . )٧()أن

 . )٨(»ثقة«  -:فيه) هـ٣٥١ت(قال عبد الباقي بن قانع  - ٧

َّان  - ٨ ِّقات ذكره يف كتابه( -) :هـ٣٥٤ت(ابن حب  . )٩()الث

ِّقات( -) :هـ٦٣٦ت(ابن خلفون  - ٩  . )١٠()ذكره يف كتابه الث

١٠-  ّ فدي ّ ين الص ِّ  . )١٢(»أحد األثبات« -:)١١()هـ٧٦٤ت(صالح الد

ً يف تفسريه وقال) هـ٧٧٤ت(ابن كثري  -١١ ٌ « -:ذكر له أثرا  . )١٣(»صحيح هذا إسناد

١٢-  ّ ً وقال عقبه) هـ٨٤٠ت(البوصريي ٌ « -:ذكر له حديثا ٌ  هذا إسناد  . )١٤(»رجاله ثقات صحيح

   
ارمي رواية "ابن معني  تاريخ   )١( َّ  ).٢/١٥٠(، تذهيب هتذيب الكامل )٨٥( "الد

جال    )٢( ِّ م )٣/١٠٣(العلل ومعرفة الر َّ  ) .٢/٤٨٥(، اجلرح والتَّعديل )٩٦(، بحر الد

 ) .٢/٨٦(، هتذيب التَّهذيب )٥/٧٢(هتذيب الكامل    )٣(

ِّقات    )٤(  ) .٣/٢٢٦(، إكامل هتذيب الكامل )١/٢٧٠(معرفة الث

 ) . ٥/٧٢(، هتذيب الكامل )٢/٤٨٥(اجلرح والتَّعديل    )٥(

اخل، ولد سنة  أبو عبد اهللا،   )٦( َّ محن الد َّ ، موىل عبد الر ّ اح بن بزيع القرطبي َّ د بن وض َّ  . )هـ٢٠٠(حمم

  .)١٣/٤٤٥(، سري أعالم النُّبالء )٥٦/٧٩(، تاريخ دمشق )٢/١٧(امء باألندلس لتاريخ الع: انظر ترمجته          

 ) .٣/٢٢٦(إكامل هتذيب الكامل    )٧(

)٨(    َّ  .ابق املصدر الس

)٦/١٤١(   )٩. ( 

 ) .٣/٢٢٦(إكامل هتذيب الكامل   )١٠(

، ولد سنة    )١١( ّ فدي َّ ين خليل أيبك بن عبد اهللا الص ِّ فاء، صالح الد َّ  . )هـ٦٩٧(أبو الص

افعية الكربى : انظر ترمجته              َّ رر الكامنة )١٤/٣٠٣(، البداية والنِّهاية )١٠/٥(طبقات الش ُّ   )٢/٢٠٧(، الد

َّات    )١٢(  ) .١١/٩٢(الوايف بالوفي

 ) .١/٥(تفسري القرآن العظيم    )١٣(

جاجة    )١٤( ُّ  ) .٤/١٩(مصباح الز



 

    
٢٣١ 
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اوي :ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

َّقه اجلمهور ، ابن معني   ٌ  –وث د ِّ ٌ  –وابن سعد  ،– وهو متشد ـد بـن ، – )١(وهو معتدل َّ ، وحمم ّ والعجيل

َّانيـة مـن مراتـب  َّان، وابن خلفـون ، فهـو يف املرتبـة الث ، وابن قانع، وابن حب ّ اح القرطبي َّ التَّعـديل، وض

ٌ  ،»صدوق« -:وقول أيب حاتم  الغالب أنَّه يريد هبا أن يصـلح حديثـه لالعتبـار، وقـد وردت نصـوص

ُّ عىل احتجاج أيب حاتم بمن قال فيهم كثريةٌ   . )٢(»صدوق« -:تدل

ُّ بحديثه  َّ أبا حاتم حيتج اجح أن َّ ة اآلخرين فالر َّ  .وبالنظر إىل أقوال األئم

ي شـأن جعفـر »ال بأس به« -:وجعله أمحد يف مرتبة صدوق، فقال ِّ ، وامتدحـه لديانتـه، وأمحـد يقـو

اءا َّ د بن عبد الوهاب الفر َّ  .» عليك بجعفر« -:بن عون فقال لتلميذه حمم

ّ له  . )٣(ومل يذكر ابن حجر يف هتذيبه توثيق ابن سعد، والعجيل

، وأبـو نعـيم وأبـو عوانـة يف مسـتخرجيهام عـىل )٥(عنـده فهـة ثقـةٌ  ،)٤(وأخرج له احلاكم يف مسـتدركه

ٌ )٦(مسلم  . )٧(منهام له ، وهذا توثيق

َّ به اجلامعة   .وقد احتج

ـحيحني وهـو إسـامعيل بـن أيب أويـس َّ ّ يف أحـد رواة الص هبي َّ ـيخني «: -وقد قال الذ َّ َّ الش ولـوال أن

حيح إىل درجة احلسن َّ حزح حديثه عن درجة الص ُ ا به، لز َّ َّ ق» احتج جل قـد وثـب إىل ذاك « -:الثم َّ الر

حيحني َّ ، واعتمده صاحبا الص ّ     .   » الرب
 ) .١٨٥(ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتَّعديل : انظر   )١(

راسة يف املقدمة ، )٨/٤٢٤، ٦/٣٣٥، ٤/١٨٦، ٤/٥(اجلرح والتَّعديل : انظر   )٢( ِّ  . )٢٩(وانظر الد

)٢/٨٦ (   )٣(  . 

ه « عن زيد بن أرقم  )١/١٤٩(   )٤( َّ برقم ) ٤/٣٦٦(، وأخرجه أمحد يف مسنده »عىل رشط مسلم« - :، وقال»له حوض يف اجلنَّة أن

ّ يف الكبري )١٩٢٨٥( رباين َّ َّان عن زيد بن أرقم )٥/١٨١(، والط ّ عن يزيد بن حي َّان التَّيمي  .به  ، مجيعهم من طريق عن أيب حي

وائد             َّ ّ يف جممع الز حيح« - ) :١/١٤٤(قال اهليثمي َّ  .» ورجاله رجال الص

 ) .٥/٤١٤(لسان امليزان : انظر   )٥(

ّ )١/١٤٤(،  ومسند أيب عوانة )١/٢٤٨(املسند املستخرج أليب نعيم : انظر   )٦( قلنا يا : قال ، أخرجا حديث أيب سعيد اخلدري

نا يوم َّ َّهرية صحواً « -:القيامة؟، قال رسول اهللا هل نرى رب مس بالظ َّ أخرجه مسلم و ،احلديث»..هل تضارون يف رؤية الش

 .           ، كتاب اإليامن، باب إثبات رؤية املؤمنني يف اآلخرة رهبم سبحانه وتعاىل )١٨٣(برقم ) ١/١٦٧(

 ) .١/٣٢١(النُّكت    )٧(
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 -:اخلالصة: رابعاً 

اجح أنَّه ثقةٌ   َّ ٌ  –لتوثيق اجلمهور ومنهم ابن معني  ،الر د ِّ  . - وهو متشد

اجح كونه ثقةً  َّ َّ به اجلامعة، فالر  .، واهللا أعلم وقد احتج
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ّ جعفر بن حممد بن ) ٣٦ َّعلبي  (*)عمران الث

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

  ّ بـي َ َّعل د بن عمران الث َّ َّ  -جعفر بن حمم َّ باملثل َّ باملهملـة وفـتح الـال ، وقـد ينسـب إىل  –م ثـة ثـم ّ الكـويف

ه، صدوق، من احلادية عرشة، ت س ِّ  . )١(جد

 . )٢()هـ٢٤٠(وكانت وفاته بعد 

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .روايتان اثنتان  

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

     ٌ ٌ  شيخ  .فقط  واحد

 -:)٣(أبرز شيوخه

   ّ ّ )هـ١٩٣ت(حييى بن سليم الطَّائفي د املحاريب َّ محن بن حمم َّ اح )هـ١٩٥ت(، عبد الر َّ ، وكيع بن اجلـر

 )هـ٢٠٧ت(، جعفر بن عون )هـ٢٠٣ت(زيد بن احلباب  ،)هـ١٩٦ت(

 -:)٤(أبرز تالمذته

   ّ ازي َّ ّ )هـــ٢٧٧ت(أبــو حــاتم الــر مــذي َّ ّ )هـــ٢٧٩ت(، الرت ــد بــن حييــى بــن منــده األصــبهاين َّ ، حمم

ّ )هـ٣٠١ت(  ) .هـ٣١١ت(، ابن خزيمة )هـ٣٠٣ت(، النَّسائي

   
ِّقات ، )٢/٤٨٩(اجلرح والتَّعديل : انظر ترمجته(*)    ، هتذيب )٢٣١/ ٣(، إكامل هتذيب الكامل )٥/٩٨(، هتذيب الكامل )٨/١٦٢(الث

 ) .٢/٨٩(التَّهذيب 

 ) .١/٢٩٥(، الكاشف )٩٥١(برقم ) ١٤١(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .٢/١٥٢(، تذهيب هتذيب الكامل )٢/٨٩(، هتذيب التَّهذيب )٣/٢٣١(إكامل هتذيب الكامل )   ٢(

 ) .٥/٩٨(لكامل هتذيب ا)   ٣(

ابق)   ٤( َّ  . املصدر الس
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اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

١-  ّ ازي َّ  . )١(»صدوق« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر

َّان -٢  . )٢()ذكره يف ثقاته( -) :هـ٣٥٤ت( ابن حب

اوي :ثالثاً  َّ  -: دراسة أقوال النُّقاد يف الر
ٌ  –» صدوق« -:قال فيه أبو حاتم  د ِّ ُ  ،– وهو متشـد َّ حديثـه ي نظـر فيـه لالعتبـار أو االحتجـاج أي أن

 َّ ً بحسب القرائن، وابن حجر إن مل جيد إال ً  قوال ه ا واحد ِّ مني فإنَّه خيتاره بنص ِّ اوي عند املتقد َّ  . )٣(يف الر

ِّقات  َّان يف الث ٌ  –وذكره ابن حب  . - وهو متساهل

قـال  حـديث قـيس بـن سـعد  )٥(، واحلاكم يف مستدركه)٤(وقد أخرج له ابن خزيمه يف صحيحه

كاة  أمرنا « -: َّ ٌ « -:احلـديث، وقـال احلـاكم» ..بصدقة الفطر قبل أن تنزل الز ٌ  حـديث عـىل  صـحيح

جاه ِّ يخني ومل خير َّ ّ يف سـننه)٦(، واحلديث أخرجـه أمحـد»رشط الش ح )٨(وابـن ماجـه )٧(، والنَّسـائي َّ ، وصـح

 . )٩(ابن حجر احلديث يف الفتح

اوي َّ ّ يف الر هبي َّ  -:أقوال احلافظ الذ

 . )١٠(»ثقة« -:الكاشف - ١

 . )١١(»صدوق« - :سري أعالم النُّبالء - ٢

 ٌ ر ِّ ري متأخ ِّ  . والس
   

 ) .٥/٩٩(، هتذيب الكامل ) ٢/٤٨٩(اجلرح والتَّعديل  ) ١(

)٨/١٦٢(  ) ٢. ( 

 ) .١١٠(: انظر  ) ٣(

)٤/٨١(  ) ٤. ( 

)١/٥٦٨(  ) ٥. ( 

 ) .٢٣٨٩١(برقم ) ٦/٦(  ) ٦(

كاة، باب فرض صدقة الفطر )٢٥٠٧(برقم ) ٥/٤٩(  ) ٧( َّ  .، كتاب الز

كاة، باب صدقة الفطر )١٨٢٨(برقم ) ١/٥٨٥(  ) ٨( َّ  .، كتاب الز

)٣/٢٦٦(   )٩. ( 

)١/٢٩٥(  ) ١٠( 

)١٤/١٠٦(  ) ١١. ( 
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 -:اخلالصة: رابعاً 

 َّ ِّقه إال د مل يوث َّ َّان جعفر بن حمم ٌ  – ابن حب  . -)١(وهو متساهل

 ٌ ٌ  فالقول إنَّه صدوق ه َّ ّ وابن حجر متج هبي َّ  .، وهو اختيار احلافظني الذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 ) .٢/٧٢٦(النُّكت : انظر  ) ١(
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ّ  مجعة بن عبد اهللا بن زياد) ٣٧ مي َ ل ُّ  (*)الس

 ً اوي: أوال َّ  - :التَّعريف بالر

 ٌ َّ مجعة لقب ، قيل إن ّ لْخي َ ، أبو بكر الب ّ َمي ل ُّ واسمه حييى، صدوق،   ،مجعة بن عبد اهللا بن زياد الس

 . )١(خ  .)هـ٢٣٣(

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .فقط  واحدةٌ  روايةٌ  

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

  ٌ ٌ  شيخ  .فقط  واحد

 -:)٢(أبرز شيوخه

، هشيم بن بشري، مروان بن معاوية  ّ ّ القايض، حفص بن سامل السمرقندي أسد بن عمرو البجيل

 ّ  ) .هـ١٩٣ت(الفزاري

 - :)٣(أبرز تالمذته

  ّ ّ )هـ٢٥٦ت(البخاري يباين َّ ّ )هـ٣٠٣ت(، احلسن بن سفيان الش ِّب البلخي ي ، احلسن بن الطَّ

مسار )هـ٣٠٧ت( ِّ د بن إسحاق بن عثامن الس َّ  .، حمم

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  - :أقوال أئم

  َّان ِّقات( - ):هـ٣٥٤ت(ابن حب حل مذهب مستقيم احلديث، كان ينت« - :وقال) ذكره يف الث

 ً ُّ عنهاالرأي قديام نن وجعل يذب ُّ َّ أمحد بن حرب  ،، ثم انتحل الس حتَّى بلغ من صالبته فيه أن

   
ِّقات: انظر ترمجته(*)    ، )١/١٥٧(، تذهيب هتذيب الكامل )٣/٢٣١(، إكامل هتذيب الكامل )٥/١٢٠(، هتذيب الكامل )٨/١٦٥(الث

 ) .٢/٩٤(التَّهذيب هتذيب 

 ) .١/٢٩٦(، الكاشف )٩٦٤(برقم ) ١٤٢(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .٥/١٢٠(هتذيب الكامل )   ٢(

ابق )   ٣( َّ  .املصدر الس



 

    
٢٣٧ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

َاً  ودعا النَّاس )١(دخل واشجرد َّ بلغ مجعة بن عبد اهللا ذلك خرج إىل اإلرجاء ، فأفسد هبا عامل ، فلام

 َّ ِّ للنَّاس أمرهم ويصد  . )٢(»هم ببدعتههم عنه وخيربعىل أثره إىل واشجرد فجعل يبني

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

ِّقات وقال فيـه –بعد البحث  –مل أجد له   َّان له يف الث ، وهـذا »مسـتقيم احلـديث« -:سوى ذكر ابن حب

َّان قد سرب حديثه  َّ ابن حب ُّ عىل أن  . يدل

 ّ ِّمي َّان عىل درجات « -:)٣()هـ١٣٨٦ت(قال املعل  -:توثيق ابن حب

ح به، كأن يقولأن ي: األوىل ِّ َّ قـال»أو نحـو ذلـك ،أو مستقيم احلديث ،اكان متقنً: رص ُ «: ثـم وىل ال فـاأل

 ٍ َّها أثبت من توثيق كثري ة، بل لعل َّ ُّ عن توثيق غريه من األئم  .  )٤(»منهم تقل

ّ  )ومستقيم احلديث( اوي، فقد قال اخلطيب يف عبد اهللا بن خريان الكـويف َّ اعتـربت « -:تعني توثيق الر

ُّ عىل ثقته من رواياته أحاديث كثرية فوجدهتا مستقيمةً   . )٥(»تدل

ّ لقاعدته هبي َّ َّقه الذ ْ « -:ووث ـرح ُ اوي الـذي مل جي َّ ة عـن الـر َّ َّ سكوت األئم ِ  ،أن ٍ  ومل يـأت ٍ  بمـتن َّ  منكـر فـإن

ُّ توثيقً   . )٦(»له اذلك يعد

   
عفران   إىل سائر اآلفاق،: اشجردو)   ١( َّ غانيان وحيمل منها الز َّ ً منها شومان قرب الص مذ وقريبا ِّ وهي يف  بلد وراء هنر جيحون نحو الرت

 .أوزبكستان اليوم شامل أفغانستان 

قية )٥/٣٥٣(معجم البلدان  :انظر            َّ  ) .٤٨٣(، بلدان اخلالفة الرش

ِّقات )   ٢(  ) .٥/١٢١(، هتذيب الكامل )٨/١٦٥(الث

، ولد سنة )   ٣( ّ ، اليامين ّ ِّمي ّ املعل محن بن حييى بن عيل َّ َّ ، أثنى علي)هـ١٣١٣(أبو عبد اهللا، عبد الر د بن إبراهيم ه معارصوه كالعال َّ مة حمم

ّ العرص، تويف يف مكتبة احلرم يف املسجد صف بذهبي ُ ، وغريهم، بل و ّ يخ األلباين َّ يخ أمحد شاكر، والش َّ عودية، والش َّ يار الس ِّ  مفتي الد

  .احلرام

ُّ "يف رسالة : انظر ترمجته              ّ وجهوده يف الس ِّمي محن املعل َّ يخ عبد الر َّ ِّ الشيخ ، تأليف "نة ورجاهلاالش   .امريمنصور الس

 ) .٤٣٨، ١/٤٣٧(التَّنكيل )   ٤(

 ) .٩/٤٥٠(تاريخ بغداد    )٥(

 ) .٦/٦(ميزان االعتدال : انظر   )٦(
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ّ حــديث ســعد بــن أيب وقــاص  ــ وقـد أخــرج لــه البخــاري ً َّ يــوم ســبع « -:امرفوع َّح كــل مــن تصــب

 ٍ  .)١(»مترات

 ً َّ » مقبـول« -:مـا يقـول يف تقريبـه اوابن حجر غالب َّـذي مل جيـد لـه إال اوي ال َّ َّـانيف الـر ، )٢(  توثيـق ابـن حب

َّان  َّ قول ابن حب  . عند ابن حجر  اجعله صدوقً  ،»مستقيم احلديث«ولعل

 -:اخلالصة: رابعاً 

   َّ اوي إال َّ َّان مل نجد للر ٌ  – توثيق ابن حب ٌ  ،-وهو متساهل اجح أنَّه صدوق َّ   .، واهللا أعلمفالر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 .، كتاب األطعمة باب العجوة )٥١٣٠(برقم ) ٥/٢٠٧٥(  ) ١(

 ) .١٠٨(: انظر   )٢(
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٣٨ ( ّ َعي ب ُّ يرية بن أسامء بن عبيد الض َ و ُ  (*)ج

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

   ّ َعي ب ُّ ْد الض ي َ ب ُ يرية، تصغري جارية، ابن أسامء بن ع َ و ُ ـدة  -ج َّ ِّ املعجمـة وفـتح املوح ،  –بضم ّ البرصـي
 . )١(، خ م د س ق) هـ١٧٣ت(صدوق، 

 . )٢(كنيته أبو أسامء، ويقال أبو خمارق
ّ )٣(ويف التَّاريخ الكبري وغريه أبو خمراق ّ ، قال املز  .)٤(»وهو خطأ« -:ي

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .سبعون رواية 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .أربعة شيوخ    

 -:)٥(أبرز شيوخه

ـد بـن مسـلم بـن )هــ١١٦ت(، نافع موىل ابـن عمـر )هـ٨٤ت(بديح موىل عبد اهللا بن جعفر    َّ ، حمم
 ّ هري ُّ  ) .هـ١٧٩ت(، مالك بن أنس )هـ١٢٥ت(شهاب الز

 -:)٦(أبرز تالمذته
  ّ ياليس ّ )هـ٢٠٣ت(سليامن بن داود الطَّ ، حبـاب بـن هـالل )هــ٢٠٨ت(، سعيد بن عامر الضـبعي

اج بن منه)هـ٢١٦ت( َّ ار )هـ٢١٦ت(ال ، حج  ) .هـ٢٢٧ت(، سهل بن بكَّ

   
بقات خلليفة خياط : انظر ترمجته(*)    َّ ِّقات )٢/٥٣١(، اجلرح والتَّعديل )٢/٢٤١(، التَّاريخ الكبري )٢٢٣(الط مشاهري   ،)٦/١٥٣(، الث

ِّقات )١٥٩(علامء األمصار  ، سـري أعـالم )٥/١٧٢(، هتـذيب الكـامل )٢/٥٦٩(، اإلكامل البن مـاكوال )٥٧(، تاريخ أسامء الث

 ) .٢/١٠٧( ، هتذيب التَّهذيب)٣/٢٥٩(، إكامل هتذيب الكامل )٧/٣١٧(النُّبالء 

 ) .١/٢٩٨(، الكاشف )٩٨٨( برقم ) ١٤٣(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

بقات خلليفة بن خياط ) ٢/٥٣١(اجلرح والتَّعديل )   ٢( َّ  ).٢٢٣(، الط

َّان : ، وانظر)٢/٢٤١)   (٣( ِّقات البن حب  ) .٢/٥٦٩(، اإلكامل البن ماكوال )٦/١٥٣(الث

 ) .٥/١٧٢(هتذيب الكامل )   ٤(

ابق )  ٥( َّ  .املصدر الس

ابق   )٦( َّ  . املصدر الس
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اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

لني) أ ِّ  -:أقوال املعد

ّ ) هـ١٣٣ت(قال حييى بن معني  - ١ ارمي َّ لـيس بـه « -:، وعـن ابـن أيب خيثمـة )١(»ثقة« -:يف رواية الد

 . )٢(»بأس

 . )٣(»ثقةليس به بأس « -:فيه) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل  - ٢

٣ -  ّ ازي َّ  . )٤(»صالح احلديث« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر

ــان  - ٤ َّ ــات( -):هـــ٣٥٤ت(ابــن حب ِّق ــان « -:هري علــامء األمصــار، وقــال يف مشــا)٥()ذكــره يف الث وك

 . )٦(»امتقنً

ا - ٥ َّ ّ قال الد ٍ  ايف العلل تعليقً ) هـ٣٨٥ت(رقطني ـ رواه مجاعةٌ « -:عىل حديث ِّقات يف غـري املوطَّ أ من الث

ّ عن سامل عن ابن  هري ُّ ً عن مالك عن الز  . )٧(»، منهم جويرية بن أسامءعمر متَّصال

٦ -  ّ َّام جيد من رواية جويرية عن مالك ال « - :فيه) هـ٤٤٦ت(قال أبو يعىل اخللييل ّ كل والبخاري

 . )٨(»يعدل إىل  غريه

٧ -  ّ  . )٩(»وجويرية ثقة« -:فيه) هـ٤٦٣ت(قال ابن عبد الرب

٨-  ّ َّ قال اذكر حديثً  )١٠()هـ٨٠٦ت(العراقي ّ وفيه جويرية، ثم  . )١١(»وإسناده صحيح« -:رواه البيهقي
   

ّ (تاريخ ابن معني    )١( ارمي َّ  )  .٨٤) (رواية الد

ِّقات )٢/٥٣١(اجلرح والتَّعديل    )٢(  ) .٥/١٧٤(، هتذيب الكامل )٥٧(، تاريخ أسامء الث

م     )٣( َّ قه أمحد« - :وقال) ٩٨(بحر الد َّ  ) .٥/١٧٤(، هتذيب الكامل )٢/٥٣١(اجلرح والتَّعديل  ،»وث

 ) .٥/١٧٤(، هتذيب الكامل )٢/٥٣١(اجلرح والتَّعديل    )٤(

)٦/١٥٣(   )٥( . 

)١٥٩(   )٦. ( 

 ) .٢/٤٣(العلل الواردة    )٧(

 ) .١/٢٣٩(املنتخب من اإلرشاد    )٨(

 ) .٤/٢١٨(التَّمهيد    )٩(

، والزمه عرش سنوات، ولد سنة    )١٠( ّ ، شيخ ابن حجر العسقالين ّ محن العراقي َّ حيم بن احلسني بن عبد الر َّ أبو الفضل، عبد الر

  .)هـ٧٢٥(

افعية طبقات ا: انظر ترمجته                َّ َّ )٤/٢٩(لش وء الال َّ هب )٤/١٧١(مع ، الض َّ  ) . ٧/٥٥(، شذرات الذ

 ) .٥/٣٧(طرح التَّثريب    )١١(
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ِّفني) ب   -:أقوال املضع

  ّ ازي َّ بـه بقـول أيب  احـديثً ) هــ٣٢٧ت(ساق ابـن أيب حـاتم  ،)هـ٢٦٤ت(أبو زرعة الر َّ يف عللـه وعق
 . )١(»جويرية هيم فيه« -:زرعة

اويدراسة أقوال النُّقاد يف : ثالثاً  َّ  -:الر

 .» ليس به بأس«  -:، وقال مرة»ثقة« -:قال حييى بن معني 

َّالثة من مراتب التَّعديل  ،)ليس به بأس(و ا يف املرتبة الث َّ  .األصل أهن

َّ قوله  َّ عىل أن َّ ابن معني نص َّ قولـه )٢(ثقة: يعني» ليس به بأس«لكن ، وهـذا لـيس عـىل إطالقـه، لكـن

ٍ ، وتوثيق جويرية »ثقة«: اآلخر ة َّ َّ املراد بـ  بن أسامء من أئم ُّ عىل أن ـا ثقـةٌ ) ليس به بـأس(آخرين، تدل َّ  أهن

 َّ َّ ابن أيب خيثمة عند ابن معني، إال ٌ ) هـ٢٧٩ت( أن ر ِّ يف نقلـه عـن ابـن معـني عـن عـثامن بـن سـعيد  متأخ

 ّ ارمي َّ ٍ ) هـ٢٨٠ت(الد َّذي رحل إىل بلده يف فرتة ٍ  ال مة ِّ  . متقد

َّقه أمحد توثيقً  طً ا متوووث ِّ ِّقـات، وقـال يف  ،»ليس به بأس ثقة« -:فقال اس َّان يف كتابـه الث َّقه ابن حب ووث

َّان قد سرب حديثه، وهي أعىل مراتب التَّوثيـق عنـده، »اوكان متقنً« -:هري علامء األمصارمشا ، فابن حب

 ِّ ة، قاله املعل َّ ُّ عن توثيق غريه من األئم ّ وتوثيقه هذا ال يقل  . )٣(مي

ا َّ َّقه الد ّ ووث ، والعراقي ّ ، وابن عبد الرب ّ  .رقطني

 ّ ّام جيد من رواية جويرية عن مالك ال يعدل إىل غريه« -:وقال اخللييل ّ كل  . )٤(»والبخاري

د فيه أبو حاتم فقال َّ وهي املرتبة اخلامسة من مراتب التَّعـديل عنـد ابـن  ،»صالح احلديث« -:وتشد

ُكتب حديثهم لالعتبار )٥(أيب حاتم  .، وي

َّ ت د أيب حاتم فيه ألوهامٍ ٍولعل ُّ َّ أبـو زرعـة عـىل وهـمٍ  شد جلويريـة وقـع  وقع فيها جويرية، وقـد نـص

 . )٦(فيه، ذكره ابن أيب حاتم يف علله

   
 ) .٢/٢١(علل احلديث    )١(

 ) .١/١٣(لسان امليزان    )٢(

 ) .١/٤٣٧(التَّنكيل    )٣(

 ) .١/٢٣٩(املنتخب من اإلرشاد    )٤(

 ) .٢/٣٧(اجلرح والتَّعديل    )٥(

 ) .٢/٢١(علل احلديث    )٦(
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 ٌ ٍ وجويرية مكثر ّ  ، وومهه يف حديث ٌ ونحوه ال يرض ـان فيـه، وقد ، بل ال يسلم منه أحد َّ  -:قال ابن حب

 .» اكان متقنً«

حيحني،  َّ ٌّ به يف الص ّ عـىل روايـة جويريـة عـن وهو حمتج ّ يف اعـتامد البخـاري وقد سـبق قـول اخللـييل

 .مالك 

اوي َّ  -:أقوال احلافظ ابن حجر يف الر

 . )١(»صدوق« -:تقريب التَّهذيب - ١

ٍ « -:فتح الباري - ٢ ٍ  وأخرج أبو بكر بن أيب خيثمـة بسـند ، وقـال يف )٢(»إىل جويريـة بـن أسـامء صـحيح

ِّقات األثبات« -:آخر موضعٍ   . )٣(»من الث

 ٌ ر ِّ  .  )٤(عن التَّقريب، ومل يذكر ابن حجر يف هتذيبه توثيق ابن معني له والفتح متأخ

 -:اخلالصة: رابعاً 

مني اا مطلقً ويرية بن أسامء مل أجد له توثيقً ج ِّ وأمحـد، ، –وقد اختلفت رواياته  -ابن معني  ،عند املتقد

َّان،  ، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والتَّوثيق املطلق عند ابن حب ّ ارقطني َّ  . -ومها متساهالن كام سبق  -والد

ِّقة، واهللا أعلم  ط يف شأنه هو األرجح، فدرجته دون الث ُّ  .فالتَّوس

 

 

 

 

   

   
 ) .٩٨٨( برقم   )١٤٣(   )١(

)١٣/٧٠(   )٢. ( 

)٩/٣٠٦(   )٣. ( 

)٢/١٠٧(   )٤( . 
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 (*)حاجب بن الوليد بن ميمون األعور) ٣٩

 ً اوي :أوال َّ  -:التَّعريف بالر

ــدوق    ــداد، ص ــل بغ ــامي، نزي َّ ِّب الش ــؤد ــد امل َّ ــو حمم ــور، أب ــون األع ــن ميم ــد ب ــن الولي ــب ب حاج

 .     )١(، م كد)هـ٢٢٨ت(
مني  ِّ َّ كنيتـه أبـو أمحـد، وكـذلك يف هتـذيب الكـامل  )٢(هكذا كنيته يف تقريب التَّهذيب، وعند املتقد أن

 . )٣(وهتذيب التَّهذيب

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .نية روايات ثام

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 ٌ ٌ  شيخ  .فقط  واحد

 -:)٤(أبرز شيوخه

   ّ ّ د بن سلمة احلـراين َّ ّ  )هــ١٩١ت(حمم ـد بـن حـرب اخلـوالين َّ ـة بـن الوليـد )هــ١٩٢ت(، حمم َّ ، بقي
ّ )هـ١٩٧ت( ِّ بن إسامعيل احللبي ّ )هـ٢٠٠ت(، مبرش  ) .هـ٢٠٣ت(، رشيح بن يزيد احلميص

  -:)٥(أبرز تالمذته

ـائغ  )هــ٢٦١ت(مسـلم    َّ ـد بـن شــاكر الص َّ ّ )هــ٢٧٩ت(، جعفـر بــن حمم ، أمحــد بـن برشـ املرثــدي
ّ )هـ٢٨٦ت( د بن احلسني األنامطي َّ ل )هـ٢٩٣ت(، حمم َّ  ) .هـ٢٩٤ت(، موسى بن هارون احلام
   

ــه(*)    ــر ترمجت ــربى : انظ ــات الك بق َّ ــري )٧/٣٥٩(الط ــاريخ الكب ــلم )٣/٨٠(، التَّ ــامء ملس ــى واألس ــديل )١/٧٨(، الكن ــرح والتَّع ، اجل

ِّقات )٣/٢٨٥( ، إكـامل )١١/٦١(، سـري أعـالم النُّـبالء )٥/٢٠٤(، هتذيب الكـامل )٨/٢٧٠(  ، تاريخ بغداد)٨/٢١٢(، الث

 . )٢/١١٦(، هتذيب التَّهذيب )٣/٢٧٥(هتذيب الكامل 

 . )١/٣٠١(، الكاشف )١٠٠٧(برقم  )١٤٥(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

بقات الكربى : انظر)   ٢( َّ  . )١/٧٨(، الكنى واألسامء ملسلم )٣/٨٠(، التَّاريخ الكبري )٧/٣٥٩(الط

 .  )٢/١١٦(و  )٥/٢٠٤()   ٣(

 . )٥/٢٠٥(هتذيب الكامل )   ٤(

ابقاملصدر ال   )٥( َّ  .  س
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اوي :ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

سألت حييى بن معني عن حاجـب بـن « -:اخلالق بن منصورقال عبد ) هـ٢٣٣ت(حييى بن معني  - ١
ا أحاديثه فصحيحةٌ : الوليد، فقال َّ مـا أعرفـه، : تـرى أن أكتـب عنـه؟ فقـال: ، فقلـتال أعرفه، وأم

 . )١( »وهو صحيح احلديث، وأنت أعلم
َّان  - ٢ ِّقاتذكره ) (هـ٣٥٤ت(ابن حب ً « -:، وقال)يف الث ِّني اكان راوي امي َّ  .)٢( »للش
ّ قال  - ٣  .)٣( »كان ثقةً « -:فيه) هـ٤٦٣ت(اخلطيب البغدادي
٤ -  ّ  .)٤( »وكان ثقةً « -:فيه) هـ٥٩٧ت(قال ابن اجلوزي

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

ح ابن معني أحاديثه   َّ  .حاجب بن الوليد صح
 ٍ حة، وهـي وقد أطلق ابن معني حكمه هذا دون تقييد ِّ ُّ عىل أنَّه قد سرب حديثه فحكم هلا بالص ، ممَّا يدل

بط، وهو  َّ ً تعني متام الض اوي ليعطي فيه حكام َّ ً مل يعرف الر  .، فحكم عىل أحاديثه ا عام
 ّ ، وابن اجلوزي ّ َّقه اخلطيب البغدادي ِّني، ووث امي َّ َّان، بل وصفه بأنَّه راوي الش َّقه ابن حب  .وقد وث

 ٌ  .البتَّة  ومل يرد فيه جرح
 ٌ ة مواضع وأخرج له مسلم َّ  .، مجيعها متابعات )٥( يف صحيحه يف عد

 -:اخلالصة: رابعاً 

َّ  اا مطلقً اجب بن الوليد مل أجد فيه توثيقً ح   مني إال ِّ  ما كـان مـن تصـحيح ابـن معـني ألحاديـث للمتقد
ً  لـه، وإخــراج مســلمٍ  ٌ  لــه يف املتابعــات، ولــو كانــت أصــوال ــه صــدوق ح توثيقــه، فــالقول بأنَّ َّ هــو  لــرتج

اوي، واهللا أعلم  َّ  .األقرب حلال الر

 
   

 ) .٥/٢٠٥(، هتذيب الكامل )٨/٢٧٠(تاريخ بغداد   ) ١(

)٨/٢١٢(   )٢. ( 

 ) .٨/٢٧٠(تاريخ بغداد    )٣(

 ) .١١/١٣٠(املنتظم    )٤(

ـالة : انظر   )٥( َّ ً )٥٢٣(بـرقم ) ١/٣٧٢(كتاب املسـاجد ومواضـع الص ، كتـاب »بعثـت بجوامـع الكلـم« ، حـديث أيب هريـرة مرفوعـا

َّاس ريض اهللا عنهام أن رسول اهللا )٩٠٢(برقم ) ٢/٦٢٠(الكسوف  َّ أربـع ركعـات يف ركعتـني، وأربـع« ، حديث ابن عب  صىل

ـلة واآلداب، بـاب حتـريم التَّحاسـد »سجدات ِّ ال « -:مرفوعـاً  ، حـديث أنـس )٢٥٥٩(بـرقم ) ٤/١٩٨٣(، كتاب الرب والص

 .احلديث  » ..تباغضوا، وال حتاسدوا، وال تدابروا



 

    
٢٤٥ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

٤٠ ( ّ نْدي ِ  (*)احلارث بن سليامن الك

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

ابعة، د س َّ ، صدوق، من الس ّ ، الكويف ّ نْدي ِ  . )١(احلارث بن سليامن الك

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .أربع روايات    

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

     ٌ ٌ  شيخ  .فقط  واحد

 -:) ٢(أبرز شيوخه

    ّ  .كردوس التغلبي

 -:)٣(أبرز تالمذته

َّ )هـــ١٨١ت(عبــد اهللا بــن املبــارك  ّ )هـــ١٩٦ت(اح ، وكيــع بــن اجلــر ــايب ــد بــن يوســف الفري َّ ، حمم
 ).هـ٢١٨ت(، الفضل بن دكني )هـ٢١٢ت(

ة اجلرح : ثانياً  َّ اويأقوال أئم َّ  -:والتَّعديل يف الر

لني) أ    ِّ  -:أقوال املعد

 . )٤(»ثقة« -:فيه) هـ١٣٣ت(قال حييى بن معني  - ١
   

جـال : انظر ترمجته(*)    ِّ ِّ )٣/٥٧(، اجلـرح والتَّعـديل )٢/٢٦٩(، التَّـاريخ الكبـري )٢/٣٦٢(العلل ومعرفـة الر ، )٦/١٧٤(قـات ، الث

 ) .٢/١٢٤(، هتذيب التَّهذيب )٣/٢٩٣(، إكامل هتذيب الكامل )٥/٢٣٤(هتذيب الكامل 

 ) .١/٣٠٣(، الكاشف )١٠٢٤(برقم ) ١٤٦(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .٥/٢٣٤(هتذيب الكامل )   ٢(

ابق )   ٣( َّ  .املصدر الس

 ) .٥/٢٣٤(، هتذيب الكامل )٣/٧٥(اجلرح والتَّعديل    )٤(
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 .  )١(»مل يكن به بأس، حديثه مرسل« -:فيه) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل  - ٢

َّان  - ٣ ِّقات( -) :هـ٣٥٤ت(ابن حب  . )٢()ذكره يف الث

ِّقات( -) :هـ٦٣٦ت(ابن خلفون  - ٤  . )٣()ذكره يف الث

فني )ب ِّ  -: أقوال املضع

   ّ عفاء( -) :هـ٣٣٣ت(أبو العرب القريواين ُّ  . )٤()ذكره يف مجلة الض

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

َّقه ابن معني   ٌ  –وث د ِّ  . - وهو متشد

َّالثة من مراتب التَّعديل فقال  َّـان »مل يكن به بأس« -:وجعله أمحد يف املرتبة الث َّقـه ابـن حب وهـو  –، ووث

 ٌ ِّقات  ،– متساهل  .وذكره ابن خلفون يف الث

عفاء  ُّ  . وال أعلم وجه ذكر أيب العرب له يف مجلة الض

ٍ من « -:امرفوعً  وأخرج له احلاكم يف مستدركه حديث األشعث بن قيس يقتطـع  حلف عـىل يمـني

ٌ )٥(»هبا  . )٦(عنده ، فهو ثقة

ـح أنَّـه ثقـةٌ  َّ ّ رج هبي َّ َـه « -:، وقـد قـالوالـذ ً  –أي ابـن معـني  –فإنَّـا نقبـل قول يف اجلـرح والتَّعــديل  دائـام

 ٍ مه عىل كثري ِّ اظ ما مل خيالف اجلمهور يف اجتهاده ونقد َّ  . )٧(»من احلف

   
جال    )١( ِّ  ) .٥/٢٣٤(، هتذيب الكامل )٣/٧٥(، اجلرح والتَّعديل )٢/٣٦٢(العلل ومعرفة الر

)٦/١٧٤(   )٢. ( 

 ) .٣/٢٩٣(إكامل هتذيب الكامل    )٣(

 ) .٣/٢٩٣(إكامل هتذيب الكامل    )٤(

جاه« - :، وقال احلاكم)٤/٣٢٨(   )٥( ِّ ّ يف »صحيح اإلسناد ومل خير ، كتاب )٦٠٠٢(برقم ) ٣/٤٨٨(الكربى ، وأخرجه النَّسائي

ً ليقتطع هبا )٣٢٤٤(برقم ) ٣/٢٢١(القضاء، باب كيف يمني الوارث، وأبو داود  ، كتاب األيامن والنُّذور، باب فيمن حلف يمينا

 ّ ّ عن األشعث به، وأصل احلديث عند البخاري ً، كالمها من طريق احلارث بن سليامن عن كردوس التَّغلبي ومسلم عن  ماال

ّ ألشعث بن قيس ا َّ ، كتاب ال)٢٣٨٠(برقم  ٢/٨٨٩(، البخاري َ مسلم ر اهن واملرهتن، و َّ ) ١/١٢٢(هن، باب إذا اختلف الر

 .، كتاب اإليامن، باب وعيد من اقتطع حق املسلم بيمني )١٣٨(برقم 

 ) .٥/٤١٤(لسان امليزان : انظر   )٦(

 . )١١/٤٤٧(سري أعالم النُّبالء    )٧(
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 -:اخلالصة: رابعاً 

َّ األقرب للصواب هو قـول أمحـد  ٍ »مل يكـن بـه بـأس«: لعل ، وهـو اختيـار ابـن ، فهـو يف مرتبـة صـدوق
 .حجر يف التَّقريب 
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٤١ ( ّ  (*)حجر بن العنبس احلرضمي

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

َس    نْب َ ـدة -حجر بن الع َّ ون وفـتح املوح ، صـدوق  - بفـتح املهملـة وسـكون النـُّ ّ ّ الكـويف احلرضـمي

َّانية، ر د تخمرضم  . )١(، من الث

كن َّ َّ كنيته أبوالس  . )٢(وقيل إن

َ « -:قال ابن حجر َّ حجر بن العنبس مل ير ّ  واتَّفقوا عىل أن  . )٣(» النَّبي

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .سبع روايات    

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .شيخان اثنان    

 -:)٤(أبرز شيوخه

ّ بن أيب طالب   ر )هـ٤٠ت( عيل ْ ج ُ  ) .هـ٤٤ت( ، وائل بن ح

 -:)٥(أبرز تالمذته

، موسـى بـن قـيس )هــ١٢١ت(، سلمة بن كهيـل )هـ١١٩ت(علقمة بن مرثد  ّ ، املغـرية بـن أيب احلـر
 ّ  .احلرضمي

   
بقات الكربى : ترمجتهانظر (*)    َّ ّ (، تاريخ ابـن معـني )٨/١٩(الط وري ُّ ، اجلـرح والتَّعـديل )٣/٧٣(، التَّـاريخ الكبـري )٩٤)(روايـة الـد

ِّقات )٣/٢٦٦( ، )٨/٧٥(، ميزان االعتـدال )٥/٤٧٤(، هتذيب الكامل )٨/٢٧٤(، تاريخ بغداد )٦/٢٣٤(، )٨/٢١٢(، الث

 ) .٢/١٨٨( ، هتذيب التَّهذيب)٤/٦(إكامل هتذيب الكامل 

 ) .١/٣١٤(، الكاشف )١١٤٤(برقم ) ١٥٤(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .٥/٤٧٤(هتذيب الكامل )   ٢(

 ) .٢/١٦٨(اإلصابة )   ٣(

 ) .٥/٤٧٤(هتذيب الكامل )   ٤(

ابق )   ٥( َّ  .املصدر الس



 

    
٢٤٩ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

لني )أ ِّ  -:أقوال املعد

ٌ «  -:فيه) هـ٢٣٣ت(قال حييى بن معني  - ١ ٌّ  شيخ ٌ  ، ثقةٌ كويف  . )١(»مشهور

٢ -  ّ مذي ِّ ن حديثه يف جامعه( -) :هـ٢٧٩ت(الرت َّ  . )٢()حس

َّان  - ٣ ِّقات( -) :هـ٣٥٤ت(ابن حب  . )٣()ذكره يف الث

٤ -  ّ ارقطني َّ ح حديثه) هـ٣٨٥ت(الد َّ ٍ « -:، وقال مغلطاي)٤(صح ِّقة فإنَّه علم من حال حجر  . )٥(»الث

ّ  قال - ٥ ٍ وكان ثقةً « -:فيه) هـ٤٦٣ت(اخلطيب البغدادي َّ بحديثه غري واحد ة ، احتج َّ  . )٦(»من األئم

ن  - ٦ ِّ َ ابن القطَّان»ثقة« -:فيه) هـ٨٠٤ت(قال ابن امللق ّ قول  . )٧( ، ورد

٧ -  ّ ٍ ) هـ٨٠٧ت(قال اهليثمي   ) ٨(»ورجاله ثقات«  -:فيه حجر بن العنبس عقب إسناد

فني )ب ِّ  -:أقوال املضع

  ٩(»عرف حالهال تُ « -:فيه) هـ٦٢٨ت(أبو احلسن بن القطَّان قال( . 

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

َّقه ابن معني   ٌ  –وث د ِّ ،  ،– وهو متشد ّ ـن، واهليثمـي ِّ ُ امللق رين ابـن ِّ ، ومـن املتـأخ ّ َّقه اخلطيب البغـدادي ووث

ِّقات   َّان يف الث  .وذكره ابن حب

   
قة(، وبدون كلمة )٢/١٨٨(، هتذيب التَّهذيب ) ٥/٤٧٤(هتذيب الكامل )   ١( ِ ، )٩٤) (رواية الدارمي(يف تاريخ ابن   معني : رهاانظ) ث

 ) .٣/٢٦٦(اجلرح والتَّعديل 

الة ، باب ما جاء يف التأمني )٢٤٨(برقم ) ٢/٢٧)   (٢( َّ  .، أبواب الص

)٤/١٧٧)   (٣ ( َ  ) .٦/٢٣٤(و

الة )   ٤( َّ الة، باب التَّأمني يف الص َّ ، كتاب الص ّ ارقطني َّ  ) .١/٣٣٣(سنن الد

 ) .٤/٦(ذيب الكامل إكامل هت)   ٥(

 ) .٨/٢٧٤(تاريخ بغداد )   ٦(

 ) .٣/٥٧٨(البدر املنري )   ٧(

وائد )   ٨( َّ  ) .٩/٢٠٤(جممع الز

 ) .٣/٣٧٤(بيان الوهم واإلهيام )    ٩(
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 ُّ ارقطني َّ ح الــد َّ ــه «  -:، وقــال مغلطــاي)١(حديثــه وصــح َّ ّ  –فإن ارقطني َّ ٍ  –أي الــد َّ حــال حجــر  علــم أن

ِّقة  . )٢(»الث

مذي حديثه يف جامعه ِّ ن الرت َّ رين)٣(وحس ِّ  . )٤(، واحلسن عنده هو احلسن لغريه يف اصطالح املتأخ

ا قول أيب احلسن بن القطَّان فيه َّ ـن )٥(»عرف حالـهال تُ «: أم ِّ َّه ابـن امللق ٌ « -:وقـال، فقـد رد منـه يف  عجيـب

ٌ  هذا، فإنَّه ثقةٌ   . )٦(»مشهور

ّ يف ترمجة حفص بن بغيل يف امليزان هبي َّ ٌ « -:وقال الذ ِّ من مل يقـل فيـه إمـام َّم يف كل َّ ابن القطَّان يتكل  فإن

جل َّ ٌ  ،عارص ذاك الر ٌ  أو أحد ّ عىل عدالته، وهذا يشء ن عارصه ما يدل َّ ٌ  عم ـحيحني مـن  كثري َّ ، ففـي الص

ٌ هذا ال ٌ  نَّمط خلق ٌ كثري فهم أحد َّ  . )٧(»وال هم بمجاهيل ، مستورون، ما ضع

اوي َّ  -:أقوال احلافظ ابن حجر يف الر

 . )٨(»صدوق« -:تقريب التَّهذيب  - ١

 . )٩(»معروف ثقةٌ « -:تلخيص احلبري - ٢

 ٌ ر ِّ َّ  ،عن التَّلخيص والتَّقريب متأخ ً فلعل َّ حجر ح أن ِّ  .صدوق  ااحلافظ ابن حجر يرج

   
نن )    ١( ُّ  ) .١/٣٣٣(الس

 ) .٤/٦(إكامل هتذيب الكامل )    ٢(

الة، باب ما جاء يف التَّأمني، من طريق حييى بن سعيد، وابن مهدي، ورواه أبو داود )٢٤٨(برقم ) ٢/٢٧)   ( ٣( َّ ) ١/٢٤٦(، أبواب الص

ّ عن سلمة بن كهيل عن حجر العنبس )٩٣٢(رقم  َّوري ، كتاب باب التَّأمني وراء اإلمام، عن حممد بن كثري، مجيعهم عن سفيان الث

 .» آمني ورفع هبا صوته: قال MC  BLإذا قرأ  كان رسول اهللا « - :لعن وائل بن حجر قا

حه               َّ ّ يف سننه وصح ارقطني َّ الة بعد فاحتة الكتاب، )١/٣٣٣(وبنفس اإلسناد أخرجه الد َّ الة، باب التَّأمني يف الص َّ ، كتاب الص

نن واآلثار  ُّ ّ يف معرفة الس حه البيهقي َّ ويف رواية أيب داود ورفع هبا « -):١/٢٣٦(، وقال ابن حجر يف التَّلخيص )١/٥٣٠(وصح

اية : ظر، وان»صوته وسنده صحيح َّ  ) .٣/٥٧٧(، البدر املنري )١/٣٦٩(نصب الر

 ) . .١/٣٨٧(، النُّكت )٢٩(انظر علوم احلديث )   ٤(

 ) .٣/٣٧٤(بيان الوهم )   ٥(

 ) .٣/٥٧٨(البدر املنري )   ٦(

)٢/٣١٧(   )٧. ( 

 ) .١١٤٤(برقم ) ١٥٤(   )٨(

)١/٢٣٧(   )٩. ( 
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 -:اخلالصة: رابعاً 

 ّ ة عىل توثيق حجر بن العنبس احلرضمي َّ اجح، وهـو تـرجيح  ،األئم َّ وهو من كبار التَّابعني، وهو الر

قاف يف رسالته  َّ َّذين اختلفت أقوال احلافظ ابن حجر فيهم(الباحث عمرو الس واة ال ُّ  . )١()الر

ّ حلديثه فقال فيه مذي ِّ  .، واهللا أعلم »صدوق«: وتبع ابن حجر حتسني الرت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   
)١/١٠٢(   )١. ( 
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٤٢ ( ّ ريب احلرضمي  (*)حدير بن كُ

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

ً  -حدير    ر ، صدوق  -، وآخره راء امصغَّ ّ َّة، احلميص اهري َّ ، أبو الز ّ  .)١(ر م س ق) هـ١٠٠ت(احلرضمي

َّاط   . )٢()هـ١٢٧ت(وقد اختلفوا يف تاريخ وفاته، فقال خليفة بن خي

 . )٣()هـ١٢٩ت(وقال ابن سعد 

ِّ يف خالفة عمر بن عبد العزيزتُ « -:وقال ابن معني  .   )٤(»ويف

 ّ هبي َّ ح الذ َّ ّ  )٥(ورج ِّ سنة أنَّه تُ  ،)٦(قول أيب عبيد القاسم بن سالم، والبخاري   . )هـ١٠٠(ويف

ي  ِّ  . )٧(ال يكتب اوكان أم

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .سبع وعرشون رواية 

 -:التِّسعةعدد شيوخه يف الكتب 

 .ستَّة شيوخ  

   
ــر ترمجتــه(*)    ــات: انظ بق َّ ــن خيــاط )٧/٤٥٠(الكــربى  الط ــات خلليفــة ب بق َّ ــني)٣١١(، الط ــاريخ ابــن مع وري( ، ت ُّ ) (  روايــة الــد

ِّقات )٣/٩٨(، التَّاريخ الكبري )٤/٤٣٨،٤٤٢ ، )٣/٢٩٥(، اجلرح والتَّعديل )٢/٢٦٠(، املعرفة والتَّاريخ )١/٢٨٩(، معرفة الث

ِّقات  ِّقات ، تاريخ )١٧٩،١١٤(، مشاهري علامء األمصار )٤/١٨٣(الث ، إكامل هتذيب )٥/٤٩١(، هتذيب الكامل )٧٥(أسامء الث

 ) .٢/١٩١(، هتذيب التَّهذيب )٤/١٣(الكامل 

 ) .١/٣١٥(، الكاشف )١١٥٣(برقم ) ١٥٤(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

بقات )   ٢( َّ  ) .٣١١(الط

بقات الكربى )   ٣( َّ  ) .٧/٤٥٠(الط

 ) .٥/٤٩٢(هتذيب الكامل )   ٤(

 ) .٨/٣٢١(خ اإلسالم تاري)   ٥(

 ) .١/٢١١(التَّاريخ األوسط )  ٦(

 ) .٥/٤٩١(هتذيب الكامل )   ٧(
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 -:)١(أبرز شيوخه

رداء  َّ  ، عبـد اهللا بـن عمـرو بـن العـاص)هــ٣٦ت(  ، حذيفـة بـن الـيامن)هــ٣٢ت( أبو الد

ّ )هـ٦٣( ّ )هـ٨٠ت(، جبري بن نفري احلرضمي  ) .هـ٩٦ت(، عبد اهللا بن برس املازين
 -:)٢(أبرز تالمذته

ّ )هــ١٥٢ت(إبراهيم بن أيب عبلة    ، سـعيد بـن سـنان )هــ١٥٨ت(، معاويـة بـن صـالح احلرضـمي

ُوكي )هـ١٦٣ت( ل ْ ُم  .، األحوص بن حكيم ، أبو برش األ

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

 . )٣(»إن شاء اهللا، كثري احلديث وكان ثقةً « -:فيه) هـ٢٣٠ت(قال ابن سعد  - ١

 . )٤(»ثقة« -:فيه) هـ٢٣٣ت(حييى بن معني قال  - ٢

 . )٥(»ليس به بأس« - :فيه) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل  - ٣

٤-  ّ  . )٦( »ثقة« -:فيه) هـ٢٦١ت(قال العجيل

٥-  ّ  . )٧(»ثقة« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال يعقوب بن سفيان الفسوي

٦-  ّ ازي َّ  .  )٨(»ليس به بأس« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر

ّ قال  -٧  . )٩(»ثقة« -:فيه) هـ٣٠٣ت(النَّسائي

َّان  -٨ ِّقات( -) :هـ٣٥٤ت(ابن حب  . )١٠()ذكره يف كتابه الث

   
ابق   ) ١( َّ  .املصدر الس

ابق    )٢( َّ  .املصدر الس

بقات الكربى   ) ٣( َّ  ) .٥/٤٩٢(، هتذيب الكامل )٧/٤٥٠(الط

ّ (تاريخ ابن معني   ) ٤( ارمي َّ  )  .٥/٤٩٢(هتذيب الكامل  ،)٣/٢٩٥(، اجلرح والتَّعديل )٢٣٧) (رواية الد

ِّقات   ) ٥( ِّه عليـه مؤلـف التَّـذييل عـىل كتـاب هتـذيب )٧٥(تاريخ أسامء الث ، ومل يذكر هذا القول صاحبا التَّهذيبني، وال مغلطاي، ومل ينب

 .التَّهذيب 

ِّقات   ) ٦(  ) .٥/٤٩٢(، هتذيب الكامل )١/٢٨٩(معرفة الث

 ) .٥/٤٩٢(هتذيب الكامل ، )٢/٢٦٠(املعرفة والتَّاريخ   ) ٧(

 )  .٥/٤٩٢(، هتذيب الكامل )٣/٢٩٥(اجلرح والتَّعديل   ) ٨(

 ) .٢/١٩١(، هتذيب التَّهذيب )٥/٤٩٢(هتذيب الكامل   ) ٩(

)٤/١٨٣(   )١٠. ( 
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٩-  ّ ارقطني َّ  . )١(»ال بأس به إذا روى عن ثقة« -:فيه) هـ٣٨٥ت(قال الد

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

َّقه اجلمهور توثيقً حدير ب   ـن كريب وث ً ّ اا مطلق دان  –، ومـنهم ابـن معني،والنَّسـائي ِّ ،  –ومهـا متشـد

َّـان يف ثقاتـه، وقـال يف مشـاهري علـامء  َّقـه ابـن حب ، ووث ّ َّقه ابن سـعد، ويعقـوب بـن سـفيان الفسـوي ووث

وايات« -:األمصار ِّ ُّ عـن )٢(»من األثبات يف الر ُّ عـىل أنَّـه سـرب حديثـه، فتوثيقـه هـذا ال يقـل ، وهذا يـدل

ةتوثيق غريه من  َّ  . )٣(األئم

د فيـه أبـو حـاتم فقـال َّ ، وتشـد ّ َّقه العجـيل ، وهـي )صـدوق(، وهـي بمنزلـة »لـيس بـه بـأس«  -:ووث

الح كام سبق َّ َّالثة من مراتب التَّعديل عند ابن أيب حاتم، وابن الص  . )٤(املرتبة الث

 ّ ِّمي ٌ  -رمحه اهللا –أبو حاتم « -:قال املعل د  معروف ُّ َّـام يقـول يف  ،-بالتَّشد ٍ قل ٌ   رجـل َّ ، هـو صـدوق  إال

َّقه غريه ّ )٥(»وقد وث ٌ  –» ليس به بأس« -:قول أمحد ، لكن ـ،  – وهو معتـدل َّ ث يف احلكـم عـىل جيعلنـا نرتي

د هنا  ُّ اوي بالتَّشد َّ  .الر

ّ فقال ارقطني َّ  .» ال بأس به إذا روى عن ثقة« -:وتبعه الد

ّ يف التَّنكيـل وحدير بن كريب من التَّابعني، وهنا نكتةٌ  ِّمـي ينبغـي « -:)٦(جيدر التَّنبيه إليهـا، قـال املعل

لـه َّ حـه أو عد َّ ل بمـن جر ِّ بحـث عـن معرفـة اجلـارح أو املعـد ُ ، وآخــرون ... أن ي ّ وابـن معـني، والنَّسـائي

ِّقون من كان من التَّابعني أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمةً  بأن يكون لـه فـيام  ،غريمها، يوث

 ٌ ٌ  يروي متابع ِ أو شاهد َّ  ، وإن مل يرو ٌ عنه إال ٌ  ، واحد َّ حديث ٌ  ومل يبلغهم عنه إال  ا هـ»واحد

 ٌ  . )٧(يف املتابعات وأخرج له مسلم

   
 ) .٢/١٩١(، هتذيب التَّهذيب )٥/٤٩٢(هتذيب الكامل   ) ١(

)١٩٩(   )٢. ( 

 ) .١/٤٣٧(التَّنكيل   ) ٣(

 ) .١٢٢(، علوم احلديث )٢/٣٧(والتَّعديل اجلرح   ) ٤(

 ) .١/٣٢٥(التَّنكيل   ) ٥(

)١/٦٦(   )٦. ( 

ّ )١٩٣١(برقم ) ٣/١٥٣٣(  ) ٧( يد ثم وجده، حديث أيب ثعلبة اخلشني َّ بائح، باب إذا غاب عنه الص َّ يد والذ َّ ً   ، كتاب الص إذا «مرفوعا

َ بسهمك فغاب عنك َ »..رميت ، كتاب األضاحي، باب بيان ما كان من النَّهي عن أكل حلـوم األضـاحي )١٩٧٥(برقم ) ٣/١٥٦٣(، و

َّته ذبح رسول اهللا «  -:قال بعد ثالث، حديث ثوبان   .احلديث » ..ضحي
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 -:اخلالصة: رابعاً 

َ موافقة أيب حاتم ألمحد، وت ، وج ّ ارقطني َّ ْ بعهم الد ً ع  ، وعـدم احتجـاج مسـلمٍ )ليس به بأس( الهم حدير

ـةً  َّ ـث يف احلكـم بتوثيـق حـدير بـن كريـب، خاص َّ إن كـان مـنهج ابـن معـني،  به يف صحيحه، جيعلنـا نرتي

ّ يف التَّوثيق كام ذكرنا سابقً والنَّسائ ٌ  اي د ِّ ، فحديثه مرتد ّ ِّمي حة واحلسن، واهللا أعلم  عن املعل ِّ  .بني الص
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٤٣ ( ّ ان بن أيب األرشس الكاهيل َّ  (*)حس

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

ّ موالهم، أبو األرشس، والد حبيب، صـدوق، مـن  ر الكاهيل َّ ان بن أيب األرشس، منذر بن عام َّ حس

ادسة، س َّ   . )١(الس

ُّ احلافظ صالح جزرة   .وهو جد

ّ يف سننه الكربى وحديثه عند َّاس ريض اهللا عن ،)٢(النَّسائي َ القـرآن مـن « -:هام قـالعن ابن عب ـل ِ فُص
 ِّ ُ  كرالذ َّ فو  .احلديث » ..ةضع يف بيت العز

 -:)٣(أبرز شيوخه

، أبـو )هــ٨٠ت قبـل (، رشيـح بـن احلـارث القـايض )هــ٩٥ت(سعيد بن جبري  ّ ي َ ـم ُ ، مغيـث بـن س
 ) .هـ٨٠ت بعد (عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود 

 -:)٤(أبرز تالمذته

 ) .هـ١٣٢ت(املعتمربن حبيب بن أيب ثابت، منصور بن ، عبد اهللا )هـ١٤٨ت(سليامن األعمش 

َّ : ثانياً  ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:اويأقوال أئم

١ -  ّ  . )٥(»ثقة« -:فيه) هـ٣٠٣ت(قال النَّسائي
َّان  - ٢ ِّقات( -) :هـ٣٥٤ت(ابن حب  . )٦()ذكره يف الث
 . )٧()ذكره يف ثقاته( -):هـ٦٣٦ت(ابن خلفون  - ٣

   
، )٤/٥٤(، إكـامل هتـذيب الكـامل )٦/١٢(، هتـذيب الكـامل )٣/٢٣٥(، اجلرح والتَّعديل )٣/٣٤(التَّاريخ الكبري : انظر ترمجته(*)   

 ) .٢/٢١٥(هتذيب التَّهذيب 

 ) .١/٣٢٠(، الكاشف )١١٩٥(برقم ) ١٥٧(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .٧٩٩١(برقم ) ٥/٧(كتاب فضائل القرآن، باب كم بني نزول القرآن وآخره )   ٢(

 ) .٦/١٣(هتذيب الكامل )   ٣(

ابق )   ٤( ِّ  .املصدر الس

)٥(    ّ محن النَّسائي َّ  ). ٢/٢١٥(، هتذيب التَّهذيب )٦/١٣(، هتذيب الكامل )٢/٥٥٦(منهج اإلمام أيب عبد الر

)٦/٢٢٣(   )٦( . 

 ) .٤/٥٤(إكامل هتذيب الكامل    )٧(
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

َّ  مل نجد له عند مني إال ِّ ّ املتقد ده – توثيق النَّسائي ُّ ً  ،-مع تشد مـا خيتـار قـول اإلمـام مـن  اوابن حجر غالب

مني إن مل جيد غريه ِّ  . )١(املتقد

َّان َّقه ابن حب  .وروى عنه منصور بن املعتمر ، وابن خلفون ،ووث

َّ « -:قال أبو داود ٍ كان منصور ال يروي إال  . )٢(» عن ثقة

ان بن أيب  َّ ادسة يف تقريبـه، بـل مـن وحس َّ بقة الس األرشس من التَّابعني، حيث جعله ابن حجر من الطَّ

ّ يف التَّنكيل ِّمي ّ ي)٣(تالميذه األعمش، وبه ينطبق عليه ما ذكره املعل َّ النَّسائي ِّق أمثال هـؤالء، ، من أن وث

َّ  معنه وإن مل يبلغه ٌ إال ٌ   حديث ّ ، فهل ابـن حجـر نظـر إىل هـذا املعنـى عنـد واحد فلـم حيكـم  ،النَّسـائي

ان بإطالق ؟  َّ  .بتوثيق حس

 -:اخلالصة: رابعاً ً

  ّ َّقه النَّسائي ان بن أيب األرشس، حيث وث َّ اجح هو توثيق حس َّ ٌ  -الر د ِّ ُك بـه حيـث  ،-وهو متشـد وحسـب

حة  ِّ اوي، ومل يرد فيه ما ينـزل حديثه عن درجة الص َّ ِّق الر  .يوث

 

 

 

   

   
 ) .١١٠ ( :انظر)   ١(

 ) .١٠/٢٧٨(هتذيب التَّهذيب    )٢(

)١/٦٦(   )٣. ( 



 

    
٢٥٨ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

٤٤ ( ّ ان بن بالل املزين َّ  (*)حس
 ً اوي: أوال َّ  - :التَّعريف بالر

ان َّ ، صدوق حس ّ ، البرصي ّ َّالثة، ت س قبن بالل املزين  . )١(، من الث

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .أربع روايات 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 ٌ ٌ  شيخ  .فقط  واحد

 -:)٢(أبرز شيوخه

ر بن يارس  َّ ّ )هـ٥٤ت( ، حكيم بن حزام )هـ٣٧ت( عام  .، يزيد بن قتادة العنـزي

 - :)٣(أبرز تالمذته

ة )هـ١١٧ت(قتادة بن دعامة  َّ ، عبد الكريم بن أيب املخارق )هـ١٢٣ت(، جعفر بن أيب وحشي

اق )هـ١٢٦ت( َّ ّ )هـ١٢٩ت(، مطر الور ، حييى بن أيب )هـ١٠٤ت (، أبو قالبة عبد اهللا بن زيداجلرمي

 . )هـ ١٣٢ت (كثري 

اويأقوال أئ: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  - :م
لني) أ    ِّ  -:أقوال املعد

١ -  ّ ّ بن املديني  . )٥(»ثقة« - :فيه )٤()هـ٢٣٤ت(قال عيل

   
ِّقات )٣/٢٣٤(، اجلرح والتَّعديل )٣/٣١(التَّاريخ الكبري : انظر ترمجته(*)    ، ميزان االعتدال )٦/١٣(، هتذيب الكامل )٤/١٦٤(، الث

 . )٢/٢١٥(، هتذيب التَّهذيب )٤/٥٥(، إكامل هتذيب الكامل )٢/٢٢٢(

 . )١/٣٢٠(، الكاشف )١١٩٦(برقم  )١٥٧(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 . )٦/١٤(هتذيب الكامل )   ٢(

ابق )   ٣( َّ  .املصدر الس

، ولـد سـنة    )٤( ّ ، برصـي ّ ّ مـوالهم املـديني عدي َّ ّ بن عبد اهللا بن جعفر الس ّ )هــ١٦١(أبو احلسن، عيل ّ « -:، قـال النَّسـائي اهللا خلقـه  كـأن

 . »للحديث

اظ ، )٢١/٥(، هتذيب الكامل )١١/٤٥٨(تاريخ بغداد : انظر ترمجته             َّ  ) .٢/٤٢٨(تذكرة احلف

 ) .٢/٢١٥(، هتذيب التَّهذيب )٦/١٤(هتذيب الكامل    )٥(
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

َّان  - ٢ ِّقات( -) :هـ٣٥٤ت(ابن حب  . )١()ذكره يف الث
 . )٢()ذكره يف ثقاته( -):هـ٦٣٦ت(ابن خلفون  - ٣

٤ -  ّ  . )٣(»ثقة« -:فيه) هـ٨٠٧ت(قال اهليثمي

فني )ب ِّ  -:أقوال املضع

   ٤(»جمهول« -:فيه) هـ٤٥٦ت(قال ابن حزم( . 

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

مون و  ِّ ان بن بالل، املتقد َّ ة عىل توثيق حس َّ ـاألئم ً َّقـوه توثيق رون، وقـد وث ِّ ـاملتـأخ ً ّ اا مطلق  –، ابـن املـديني

 ٌ ّ  ،– )٥(وهو معتدل َّان، وابن خلفون، واهليثمي  .وابن حب

ا ابن  َّ  .» جمهول« -:حزم فقال فيهأم

ّة،  اق، وجعفـر بـن أيب وحشــي َّ ، ومطـر الـور ّ فـإن أراد جهالـة العـني، فقـد روى عنـه أبـو قالبـة اجلرمـي

 .وغريهم 

ِّم  ــن القــي ــذا قــال اب ــا، ل ــان، وغريمه َّ ــن حب ، واب ّ ــن املــديني ــه اب َّق ــال، فقــد وث ــة احل وإن أراد جهال

َّة باطلة« -:)٦()هـ٧٥١ت(  . )٧(»هذه العل

ٌ  –يعني ابن حزم  –وقوله « -:ابن حجروقال  ٌ جمهول ٌ  ، قول   . )٨(»مردود

َّ النَّبي  حديث حكيم بن حزام  ،وقد أخرج له احلاكم يف مستدركه ً  أن َّا بعثه والي  إىل اليمن  امل
   

)٥/١٦٤(   )١. ( 

 ) .٤/٥٥(إكامل هتذيب الكامل    )٢(

وائد    )٣( َّ  ) .٤/٢٢٦(جممع الز

)٤(    َّ  ) .٢/٣٦(املحىل

 ) .٨٣(املوقظة : انظر   )٥(

ِّامً عليهـا، ولـد    )٦( ً إىل مدرسـة كـان والـده قـي ة، نسـبة َّ ِّم اجلوزي رعي، املشهور بابن قي ّ وب الز ُّ د بن أيب بكر بن أي َّ ين، حمم ِّ سـنة شمس الد

َّة من سنة )هـ٦٩١( ، لـه »وال أعلم يف هذا العامل يف زماننا أكثر عبادة منـه«  -:إىل أن مات، قال ابن كثري )هـ٧١٢(، الزم ابن تيمي

الكني، وغريها : لتآليف النَّافعة مثلا َّ ِّب، مدارج الس ي َّ  .زاد املعاد، الوابل الص

رر الكامنة)١٤/٢٣٤(البداية والنِّهاية : انظر ترمجته            ُّ هب )٥/١٣٧ ( ، الد ّ  ) .٦/١٦٨(، شذرات الذ

ِّم عىل سنن أيب داود : انظر   )٧(  ) .١/١٦٨(حاشية ابن القي

 ) .٢/٢١٥(ذيب هتذيب التَّه   )٨(
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

َّ «: قال َّ القرآن إال جاه« -:، وقال )١(» وأنت طاهرال متس ِّ ٌ  ،»صحيح اإلسناد ومل خير  منه  وهذا توثيق

ان بن بالل َّ  . )٢(حلس

ُّ توثيقً  وإخراج أصحاب عد ُ ٍ ي  . )٣(له عندهم ااملستخرجات لراو

اوي َّ  -:أقوال احلافظ ابن حجر يف الر

 . )٤(»صدوق« -:تقريب التَّهذيب - ١

 . )٥(»ثقة« -:تلخيص احلبري - ٢

 ٌ ر ِّ  . والتَّقريب متأخ

 -:اخلالصة: رابعاً 

  ٍ َّقـه مجيـع مـن ذكـره بجـرح ـان بـن بـالل، وقـد وث َّ اجح توثيق حس َّ ٍ  الر ، وجتهيـل ابـن حـزم أو تعـديل

ٌ البـن حجـر يف تلخـيص احلبـري، وهـو مـا ذكـره  ِّم، وابـن حجـر، و توثيقـه قـول أجاب عنـه ابـن القـي

ّ يف الكاشف هبي َّ  . )٦(الذ

ـقاف يف رسـالته  َّ َّـذين( وهو ترجيح الباحـث عمـرو الس واة ال ُّ اختلفـت أقـوال احلـافظ ابـن حجـر  الـر

 . )٧()فيهم

 

   
ان بن بالل عن حكيم بن حزام به، وبنفس اإلسناد أخرجه )٣/٥٥٢(   )١( َّ اق عن حس َّ ، من حديث سويد بن أيب حاتم عن مطر الور

ّ يف سننه  ارقطني َّ ّ يف الكبري )١/١٢٢(الد رباين َّ ً الط ، ومداره عىل سويد بن أيب )٣/٣٢٦(، واألوسط )٣/٢٠٥(، وأخرجه أيضا

د به، وهو ضعيف  َّ  .حاتم، وقد تفر

وائد : انظر            َّ  ) .١/١٣١(، تلخيص احلبري )١/٢٧٦(جممع الز

 ) .٥/٤١٤(لسان امليزان  : انظر   )٢(

 ) .١/٢٣١(النُّكت    )٣(

 ) .١١٩٦(برقم ) ١٥٧(   )٤(

)١/٨٦(   )٥( . 

)١/٣٢٠(   )٦( . 

)١/١٠٥(   )٧( . 



 

    
٢٦١ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

٤٥ ( ّ سيب البغدادي اد بن كُ َّ  (*)احلسن بن مح

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

ـدة  -احلسن بن محَّاد بن كُسيب  َّ ـب  -باملهملـة وموح َّ ، يلق ّ ّ البغـدادي ، أبـو عـيل ّ ر، احلرضـمي مصـغَّ

ادة، صدوق،  َّ  . )١(، د س ق)هـ٢٤١ت(سج

 -:الكتب التِّسعةعدد رواياته يف 

 .أربع روايات 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .أربعة شيوخ 

 -:)٢(أبرز شيوخه

َّة  لي ُ ـد بـن فضـيل )هــ١٩٤ت(، حفـص بـن غيـاث )هــ١٩٣ت(إسامعيل بن ع َّ ، )هــ١٩٥ت(، حمم

اح  َّ  ) .هـ١٩٩ت(، إبراهيم بن عيينة )هـ١٩٦ت(وكيع بن اجلر

 -:)٣(أبرز تالمذته

 ّ ازي َّ ، عبـد اهللا بـن أمحـد )هــ٢٧٥ت(، أبـو داود )هـ٢٧٣ت(، ابن ماجه )هـ٢٦٤ت(أبو زرعة الر

ّ )هـ٢٩٠ت(بن حنبل ا  ) .هـ٣٠٧ت(، أبو يعىل املوصيل

   
ِّقات )٣/٩(ديل ، اجلرح والتَّع)٢/٣٧٥(التَّاريخ األوسط : انظر ترمجته(*)    ، معرفة األلقاب )٧/٢٩٥(، تاريخ بغداد )٨/١٧٥( ، الث

اقطة من كتاب إكامل هتذيب الكامل)١٨/٢٢٣(، تاريخ اإلسالم )٦/١٢٩٤(، هتذيب الكامل )١٠٥( َّ اجم الس َّ ، )٦٢( ، الرت

 ) .٢/٢٣٧٨(هتذيب التَّهذيب 

 ) .١/٣٢٤(، الكاشف )١٢٣٠(برقم ) ١٦٠(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .٦/١٣٠( هتذيب الكامل )   ٢(

ابق )   ٣( َّ  .املصدر الس
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

َّ « -:فيه) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل - ١ ٌ صاحب سنَّة، وما بلغني عنه إال  . )١(» خري
 . )٢(»مشهور ثقةٌ « -:فيه) هـ٣٥٣ت(قال مسلمة بن قاسم - ٢

َّان  - ٣  . )٣()ذكره يف ثقاته( -) :هـ٣٥٤ت(ابن حب

٤ -  ّ  . )٤(»ثقة« -:فيه) هـ٤٦٣ت(قال اخلطيب البغدادي

٥ -  ّ  . )٥(»ثقة« -:فيه) هـ٨٠٧ت(قال اهليثمي

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

َّ « -:قال فيه أمحد  ٌ صـاحب سـنَّة، ومـا بلغنـي عنـه إال َّـا  ،» خـري ـده أنَّـه مل ِّ وهـذا يف جانـب العدالـة، ويؤي

ــحن القــوم يفامــتُ  ً غــري أربعــة، أمحــد بــن حنبــل، وحممــد بــن نــوح ،  ا فتنــة القــرآن، أجــاب القــوم مجيع

بسوا، فأجاب األخريان، ومل جيب  ُ ، واحلسن بن محَّاد هذا، ثم ح ّ  . )٦(وحممد بن نوح ،أمحدوالقواريري

ـان  َّ َّقه مسلمة، وابن حب ، وأخـرج لـه احلـاك، – )٧(ومهـا متسـاهالن -وقد وث ّ م يف واخلطيـب، واهليثمـي

 . )٨(احلديث» من أطاعني فقد أطاع اهللا« -:امستدركه حديث أيب ذر مرفوعً 

   
م )   ١( َّ  ) .٢/٢٣٧(، هتذيب التَّهذيب )٦/١٣١( ، هتذيب الكامل)٧/٢٩٥(، تاريخ بغداد )١١٠(بحر الد

اقطة من كتاب إكامل هتذيب الكامل : انظر)   ٢( َّ اجم الس َّ  ) .٦٢(الرت

)٨/١٧٥( )  ٣. ( 

 ) .٦/١٣٢(، هتذيب الكامل )٧/٢٩٥(تاريخ بغداد  )   ٤(

وائد )   ٥( َّ  ) .٤/٢٢٦(جممع الز

 ) .١١/٢٣٨(سري أعالم النُّبالء )   ٦(

َّان)   ٧( كتم ـة بن قاسـ، وذكر تساهل مسلم)٢/٧٢٦(النُّكت : انظر يف تساهل ابن حب ُّ ام أيب ـج اإلمــمنهـ"ابه ـد يف كتــقاسم سع ورـالد

ّ يف اجل محن النَّسائي َّ  ).١/١٦٣،٩٨( "رح والتَّعديلعبد الر

ّ عن معاوية بن تغلب عن )٣/١٣١)   (٨( ّ عن احلسن بن عمرو الفقيمي رييف َّ ام الص َّ ، من طريق احلسن بن محَّاد عن حييى بن يعىل عن بس

ً فقد أطاعني« ، وفيه أيب ذر  ّا جـاهصـحيح اإل« -:وقال» ومن أطاع علي ِّ ّ يف ، وبـنفس اإلسـناد أورده ابـن عـ»سـناد ومل خير دي

ام هبذا اإلسناد غري حييى بن يعىل، وحييى بن يعىل هذا « -:يف ترمجة حييى بن يعىل، وقال) ٧/٢٣٣(الكامل  َّ ال أعلم يرويه عن بس

، وهو يف مجلة شيعتهم ّ  .» كويف
=  
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

 ٌ  . )١(من احلاكم فهذا توثيق

 َّ ٍ وقد روى عنه من ال يروي إال ّ   عن ثقة ازي َّ ، وعبـد اهللا بـن أمحـد )٣(، وأبو داود)٢(عنده، أبو زرعة الر

ً  )٤(بن حنبلا  . اغالب

 -:اخلالصة: رابعاً 

ـ ً اد توثيق ـمل نجد للحسن بن محـَّ ً اجح أنَّـه  اا رصحي َّ رون، فـالر ِّ َّقـه املتـأخ مني، وقـد وث ِّ ـة املتقـد َّ ئم َ مـن األ

 ٌ  . ، واهللا أعلم صدوق

 

 

 

 

 

   

  
ّاً « دون قوله  واحلديث متفق عليه عن أيب هريرة               = ّ »ومن أطاع علي ، كتاب اجلهاد )٢٧٩٧(برقم ) ٣/١٠٨٠(، عند البخاري

َ مسلم  قاتل من وراء اإلمام، و ُ ري، باب ي ِّ ، كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء يف غري )١٨٣٥(برقم ) ٣/١٤٦٦(والس

 .معصية 

 ) . ٥/٤١٤(لسان امليزان : انظر)   ١(

ّ وجهوده :وانظر ، ) ٢/٤١٦(لسان امليزان )   ٢(  ) .١/١٥٨(أبو زرعة الرازي

 ) .٢/٢٩٧(هتذيب التَّهذيب )   ٣(

ة األربعة : انظر)   ٤( َّ  ) .٣٥٥(تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئم
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

ّ احلسن بن شوكر ) ٤٦  (*)البغدادي

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

 ّ ر ، أبو عيل كَ ْ و َ ً احلسن بن ش ّ ، صدوق ، مات قريب ّ روى ٢٣٠من  ا البغدادي َّ البخـاري هـ ، وقيـل إن

 . )١(عنه د

 . )٢(وشوكر عىل وزن جعفر

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .ثالث روايات 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 . شيخان اثنان

 -:)٣(أبرز شيوخه
ــن جعفــر  ــامعيل ب ـــ١٨٠ت(إس ــري )ه ــن بش ــفار )هـــ١٨٣ت(، هشــيم ب َّ ــة الص ــف بــن عطي ، يوس

َّة )هـ١٨٧ت( لي ُ َّاش )هـ١٩٣ت(، إسامعيل بن ع  ).هـ١٨١ت(، إسامعيل بن عي
 -:)٤(أبرز تالمذته

ّ )هـ٢٧٥ت(أبو داود  ّ بن شبيب املعمري  ، القاسم بـن حييـى بـن نرصـ)هـ٢٩٥ت(، احلسن بن عيل
اج  َّ َّ ، حممد بن عبدوس الرس ّ ّ )هـ٢٩٣ت(املخرمي وري ّ  ) .هـ٣٠٧ت (، اهليثم بن خلف الد

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

لني) أ    ِّ  -:أقوال املعد

  َّان  . )٥()ذكره يف ثقاته( -) :هـ٣٥٤ت(ابن حب
   

ِّقات : انظر ترمجته(*)    اجم )١٦/١٣٤(، تـاريخ اإلسـالم  )٦/١٧٦(، هتـذيب الكـامل )٧/٣٢٧(، تاريخ بغداد )٨/١٧٦(الث َّ ، الـرت

اقطة من كتاب إكامل هتذيب الكامل ا َّ  ) .٢/٢٤٧(، هتذيب التَّهذيب )٧٧(لس

 ) .١/٣٢٦(، الكاشف )١٢٤٩( برقم ) ١٦١(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .٥/٣٨٧(فتح الباري )   ٢(

 ) .٦/١٧٦(هتذيب الكامل )   ٣(

ابق )   ٤( َّ  .املصدر الس

)٨/١٧٦(   )٥. ( 



 

    
٢٦٥ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

فني )ب ِّ  -:أقوال املضع

  ١(»جمهول« -:فيه) هـ٣٥٣ت( قال مسلمة بن قاسم( . 

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

  َّ ْ يرد فيه إال َ ا قـول مسـلمة بـن قاسـممل َّ ِّقات، أم َّان له يف كتابه الث ، فقـد روى »جمهـول« -: توثيق ابن حب

، وغريهم ّ وري ُّ اج، واهليثم بن خلف الد َّ َّ   .عنه أبو داود، وحممد بن عبدوس الرس

َّقه ابن  َّان فانتفت جهالته وقد وث  .حب

ّ عـن عائشـة ريض اهللا عنهـا  )٢(وحديثه عند أيب داود ـعبي َّ ّ عـن الش عنه عـن هشـيم عـن عـروة اهلمـداين

، ومـن طريقـه »لئن شئتم ألرينَّكم أثر رسول اهللا يف احلائط حيـث كـان يغتسـل مـن اجلنابـة«  -:قالت

ّ يف الكربى ٌ  ،)٣(أخرجه البيهقي َّ  وإسناده رجاله ثقات ً  إال َّ هشيام  .وقد عنعن هنا  ،يدلِّس أن

ً و َّ  اصنيع ابن حجر يف التَّقريب غالب َّ من مل يرد فيه إال َّان، أن يقـول فيـهأن ، )٤(»مقبـول« -: توثيق ابن حب

 . )٥(»صدوق« -:ولكنَّه هنا قال

َّقه يف الفتح ٌ )٦(بل ذهب إىل أبعد من ذلك،فقد وث ر ِّ ، وإن كـان )٧(عن التَّقريب يف أصل تأليفه ، وهو متأخ

َّ يتعاهده إىل سنة  ّ يف الكاشف )٨()هـ٨٥٠(التَّقريب ظل هبي َّ  . )٩(، فوافق بذلك الذ

   
اقطة من كتاب إكامل هتذيب الكامل    )١( َّ اجم الس َّ  ) .٧٧(الرت

هارة، باب الغسل من اجلنابة )٢٤٤(برقم ) ١/٦٤(   )٢( َّ  .، كتاب الط

)١/١٧٣(   )٣. ( 

 ) .١٠٨(: انظر)   ٤(

 ) .١٢٤٩(برقم ) ١٦١(تقريب التَّهذيب    )٥(

)٥/٣٨٧(   )٦. ( 

رر  : انظر   )٧( ُّ  ) .٢/٦٧٦(اجلواهر والد

امة : انظر   )٨( َّ د عو َّ يخ حمم َّ مة تقريب التَّهذيب للش ِّ  ) .٣٦(مقد

)١/٣٢٦(   )٩. ( 
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

 -:اخلالصة: رابعاً ً

َّ احلسن بن شوكر ثقةٌ   اجح أن َّ ، وابـن حجـر، وروى عنـه أبـو داود، الر ّ هبي َّ َّقه احلافظان الذ ، وقد وث

 َّ ٍ وهوال يروي إال  . )١(عنده  عن ثقة
قاف يف رسالته  وهو ترجيح الباحث َّ َّذين اختلفت أقوال احلافظ ابن حجر فيهم( عمرو الس واة ال ُّ  . )٢()الر

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 ) .٢/٢٩٧(هتذيب التَّهذيب   ) ١(

)١/١١٥(  ) ٢. ( 
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

٤٧ ( ّ ّ البرصي  (*)احلسن بن قزعة اهلاشمي

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

،صدوق، ّ ّ موالهم، البرصي ة اهلاشمي َ ع َ ز َ  .)١(، ت س ق)هـ تقريباً ٢٥٠ت ( احلسن بن ق
د« -:ويف التَّهذيبني َّ ، ويقال أبو حمم ّ  .» كنيته أبو عيل

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .مخس عرشة رواية 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .سبعة شيوخ 

 -:)٢(أبرز شيوخه

ّ )هــ١٨٦ت(، خالـد بـن احلـارث )هــ١٨١ت(حصني بن نمري  ـد بـن عبـد الـرمحن الطُّفـاوي َّ ، حمم
ّ )هـ١٨٧ت(معتمر بن سليامن ، )هـ١٨٧ت( د القريش َّ  ) .هـ٢٠٠ت(، أسباط بن حمم

 -:)٣(أبرز تالمذته

ّ بن خملد )هـ٢٧٣ت(ابن ماجه  ّ )هـ٢٧٦ت(، بقي مذي ِّ ّ )هـ٢٧٩ت(، الرت ، )هــ٣٠٣ت(، النَّسائي
 ّ  ) .هـ٣٠٧ت(أبو يعىل املوصيل

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

 . )٤(»صدوق« -:فيه) هـ٢٦٢ت(شيبة  قال يعقوب بن - ١

   
ِّقات )٣/٣٤(اجلرح والتَّعديل : انظر ترمجته(*)    ، تاريخ اإلسالم )٦/٣٠٣(، هتذيب الكامل )١٠١(، املعجم املشتمل )٨/١٧٦(، الث

 ) .٢/٢٧٣(، هتذيب التَّهذيب )١٦/١٣٤(

 ) .١/٣٢٩(، الكاشف )١٢٧٨( برقم ) ١٦٣(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .٦/٣٠٣(هتذيب الكامل )   ٢(

ابق)   ٣( َّ  . املصدر الس

املة عن اإلمام احلافظ يعقوب بن شيبة    )٤( َّ   .)٢/٢٧٣(لتَّهذيب ، هتذيب ا)٦/٣٠٥(، هتذيب الكامل )٢/٨١٨(املوسوعة العلمية الش
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

٢ -  ّ ازي َّ  . )١(»صدوق« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر

٣ -  ّ  . )٢(»صالح« -:، ويف موضع آخر»ال بأس به« -:فيه) هـ٣٠٣ت(قال النَّسائي

َّان  - ٤  . )٣()ذكره يف ثقاته( -) :هـ٣٥٤ت(ابن حب

٥ -  ّ ارقطني َّ  . )٤(»صالح« -:فيه) هـ٣٨٥ت(قال الد

٦ -  ّ  . )٥(»ثقة« -:فيه) هـ٨٠٧ت(قال اهليثمي

٧ -  ّ ٍ ) هـ٨٤٠ت(قال البوصريي ٌ « -:له عقب حديث ٌ  هذا إسناد  . )٦(»، رجاله ثقاتصحيح

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

ً »دوقص« -:قال فيه يعقوب بن شيبة   ُّ مـن ضـبط  ، وهي تعني عنده من كان عدال َّ ضبطه أقـل غري أن

ُ يف بعض حديثه ِّقة، فيقع اخلطأ  . )٧(الث

 ً ة املعتدلني غالب َّ  . )٨(اوهو من األئم

 ّ ازي َّ ٌ  –» صدوق« -:وقال أبو حاتم الر د ِّ ّ قال– وهو متشد  .»ال بأس به«  -:، والنَّسائي

 . )٩(يف من هم يف مرتبة صدوق ، وهي يستعملها عادةً »صالح«ويف رواية 

ّ فقال ارقطني َّ  .» صالح« -:وتبعه الد

َّان يف ثقاته  ٌ  –وذكره ابن حب  . - وهو متساهل

 ٌ مني بالتَّوثيق املطلق، فاجلمهور عىل أنَّه صدوق ِّ ٌ من املتقد  . فاحلسن بن قزعة، مل يذكره أحد

ً وقد أخرج له ابن خ واك مطهرة للفم« - :ازيمة يف صحيحه حديث عائشة مرفوع ِّ  . )١٠(»الس
   

 ) .٦/٣٠٥( ، هتذيب الكامل )٣/٣٤(اجلرح والتَّعديل    )١(

)٢(    ّ ــائي محن النَّس َّ ــر ــد ال ــام أيب عب ــنهج اإلم ــتمل )٢/٥٩٣(م ــم املش ــامل )١٠١(، املعج ــذيب الك ــذيب )٦/٣٠٥(، هت ــذيب التَّه ، هت

ّ  انظره» صالح«، وقوله )٢/٢٧٣( يوخ للنَّسائي ُّ  ) .٨٠(يف تسمية الش

)٨/١٧٦(   )٣. ( 

)٤(    ّ لمي ُّ  ) .١٥٨( سؤاالت الس

وائد    )٥( َّ  ) .٤/١٥٦(جممع الز

جاجة    )٦( ُّ  ) .١/١٥١(مصباح الز

)٧(    َّ املة عن اإلمام احلافظ يعقوب بن شيبة املوسوعة العلمي َّ  ) .١/٣٤٨(ة الش

ابق    )٨( َّ  ) .٤٥٩، ١/١٢(املصدر الس

ّ يف اجلرح والتَّعديل : انظر   )٩( محن النَّسائي َّ  ) .٢/٥٩٤(منهج اإلمام أيب عبد الر

واك     )١٠( ِّ ّ يف الكـربى )١/٧٠(كتاب الوضوء باب فضل الس ّ يف )١/٣٤(، ومن طريقه أخرجه البيهقـي قـه البخـاري َّ ، واحلـديث عل

ً به عن عائشة ريض اهللا عنها  وم،)٢/٦٨٢(صحيحه جمزوما َّ ائم  ، كتاب الص َّ طب واليابس للص َّ واك الر ِّ  .باب الس
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

ّ يف املختارةوأخرج  ّ  ،)١(له املقديس ً « - :قال  حديث طلق بن عيل ّ  الدغت طلق ٌ عند النَّبي  عقرب

 ّ ّ يف الكبري»ومسحه بيده فرقاه النَّبي َّرباين عن احلسن بن قزعة عن مالزم بن  )٢(، وأصله عند الط

ّ به مثله، وعند احلاكم ّ عن  )٣(عمرو عن عبد اهللا بن بدر عن طلق بن عيل ّ بن املديني من طريق عيل

ٌ « -:مالزم بن عمرو به مثله وقال جاه هذا حديث ِّ  .» صحيح اإلسناد ومل خير

ّ بن خملد َّ  ،وقد روى عنه بقي ٍ وهو ال يروي إال  . )٤(عنده  عن ثقة

 -:اخلالصة: بعاً ًرا

  ٌ َّ احلسـن بــن قزعـة صــدوق اجح هـو قــول اجلمهـور، أن َّ ٌ الـر ِّقـه أحـد ــ ، ومل يوث ً مني توثيق ِّ ا مــن املتقـد

 . ، واهللا أعلم امطلقً 

 

 

 

 

   

   
 ) .١٨١(برقم ) ٨/١٦٦(   )١(

)٨/٣٣٨(   )٢. ( 

)٤/٤٦١(   )٣. ( 

 ) .١/١٩(هتذيب التَّهذيب    )٤(
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

٤٨ ( ّ اين َّ د بن أعني احلر َّ  (*)احلسن بن حمم

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

ه، صدوق، ت ِّ ، وقد ينسب إىل جد ّ ، أبو عيل ّ اين َّ د بن أعني احلر َّ  . )١(خ م س .هـ٢١٠احلسن بن حمم

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 ٌ  .ومخسون رواية  ثالث

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .مخسة شيوخ 

 -:)٢(أبرز شيوخه

ـ ّ ّ فضيل بن غزوان الض ّ )هــ ١٤٠ت بعـد(بي ، زهـري بـن )هــ١٧٧ت(، معقـل بـن عبيـد اهللا اجلـزري

ّ )هـ١٨٧ت(، موسى بن أعني)هـ١٧٢ت(معاوية  ) .هـ١٨٠ت(، حفص بن سليامن األسدي

 -:)٣(أبرز تالمذته

ّ احلسن بن أيب  ّ الرس ّ  ي ّ )هـ٢٤٠ت(العسقالين اين َّ محن احلر َّ ، سـلمة )هــ٢٤٣ت(، املغرية بن عبد الر

 ّ ّ )هـ٢٤٧ت(بن شبيب النَّيسابوري خامي ُّ ـد بـن معـدان بـن )هــ٢٥٨ت(، الفضل بن يعقوب الر َّ ، حمم

 ) . هـ٢٦٠ت(عيسى 

   
ِّقات)٣/٣٥(اجلرح والتَّعديل : انظر ترمجته(*)    ، )١/١٣٣(، رجـال صـحيح مسـلم )١/١٦٢(، اهلداية واإلرشـاد )٨/١٧١( ، الث

اقطة من إكامل هتذيب الكامل )٦/٣٠٦(، هتذيب الكامل )٢/٤٧٦(تَّجريح التَّعديل وال َّ اجم الس َّ ، هتـذيب التَّهـذيب )١١٦(، الرت

)٢/٢٧٤. ( 

 ) .١/٣٢٩(، الكاشف )١٢٨٠(برقم ) ١٦٣(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .٦/٣٠٦(هتذيب الكامل )   ٢(

ابق )   ٣( َّ  .املصدر الس



 

    
٢٧١ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  - :أقوال أئم

لنيأقوال ) أ    ِّ  -:املعد

١ -  ّ  . )١(»ثقة« -:فيه) هـ٣٠٣ت(قال النَّسائي

َّان  - ٢  . )٢()ذكره يف ثقاته( - ):هـ٣٥٤ت(ابن حب

فني )ب ِّ  -:أقوال املضع

   ّ ازي َّ مل يزل يف قلبي من « -:، وقال)٣(»أدركته ومل أكتب عنه« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر

ومل أكتب  ،كتبت عن إسامعيل بن رجاءحديث احلسن بن أعني، حتى رأيت هذا احلديث، وقد 

 . )٤(اهـ» عنه هذا احلديث

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

ْ عنه« -:قال فيه أبو حاتم  َّ السبب يف عدم روايته عنه يف العلل البن أيب »أدركته ومل أكتب ، وبني

د بن أعني حديثً ، فرو)٥(حاتم َّ يم بن أيب عبلة عن عمر بن راهعن معقل عن إب اى احلسن بن حمم

بيع بن سربة عن أبيهعبد َّ َّ النَّبي « -:العزيز عن الر م املتعة أن َّ روى إسامعيل « -:، قال أبو حاتم»حر

ّ عن معقل عن ابن أيب عبلة قالا بيع عن أبيه : بن رجاء احلصني َّ حدثني عبد العزيز بن عمر، عن الر

ُ عنه هذا مل يزل يف قلبي من حديث احلسن بن : وقال أعني حتى رأيت هذا احلديث، وقد كتبت

 .اهـ »احلديث

 ٌ د ُّ َ يف هذا احلديث، فلم يكتب عنه أبو حـاتم، وهـذا تشـد م ِ ه َ د بن أعني و َّ منـه رمحـه  فاحلسن بن حمم

 ٌ ّ ومسـلم َّ  اهللا، فقـد أخـرج لــه البخـاري ِّقـة أال  هيـم، قــال أحاديــث يف صـحيحهام، ولـيس مــن رشط الث

   
نن الكربى    )١( ُّ  . )٤٧١٧( برقم  )٣/١٢٥( ،)٣٢٦٠( برقم، )٢/٢٤١(الس

           ّ محن النَّسائي َّ  ) .٢/٥٩٤(منهج اإلمام أيب عبد الر

)٨/١٧١(   )٢. ( 

 )٦/٣٠٧(، هتذيب الكامل )٣/٣٥(اجلرح والتَّعديل    )٣(

 ) .١/٤٢٠(علل احلديث    )٤(

)١/٤٢٠( )  ٥. ( 
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

 ّ هبي َّ ً م فليس« -:الذ ِّقة أن ال يغلط أبد اوي )١( »ان رشط الث َّ ر الوهم والغلـط يف حـديث الـر ِّ ، ولكن يؤث

ِّر يف ضـبطه َّ ومهه يف أحاديث ال يـؤث واية بخالف املكثر فإن ِّ َّ )٢( إذا كان قليل الر ، فكيـف وقـد علمنـا أن

 ٌ د بن أعني قد أخرجه مسلم َّ م فيه أبو حاتم احلسن بن حمم َّ  ،)٣(اممه يف صـحيحهبت هذا اإلسناد الذي وه

 ّ َّقه النَّسائي ٌ  –وقد وث د ِّ  .وحسبك به ،  – وهو متشد

َّان يف ثقاته  ، وذكره ابن حب ّ  . ومل يذكر ابن حجر يف هتذيبه هذا القول للنَّسائي

 -:اخلالصة: رابعاً 

  ّ ده، وقـد أخـرج لـه البخـاري ُّ ّ مـع تشـد د بن أعني، فقد وثقه النَّسائي َّ اجح توثيق احلسن بن حمم َّ الر

ها بوهمٍ  َّ له يف حديث حتريم املتعة، ومـن  ومسلم أحاديث يف صحيحهام، وعدم كتابة أيب حاتم له فرس

 ! .ال هيم ؟

 ٌ ن حجـر أنـزل مرتبتـه لـذلك يف صحيحه فزال اإلشكال، واب وقد أخرج هذا احلديث بتاممه مسلم

 ٍ ِّقة فجعله يف مرتبة صدوق  .  عن درجة الث

    

 

 

 

   

   
 ) .٦/٣٤٦(سري أعالم النُّبالء    )١(

 ) .٥٥(: انظر   )٢(

 .، كتاب النِّكاح ، باب نكاح املتعة )١٤٠٦(، برقم )٢/١٠٢٧(   )٣(
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

َوي) ٤٩ ط َّ ّ الش  (*)احلسن بن منصور البغدادي

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

 ّ طَوي َّ ، الش ّ ُّوية، صـدوق، مـن العـارشة، )١(احلسن بن منصور بن إبراهيم البغدادي ل َ ، ويقال له أبو ع

 ٌ ّ حديث ٌ  له يف البخاري  . )٢(، خ واحد

َّان  . )٣(»هـ٢٣٨مات سنة « -:قال ابن حب

ه احلسني مجاعةٌ  َّ ـ)٤(مـن العلـامء وقد سام ً ّ فقـاال ،للخطيـب ا، خالف هبي َّ َّ « -:والـذ ـمه احلسـني إال ِّ ُس  مل ي

د بن خملد العطَّار َّ  . )٥(»حمم

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 ٌ  .فقط  واحدةٌ  رواية

 -:التِّسعةعدد شيوخه يف الكتب 

 ٌ ٌ  شيخ  .فقط  واحد

 -:)٦(أبرز شيوخه

اح  َّ ، )هــ١٩٩ت(، عبـد اهللا بـن نمـري )هــ١٩٨ت(، سـفيان بـن عيينـة )هــ١٩٦ت(وكيـع بـن اجلـر

ّ )هـ٢٠٠ت(عمرو بن اهليثم  ييص ِّ د بن املص َّ اج بن حمم َّ  ).هـ٢٠٦ت(، حج

   
ِّقات :  انظر ترمجته(*)    اجم )٦/٣٢٦(، هتذيب الكامل )٢/٤٧٩(، التَّعديل والتَّجريح )٧/٤٣٠(، تاريخ بغداد )٨/١٩١(الث َّ ، الـرت

اقطة من إكامل مغلطاي  َّ  ) . ٢/٢٧٨(، هتذيب التَّهذيب )١٢٣(الس

وي)   ١( َ ط َّ اء املهملة  –  :الش َّ ني املعجمة والط ِّ ِّياب املجلوبة منهـا، -بفتح الش ً إىل شطا من أرض مرص، أو إىل الث األنسـاب : انظـر  ، نسبة

)٣/٤٢٨. ( 

 ) .١/٣٦١(، وانظر نزهة األلباب )١/٣٣٠(، الكاشف ١٢٣٠برقم ) ١٦٠(تقريب التَّهذيب )   ٢(

َّقات )   ٣(  ) .٨/١٨٦(الث

 ) .٢/٢٧٨(هتذيب التَّهذيب : انظر)   ٤(

 ) .١٩/١١٨( ، تاريخ اإلسالم )٧/٤٣٠( تاريخ بغداد )   ٥(

 ) .٦/١٣٠(هتذيب الكامل )   ٦(
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

 -:)١(أبرز تالمذته

 ّ نيا )هـ٢٥٦ت(البخاري ُّ ّ )هـ٢٨٢ت(، أبو بكر بن أيب الد ـرييف َّ د بـن أمحـد الص َّ ، )هــ٣١٢ت(، حمم
اج  َّ َّ د بن إسحاق الرس َّ د بن خملد العطَّار )هـ٣١٣ت(حمم َّ  ) .هـ٣٠٧ت(، حمم

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

َّان  - ١  . )٢()ذكره يف ثقاته( - ) :هـ٣٥٤ت(ابن حب
٢ -  ّ ارقطني َّ  . )٣(»ثقة« - :فيه) ٣٨٥ت(قال الد
ّ ق - ٣  . )٤(»ثقة« -:فيه) هـ٤٦٣ت(ال اخلطيب البغدادي

 ً اوي: ثالثا َّ  - :دراسة أقوال النُّقاد يف الر

ً ا ــان  حلســن بــن منصــور مل نجــد فيــه أقــواال َّ َّقــه ابــن حب مني، فوث ِّ ــة املتقــد َّ ٌ  –لألئم  ،-)٥(وهــو متســاهل
ارقطني  َّ ٌ  –والد َّقه -)٦(اانً أحي وهو متساهل  .، وتبعهم اخلطيب فوث

َّق هؤالء أم ال؟وهو من  مة هل يوث ِّ راسة يف املقد ِّ  . )٧(املقلِّني، وقد سبق يف الد
ّ يف موضعٍ  ٍ  وحديثه عند البخاري  خرج رسول اهللا « -:قال من حديث أيب جحيفة  ،)٨(واحد

َّ الظُّهر ركعتني َّ صىل أ ثم َّ  .احلديث » ..باهلاجرة إىل البطحاء فتوض

 -:اخلالصة: رابعاً 

ٌ احلسن بن منصور  مني، ورواياته قليلةٌ  ا، فلم نجد له توثيقً صدوق ِّ اجحمن املتقد َّ ط يف شأنه هو الر ُّ  .واهللا أعلم ، ، فالتَّوس
 

   
ابق )   ١( َّ  .املصدر الس

 ) .حسني(باسم ) ٨/١٩١)   (٢(

)٣   ( ّ لمي ُّ  ) .١٥٨(سؤاالت الس

ً باسم ) احلسني(باسم ) ٨/١١١)   (٤(  ) .٧/٣٤٠) (احلسن(، وترجم له أيضا

 ) .٢/٧٢٦(النُّكت : انظر)   ٥(

 ) .٨٣(املوقظة )   ٦(

 ) .٥٥(: انظر)   ٧(

ّ )٣٣٦٠(برقم ) ٣/١٣٠٤(   )٨(  . ، كتاب املناقب، باب صفة النَّبي
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

٥٠ ( ّ ي زِّ ُّ  (*)احلسن بن حييى الر

 ً اوي: أوال َّ    - :التَّعريف بالر

 ّ ي ِّ ز ُّ اي  -احلسن بن حييى بن هشام الر َّ اء، وتشديد الز َّ ، صدوق  -بضم الر ّ ّ البرصي أبو عيل

 . )١(د ،صاحب حديث، من احلادية عرشة

 ّ ي ِّ ز ُّ ز، والر ُّ ّ منسوب إىل طبخ الر ي ِّ ز ُّ ّ   والر ُ  واألرزي ٌّ ألنه ي ٌّ  قال له أرز  .  )٢(ورز

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .روايتان اثنتان 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .شيخان اثنان 

 -:)٣(أبرز شيوخه

 ّ نافيس ّ )هـ٢٠٩ت(يعىل بن عبيد الطَّ ّ )هـ٢١٣ت(، خالد بن خملد القطواين ـيباين َّ ، حييى بن محَّاد الش

َّة بن بسطام)هـ٢٢٤ت(، سليامن بن حرب )هـ٢١٥ت(  ) هـ٢٣١ت(، أمي

 - :)٤(أبرز تالمذته

ار )هـ٢٧٥ت(أبو داود  َّ ّ )هـ٢٩٢ت(، أمحد بن عمرو البز وياين ُّ د بن هارون الر َّ ، )هـ٣٠٧ت(، حمم

 ّ د بن صاعد )هـ٣١٠ت(أمحد بن حييى التُّسرتي َّ  ) .هـ٣١٨ت(، حييى بن حمم
   

ِّقات : انظر ترمجته(*)    اجم  ،)٢/٢٧٩(، ميزان االعتدال )٦/٣٣٦(، هتذيب الكامل )١٠٣(، املعجم املشتمل )٨/١٨٠(الث َّ الرت

اقطة من إكامل هتذيب الكامل  َّ  ) .٢/٢٨١(، هتذيب التَّهذيب )١٢٦(الس

 ) .١/٣٣٠(، الكاشف )١٢٩٢(برقم ) ١٦٤(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .١/١١١(األنساب : انظر)   ٢(

 ) .٦/١٣٧(هتذيب الكامل )   ٣(

ابق )   ٤( َّ  .املصدر الس



 

    
٢٧٦ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

َّان  - ١  .)١(»مستقيم احلديث، كان صاحب حديث« -:، وقال)ذكره يف ثقاته( - ):هـ٣٥٤ت(ابن حب

٢ -  ّ ارقطني َّ  . )٢(»ثقة« -:فيه) هـ٣٨٥ت (قال الد

٣ -  ّ يفيني َّ د الرص َّ  . )٤(»اوكان حافظً « -:فيه )٣()هـ٦٤١ت(قال إبراهيم بن حمم

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

 ّ زي ُّ َّ  مل نجـد للحســن بـن حييــى الـر ــان إال َّ ٌ  – توثيــق ابـن حب ّ  ،-وهـو متســاهل ارقطني َّ وهــو  –والـد

 ٌ  .  - )٥(اأحيانً  متساهل

ّ باحلافظ   ٌ  –ووصفه الرصيفيني ر ِّ  . -وهو متأخ

َّان قـال ٌ  ،»مسـتقيم احلـديث« -:-وابن حب ـة، قالـه  فهـذا توثيـق َّ ئم َ ّ عـن توثيـق غـريه مـن األ ال يقـل

 ّ ِّمي  . )٦(املعل

ة مواضـع وأخرج له أبو نعيم يف مستخرجه عىل مسـلمٍ   َّ ّ )٧(يف عـد اري َّ  ، ومنهـا حـديث متـيم الـد

ين النَّصيحة« -:امرفوعً  ِّ ٌ )٨(»الد  . )٩(منه له ، وهذا توثيق

   
ه املرتجم يف املطبوع م)   ١( َّ ِّقات لعل ، ميزان االعتدال )٦/٣٣٨(، وانظر هتذيب الكامل )مستقيم احلديث(، دون قوله )٨/١٨٠(ن الث

 ) .٢/٢٨١(، هتذيب التَّهذيب )٢/٢٧٢(

)٢    ( ّ لمي ُّ  .، وانظر حاشية املحققني فيها )١٥٨( سؤاالت الس

، ولد سنة )   ٣( ّ يفيني َّ ّ الرص د بن األزهر العراقي َّ ّ )هـ٥٨١(إبراهيم بن حمم ً صاحلاً « -:، قال املنذري ّ »كان ثقة حافظا هبي َّ  - :، وقال الذ

 .نقل عنه ابن حجر يف مواضع من هتذيبه  ،»احلافظ املتقن«

اظ : انظر ترمجته             َّ َّات )٢٣/٨٩(، سري أعالم النُّبالء )٤/١٤٣٣(تذكرة احلف  ) . ٦/٩١(، الوايف بالوفي

اقطة من إكامل هتذيب الكامل ، ويف ا)٢/٢٨١(هتذيب التَّهذيب )   ٤( َّ اجم الس َّ ّ ) ١٢٦(لرت يفيني َّ ً حافظاً « - :قال الرص  .» كان صدوقا

 . )٨٣(املوقظة )   ٥(

 ) .١/٤٣٧(التَّنكيل )   ٦(

ين النَّصيحة    )٧( ِّ الة، باب التَّعجيل )٤/٦٧(، كتاب النِّكاح، باب فتنة النِّساء )١/١٤٣(كتاب اإليامن، باب الد َّ إىل اجلمعة ، كتاب الص

)٢/٤٤٨ . ( 

ين النَّصيحة )٥٥(برقم ) ١/٧٤(أخرجه مسلم يف صحيحه    )٨( ِّ َّ الد  .، كتاب اإليامن، باب بيان أن

 ) .١/٣٢١(النُّكت : انظر   )٩(
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 َّ ٍ وقد روى عنه أبو داود، وهو ال يروي إال  . )١( عنده  عن ثقة

اوي َّ ّ يف الر هبي َّ   -:أقوال احلافظ الذ

 .)٢( »ثقة« -:الكاشف - ١

 .)٣( »احافظً  وكان ثقةً « -:تاريخ اإلسالم - ٢

ٌ « -:ميزان االعتدال - ٣  .)٤( »صادق حافظ

 ٌ ر ِّ  . وامليزان متأخ

 ً ِّق من ملوابن حجر غالب مني اجيد له توثيقً  ا ال يوث ِّ  .)٥( عند املتقد

 -:اخلالصة: رابعاً 

 ٌ ّ صدوق زي َّ َّ احلسن بن حييى الر ، وابن حجر عىل أن ّ هبي َّ  .، وهو كام قاال اتفق احلافظان الذ

 

 

 

 

   

   
اية )١٢/١٣٨(هتذيب الكامل   ) ١( َّ  ) .٢/٢٩٧(، هتذيب التَّهذيب )١/١٩٩(، نصب الر

)١/٣٣٠(   )٢. ( 

)١٨/٢٣٦(   )٣. ( 

)٢/٢٧٩(   )٤. ( 

 ) .١١٠(: انظر  ) ٥(
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٥١ ( ّ مي َ ل ُّ  (*)احلسني بن احلسن بن حرب الس

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

، أبو عبد  ّ َمي ل ُّ ، نزيل مكّ احلسني بن حرب الس ّ  . )١(ت ق) ٢٤٦ت(ة ، صدوق، اهللا املروزي

ُّ بصـاحب ابـن املبـارك، و هبي َّ ـ)٢( »مجـع وصـنَّف« -:قـالوصفه الـذ ً ـمـات يف عُ « -:ا، وقـال أيض ْ  رش

هد ألمحد ُّ  . )٣(»التِّسعني، وهو راوي كتاب الز

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .إحدى عرشة رواية 

 -:التِّسعةعدد شيوخه يف الكتب 

 .ة شيوخ ستَّ 

 -:)٤(أبرز شيوخه

، )هــ١٨٧ت(، معتمـر بـن سـليامن )هــ١٨٢ت(، يزيـد بـن زريـع )هــ١٨١ت(عبد اهللا بن املبارك    

ير  َّ د بن خازم الرض َّ محن بن مهدي )هـ١٩٤ت(حمم َّ  ) هـ١٩٨ت(، عبد الر

 -:)٥(أبرز تالمذته

ّ بن خملد )هـ٢٧٣ت(ابن ماجه ّ )هـ٢٧٦ت(، بقي مذي ِّ ، أمحـد بـن عمـرو بـن أيب )هـ٢٧٩ت( ، الرت

د بن صاعد )هـ٢٨٧ت(عاصم النَّبيل  َّ  ) .هـ٣١٨ت(، حييى بن حمم

   
ِّقات )٣/٤٩(اجلرح والتَّعديل : انظر ترمجته(*)    اجم )١٢/١٩٠(، سري أعالم النُّبالء )٦/٣٦١(، هتذيب الكامل )٨/١٩٠(، الث َّ ، الرت

اقطة من إكامل هتذيب الكامل  َّ  ) .٢/٢٨٩(، هتذيب التَّهذيب )١٣٦( الس

 ) .١/٣٣٢(، الكاشف )١٣١٥(برقم ) ١٦٤(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .١٢/١٩٠(سري أعالم النُّبالء )   ٢(

)١٢/١٩١)   (٣. ( 

 ) .٦/٣٦١(هتذيب الكامل )   ٤(

ابق)   ٥( َّ  . املصدر الس
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 ً اوي: ثانيا َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

١ -  ّ ازي َّ  . )١(»صدوق« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر

 . )٢(»ثقة« - فيه) هـ٣٥٣ت(قال مسلمة بن قاسم  - ٢

َّان  - ٣  . )٣()ذكره يف ثقاته( - :) هـ٣٥٤ت(ابن حب

٤ -  ّ ٍ ( -):هـ٨٤٠ت(البوصريي ح إسناد حديث َّ ّ  صح  . )٤()فيه احلسني بن احلسن املروزي

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

َّالثـة مـن »صدوق« -:قال أبو حاتم َّفظـة يف املرتبـة الث الح جعال هذه الل َّ ، وابن أيب حاتم، وابن الص

 ُ ُ مراتب التَّعديل أي ي َّ )٥(نظر فيهكتب حديث أهلها، وي هـل هـي لالعتبـار أم  ،، بحسـب القـرائن يتبـني

 ٌ د ِّ  . لالحتجاج؟، وأبو حاتم متشد

َّان، ومسلمة بن قاسم  َّقه ابن حب ّ يف  -)٦(ومها متساهالن –ووث ح إسـناد حديثـه البوصـريي َّ ، وصـح

 ٌ جاجة كام سبق، فهو توثيق ُّ ٌّ  مصباح الز  . ضمني

ـ حديث أنس  ،مستدركه وأخرج له احلاكم يف ً ـ«  -:امرفوع َّ ٍ لبيـك بحج ٍ  ة ـ وعمـرة ً فهـذا  ،)٧(»امع

 ٌ  . )٨(منه له توثيق

 َّ ّ بن خملد، وهو ال يروي إال ٍ وروى عنه بقي  .  )٩(عنده  عن ثقة
   

 ) . ٦/٣٦٣(، هتذيب الكامل )٣/٤٩(اجلرح والتَّعديل    )١(

اقطة من إكامل هتذيب الكامل )   ٢( َّ اجم الس َّ  ) .٢/٢٨٩(يب التَّهذيب ، هتذ)١٣٧(الرت

)٨/١٩٠)   (٣. ( 

جاجة )   ٤( ُّ  ) .٤/١٠٠(مصباح الز

 ) .١٢٤(، علوم احلديث ) ٢/٣٧(اجلرح والتَّعديل : انظر)   ٥(

ّ منهج اإلم :انظر يف تساهل مسلمة)   ٦( محن النَّسائي َّ ّ سعد لام أيب عبد الر كتور قاسم عيل ُّ  ) .١٦٣، ١/٩٨(لد

جاه« -:، وقال)١/٦٤٥)   (٧( ِّ يخني ومل خير َّ ّ يف سننه »صحيح عىل رشط الش ارقطني َّ د ) ٢/٢٨٨(، وأخرجه الد َّ من طريق حييى بن حمم

ّ به مثله، وأخرجه ابن أيب شيبة يف مصنَّفه  ) ٣/١٨٣(، وأمحد يف مسنده )٣/٢٨٩(بن صاعد عن احلسني بن احلسن املروزي

ّ يف األوسط )١٢٩٢١(برقم  رباين َّ يخان بمعناه  هم من طرق عن أنس ، مجيع)٣/٣٢٠(، والط َّ به مثله، واحلديث أخرجه  الش

ّ  يف صحيحيهام عن أنس َ مسلم )١٤٧٣(برقم ) ٢/٥٦١(، البخاري وت باإلهالل، و َّ ، كتاب اخلج، باب رفع الص

 .، كتاب احلج، باب اإلفراد والقران باحلج والعمرة )١٢٣٢(برقم ) ٢/٩٠٥(

 ) .٥/٤١٤(لسان امليزان : انظر)   ٨(

 ) .١/١٩(هتذيب التَّهذيب    )٩(
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اوي َّ ّ يف الر هبي َّ   -:أقوال احلافظ الذ

 . )١(»ثقة« -:الكاشف - ١

ادق« -:سري أعالم النُّبالء - ٢ َّ  . )٢(»احلافظ الص

 ٌ ر ِّ ري متأخ ِّ  . والس

اوي َّ   -:أقوال احلافظ ابن حجر يف الر

 . )٣(»صدوق« -:تقريب التَّهذيب - ١

ٍ له( -:فتح الباري - ٢ ح إسناد حديث َّ ٌ )٤()صح ٌّ  ، وهذا توثيق  .  ضمني

  ٌ ر ِّ  . والفتح متأخ

 ً ـةً  ،يف تقريبه» صدوق« -:ما خيتار قول أيب حاتم اوابن حجر كثري َّ ـ خاص ً مـن  اإن مل جيـد لـه معارض

مة ِّ مني، وقد سبق بيان ذلك يف املقد ِّ  . )٥(أقوال املتقد

 -:اخلالصة: رابعاً 

د بني كونه ثقةً  ِّ ّ مرتد لمي ُّ ٍ اأو صدوقً  احلسني بن احلسن الس ُّ له يف مرتبة صدوق هبي َّ يف  ، وجعل الذ

ح القول بذلك ِّ ري يرج ِّ  .واهللا أعلم  ،الس

 

   

   
)١/٣٣٢(   )١. ( 

)١٢/١٩٠(    )٢. ( 

 ) . ١٣١٥(برقم ) ١٦٤(   )٣(

)١٠/٤٨٣(   )٤. ( 

  ) .٩٨ ( :انظر   )٥(
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٥٢ ( ّ  (*)احلسني بن سلمة بن أيب كبشة البرصي

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

ـدة ومعجمـة  -احلسني بن سلمة بن إسـامعيل بـن يزيـد بـن أيب كبشـة  َّ ـان -بموح َّ ّ الطَّح ، )١(األزدي

، صدوق، من التَّاسعة، ت ق ّ  . )٢(البرصي

 ّ ّ قال املز ً من سنة « -:ي  . )٣(»هـ٢٥٠مات قريبا
َّان انً « -:قال ابن حب َّ  . )٤(»بالبرصة اوكان طح

 -:رواياته يف الكتب التِّسعةعدد 

 .ثالث روايات 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .ثالثة شيوخ 

  -:)٥(أبرز شيوخه

محن بن مهدي  َّ ْم بـن قتيبـة )هـ١٩٨ت(عبد الر ل َ ّ )هــ٢٠٠ت(، س ـدويس َّ ، يوسـف بـن يعقـوب الس
ّ )هـ٢٠١ت( ياليس  ) .هـ٢٠٥ت(، روح بن عبادة )هـ٢٠٣ت(، سليامن بن داود الطَّ

 -:)٦(رز تالمذتهأب

ّ )هـ٢٧٣ت(ابن ماجه مذي ِّ ـد )هــ٢٨٧ت(، أمحد بن عمرو بـن أيب عاصـم )هـ٢٧٩ت(، الرت َّ ، حمم
د بن صاعد)هـ ٣١١ت(بن إسحاق بن خزيمة  َّ  ) .هـ٣١٨ت(، حييى بن حمم

   
ِّقات )٣/٥٤(اجلرح والتَّعديل : انظر ترمجته(*)    اجم )١٨/٢٣٨(، تاريخ اإلسالم )٦/٣٨٠(، هتذيب الكامل )٨/١٩٠( ، الث َّ ، الـرت

اقطة من إكامل هتذيب الكامل  َّ  ) .٢/٢٩٤(، هتذيب التَّهذيب )١٤٨(الس

َّحان)   ١( ، انظر: الط َّ حى، والذي يطحن احلب َّ  ) .٤/٥١(األنساب : هو صاحب الر

 ) .١/٣٣٣(، الكاشف )١٣٢٣(برقم ) ١٦٦(تقريب التَّهذيب : انظر)   ٢(

 ) .٦/٣٨١(هتذيب الكامل )   ٣(

ِّقات )   ٤(  . )٨/١٩٠( الث

 ) .٦/١٨٠(هتذيب الكامل )   ٥(

ابق    )٦( َّ  .املصدر الس
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اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  - :أقوال أئم

لني )أ ِّ  -:أقوال املعد

١ -  ّ ازي َّ  . )١(»صدوق« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر

َّان  - ٢  . )٢()ذكره يف ثقاته( - ) :هـ٣٥٤ت(ابن حب
٣ -  ّ ارقطني َّ  . )٣(»ثقة« - :فيه) هـ٣٨٥ت(قال الد

فني )ب ِّ  -:أقوال املضع
  ّ  . )٤(»ضعيف« - :فيه) هـ٨٠٧ت(قال اهليثمي

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

َّ قول أيب حاتم َّالثة من مراتب التَّعديل عند ابن أيب حاتم، وابن يف » صدوق« - :سبق أن املرتبة الث

 ٌ د ِّ الح، وأبو حاتم متشد َّ  .  )٥(الص

ان  َّ َّق احلسني بن سلمة ابن حب ٌ  –وقد وث ارقطني  ،- وهو متساهل َّ ٌ  –والد  ،-)٦(اأحيانً  وهو متساهل

ّ حدي مذي ِّ ُّ يف مستخرجه عىل الرت رحم « -:اعنهام مرفوعً ث ابن عمر ريض اهللا وأخرج له الطُّويس

 ً ً اهللا عبد َّ قبل العرص أربع ً صىل  . )٨(عنده فهو ثقةٌ  ،)٧(»اا أو امرأ
   

 ) . ٦/٣٨١(، هتذيب الكامل )٣/٥٤(اجلرح والتَّعديل    )١(

)٨/١٩٠(   )٢. (   

 ) . ٢/٢٩٤(، هتذيب التَّهذيب )٢/٣٢٨(، تذهيب هتذيب الكامل )٦/٣٨١(هتذيب الكامل    )٣(

وائد    )٤( َّ  ) .٦/١٣(جممع الز

اري )١٣/٨١(، سري أعالم النُّبالء )٢٤/٣٤٩(جمموع الفتاوى : انظر   )٥( َّ  ) .٤٦١(، هدي الس

 ) .٨٣(املوقظة    )٦(

الة ، باب ما جاء يف األربع قبل العرص    )٧( َّ  ) .٢/٣٨٦(خمترص األحكام، كتاب الص

 ) .١٢٧١(برقم ) ٢/٢٣(، وأبو داود )٥٩٨٠(برقم ) ٢/١١٧(واحلديث أخرجه أمحد يف مسنده  

  ّ مذي َّ الة قبل العرص، والرت َّ الة، باب الص َّ َّ  ، ) ٤٣٠(برقم ) ٢/٢٩٥(كتاب الص  .الة، باب ما جاء يف األربع قبل العرص أبواب الص

َّان )٢/٢٠٦(وابن خزيمة   د بن مسلم بن مهران  يف صحيحيهام) ٦/٢٠٦(، وابن حب َّ ّ عن حمم ياليس َّ مجيعهم من طريق أيب داود الط

ه عن ابن عمر ريض اهللا عنهام به، قال ابن حجر يف تلخيص احلبري  ِّ د بن مسلم بن مهران وفيه مقال« -):٢/١٢(عن جد َّ ، »وفيه حمم

ن يف البدر امل ِّ نه ابن امللق َّ ، واحلديث حس ّ َّان، وابن عدي قه ابن حب َّ َّان يف بيان الوهم )٤/٢٨٧(نري لكن وث فه أبو احلسن بن القط َّ ، وضع

ر  )٥/٧٠٢( َّ ى أبو زرعة رواته« -):١/٢٢٤(، وقال ابن عبد اهلادي يف املحر َّ  .» وه

، انظر مشكاة املصابيح    ّ نه األلباين َّ هيب )١١٧٠(رقم ) ١/٣٦٧(واحلديث حس َّ غيب والرت َّ  ) .٥٨٨( رقم )  ١/٣٨٢(، صحيح الرت

 ) .١/٣٢١(النُّكت : انظر   )٨(
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 ّ فهوأبعد اهليثمي َّ وائد يف ، فضع َّ ٌ )١(جممع الز ٍ  ، ومل يسبقه أحد ر ِّ ، يف ذلك، وإذا جاء اجلرح من متأخ

 َّ تأنَّى حتى يتبني ُ مني، ي ِّ ة املتقد َّ ئم َ رحوعارض توثيق األ ْ َ اوي مطلقً   وجهه بام جي َّ  . )٢(االر

 ّ ارقطني َّ ــلمة إســنادها، وأرســلها غــريه، قــال الــد ــد وردت روايــة وصــل احلســني بــن س  -:وق

 . )٣(»واملحفوظ املرسل«

 ٌ ٌ خاص ٍ  فهذا جرح عف مطلقً بعينها، ال يلزم منه احل يف رواية َّ اوي بالض َّ قه كم عىل الر َّ ا، بل وث

ّ مطلقً  ارقطني َّ واية ، ومل يلتفت إىل ومهه يف هاالد ِّ  .ذه الر

ً  )١٨٠(يف  )صدوق(وابن حجر وافق أبا حاتم يف لفظة   . )٤(من تقريبه اموضع

 ُّ هبي َّ َّقه الذ ا الووث ً ّ تبع ارقطني َّ ان، والد َّ  .بن حب

 - :اخلالصة: رابعاً 

 ٌ َّ احلسني بن سلمة صدوق اجح أن َّ َّ الر َّق إال ٍ ، فهو مل يوث ٌ   من املتساهلني، وومهه يف حديث  هلا أثر

ة رواياته َّ َّ  ،بجانب قل  .فقط يف الكتب التِّسعة، واهللا أعلم  واحدةً   روايةً إذ مل نجد له إال

 

 

   

   
)٦/١٣(   )١. ( 

كتور عبد العزيز عبد اللطيف رمحه اهللا : انظر   )٢( ُّ  ) .٧٩(ضوابط  اجلرح والتَّعديل لشيخنا الد

ري، باب ما جاء يف أخذ اجلزية من املجوس : انظر   )٣( ِّ ، أبواب الس ّ مذي ِّ ّ )٤/١٤(سنن الرت مذي ِّ ، )٢٦٢( ، الكبري )١/٢٦٢(، علل الرت

اوي  َّ اية )٢/١٢٧(اجلامع ألخالق الر َّ  ) .٣/١٤٧(، نصب الر

  ) .٩٨(: انظر   )٤(
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٥٣ ( ّ ائي َ د ُّ  (*)احلسني بن عيل بن يزيد الص

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

 ّ ائي َ د ُّ ليم الص ُ ال  -احلسني بن عيل بن يزيد بن س َّ ِّ املهملة وختفيف الد  أو ٢٤٦ت(صدوق،  - بضم

 . )١(ت س) هـ٢٤٨

ان َّ  . )٢(»وصداء من اليمن« - :قال ابن حب

اعر  َّ اج بن الش َّ  .)٣(»هو من األبدال« -:يمدحه و يقول) هـ٢٥٩ت(وكان حج

ُّ يف الكاشف هبي َّ  . )٤(»من األولياء ثقةٌ « -:لذا قال الذ
 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .فقط  واحدةٌ  روايةٌ 
 -:التِّسعةعدد شيوخه يف الكتب 

 ٌ ٌ  شيخ  .فقط  واحد
 -:)٥(أبرز شيوخه

 ّ ّ )هــ١٨٣ت(الوليد بن القاسم اهلمداين ّ اجلعفـي ـد بـن عبيـد )هــ٢٠٣ت(، احلسـني بـن عـيل َّ ، حمم
 ّ نافيس ّ )هـ٢٠٤ت(الطَّ  ) .هـ٢٣٣ت(، حييى بن معني )هـ٢٠٥ت(، يعقوب بن إسحاق احلرضمي

 -:)٦(أبرز تالمذته

  ّ مذي ِّ ، عبـد اهللا بـن أمحـد بـن حنبـل )هــ٢٨٧ت(، أمحد بن عمـرو بـن أيب عاصـم )هـ٢٧٩ت(الرت
ّ )هـ٢٩٠ت( د بن صاعد)هـ٣٠٣ت(، النَّسائي َّ  ) .هـ٣١٨ت(، حييى بن حمم
   

ِّقــات )٣/٥٦(اجلــرح والتَّعـديل : انظـر ترمجتـه(*)    ، هتـذيب الكــامل )٣/٥٢٧(، األنســاب )٨/٦٨(، تـاريخ بغـداد )٨/١٨٨(، الث

اقطة من إكامل هتذيب ا)١٨/٢٤٤(، تاريخ اإلسالم )٦/٤٥٤( َّ اجم الس َّ  ) .٢/٣٠٩(، هتذيب التَّهذيب )١٦١(لكامل ، الرت

 ) .١/٣٣٤(، الكاشف ) ١٣٣٦(برقم ) ١٦٧(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

ِّقات )   ٢(  ) .٣/٥٢٧(، وانظر األنساب )٨/١٨٨( الث

َّاد، الواحد بدل، «، )٢/٣٠٩(، هتذيب التَّهذيب )٦/٤٥٦(هتذيب الكامل )   ٣( ام مات واألبدال هم األولياء والعب َّ م كل َّ وا بذلك ألهن ُّ م ُ س

ّ  ذكر، و)بدل) (١/١٠٧(، النَّهاية يف غريب احلديث »واحد منهم أبدل بآخر ًا آخر لتسميتهم بذلك فقال ةابن تيمي األبدال « -:سبب

 ) . ٤/٩٧(جمموع الفتاوى » ألهنم أبدال األنبياء وقائمون مقامهم حقيقة

)١/٣٣٤()   ٤( . 

 ) .٦/٤٥٤(هتذيب الكامل )   ٥(

ابق   )٦( َّ  ) .٦/٤٥٥(  املصدر الس
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اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

١ -  ّ  . )١(»ثقة« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال يعقوب بن سفيان الفسوي

ّ قال  - ٢ ازي َّ  . )٢(»شيخ« -:فيه) هـ٢٧٧ت(أبو حاتم الر

٣ -  ّ د األزدي َّ  . )٣(»وكان ثقة« -:فيه) هـ٣٣٤ت(قال أبو زكريا يزيد بن حمم

محن بن خراش  - ٤ َّ  . )٤(»عدل ثقة« -:فيه) هـ٢٨٣ت(قال عبد الر

َّان  - ٥  . )٥()ذكره يف ثقاته( - ) :هـ٣٥٤ت(ابن حب

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

ّ ، قـال فيـه أبـو حـاتم  ـدائي ُّ ابعـة مـن »شـيخ« –: احلسني بـن عـيل الص َّ َّفظـة يف املرتبـة الر ، وهـذه الل

الح)٦(مراتب التَّعديل عند ابن أيب حاتم َّ ٌ )٧(، وابن الص يف توجيـه املـراد هبـذه  ، وألهل العلم اجتهـادات

مة ِّ َّفظة عند أيب حاتم وغريه، سبقت دراستها يف املقد  . )٨(الل

اوي بحسب القرائن  كون مرتبةً فقد ت َّ َّة حديث الر  .من مراتب التَّعديل، وقد يكون املراد هبا قل

َّان ، وقبله ابن خـراش، وأخـرج لـه أبـو نعـيم يف  ّ وابن حب َّقه الفسوي ّ وث دائي ُّ واحلسني بن عيل الص

ـه   قال رسـول اهللا : قال حديث أيب هريرة  )٩(مسنده ِّ َّ : قـل«لعم أشـهد لـك هبـا يـوم  اهللا ال إلـه إال

ٌ » القيامة ، صـدوق ّ ّ هو الوليد بن القاسم اهلمـداين دائي َّ ّ الص  ،)١٠(خيطـئ احلديث، وشيخ احلسني بن عيل

حيح  َّ َّة رجال الص  .والبقي

   
ول    )١( ُّ ، ومل تذكر املصادر األخرى هذا القول )٣/٣٣٩(هناية الس ّ  .، ومل أجده يف املعرفة والتَّاريخ للفسوي

 ) . ٣/٥٦(اجلرح والتَّعديل    )٢(

 ) .٢/٥٣(تاريخ املوصل    )٣(

ابق    )٤( َّ  .املصدر الس

)٨/١٨٨(   )٥. ( 

 ) .٢/٣٧(جلرح والتَّعديل ا   )٦(

 ) .١٢٤(علوم احلديث    )٧(

 ) .٤١: (انظر   )٨(

)١/١١٩(   )٩. ( 

 ) .٧٤٤٧(برقم ) ٥٨٣(تقريب التَّهذيب    )١٠(
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 .بتاممه  عن أيب هريرة  )١(واحلديث أخرجه مسلم

 َّ ّ وهو ال يروي إال ٍ وقد روى عنه النَّسائي َّ  وعبد اهللا بن أمحد بن ،)٢( عن ثقة  حنبل وهو ال يروي إال

 ً ِّقات غالب  . )٣(اعن الث

َّ أبا حاتم أراد بلفظة  اجح أن َّ ابعة من مرات )شيخ(فالر َّ اوي يف املرتبة الر َّ َّ الر ة أن َّ ب التَّعديل مع قل

 ً َّ احديثه أيض مني إال ِّ ِّقه من املتقد ّ ، إذ مل يوث  . الفسوي

اوي َّ ّ يف الر هبي َّ   - :أقوال احلافظ الذ

 . )٤(»ثقة«: الكاشف - ١

٢ -  ُّ ً «: يوخمعجم الش  . )٥(»اما علمت به بأس

 ٌ ر ِّ يوخ متأخ ُّ ٍ )هـ٧٢٧(إذ فرغ منه سنة  ،ومعجم الش آخرها  ،رئ عليهوقُ  ،، وأدخل عليه إضافات

 . )٦()هـ٧٤٥(يف سنة 

 - :اخلالصة: رابعاً 

 ٌ ّ صدوق دائي ُّ ّ الص َّ احلسني بن عيل اجح أن َّ ّ ، وتوثيق »شيخ« - :، فقول أيب حاتم فيهالر  ، الفسوي

 ٍ َّ مرتبة صدوق ح أن ِّ ان، له يرج َّ ،  وابن حب ّ هبي َّ اوي، وهو ترجيح احلافظني الذ َّ هي األنسب يف شأن الر

 .وابن حجر 

   

   
ليل عىل صحة إسالم من حرضه املوت ما مل يرشع يف النَّزع، وهو الغرغرة )٢٥(برقم ) ١/٥٥(   )١( َّ  .، كتاب اإليامن، باب الد

 ) .٢٢٢(قواعد يف علوم احلديث : انظر   )٢(

 ) .٣٥٥(تعجيل املنفعة : انظر   )٣(

)١/٣٣٤(   )٤. ( 

)١/٣٥٢(   )٥. ( 

َّ ومنهجه يف كتاب تاريخ اإلسالم : انظر   )٦( هبي َّ  ) .٦٠(الذ
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٥٤ ( ّ ائي َّ ران الط ُ  (*)احلسني بن عيسى بن مح

 ً اوي: أوال َّ  - :التَّعريف بالر

ـ  ّ يس َ م ْ و ُ ّ الق ـطامي ْ ِس ّ الب ، أبو عيل ّ ْران الطَّائي ُ ، نزيـل نيسـابور، صـدوق،  )١(احلسني بن بن عيسى بن مح

 . )٢(خ م د س .)هـ٢٤٧ت(صاحب حديث، 
َّة« -:قال احلاكم ة أصحاب العربي َّ ئم َ  . )٣(»كان من أ

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 . تسع عرشة روايةً 

 -:التِّسعةعدد شيوخه يف الكتب 

ً اثن  .ا ا عرش شيخ

 -:)٤(أبرز شيوخه

اح  َّ ــاد بــن أســامة)هـــ١٩٨ت(، ســفيان بــن عيينــة )هـــ١٩٦ت(وكيــع بــن اجلــر ، )هـــ٢٠١ت(، محَّ
َّاع  ب  ) .هـ٢١٩ت(، عبد اهللا بن موسى )هـ٢١٥(إسحاق بن عيسى الطَّ

 - :)٥(أبرز تالمذته

 ّ ــــــ٢٥٦ت(البخـــــاري ــــــ٢٦١ت(، مســـــلم )ه ـــــو داود ) ه ـــــاتم ، )هــــــ٢٧٥ت(، أب ـــــو ح أب

 ّ ازي َّ ّ )هـ٢٧٧ت(الر  ) .هـ٣٠٣ت(، النَّسائي
   

ِّقات )٣/٦٠(، اجلرح والتَّعديل )٢/٣٩٣(التَّاريخ الكبري : انظر ترمجته(*)    ، هتذيب )٢/٤٩٧(التَّعديل والتَّجريح ، )٨/١٨٨(، الث

اقطة من إكامل هتذيب الكامل )١٨/٢٤٥(، تاريخ اإلسالم )٦/٤٦٠(الكامل  َّ اجم الس َّ  . )٢/٣١٢(التَّهذيب  ، هتذيب)١٦٢(، الرت

 .وهي قرب جبل طربستان، وهي اليوم رشق طهران  بلدة يف خراسان فتحت يف عهد عمر : القومس)   ١(

ني املهملة –  :بسطام           ِّ  .وهي بلدة بقومس  - بكرس الباء وسكون الس

 )  .٣/٧٦٩(، معجم أماكن الفتوح )٤٠٤(، بلدان اخلالفة الرشقية )٢/٣٨٩(، فتوح البلدان )١/٤٢١(معجم البلدان : انظر        

 ) .١/٣٣٤(، الكاشف )١٣٤٠(برقم ) ١٦٨(تقريب التَّهذيب : انظر)   ٢(

 ) .٢/٣١٢(، هتذيب التَّهذيب )٦/٤٦٠(هتذيب الكامل )   ٣(

 ) .٦/٤٦١(هتذيب الكامل )   ٤(

ابق    )٥( َّ  .املصدر الس
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اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  - :أقوال أئَم

 . )١(»ثقة« - :فيه) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل  - ١

٢ -  ّ ازي َّ  . )٢(»صدوق« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر

٣ -  ّ  . )٣(»ثقة« -:فيه) هـ٣٠٣ت(قال النَّسائي

َّان  - ٤  . )٤()ذكره يف ثقاته( - :) هـ٣٥٤ت(ابن حب

٥ -  ّ ارقطني َّ  . )٥(»ثقة« - :فيه) هـ٣٨٥ت(قال الد

ثني وثقاهتم«-:فيه) هـ٤٠٥ت(قال أبو عبد اهللا احلاكم  - ٦ ِّ  . )٦(»كان من كبار املحد

٧ -  ّ د اإلدرييس َّ محن بن حمم َّ ً كان عاملً « - :فيه )٧()هـ٤٠٥ت(قال عبد الر  . )٨(»كثري احلديث ا فاضال

ن  - ٨ ِّ  . )٩(»مأمون ثقةٌ « -:فيه) هـ٨٠٤ت(قال ابن امللق

٩ -  ّ  . )١٠(»ثقة« -:فيه) هـ٨٥٥ت( قال بدر الدين العيني

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

ً اجلميع   ً عىل توثيق احلسني بن عيسى توثيق  . اا مطلق

ّ  )ثقة(وكلمة   َّ ، فال تُ معناها املعروف التَّوثيق التَّام ٍ رصف عنه إال ّ  ، بدليل ِّمي     . )١١(قاله املعل
م    )١( َّ ، وابن حجر يف هتذيبيهام هذا القول )٨/١٣١(، تاريخ دمشق )١/٢٥٤(، طبقات احلنابلة )١١٥(بحر الد ّ  .، ومل يذكر املزي

 ) .٦/٤٦٢(، هتذيب الكامل )٣/٦٠(اجلرح والتَّعديل    )٢(

، كتاب احلج، باب تقليد الغنم   )٣( ّ ّ )٥/١٧٤(سنن النَّسائي محن النَّسائي َّ ، )١٠٦(، املعجم املشتمل )٢/٦١٢(، منهج اإلمام أيب عبد الر

 ) .٦/٤٦٢(هتذيب الكامل 

)٨/١٨٨(  )٤. ( 

اقطة من إكامل هتذي   )٥( َّ اجم الس َّ  ) .٢/٣١٢(، هتذيب التَّهذيب )١٦٢(ب الكامل الرت

 ) .٢/٣١٢(، هتذيب التَّهذيب )٦/٤٦٢(هتذيب الكامل    )٦(

قه اخلطيب    )٧( َّ ث سمرقند وصاحب تارخيها، وث ِّ ، حمد ّ ّ اإلسرتاباذي د بن عبد اهللا اإلدرييس َّ د بن حمم َّ محن بن حمم َّ  .أبو سعد، عبد الر

اظ )١٠/٣٠٢(، تاريخ بغداد )٢٦٠(رجان تاريخ ج: انظر ترمجته            َّ  ) .٣/١٠٦٢(، تذكرة احلف

 ) .٢/٣١٢(هتذيب التَّهذيب    )٨(

 ) .٢/٢٨٤(البدر املنري    )٩(

 ) .٣/٤(عمدة القاري    )١٠(

 ) .١/٧٠١(التَّنكيل    )١١(
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 ّ ٌ  –فأمحد، والنَّسائي د ِّ ُّهم  ،– وهو متشد ، كل ّ ن، والعيني ِّ ، واحلاكم، وابن امللق ّ ارقطني َّ َّان، والد وابن حب

 .عىل توثيق احلسني بن عيسى 

ّ يف صحيحه حمتج وأخ ٌ )١(به ارج له البخاري  . )٢(بغريه امقرونً  ، وأخرج له مسلم

 ّ هبي َّ َّقفمن « - :قال الذ وث ُ ا به أو أحدمها، ومل  ي َّ مز فهو ثقةٌ  ،احتج ُ ٌّ وال غ  . )٣(»، حديثه قوي

ّ  اكيف وقد وجدنا توثيقً  ٌ البتَّة، ومل  –وحسبك به  –له من مثل أمحد، والنَّسائي د فيه جرح ِ ر َ ، ومل ي

 َّ ِّقة إال د –» صدوق« - : أبو حاتم فقالينـزله عن درجة الث ِّ َّفظة يف ، وقد قال هذه - )٤(ٌوهو متشد الل

 ٍ ة َّ ئم َ  . )٥(ثقات أ

ً  )١٨٠(يف نحو ) صدوق(وابن حجر وافق أبا حاتم يف لفظة   . )٦(من تقريبه اموضع

 -:اخلالصة: رابعاً 

ّ يف صحيحه  َّ به البخاري ران، وهو قول اجلمهور، وقد احتج ُ اجح توثيق احلسني بن عيسى بن مح َّ  .الر

 

 

   

   
 ) .١٥٧(برقم ) ١/٧٠(كتاب الوضوء، باب الوضوء مرتني مرتني    )١(

طب بالتَّمر كتاب البيوع،    )٢( ُّ ، كتاب صفة القيامة واجلنَّة والنَّار، باب ابتداء اخللق )١٥٤٢(برقم ) ٣/١١٧١(باب حتريم بيع الر

الم  َّ  ) .٢٧٨٩(برقم ) ٤/٢١٤٩(وخلق آدم عليه الس

 ) .٧٩(املوقظة    )٣(

اري )١٣/٨١(، سري أعالم النُّبالء )٢٤/٣٤٩(جمموع الفتاوى : انظر   )٤( َّ  . )٤٦١(، هدي الس

 ) .٣١(: انظر   )٥(

 ).٩٨(: انظر)   ٦(
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ُّوب ) ٥٥ د بن أي َّ ارعاحلسني بن حمم َّ  (*)الذ

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

ارع َّ ُّوب الذ د بن أي َّ ، صدوق،  )١(احلسني بن حمم ّ ّ البرصي دي، أبو عيل ْ ع َّ  . )٢(ت س) هـ٢٤٧ت(الس

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .سبع روايات 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .ة شيوخ ستَّ 

 -:)٣(أبرز شيوخه

ــني بــن نمــري  ّ )هـــ١٨٢ت(، يزيــد بــن زريــع )هـــ١٨١ت(حص ، فضــيل بــن ســليامن النُّمــريي

َّة)هـ١٨٦ت(، خالد بن احلارث )هـ١٨٣ت( لي ُ  ) هـ١٩٣ت(، إسامعيل بن ع

  -:)٤(أبرز تالمذته

 ّ ازي َّ ّ )هـــ٢٧٧ت(أبــو حــاتم الــر مــذي ِّ ار )هـــ٢٧٩ت(، الرت َّ ، )هـــ٢٩٢ت(، أمحــد بــن عمــرو البــز

 ّ ّ ) هـ٣٠٣ت(النَّسائي د بن البغوي َّ  ).هـ٣١٧ت(، عبد اهللا بن حمم

   
ِّقات )٣/٦٤(اجلرح والتَّعديل : انظر ترمجته  (*)  اقطة من )٦/٤٦٩(، هتذيب الكامل )٣/٥(، األنساب )٨/١٩٠(، الث َّ اجم الس َّ ، الرت

 ) .٢/٣١٥(، هتذيب التَّهذيب )١٦٦(إكامل هتذيب الكامل 

ارع   )١( َّ دة  -:الذ َّ ال املشد َّ اء املهملة بعـد األلـف، ويف آخرهـا العـني املهملـة بفتح الذ َّ ِّيـاب -واملنقوطة، والر رع للث َّ ، هـذه النِّسـبة إىل الـذ

 ) .٣/٥(األنساب : واألرض، انظر

 ) .١/٣٣٥(، الكاشف )١٣٤٤(برقم ) ١٦٨(تقريب التَّهذيب : انظر  ) ٢(

 ) .٦/٤٦٩(هتذيب الكامل   ) ٣(

ابق   ) ٤( َّ  ) .٦/٤٧٠(املصدر الس
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اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  - :أقوال أئم

١ -  ّ ازي َّ  . )١(»صدوق« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر

٢ -  ّ  . )٢(»ثقة« -:فيه) هـ٣٠٣ت(قال النَّسائي

ان   - ٣ َّ  . )٣()ذكره يف ثقاته( -) :هـ٣٥٤ت(ابن حب

اويدراسة أقوال : ثالثاً  َّ  -:النُّقاد يف الر

 . » صدوق« -:قال فيه أبو حاتم 

َّفظة عند أيب حاتم َّ لنا املراد من هذه الل ة اآلخرين يتبني َّ ئم َ  . )٤(وبالنَّظر إىل أقوال األ

 ّ َّقه تلميذه النَّسائي ارع وث َّ د الذ َّ َّ احلسني بن حمم ٌ  –فنجد أن د ِّ َّان ،  – )٥(وهو متشد  .وابن حب

 َّ اجح أن َّ ً ) صدوق(لفظة فالر ُ )٦(عند غريه عند أيب حاتم هنا تعادل ثقة ئل أبو حاتم عن ، بل س

حيح، فقال َّ اج صاحب الص َّ  . وهذا بحسب القرائن  )٧(»صدوق« -:اإلمام مسلم بن احلج
 َّ ، وهو ال يروي إال ّ ارع، وروى عنه النَّسائي َّ د الذ َّ ٌ البتَّة يف احلسني بن حمم رد جرح َ ٍ ومل ي ، )٨( عن ثقة

 ُ  .  )٩(حجر أبا حاتم هنا ووافق ابن

 -:اخلالصة: رابعاً 

 ّ قه النَّسائي َّ راع، حيث وث َّ د الذ َّ اجح توثيق احلسني بن حمم َّ ٌ  –الر د ِّ د فيه أبو ،  – وهو متشد َّ وتشد
 .، واهللا أعلم »صدوق« -:حاتم فقال 

 
   

 ) . ٦/٤٧٠٩(، هتذيب الكامل )٣/٦٤(اجلرح والتَّعديل )   ١(

)٢   ( ّ ــائي محن النَّس َّ ــر ــد ال ــام أيب عب ــنهج اإلم ــتمل )٢/٦١٣(م ــم املش ــامل )١٠٧(، املعج ــذيب الك ــذيب )٦/٤٧٠(، هت ــذيب التَّه ، هت

)٢/٣١٥(. 

)٨/١٩٠)   (٣. ( 

 .) ٢٨٦(شفاء العليل بألفاظ وقواعد اجلرح والتَّعديل : انظر)   ٤(

اري )٢/١٧٢(ميزان االعتدال : انظر)   ٥( َّ  ) .٣٨٧(، هدي الس

مة: ، وانظر)١/٣٢٥(التَّنكيل : انظر)   ٦( ِّ راسة يف املقد ِّ    ) .٣٧( الد

 ) .٨/١٨٢(اجلرح والتَّعديل )   ٧(

 ) .٢٢٢(قواعد يف علوم احلديث : انظر)   ٨(

 ) .٩٨(: انظر   )٩(
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د بن شيبة الواسطي) ٥٦ َّ  (*)احلسني بن حمم

 ً اوي: أوال َّ  - :التَّعريف بالر

از، صدوق، من احلادية عرشة َّ ّ ، أبو عبد اهللا البز د بن شيبة الواسطي َّ  . )١(ق .احلسني بن حمم

، ويف التَّهذيبني )٢(بالياء، وكذلك يف تاريخ واسط) شيبة(هكذا يف تقريب التَّهذيب، والكاشف 

 . )٣(- ونبالنُّ –) شنبة(وبقية املصادر واملراجع 

امة يف  َّ د عو َّ يخ حمم َّ ً  - شيبة  - « -:حتقيقه لتقريب التَّهذيبقال الش ال َّ شنبة، : كتبها املصنِّف أو

َّ وضبطها بفتح املعجمة والنُّ دة، ثم َّ بط وطمس نقطة النُّ ون املوح َّ ون، ووضع نقطتني رضب عىل الض

 ٍ ً ) شيبة(فجاءت  لياء  . )٤(»واضحة

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .فقط  واحدةٌ  روايةٌ 

 -:الكتب التِّسعةعدد شيوخه يف 

 ٌ ٌ  شيخ  .فقط  واحد

 -:)٥(أبرز شيوخه

 ّ ، جعفر بن عون )هـ٢٠٦ت(، يزيد بن هارون )هـ٢٠٥ت(يعقوب بن إسحاق احلرضمي

ّ )هـ٢٠٧ت( ار املكي َّ ار العط َّ اق )هـ٢١٢ت(، العالء بن عبد اجلب َّ  .)هـ٢١٦ت(، إسامعيل بن أبان الور
   

ِّقات )٣/٦٥(والتَّعديل اجلرح : انظر ترمجته(*)    ّ )٨/١٨٨(، الث اقطة )٦/٤٧٩(، هتذيب الكامل )٢٢(، سؤاالت الربقاين َّ اجم الس َّ ، الرت

 ) .٢/٣١٨(، هتذيب التَّهذيب )١٧٢(من إكامل هتذيب الكامل 

 ) .١/٣٣٦(، الكاشف )١٣٤٩(برقم ) ١٦٨(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

)٢٣٢( )  ٢. ( 

ِّقات )٣/٦٥(، اجلرح والتَّعديل )٢/٣١٨(، هتذيب التَّهذيب )٦/٣٢٩٧(امل هتذيب الك: انظر)   ٣( ّ )٨/١٨٨(، الث ، سؤاالت الربقاين

 ) .١٩/١٢٢(، تاريخ اإلسالم )٢٢(

 ) .١٦٨(حاشية تقريب التَّهذيب : انظر)   ٤(

 . )٦/٤٧٩( هتذيب الكامل   )٥(
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 -:)١(أبرز تالمذته

ــه  ــن ماج ـــ٢٧٣ت(اب ــا، )ه ّ أبوح ازي َّ ــر ـــ٢٧٧ت(تم ال َّ ، )ه ــني ّ مط ــمي ــداهللا احلرض ــن عب ــد ب َّ حمم

ّ ، )هــ٢٩٢ت(أســلم بــن سـهل الواســطي بحشــل ، ) هــ٢٧٧ت( ازي َّ محن بـن أيب حــاتم الــر َّ عبــد الــر

 ) .هـ٣٢٧ت(

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

١ -  ّ ازي َّ  . )٢(»صدوق« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر

ّ قال  - ٢ ازي َّ  .)٣(»صدوق« -:فيه) هـ٣٢٧ت(ابن أيب حاتم الر

َّان  - ٣  . )٤()ذكره يف ثقاته( -) :هـ٣٥٤ت(ابن حب

٤ -  ّ ارقطني َّ  . )٥(»صالح« -:فيه) هـ٣٨٥ت(قال الد

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

َّالثة من مراتب التَّعديل»صدوق« -:قال فيه أبو حاتم  .ه ابنه يف ذلك ، وتبع)٦(، وهي املرتبة الث

 ّ ارقطني َّ ٌ » صالح« - :وقال الد ابعة من مراتب التَّعديل، أحاديثهم صاحلة َّ  وهي يف املرتبة الر

 . )٧(لالعتبار

 َّ ِّقه إال ٌ ومل يوث ان، وهو متساهل َّ  . )٨( ابن حب

 َّ ج له إال ِّ ً  ابن ماجه حديثً ومل خير َّاس ريض اهللا عنهام  اا واحد ّ ( -:عن ابن عب َّ النَّبي ٍ  أن َّ برجل ر َ  م

   
ابق    )١( َّ  .املصدر الس

 )  . ٦/٤٧٩(  هتذيب الكامل، )٣/٦٥(اجلرح والتَّعديل    )٢(

 ) .٣/٦٥(اجلرح والتَّعديل   )٣(

)٨/١٨٨(   )٤. ( 

)٥(    ّ اقطة من إكامل هتذيب التَّهذيب )٢٢(سؤاالت الربقاين َّ اجم الس َّ  ) .٢/٣١٨(، هتذيب التَّهذيب )١٧٢(، الرت

 ) . ١٢٤(، علوم احلديث )٢/٣٧(اجلرح والتَّعديل : انظر   )٦(

 ) .١/١١٤(، ميزان االعتدال )١٢٤(، علوم احلديث )٢/٣٧(والتَّعديل اجلرح : انظر   )٧(

 ) .٢/٧٢٦(النُّكت : انظر   )٨(
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مسبمكّ  َّ ٌ يف الش  .)١( احلديث...) ة وهو قائم

َّان له  ّ هنا توثيق ابن حب هبي َّ  .وتبع الذ

 -:اخلالصة: رابعاً 

 ٌ ه صدوق َّ ه إن ِّ ّ أعىل ما يقال يف حق د الواسطي َّ َّ احلسني بن حمم اجح أن َّ  .الر

 ُ َّان قال فيه ثقةٌ وال ي ٌ  –، حيث مل نجد له سوى توثيق ابن حب  .  -  وهو متساهل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   
د بن شنبة عـن العـالء بـن )٢١٣٦(برقم ) ١/٦٩٠(كتاب الكفارات، باب من خلط يف نذره طاعة بمعصية    )١( َّ ، عن احلسني بن حمم

وب عن عكرمة عن ابن  ُّ َّاس ريض اهللا عنعبد اجلبار عن وهب عن أي َّ عب د، وأخرجه  هام به، ورجال إسناده ثقات إال َّ احلسني بن حمم

 ّ ، كتاب اإليامن والنُّذور، باب النَّذر فيام ال يملك ويف معصية، عن موسى بن إسامعيل عـن )٦٣٢٦(برقم ) ٦/٢٤٦٥(البخاري

 .وهب بن خالد به مثله 
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٥٧ ( ّ قاين ِ ر ْ ه ِ محن امل َّ  (*)حفص بن عمر بن عبد الر

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

 ّ قـاين ِ ر ْ ه ِ ، أو عمـر امل ّ ازي َّ محن الـر َّ صـدوق، مـن العـارشة ،  -بقـاف  - )١(حفص بن عمر بـن عبـد الـر

 . )٢(س

ّ يف سننه الكربى  . )٣(وحديثه عند النَّسائي

بقة وترجم له  ّ يف الطَّ هبي َّ َّذين تُ  ،من تاريخ اإلسالم) ٢٥(الذ ُّ وهم ال  . )٤()هـ٢٥٩-٢٤١(وا بني وف

 -:)٥(أبرز شيوخه

ــان  ــعيد القطَّ ــ )هـــ١٩٨ت(حييــى بــن س ّ ــليامن بــن داود الطياليس ـــ٢٠٣ت(، س ــن آدم )ه ، حييــى ب
ّ )هـ٢٠٣ت( نعاين َّ زاق الص َّ  .) هـ٢٢٦ت(، إسامعيل بن أيب أويس) هـ٢١١ت(، عبد الر

 -:)٦(أبرز تالمذته

 ّ ازي َّ ّ )هــــ٢٦٤ت(أبـــو زرعـــة الـــر ازي َّ ـــاتم الـــر ـــن )هــــ٢٧٧ت(، أبـــو ح ـــوب ب ُّ ـــد بـــن أي َّ ، حمم
يس ِّ ّ )هـ٢٩٤ت(الرض د بن شعيب األصفهاين َّ ّ )هـ٣٠٠ت(، حمم   .)هـ٣٠٣ت(، النَّسائي

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

١ -  ّ ازي َّ َّ « -:فيه )هـ٢٦٤ت(قال أبو زرعة الر  . )٧(»ا صدوقً صدوق، ما علمتُه إال

   
ِّقات ، ا)٣/١٨٤(اجلرح والتَّعديل : انظر ترمجته(*)    ، هتـذيب الكـامل )١٠٩(، املعجـم املشـتمل )٥/٤١٥(، األنسـاب )٨/٢٠١(لث

اقطة من إكامل هتذيب الكامل )٢/٣٢٩(، ميزان االعتدال )٧/٣٣( َّ اجم الس َّ  ) . ٢/٣٥١(هتذيب التَّهذيب ) ،٢٤١(، الرت

)١   ( ّ اء والقاف املفتوحتني - : املهرقاين َّ ، وقـال ابـن األثـري ، هكذا -بكرس امليم وسكون اهلاء، والر ّ اء« -:ضبطها السمعاين َّ ، »بكرسـ الـر

ي  َّ  .وهي نسبة إىل قرية من قرى الر

باب : انظر           ُّ  ) .٥/٤١٥(، األنساب )٣/٢٧٤(الل

 ) .١/٣٤١(، الكاشف )١٤١٥(برقم ) ١٧٢(تقريب التَّهذيب : انظر)   ٢(

 ) .٦/٣٦٢،  ٥/٨٤: (انظر)   ٣(

)١٨/٢٥١(  )  ٤. ( 

 ) .٧/٣٣(هتذيب الكامل )   ٥(

ابق   )٦( َّ  . املصدر الس

 ) .٧/٣٤(، هتذيب الكامل )٣/١٨٤(اجلرح والتَّعديل    )٧(
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٢ -  ّ ازي َّ  . )١(»صدوق« - :فيه) هـ٢٧٧(قال أبو حاتم الر

٣ -  ّ  . )٢(»ال بأس به« -:فيه) هـ٣٠٣ت(قال النَّسائي

 . )٣(»ثقة« - :فيه) هـ٣٥٣ت(قال مسلمة بن قاسم  - ٤

َّان  - ٥ ُ « - :وقال) ذكره يف ثقاته( - ) :هـ٣٥٤ت(ابن حب ره يف وذك(، )٤(»غربحسن احلديث ي

ٌ  ثقةٌ «  - :، وقال )املجروحني يف ترمجة عبد اهللا بن عبد العزيز ّ  متقن ي َّ  . )٥(»من أهل الر

٦ -  ّ ارقطني َّ  . )٦(»ثقة« - :فيه) هـ٣٨٥ت(قال الد

٧ -  ّ معاين َّ  . )٨(»اوكان صدوقً « -:فيه )٧()هـ٥٦٢ت(قال الس

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

ّ يف مرتبة  َّ حفص بن عمر املهرقاين ، قاله أبو زرعة، وأبو حاتم )صدوق(اجلمهور عىل أن

 ّ ارقطني َّ َّقه مسلمة بن قاسم، والد رين، ووث ِّ َّان، وبعض املتأخ ، وابن حب ّ ان، والنَّسائي َّ ازي َّ ومها  –الر

 .  -  )٩(متساهالن

كتورويرى  ُّ َّ  الد ّ سعد أن ً عند ) ال بأس به(قاسم عيل ّ يستعملها كثري يف شيوخه  االنَّسائي

ِّقات َّ )١٠(الث ِّقني حلفص بن عمر، وقد روى عنه، وهو ال يروي إال ّ من املوث  عن ، وبه يكون النَّسائي

   
ابق    )١( َّ  . املصدر الس

)٢(   ّ محن النَّسائي َّ اقطة من إكامل هتذيب الكامل )٢/٦٣(منهج اإلمام أيب عبد الر َّ اجم الس َّ  ) .٢/٣٥١(، هتذيب التَّهذيب )٢٤١(، الرت

اقطة من إكامل هتذيب الكامل    )٣( َّ اجم الس َّ  ) .٢/٣٥١(، هتذيب التَّهذيب )١٤١(الرت

 ) . صدوق حسن احلديث يغرب( - :، ويف التَّهذيبني ) ٨/٢٠١(   )٤(

)٢/٣٣(   )٥. ( 

 ) .١٠/٢٩٧(العلل الواردة    )٦(

، صاحب   )٧( ّ ّ املروزي معاين َّ د بن منصور الس َّ  . )هـ٥٠٦(التَّصانيف، ولد سنة  أبو سعد، عبد الكريم بن حمم

نن واألسانيد : انظر ترمجته           ُّ اظ )٣٦٧(التَّقييد ملعرفة رواة الس َّ افعية الكربى )٤/١٣١٦(، تذكرة احلف َّ  ) .٧/١٨٠(، طبقات الش

اقطة من إكامل هتذيب الكامل    )٨( َّ اجم الس َّ  .، ومل أجده يف األنساب )٢٤١(الرت

ّ يف اجلرح والتَّعديل  يف تساهل: انظر  )٩( محن النَّسائي َّ ، ويف تساهل )١/٩٨،١٦٣(مسلمة بن قاسم كتاب منهج اإلمام أيب عبد الر

، انظر املوقظة  ً ّ أحيانا ارقطني َّ  ) .٨٣(الد

ّ : انظر   )١٠( محن النَّسائي َّ  ) .٢/٦٣٠(منهج اإلمام أيب عبد الر
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 ٍ دين)١(ثقة ِّ  . )٢(، وهو من املتشد

ان، فالذي َّ ان، وابن حب َّ ازي َّ ّ الر ، وأبو حاتم ّ ة اآلخرين، أبو زرعة َّ ح  وإن نظرنا إىل أقوال األئم َّ يرتج

 َّ ا مرتبةٌ ) ال بأس به( أن َّ ّ هنا عىل أصلها وأهن ٍ  عند النَّسائي ، من مراتب التَّعديل تعادل مرتبة صدوق

ة املعتدلني َّ ّ من األئم ازي َّ  . )٣(وأبو زرعة الر

 ّ هبي َّ ً « - :قال الذ ة ايعجبني كثري َ رب ْ  . )٤(»كالم أيب زرعة يف اجلرح والتَّعديل يبني عليه الورع واملَخ

، ففي ثقاته قالو ّ ان اختلف قوله يف حفص بن عمر املهرقاين َّ ٌ « -:ابن حب حسن احلديث  صدوق

 ُ ٌ « - :، وقال يف املجروحني)٥(»غربي ٌ  ثقة ّ  متقن ّ من أهل الر ٌ  )٦(»ي ر ِّ ِّقات متأخ عن املجروحني، ففي  والث

 ّ ٍ عد ِّقات نجد إحاالت  . )٧(عىل املجروحني ة تراجم من الث

َّ أعرابي : حديث أيب هريرة  مستخرجه عىل مسلمٍ وأخرج له أبو نعيم يف  جاء إىل رسول اهللا  اأن

 َّني عىل عمل إذا عملته دخلت اجلنَّة،«: فقال ل ُ ، اتعبد اهللا ال ترشك به شيئً : قال يا رسول اهللا د

الة َّ  . )٩(عنده احلديث، فهو ثقةٌ  )٨(»..وتقيم الص

ّ له يف العلل ارقطني ّ ا توثيق الد َّ ب فيه إسناد حفص بن  اذكر له حديثً  ، فقد)١٠(أم َّ من إسنادين، وصو

 ٌ َّه توثيق َّقه، فلعل ٌ  عمر ووث ٌّ  مقابل اإلسناد اآلخر، فهو توثيق  .  نسبي

   
 ) .٢٢٢(قواعد يف علوم احلديث : انظر   )١(

اري )٢/١٧٢(ميزان االعتدال : انظر   )٢( َّ  ) .٣٨٧(، هدي الس

 ) .٦٢(، املوقظة )١٥٩(ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتَّعديل    )٣(

 ) .١٣/٨١(سري أعالم النُّبالء    )٤(

)٨/٢٠١(   )٥. ( 

)٢/٣٣(   )٦. ( 

ّ بن الفضـل   )٧( واة (، وانظر كتاب )٦/٤٠٤(، وسفيـان بن حسني )٨/٤٨٩(، وعيسى بن ميمـون )٨/٥١٩: (انظـر ترمجة عدي ُّ الر

ِّقات َّان يف املجروحني وأعادهم يف الث َّذين ترجم هلم ابن حب  ) .ال

ّ عن أيب)١/١٠٧(   )٨( َّان التَّيمي ان عن وهب عن أيب حي َّ َّ  مزرعة عن أيب هريـرة بـه، وهـ ، من طريق حفص بن عمر عن عف  ثقـات إال

، وأخرج مسلم احلديث من طريقهم بتاممه،  ً َّذي يدخل به اجلنَّة )١٤(برقم ) ١/٤٤(حفصا  .، كتاب اإليامن، باب بيان اإليامن ال

 ) .١/٣٢١(النُّكت : انظر   )٩(

)١٠/٢٩٧(   )١٠. ( 
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 -:اخلالصة: رابعاً 

َّ حفص بن  ّ وغريهم، وأن ان، والنَّسائي ّ ازي َّ اجح هو قول اجلمهور، أبو زرعة، وأبو حاتم الر َّ الر

 ٌ ّ صدوق اوي بل، وهم عمر املهرقاين َّ  .تالمذته  األقرب لعرص الر
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 (*)حفص ابن أخي أنس بن مالك) ٥٨

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

ــان  َّ ابعــة، قــال ابـن حب َّ حفــص بـن عبــد اهللا بــن أيب « -:حفـص، ابــن أخـي أنــس، صــدوق، مـن الر

ه، وقال غريه»طلحة ِّ ، فعـىل »أيب طلحـة ابن عمر بـن عبـد اهللا بـن« -:، فعىل هذا هو ابن أخي أنس ألم

 . )١(بخ د س. هذا هو ابن أخي أنس 

َّ اسم أبيه عمر ح ابن حجر يف هتذيبه أن َّ  . )٢(ورج

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .ثامن روايات 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 ٌ ٌ  شيخ  . )٣()هـ٩٣ت( فقط، وهو أنس بن مالك  واحد

  -:)٤(أبرز تالمذته

ر  َّ ّ )هــ١٦٠ت(عكرمة بـن عـام ـندي ِّ محن الس َّ ، خلـف بـن خليفـة )هــ١٧٠ت(، نجـيح بـن عبـد الـر

 .، عامر بن يساف)هـ١٨١ت(

 
   

ِّقات )٣/١٧٧(لتَّعديل ، اجلرح وا)٢/٣٦٠(التَّاريخ الكبري : انظر ترمجته(*)    ، تاريخ اإلسالم )٧/٨٠(، هتذيب الكامل )٤/١٥١(، الث

اقطة من إكامل هتذيب الكـامل )٧/٣٤٥( َّ اجم الس َّ َّطيفـة يف تـاريخ املدينـة )٢/٣٦٢(، هتـذيب التَّهـذيب )٢٦٠(، الرت ، التُّحفـة الل

يفة  َّ  ) .١/٣٠٠(الرش

 ) .١/٣٤٣(الكاشف  ،)١٤٣٦(برقم ) ١٧٤(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

َّطيفة )٢/٣٦٢(هتذيب التَّهذيب )   ٢(  ) .١/٣٠٠(، وانظر التُّحفة الل

 ) .٧/٨٠(هتذيب الكامل )   ٣(

ابق  )   ٤( َّ  .املصدر الس
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اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

١ -  ّ ازي َّ  . )١(»صالح احلديث« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر

َّان  - ٢  . )٢()ذكره يف ثقاته( -) :هـ٣٥٤ت(ابن حب

ارقطن - ٣ َّ ّ قال الد  . )٣(»ثقة« -:فيه) هـ٣٨٥ت(ي

 . )٤(»ثقة« -:فيه) هـ٦٣٦ت(قال ابن خلفون  - ٤

٥ -  ّ  . )٥(»ثقة« -:فيه) هـ٨٠٧ت(قال اهليثمي

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

ابعـة مــن مراتـب التَّعــديل عنـد ابــن أيب » صـالح احلــديث« -:قـال فيــه أبـو حــاتم َّ وهـي املرتبــة الر

َّ )٦(حاتم ُ  )٧(الح، وابن الص  .كتب حديثهم لالعتبار ، ي

ّ و ارقطني َّ َّان، والد َّقه ابن حب ، وأخـرج لـه احلـاكم يف مسـتدركه يف تبعهام ووث ّ ابن خلفون، واهليثمي

ة مواضع َّ ّ )٨(عد هبي َّ َّقه الذ  .، لذا وث

ّ يف سـننه ،)٩(وأخرج له أبو داود يف سننه ، والنَّسـائي ّ محن بن عبيد احللبـي َّ عـن قتيبـة  ،)١٠(عن عبد الر

 كنـت مـع رسـول اهللا « -:قال بن سعيد، كالمها عن خلف بن خليفة عن حفص ابن أخي أنس 

 ً ِّ  – اجالس ٌ يصيل ٌ قائم ُعـي بـه «  :احلديث وفيـه» - يعني ورجل َّـذي إذا د لقـد دعـا اهللا باسـمه العظـيم ال

 ُ ٌ » ئل به أعطىأجاب، وإذا س     .اختلط  وفيه خلف بن خليفة، صدوق
 ) . ٧/٨١(، هتذيب الكامل )٣/١٧٧(اجلرح والتَّعديل )   ١(

)٤/١٥١)   (٢. ( 

)٣   ( ّ  . )٧/٨١(، هتذيب الكامل )٢٧(سؤاالت الربقاين

اقطة من إكامل هتذيب الكامل )   ٤( َّ اجم الس َّ  ) .٢٦٠(الرت

وائد )   ٥( َّ  ) .٩/٤(جممع الز

 ) .٢/٣٧(اجلرح والتَّعديل )   ٦(

 ) .١٢٤(علوم احلديث )   ٧(

 ) .٢/٣٧٨، ١/٦٨٣،٦٧٥،١٨٥: (انظر)   ٨(

عاء )١٤٩٥(برقم ) ٢/٧٩)   (٩( ُّ الة، باب الد َّ  .، كتاب الص

كر )١٣٠٠(م برق) ٣/٥٢)  ( ١٠( ِّ عاء بعد الذ ُّ هو، باب الد َّ  .، كتاب الس
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ــه ــديث أخرج ّ يف  واحل ــاري ــرد) األدب(البخ عاء)١(املف ُّ ــد ّ يف ال ــرباين ــاكم)٢(، والطَّ ــه احل  )٣(، وأخرج

ٌ « -:وقال جاه صحيح ِّ عنده، واحلـديث مـداره عـىل خلـف املـذكور  فهو ثقةٌ  ،»عىل رشط مسلم ومل خير

 .فاإلسناد حسن 

 ٌ آخـر  ، مـن طريـق)٥(، وابـن ماجـه)٤(بمجموع طرقه، فقد أخرجه أمحد يف مسـنده واحلديث صحيح

 . عن أنس 

 ً د ِّ ابعـة، فتوثيـق مثـل هـذا  ،اوأبو حاتم وإن كان متشد َّ فقد جعل حفص بن عمـر هـذا يف املرتبـة الر

َّان رين، أقدمهم ابن حب ِّ َّقه من املتأخ َّ من وث ط يف مثـل هـذا أن  ،يصعب، حيث إن ُّ ارقطني، فالتَّوس َّ والد

 ُ ٌ ي  . قال فيه صدوق

ــحا َّ ّ صــحبته للص هبي َّ ُّ نظــر، وهــل هــذا مــن منهجــه يف فهــل اعتــرب الــذ ً لشــأنه، هــذا حمــل يــة ِّ بة مقو

 .التَّوثيق؟

 -:اخلالصة: رابعاً 

 َّ اجح أن َّ ٍ  الر َّ حفص بن أخي أنس يف مرتبة صدوق َّقه إال َّان، ومل نجد من وث ارقطني  ، ابن حب َّ والد

ازي َّ د أيب حاتم الر ُّ ابعة من مراتب التَّعديل فقال  ،يف مقابل تشد َّ ، »صالح« -:فيهوجعله يف املرتبة الر

ابعة بحسب طبقات ابن حجر يف تقريب  اومل نجد له توثيقً  َّ بقة الر مني، مع كونه من الطَّ ِّ من املتقد

 . التَّهذيب 

 

   

   
عاء عند االستخارة، وكلمة )٢٤٦)   (١( ُّ ليست من عنوان الكتاب، بل هي صفة له لتمييزه عن كتاب األدب يف ) املفرد(، باب الد

 ّ ِّمي ّ يف حتقيقه لكتاب الكنى، وهو اجلزء األخري من التَّ ) هـ١٣٨٦ت(صحيحه، أشار إىل هذا املعل  ) . ٩/٩٧(اريخ الكبري للبخاري

)١/٥٣)   (٢( 

)١/٦٨٣(   )٣. ( 

)٣/١٢٠(   )٤. ( 

عاء، باب اسم اهللا األعظم )٣٨٥٨( برقم ) ٢/١٢٦٨(   )٥( ُّ  .، كتاب الد
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٥٩ ( ّ  (*)احلكم بن ميناء األنصاري

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

يناء  ِ ّ  -احلكم بن م ّة ثـم ّ  بكرس امليم بعدها حتتاني ، صـدوق، مـن أوالد  -نـون ومـد ّ ّ املـدين األنصـاري
َّانية  حابة، من الث َّ  . )١(م صد س ق. الص

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .اثنتا عرشة رواية 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .أربعة شيوخ 

 -:)٢(أبرز شيوخه

مة )هـ٥٧ت(، عائشة ريض اهللا عنها )هـ٥٧ت( أبو هريرة َ ْر َ ، عبـد اهللا )هــ٦٤ت(، املسور بن خم

َّاس ريض اهللا عنهام ا  ) .هـ٧٣ت(، عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهام)هـ٦٨ت(بن عب

 -:)٣(أبرز تالمذته

محن بـن عـوف  َّ ، سعد بن إبراهيم بن عبد الـر ّ ، )هــ١٢٥ت(جعفر بن عبد اهللا بن احلكم األنصاري
اج بن أرطأة احل ّ ّ )هـ١٤٥ت(ج حاك بن عثامن احلزامي َّ ّ )هـ١٥٣ت(، الض  .، ممطور األسود احلبيش

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

١ -  ّ ازي َّ  . )٤(»ثقة« -:فيه) هـ٢٦٤(قال أبو زرعة الر

٢ -  ّ ازي َّ ٌ « -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر ُ  شيخ  . )٥(»روى عنهي
   

بقات الكربى : انظر ترمجته(*)    َّ َّقات )٣/١٢٧(، اجلرح والتَّعديل )٢/٣٤٣(، التَّاريخ الكبري )٥/٣١١(الط هتذيب  ،)٤/١٤٥(، الث

 ) .٢/٣٧٨(، هتذيب التَّهذيب )٤/١١٠(، إكامل هتذيب الكامل )٧/٦٦(، تاريخ اإلسالم )٧/١٤٣( الكامل 

 ) .١/٣٤٦(، الكاشف )١٤٦٣(برقم ) ١٧٦(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .٧/١٤٤(هتذيب الكامل )   ٢(

ابق )   ٣( َّ  .املصدر الس

 ) . ٧/١٤٤(لكامل ، هتذيب ا)٣/١٢٧(اجلرح والتَّعديل    )٤(

 ) .٢/٣٧٨(، هتذيب التَّهذيب )٤/١١٠(، إكامل هتذيب الكامل )١٥/٦٧(تاريخ دمشق    )٥(
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َّان  - ٣  . )١()ذكره يف ثقاته( -) :هـ٣٥٤ت(ابن حب

٤ -  ّ ارقطني َّ  . )٢(»ثقة« -:فيه) هـ٣٨٥ت(قال الد

 . )٣()ذكره يف ثقاته( -) :هـ٦٣٦ت(ابن خلفون  - ٥
٦ -  ّ خاوي َّ  . )٥(»ثقة« -:فيه )٤()هـ٩٠٢ت(قال الس

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

ة عىل توثيق احلكم بن ميناءاأل َّ ّ ئم ازي َّ ٌ  –، أبو زرعة الر ّ  ،- )٦(وهو معتدل ارقطني َّ ان، والد َّ وابن حب

 ّ خاوي َّ رين الس ِّ  .وتبعهم ابن خلفون، ومن املتأخ

 ٌ ً  وأخرج له مسلم َّ « - :امرفوعً  وأيب هريرة  ،حديث ابن عمر ايف صحيحه احتجاج َ ني ِ نْتَه َ ي َ ل

م اجلمعات ِ ه ِ ع ْ د َ ٌ عن و ً )٧(»أقوام  )١٠(، وأبو نعيم)٩(، وأبو عوانة)٨(ابن خزيمة يف صحيحه ا، وأخرجه أيض

 . )١١(عندمها يف مستخرجيهام عىل مسلم، فهو ثقةٌ 

 ّ ازي َّ ا قول أيب حاتم الر َّ ّ » شيخ« -:أم ّ يف هتذيبه فهي مل يذكرها ابنه يف اجلرح والتَّعديل، وقال املز ي

ُ «  -:عن أيب حاتم فيه : وعند نقله لقوله ،)١٣( هتذيبهوكذلك ذكرها ابن حجر يف ،)١٢(»روى عنهي

   
)٤/١٤٥(   )١. ( 

)٢(    ّ  ) .٢٣( سؤاالت الربقاين

 ) .٤/١١٠(إكامل هتذيب الكامل    )٣(

ّ الوفاة، ولد سنة    )٤( ّ املولد، مدين ، قاهري ّ خاوي َّ د بن أيب بكر الس َّ محن بن حمم َّ د بن عبد الر َّ ين حمم ِّ ، الزم )هـ٨٣١(أبو اخلري، شمس الد

 .شيخه ابن حجر 

َّ : انظر ترمجته             وء الال َّ هب )٨/٢(مع الض َّ َّالع )٨/١٥(، شذرات الذ  ) .٢/١٨٤(، البدر الط

َّطيفة التُّح   )٥(  ) .١/٣٠٣(فة الل

 ) .٨٣(، املوقظة )١٧٢(ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتَّعديل : انظر   )٦(

 ) .٨٦٥(برقم ) ٢/٥٩١(كتاب اجلمعة، باب التَّغليظ يف ترك اجلمعة    )٧(

 ) .٣/١٧٥(كتاب اجلمعة ، باب ذكر اخلتم عىل قلوب التَّاركني للجمعات )   ١٠(   )٨(

)٢/١٢٥(   )٩ (. 

)٢/٤٥٣(   )١٠. ( 

 ) .١/٣٢١(النُّكت : انظر   )١١(

 ) .٧/١٤٤(هتذيب الكامل    )١٢(

 ) .٢/٣٧٨(هتذيب التَّهذيب    )١٣(
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رها بقوله، »شيخ« َّ ً »قلت«: صد ه يقصد هبا إكامل هتذيب الكامل ملغلطاي ا، وهي غالب َّ ُّ عىل أن  )١(تدل

 ٍ ة بمعلومات َّ واة واخلاص ُّ  .عن الر

 ٍ د بن «  -:قال )٢(هلا نجده عند ابن عساكر يف تاريخ دمشق وأقدم مصدر َّ وذكر أبو عبد اهللا حمم

ّ عن احلكم بن ميناء فقال ازي َّ ّ أنَّه سأل أبا حاتم الر ّ األصبهاين ٌ «: إبراهيم الكناين ُ  شيخ روى عنه، ي

 ّ ّ  ،»مديني ازي َّ ُحمل قول أيب حاتم الر واية في ِّ َّة حديث » شيخ«: وعىل ثبوت هذه الر ه يريد هبا قل َّ أن

اوي، وقد سبق تفصيل ذ َّ مةالر ِّ  .، وليس له يف الكتب التِّسعة سوى اثنتي عرشة رواية )٣(لك يف املقد

 -:اخلالصة: رابعاً 

 ٌ ة عىل توثيقه، ومل ينـزله أحد َّ اجح توثيق احلكم بن ميناء ، فاألئم َّ ٍ  الر َّن ذكره بجرح ِ ٍ  مم عـن  أو تعـديل

ِّقة، وقول أيب حاتم  اوي،» شيخ«درجة الث َّ َّات الر َّة مروي ِّقـه ابـن  تنرصف إىل قل َّـة حديثـه مل يوث فهـل لقل

 .؟، واهللا أعلم  )٤(حجر

 

 

 

 

 

 

   
كتور  شيخنا استفدهتا من   )١( ُّ ّ حفظه اهللا، وانظراألستاذ الد مة ابن حجر لتهذيبه : سعدي اهلاشمي ِّ   .)١/٧(مقد

)١٥/٦٧(   )٢. ( 

 ).٤١ : (ظران   )٣(

 . ) ٥٥: ( انظر   )٤(
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٦٠ ( ّ ة األسلمي َّ ر ُ كيم بن أيب ح َ  (*)ح

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

كـيم  َ َّ  -ح ة  -لـه بفـتح أو َّ ـر ُ اء  -ابـن أيب ح َّ ِّ املهملـة، وتشـديد الـر ّ ، صـدوق، مـن  -بضـم األسـلمي

َّالثة   . )١(خ ق. الث

ه«  -:قال ابن حجر ُ ُعرف اسم ة ال ي َّ ر ُ  . )٢(»أبو ح

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .مخس روايات 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .ثالثة شيوخ 

 -:)٣(أبرز شيوخه

 ّ نَّة األسلمي َ ّ ، سنان بن س  ) .هـ٧٣ت(، عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهام )هـ٣٢ت(سلامن األغر

 -:)٤(أبرز تالمذته

ــى بــن عقبــة  ـــ١٤١ت(موس ــر )ه ــن عبــد اهللا بــن أيب )هـــ١٤٣ت(، عبيــد اهللا بــن عم ــد ب َّ ، حمم

ة َّ ر ُ  ) .هـ١٥٧ت(ح

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

َّان  - ١  . )٥()ذكره يف ثقاته( - ) :هـ٣٥٤ت(ابن حب
   

َّقات )٣/٢٠٣(، اجلرح والتَّعديل )٣/١٤( التَّاريخ الكبري: انظر ترمجته(*)    ، تاريخ اإلسالم )٧/١٦٩(، هتذيب الكامل )٤/١٦١(، الث

َّطيفة )٢/٣٨٤(، هتذيب التَّهذيب )٤/١١٨(، إكامل هتذيب الكامل )٧/٦٦(  ) .١/٣٠٣(، التُّحفة الل

 ) .١/٣٤٧(، الكاشف )١٤٦٩(برقم ) ١٧٦(التَّهذيب تقريب : انظر)   ١(

 ) .١٤/٤٠٣(فتح الباري )   ٢(

 ) .٧/١٦٩(هتذيب الكامل )   ٣(

ابق)   ٤( َّ  . املصدر الس

)٤/١٦١(   )٥. ( 
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 . )١()ذكره يف ثقاته( -) :هـ٦٣٦ت(ابن خلفون  - ٢

٣ -  ّ ٌ « -:عقب حديث له) هـ٨٤٠ت(قال البوصريي ٌ  هذا إسناد  . )٢(»، رجاله ثقاتصحيح

٤ -  ّ خاوي َّ  . )٣(»ثقة« - :فيه) هـ٩٠٢ت(قال الس

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

َّالثة بقة الث ً ، من رج)٤(حكيم بن أيب حرة من الطَّ م ِّ ، فأقدم من ذكره اال التَّقريب، ومع كونه متقد

 ٍ ٍ  بجرح ّ  أو تعديل خاوي َّ ، والس ّ قه ابن خلفون، والبوصريي َّ َّان يف ثقاته، ووث  . ابن حب

 ً ً ومل نجد فيه جرح ّ )٦(اجلرح والتَّعديل، و)٥(يف التَّاريخ الكبري ا أو تعديال ، وأخرج له البخاري

ّ  ،)٨(، وأخرج حديثه ابن ماجه)٧(متابعةً  نَّة األسلمي َ اكر «: امرفوعً  عن سنان بن س َّ له الطَّاعم الش

ابر َّ ائم الص َّ ّ يف الكبري)٩(، وأخرجه أمحد يف مسنده»مثل أجر الص ، مجيعهم من طريق )١٠(، والطَّرباين

ه حكيم عن سنان عبد ِّ ة عن عم َّ ر ُ د بن عبد اهللا بن أيب ح َّ راوردي عن حمم َّ د الد َّ  .به  العزيز بن حمم

 ّ ٌ «  -:قال البوصريي ٌ  هذا إسناد  . )١١(»، رجاله ثقاتصحيح

ه وجاء ا ِّ ة عن عم َّ ر ُ د بن عبد اهللا بن أيب ح َّ حلديث عند احلاكم من طريق سليامن بن بالل بن حمم

ِّ عن أيب هريرة   . )١٢(بلفظه حكيم عن سلامن األغر
   

 ) .٤/١١٨(إكامل هتذيب الكامل    )١(

جاجة    )٢( ُّ  ) .٢/٨٣(مصباح الز

)٣(    َّ َّطيفة يف تاريخ املدينة الرش  ) .١/٣٠٣(يفة التُّحفة الل

 ) .٧٥(تقريب التَّهذيب : انظر   )٤(

)٣/١٤(   )٥. ( 

)٣/٢٠٣(   )٦. ( 

ً فوافق النَّحر أو الفطر    )٧( ، عن ابن عمر ريض اهللا عنهام )٦٣٢٧(برقم ) ٦/٢٤٦٥(كتاب األيامن والنُّذور، باب من نذر أن يصوم أياما

 .احلديث » ...يصوم يوم األضحى والفطر مل يكن «

ابر )١٧٦٥(برقم ) ١/٥٦١(   )٨( َّ ائم الص َّ اكر كالص َّ َّاعم الش يام، باب فيمن قال الط َّ  .، كتاب الص

 ) .١٩٠٣٦(برقم ) ٤/٣٤٣(   )٩(

)٧/١٠٠(   )١٠. ( 

جاج   )١١( ُّ  ) .٢/٨٣(  مصباح الز

 .، وهذا توثيق منه حلكيم )٤/١٥١(املستدرك    )١٢(



 

    
٣٠٧ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

 ُ ّ وس ام أصح ّ ّ أشبه«  -:، فقال؟ئل أبو زرعة أهي راوردي َّ  . )١(»حديث الد

َّقً  ّ معل ً واحلديث أخرجه البخاري  . )٢(به عن أيب هريرة  اا جمزوم

ة َّ ر ُ َّقه، فكل من ذكر حكيم بن أيب ح ً  وث ّ احتجاج ج له البخاري ِّ َّ  ،اومل خير ه وإال ِّ ُطلق يف حق  أل

ِّقة  ى الث َّ  .مسم

 ٌ د ِّ ٍ  فهو مرتد ً، وهو من املقلِّني، ومل نجد له سوى مخس روايات ً أو أن يكون صدوقا يف  بني كونه ثقة

 .الكتب التِّسعة 

 َّ َّ الذ َّ من روى عنه مجاعةٌ ولعل ّ أخذ بقاعدته أن ِ  ،هبي ُ  ومل يأت ٌ بام ي ، )٣(نكر عليه أن َّحديثه صحيح

ّ ؟  هبي َّ  .فهل هذا تساهل من الذ

 ً َّ  اوغالب ٍ ما جيعل ابن حجر من مل جيد له إال َّان يف درجة مقبول َ جعله   توثيق ابن حب م ِ ل َ يف تقريبه، ف

 . )٤(!؟ اصدوقً 

 - :اخلالصة: رابعاً 

 ٌ اجح أنَّه صدوق َّ ٌ الر ان، وهو متساهل َّ ّ ، فأقدم توثيق له من ابن حب ، لو أخرج له البخاري

 ً َّقناه، واهللا أعلم  ااحتجاج  .لوث

 

 

 

 

   
 ) .٢/١٣(علل احلديث البن أيب حاتم    )١(

ابر )٥/٢٠٧٩(   )٢( َّ ائم الص َّ اكر مثل الص َّ َّاعم الش  .، كتاب األطعمة، باب الط

 ) .٦/٦(ميزان االعتدال    )٣(

 ) .١٠٨(: انظر   )٤(
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

كيم بن سعد احلنفي) ٦١ ُ   (*)ح

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

كــيم  ُ لــه  –ح َّ يــى  -بضــم أو ْ ِ ــاة مــن فــوق مكســورة  -ابــن ســعد احلنفــي، أبــو حت لــه مثنَّ َّ ،  -أو ّ كــويف

َّالثة   . )١(بخ س. صدوق، من الث

 . )٢(وتويف يف حدود التِّسعني للهجرة

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .أربع روايات 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .شيخان اثنان 

 -:)٣(أبرز شيوخه

ر بن يارس َّ ّ بن أيب طالب)هـ٣٧ت( عام ّ )هـ٤٠ت( ، عيل   ، أبو موسى األشعري

ُّ سلمة ريض اهللا عنها )هـ٥٧ت(  ، أبو هريرة)هـ٥٠ت(  ) .هـ٦٣ت(، أم

 - :)٤(أبرز تالمذته

ـبيعي  ّ ، عمـرو بـن عبـد اهللا الس ّ محن األنصـاري َّ ، سـليامن األعمـش )هــ١٢٩ت(جعفر بن عبـد الـر

َّيث بن)هـ١٤٨ت( ليم  ، الل ُ ْيان )هـ١٤٨ت(أيب س ب  ) .هـ١٥٧ت(، عمران بن ظَ

   
ِّقات )٣/٩٤(التَّاريخ الكبري :  انظر ترمجته(*)   ِّقات ، )٣/٢٨٦(، اجلرح والتَّعديل )١/٣١٨(، معرفة الث ، تاريخ بغداد )٤/١٨٢(الث

َّات )٤/١٢٩(، إكامل هتذيب الكامل )٥/٥٦٣(، تاريخ اإلسالم )٧/٢١٠(، هتذيب الكامل )٨/٢٧٣( ، الوايف بالوفي

 ) .٢/٣٨٩(، هتذيب التَّهذيب )١٣/٧٩(

 ) .١/٣٤٨(، الكاشف )١٤٨٣(برقم ) ١٧٧(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

َّات )   ٢(  ) .١٣/٧٩(الوايف بالوفي

 ) .٢١٠/ ٧(هتذيب الكامل )   ٣(

ابق )   ٤( َّ  .املصدر الس
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

ةً  )١(»لـيس بـه بـأس« -:فيـه) هــ٢٣٣ت(قال ابن معني  - ١ َّ ـدق، يكتـب « -: ، وقـال مـر ِّ ُّـه الص حمل

 . )٢(»حديثه

٢ -  ّ  . )٣(»ثقة« -:فيه) هـ٢٦١ت(قال العجيل

٣ -  ّ ازي َّ ُ « -:فيه) هـ٢٧٧ت( قال أبو حاتم الر دقي ِّ ُّه الص  . )٤(»كتب حديثه، حمل

َّان  - ٤  . )٥()ذكره يف ثقاته( -) :هـ٣٥٤ت(ابن حب

 . )٦()ذكره يف ثقاته( -) :هـ٦٣٦ت(ابن خلفون  - ٥

٦ -  ّ ٍ ) هـ٨٠٧ت(قال اهليثمي  . )٧(»رجاله ثقات« -:له عقب حديث

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

وهي من رواية إسحاق بن منصور الكوسج كام يف اجلرح  ،»به بأسليس « -:قال ابن معني

ّ )٨(والتَّعديل ّ يف هتذيبه من رواية الكوسج أنَّه قال، ونقل املز ُ « -:ي دق ي ِّ ُّه الص ، )٩(»كتب حديثهحمل

َّق عليها مغلطاي يف إكامله فقال)١٠(وتبعه ابن حجر يف هتذيبه ٌ «  -:، وعل ، مل يقل حييى هذا وال فيه نظر

 . )١١(»)ليس به بأس(رأيته يف كتاب الكوسج، والذي يف تاريخ إسحاق 

َّالثة من  ا يف املرتبة الث َّ َّفظة أهن َّ حكيم بن سعد ليس به بأس، واألصل يف هذه الل فابن معني يرى أن

   
 ) .٢/٣٨٩(، هتذيب التَّهذيب )٣/٢٨٦(اجلرح والتَّعديل )   ١(

 ) .٢/٣٨٩(، هتذيب التَّهذيب )٤/١٢٩(، إكامل هتذيب الكامل )٧/٢١١(هتذيب الكامل )   ٢(

ِّقات )   ٣(  ) . ١/٣١٨(معرفة الث

 ) .٢/٣٨٩(، هتذيب التَّهذيب )٣/٢٨٦(اجلرح والتَّعديل )   ٤(

)٤/١٨٢)   (٥. ( 

 ).٤/١٢٩(إكامل هتذيب الكامل )   ٦(

وائد )   ٧( َّ  ) .٩/٤١(جممع الز

)٣/٢٨٦)   (٨. ( 

)٧/٢١١)   (٩. ( 

)٢/٣٨٩)   (١٠. ( 

)٤/١٢٩(    )١١. ( 
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

 ٍ َّتي يف مرتبة صدوق  . )١(مراتب التَّعديل وال

 ٌ ٌّ  والبن معني مصطلح َّ  خاص ، وهذا ليس )٢(»ليس به بأس فهو ثقة: إذا قلت« - :عنه بقولهعرب

ُّ املراد من لفظة ابن معني  ة اآلخرين يتضح َّ  .عىل إطالقه، وبالنَّظر إىل أقوال األئم

ّ يف حكيم بن سعد ازي َّ ُ « -:قال أبو حاتم الر دقي ِّ ُّه الص َّالثة من »كتب حديثه، حمل ، وهي املرتبة الث

الح)٣(أيب حاتم مراتب التَّعديل عند ابن َّ ّ )٤(، وابن الص هبي َّ ّ « - :، قال الذ َّ  قد علمت باالستقراء التَّام أن

ّ إذا قال يف رجل  ازي َّ ُ (أبا حاتم الر َّ  ،)كتب حديثهي  . )٥(»ةأنَّه عنده ليس بحج

 َّ ِّق حكيم بن سعد إال َّان، ومها متساهالن ومل يوث ، وابن حب ّ  . العجيل

َّ لفظة ابن  َّ أن  .ال يقصد هبا التَّوثيق املطلق  ،)ليس به بأس( معني فالذي يرتجح

 - :اخلالصة: رابعاً 

 ٌ َّ حكيم بن سعد صدوق اجح، واهللا أعلم، أن َّ قه مطلقً الر ِّ َّ  ا، فلم يوث َّان إال ، وابن حب ّ ومها  – العجيل

د فيه أبو حاتم فقال ،-متساهالن َّ ُ « -:وتشد دقي ِّ ُّه الص ط فيه ابن مع»كتب حديثه، حمل َّ ني هنا ، وتوس

د فقال َّ اجح »ليس به بأس« - :ومل يتشد َّ  .، وهو الر

 ّ هبي َّ ً  -يعني ابن معني –فإنَّا نقبل قوله «-:قال الذ مـه عـىل كثـري مـن  دائام ِّ يف اجلرح والتَّعـديل ونقد

اظ ما مل خيالف اجلمهور يف اجتهاده َّ  . )٦(»احلف

 

 

 

 

   
 ) .١٢٤(، علوم احلديث )٢/٣٧(اجلرح والتَّعديل : انظر    )١(

 ) .١/١٣(لسان امليزان : ، وانظر١٢٤علوم احلديث    )٢(

 ) .٢/٣٧(اجلرح والتَّعديل : انظر   )٣(

 ) .١٢٤(علوم احلديث : انظر   )٤(

 ) .٦/٣٦٠(سري أعالم النُّبالء    )٥(

ابق    )٦( َّ  ) .١١/٤٤٧(املصدر الس
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

٦٢ ( ّ كاف البرصي ْ س ِ اد بن نجيح اإل َّ  (*)مح

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

ادسة، خت س ق ّ ، صدوق، من الس ّ دويس، أبو عبد اهللا البرصي َّ كاف، الس ْ س ِ  . )١(محَّاد بن نَجيح اإل

 ّ معاين َّ ـني املهملـة ويف آخرهـا الفـاء –اإلسكاف « -:قال الس ِّ هـذه ملـن  -بكرس األلف وسـكون الس

مشكات ّ لوالك والش ّ  . )٢(»يعمل ال

 -:التِّسعةعدد رواياته يف الكتب 

 .ثالث روايات 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .شيخان اثنان 

 -:)٣(أبرز شيوخه

د بن سريين  َّ ّ )هـ١١٠ت(حمم ّ )هـ١١٧ت(، أبو رجاء العطاردي ، )هــ١٢٨ت(، أبو عمران اجلوين

 ّ بعي ُّ تياح الض َّ  ) .هـ١٢٨ت(أبو ال

 - :)٤(أبرز تالمذته

اح َّ ـــن اجلـــر ـــع ب ــــ١٩٦ت(وكي ـــو داود )ه ـــ، أب ّ ياليس ــــ٢٠٣ت(الطَّ ـــر بـــن )ه ـــثامن بـــن عم ، ع

باب)هـ٢٢٢ت(، مسلم بن إبراهيم)هـ٢٠٩ت(فارس ُ  ) .هـ٢٣٠ت(، زيد بن احل
   

جال : انظر ترمجته(*)    ِّ ِّقـات )٣/١٤٩(، اجلـرح والتَّعـديــل )٣/٢٤( ، التَّاريــخ الكبري)١/٣٣٠(العلل ومعرفة الر ، )٦/٢٢٠(، الث

جـال  ِّ ِّقـات )٢/٢٥٠(الكامل يف ضعفاء الر  ، )٢/٣٧٠(، ميـزان االعتـدال )٧/٢٨٥(، هتـذيب الكـامل )٦٦(، تـاريخ أسـامء الث

 ) .٣/١٨(هتذيب التَّهذيب 

 ) .١/٣٥٠(، الكاشف )١٥٠٦(برقم ) ١٧٨(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .١/١٤٩(األنساب    )٢(

 ) .٢٨٦/ ٧(هتذيب الكامل )   ٣(

ابق )   ٤( َّ  .املصدر الس
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم
لني )أ ِّ  -:أقوال املعد

اح - ١ َّ  . )٢(»ثقة« -:فيه )١()هـ١٩٦ت(قال وكيع بن اجلر

 . )٣(»ثقة« -:فيه) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني - ٢

 . )٤(»، مقارب احلديثثقةٌ « -:فيه) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل - ٣

٤ -  ّ ازي َّ  . )٦(»ال بأس به، ثقة« -:هذيبني، ويف التَّ )٥(»ال بأس به« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر

َّان - ٥  . )٧()ذكره يف ثقاته( -) :هـ٣٥٤ت(ابن حب

٦ -  ّ واية« -:فيه) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي ِّ  . )٨(»ليس هو بكثري الر

 . )١٠(»صالح« -:فيه )٩()هـ٣٩٥ت(قال ابن منده - ٧
٨ -  ّ ٌ « -:يف حديث له) هـ٨٤٠ت(قال البوصريي ٌ  إسناد ٌ صحيح  . )١١(»، رجاله ثقات

ِّفني )ب  -:أقوال املضع

   فيه) هـ٢٣٩(قال عثامن بن أيب شيبة:- » ٌ ٌ ضعيف  .  )١٢(»، ليس يروي عنه أحد
   

، ولد سنة )   ١( ّ ّ الكويف ؤايس ُّ اح بن مليح الر َّ  . ، ثقة حافظ عابد )هـ١٢٩(أبو سفيان، وكيع بن اجلر

اظ)٤٩٦/ ١٣(تاريخ بغداد : انظر ترمجته           َّ   . )٧٤١٤(برقم ) ٥٨١( ، تقريب التَّهذيب)١/٣٠٦(، تذكرة احلف

 ) .٧/٢٨٦(، هتذيب الكامل )١/٢٣(، سنن ابن ماجه )٣/٢٤(التَّاريخ الكبري )   ٢(

ِّقات )٣/١٤٩(اجلرح والتَّعديل )   ٣(  ).٧/٢٦٨(، هتذيب الكامل )٦٦(، تاريخ أسامء الث

جال )   ٤( ِّ م ـ، بح)١/٣٣٠(العلل ومعرفة الر َّ ِّقـ، تاريخ أسم)٣/١٤٩(ل ـ، اجلرح والتَّعدي)١٢٤(ر الد  الـ، هتذيب الكم)٦٦(ات ـاء الث

 )٧/٢٨٦. ( 

 ) .٣/١٤٩(اجلرح والتَّعديل )   ٥(

 ) .٣/١٨(، هتذيب التَّهذيب )٧/٢٨٦(هتذيب الكامل )   ٦(

)٦/٢٢٠)   (٧. ( 

 . )٢/٢٥٠(الكامل )   ٨(

د بن حييى بن منده، من شيوخ أيب عبـد اهللا احلـاكم، ولـد سـنة )   ٩( َّ د بن إسحاق بن حمم َّ لـه كتـاب اإليـامن ، )هــ٣١٠(أبو عبد اهللا، حمم

حابة  َّ  .ومعرفة الص

اظ )٣٩(، التَّقييد )٥٢/٢٩(تاريخ دمشق : انظر ترمجته            َّ  ) .٣/١٠٣١(، تذكرة احلف

 ) .١/٣٧٠(اإليامن )   ١٠(

جاجة    )١١( ُّ  ) .١/١٢(مصباح الز

)١٢(    ّ  ) . ٥٥٤(، تاريخ جرجان )٤٧(اد احلديث فيه ذكر من اختلف العلامء ونق
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

اح، وقد لقيه وسمع منه فخرب أمره وحاله، وابن معني  َّ َّقه تلميذه وكيع بن اجلر ٌ  –وث د ِّ  وهو متشد

َّ  -) مقارب(، وقوله »مقارب احلديث« -:وأمحد بن حنبل وقال ،- ، فعىل  -  )١(اء وفتحهابكرس الر

ِّقات، وعىل الفتح أي حديثه يقارب حديث  غريه، الكرس أي حديثه مقارب حلديث غريه من الث

َّ لفظة  وهي لفظةٌ  ّ أن مذي ِّ مقارب (بمفردها ضمن املرتبة اخلامسة من مراتب التَّعديل، وفهم الرت

اوي تقويةٌ ) احلديث َّ ً )٢(لشأن الر ، وذكره )ثقة ، مقارب احلديث: (من لفظتني ، وهي هنا جاءت مركبة

ده قال  ُّ َّان يف ثقاته، وأبو حاتم مع تشد  .» ال بأس به، ثقة« -:، ويف التَّهذيبني»ال بأس به« - :ابن حب

ا عثامن بن أيب شيبة فقال َّ م َ ٌ « - :أ ٌ ضعيف واية عن عثامن بن أيب  ،»، ليس يروي عنه أحد ِّ وهذه الر

اد احلديث فيهذ(شيبة ذكرها ابن شاهني يف  َّ ّ )كر من اختلف العلامء ونُق ، وابن ، ومل يذكرها املز ُّ ي

ه قال « -:حجر يف هتذيبيهام، قال ابن شاهني وذكرها ، ومل يذكرها يف » : ..وعن عثامن بن أيب شيبة أنَّ

 ٌ ً منقطعةٌ  ثقاته، وهي حكاية  . ، فابن شاهني ولد بعد وفاة عثامن بنحو ستني سنة

تها،  َّ ٌ وعىل فرض صح ة، بل هم عىل توثيق محَّاد بن نجيح، قال  فلم يوافقه أحد َّ من األئم

 ّ ِّمي جال يتعنَّت« -:املعل ِّ َّة كالمه يف الر  . )٣(»وعثامن بن أيب شيبة عىل قل

 ّ واية« -:وقال ابن عدي ِّ ّ »ليس هو بكثري الر هبي َّ ّ « -:، وقال الذ يف الكامل  وذكره ابن عدي

اه َّ ً ، وقال ابن )٤(»وصلَّحه وقو ٌ » صالح«وقول ابن منده « - :)٥(احجر أيض  .» مل يسبقه إليه أحد

اوي َّ ّ يف الر هبي َّ  - :أقوال احلافظ الذ

 . )٦(»ثقة«: الكاشف - ١
ّ  ثقةٌ « -:املغني  - ٢  . )٧(»مقل

   
اوي )١/٣٦١(، فتح املغيث )١٦٢(التَّقييد واإليضاح : انظر   )١( َّ  ) .١/٣٤٩(، تدريب الر

)٢(    َّ َّ من أذ الة ، باب ما جاء أن َّ ، أبواب الص ّ مذي ِّ  ) .١٩٩(برقم ) ١/٣٨٤(يقيم ن فهو سنن الرت

 ) .١/٢٣١(التَّنكيل    )٣(

 ) .٢/٣٧١(ميزان االعتدال    )٤(

 ) .٣/١٨(هتذيب التَّهذيب    )٥(

)١/٣٥٠(   )٦. ( 

)١/٩٠(   )٧. ( 



 

    
٣١٤ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

عفاء   - ٣ ُّ  . )١(»مقارب احلديث، صدوق« -:ديوان الض

 َّ ّ هلذا الكتاب إال هبي َّ د تاريخ تأليف الذ ِّ  . )٢(قبل كتابه املغني أنَّه كان ومل أجد ما حيد

اوي َّ  - :أقوال احلافظ ابن حجر يف الر

 . )٣(»صدوق« -:التَّقريب - ١

ٌ « -:الفتح - ٢ َّقه وكيع  . )٤(»وابن معني وغريمها وث

  ٌ ر ِّ قاف يف رسالته والفتح متأخ َّ ح الباحث عمر بن طه الس َّ َّذين اختلفت أقوال (، ورج واة ال ُّ الر

د بن نجيح ، توثيق ابن)احلافظ ابن حجر فيهم َّ  . )٥(حجر حلام

 - :اخلالصة: رابعاً 

َّ محَّاد بن نجيح ثقةٌ  ٌ اجلمهور عىل أن ٌ معترب د فيه جرح ِ ر َ ، وابن معني، وأمحد وغريهم، ومل ي ٌ ، ، وكيع

 ُ ٌ فال ي ه صدوق ِّ ، وابن حجر عىل توثيقه قال يف حق ّ هبي َّ فق الذ َّ  .، وات

ٍ  أمحد بن حنبل، وحييى بن معني إذا« - :قال ابن شاهني جل بقول َّ ٍ  اجتمعا يف الر ، فالقول واحد

ٍ معهام رجع إىل قول أحد ُ ِّقات، وال ي داد الث ِ  . )٦(»قوهلام، وهو يف ع

 

 

 

 

 

   
)١٠٢(   )١. ( 

ّ : انظر   )٢( هبي َّ  ) .١/٨٥(ضوابط اجلرح والتَّعديل عند احلافظ الذ

 ) .١٥٠٦(برقم ) ١٧٨(   )٣(

)١١/٢٧٩(   )٤. ( 

)١/١٣٠(   )٥. ( 

اد احلديث فيه : انظر   )٦( َّ ق ُ  ) .٤٧(ذكر من اختلف العلامء ون



 

    
٣١٥ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

٦٣ ( ِّ ّ الضبي  (*)محزة بن عمرو العائذي

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

 ّ َّة ومعجمة  –محزة بن عمرو العائذي ابعـة،  –بالتحتاني َّ ، صدوق، من الر ّ ِّ ، البرصي أبو عمر الضبي
ِّقات َّان يف الث اء« -:وقال ابن حب َّ م من ضبطه باجليم والر ِ ه َ  . )١(م د س. » و

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .ثالث عرشة رواية 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .شيخان اثنان 

 -:)٢(أبرز شيوخه

، علقمـة )هــ٩٣ت( ، أنـس بـن مالـك)هـ٧٠ت بعد(ارث بن هشام عمر بن عبد الرمحن بن احل
ّ ا  . بن وائل احلرضمي

 -:)٣(أبرز تالمذته

 ّ اج )هـ١٤٦ت (عوف األعرايب َّ ّ ، عمـر بـن محـزة )هـ١٦٠ت(، شعبة بن احلج ـعدي َّ ، عنطوانـة الس
 ِّ  ) .هـ١٥٣ت(الضبي

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

لنيأقوال امل )أ    ِّ  -: عد
١ -  ّ ازي َّ  . )٤(»شيخ« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر

   
ِّقـات )٣/٢١٢(، اجلـرح والتَّعـديل )٣/٤٩(التَّـاريخ الكبـري :  انظر ترمجته(*)    ، تـاريخ )٧/٣٣٦(، هتـذيب الكـامل )٤/١٧٠(، الث

 ) .٣/٢٨(، هتذيب التَّهذيب )٧/٣٥٠(اإلسالم 

 ) .١/٣٥١(، الكاشف )١٥٣٠(برقم ) ١٨٠(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .٧/٣٣٦(هتذيب الكامل )   ٢(

ابق )   ٣( َّ  .املصدر الس

 ) .٧/٣٣٦(، هتذيب الكامل ) ٣/٢١٢(اجلرح والتَّعديل    )٤(
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

٢ -  ّ  . )١(»ثقة« -:فيه) هـ٣٠٣ت(قال النَّسائي

َّان  - ٣  . )٢()ذكره يف ثقاته( -) :هـ٣٥٤ت(ابن حب

٤ -  ّ  . )٣(»ثقة« -:فيه) هـ٨٤١ت(قال سبط ابن العجمي

فني )ب ِّ  -: أقوال املضع

ٌ « -:فيه) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني  - ١ ُعرفشيخ  . )٤(»، ال ي

ٌ « -:فيه) هـ٤٥٦ت(قال ابن حزم  - ٢ ِّقه أحد  . )٥(»نعلمه مل يوث

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

 ّ َّقه النَّسائي ٌ  –وث د ِّ اوي، وقال أبو حاتم ،- وهو متشد َّ ِّق الر » شيخ« - :وحسبك به حيث يوث

ا لفظةٌ  َّ الح واألصل أهن َّ َّالثة من مراتب التَّعديل عند ابن أيب حاتم، وابن الص  . )٦(يف املرتبة الث

 َّ َّ أن ّ يتبني فظة هنا وبالنَّظر إىل توثيق النَّسائي َّ اوي ،مراد أيب حاتم هبذه الل َّ َّات الر َّة مروي د  ،قل ويؤكِّ

ُعرف« -:ذلك قول ابن معني مة»ال ي ِّ  . )٧(، وقد سبق بيان ذلك يف املقد

ان وو َّ َّقه ابن حب ٌ  –ث  . - وهو متساهل

ا قول ابن حزم َّ ٌ نعلمه« -:أم قه أحد ِّ َّان : فيقال» مل يوث ّ وابن حب َّقه النَّسائي  .قد وث

ا قول ابن معني َّ م َ ٌ « -:أ ، وإن ، فإن أراد جهالة عينه فقد روى عنه مجاعةٌ »، جمهول ال يعرفشيخ

ه  ُ ه غري َ َ أمر رب َ  .أراد جهالة حاله فقد خ

   
)١(   ّ محـن النَّسائي َّ ، هتذيب التَّهذيب )٧/٣٥٠(اإلسالم ، تاريخ )٧/٣٣٦(، هتذيب الكامل )٢/٧٠٠(منهـج اإلمـام أيب عبد الر

)٣/٢٨. ( 

)٤/١٧٠(   )٢. ( 

ول    )٣( ُّ  ) .٣/٥٢٦(هناية الس

)٤(    ّ ارمي َّ َّ : ، وانظر)٨٩(تاريخ الد  ) .١٠/٤٦٥(املحىل

)٥(    َّ  ) .١٠/٤٦٥(املحىل

 ) .١٢٤(، علوم احلديث )٢/٣٧(اجلرح والتَّعديل : انظر   )٦(

 ) .٤١(: انظر   )٧(



 

    
٣١٧ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

ٌ وأخرج  ُ « - :امرفوعً  حديث أنس  متابعةً  له مسلم اعة هكذاب َّ  . )١(»عثت أنا والس

 ٌ ً )٢(وروى عنه شعبة، وشيوخ شعبة جياد ّ يف تذهيب هتذيب الكامل أيض هبي َّ َّقه الذ  . )٣(ا، ووث

 -:اخلالصة: رابعاً 

 ّ َّقه النَّسائي ّ ، فقد وث اجح توثيق محزة بن عمرو العائذي َّ ٌ  –الر د ِّ ٌ ،  -وهو متشـد ـا ومل جيرحـه أحـد َّ ، أم

ُ » شيخ« -:قول أيب حاتم  اته، وقول ابن معني قد أ َّ َّة مروي ٌ فينرصف إىل قل  . جيب عنه، فحديثه صحيح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   
اعة، باب فضل العبادة يف اهلرج    )١( َّ  ) .٢٩٥١(برقم ) ٤/٢٢٦٩(كتاب الفتن وأرشاط الس

 ) .٤/٢٣٧(ميزان االعتدال    )٢(

)٣/٣٢(    )٣. ( 



 

    
٣١٨ 
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٦٤ ( ّ د البرصي َّ  (*)حوثرة بن حمم

 ً اوي: أوال َّ  - :التَّعريف بالر

ثة مفتوحة  –حوثرة  َّ له، وسكون الواو بعدها مثل ّ ،  –بفتح أو ّ د، أبو األزهر البرصي َّ ابن حمم

اق، صدوق،  َّ  . )١(د) . ٢٥٦ت(الور

، وليس له رواية يف سنن أيب داود، )٢()ق(،ويف التَّهذيبني)د(هكذا رمز له ابن حجر يف التقريب

َّاين يف شيوخ أيب داود وقال)٣(وإنَّام حديثه يف سنن ابن ماجه يف أربعة مواضع ث «-:، وذكره اجلي َّ حد

نن ) بدء الوحي ( ، و)٤(»من الوحي عنه يف كتاب ما ابتُدئ به رسول اهللا  ُّ  .ليس من الس

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .أربع روايات 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .أربعة شيوخ 

 -:)٥(أبرز شيوخه

ــا ــعيد القطَّ ــن س ــى ب ـــ١٩٨ت(ن حيي ــة )ه ــفيان عيين ـــ١٩٨ت(، س ــن مهــدي )ه محن ب َّ ــر ــد ال ، عب

ّ )هـ٢٠١ت(، محَّاد بن أسامة )هـ١٩٨ت(  ) .هـ٢٠٣ت(، سليامن بن داود الطياليس
   

ِّقات : انظر ترمجته(*)    ، تاريخ )٧/٤٦٠(، هتذيب الكامل )١١٢(، املعجم املشتمل )٩٣(، فتح الباب يف الكنى واأللقاب )٨/٢١٥(الث

 ) .٣/٥٧(، هتذيب التَّهذيب )١٩/١٢٨(اإلسالم 

 ) .١/٣٥٩(، الكاشف )١٥٩١(برقم ) ١٨٤(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .٣/٥٧(، هتذيب التَّهذيب ) ٧/٤٦٠(هتذيب الكامل )   ٢(

هارة، باب ما جاء يف بول الصبي )٤٨(برقم ) ١/١٩(باب اجتناب البدع : انظر)   ٣( َّ ، كتاب إقامة )٥٢٥(برقم ) ١/١٧٤(، كتاب الط

ينة يوم اجلمعة  ِّ نة فيها، باب ما جاء يف الز ُّ الة والس َّ نة فيها، باب ما جاء يف )١٠٩٦(برقم ) ١/٣٤٩(الص ُّ الة والس َّ ، كتاب إقامة الص

 ) .١٢٧٦(برقم ) ١/٤٠٧(صالة العيدين 

 ) .٢/١٢٢(تسمية شيوخ أيب داود )   ٤(

 ) .٧/٤٦١(هتذيب الكامل    )٥(
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

 -:)١(أبرز تالمذته

ــه  ــن ماج ـــ٢٧٣ت(اب ّ )ه ــاين َّ وي ّ ــارون الر ــن ه ــد ب َّ ـــ٣٠٧ت(، حمم ّ )ه ــربي ــر الطَّ ــن جري ــد ب َّ ، حمم
د بن إسحاق بن)هـ٣١٠ت( َّ د بن صاعد )هـ ٣١١ت(خزيمة  ، حمم َّ  ) .هـ٣١٨ت(، حييى بن حمم

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

َّان  - ١  . )٢()ذكره يف ثقاته( -) :هـ٣٥٤ت(ابن حب
٢ -  ّ ٍ ) هـ٨٤٠ت(قال البوصريي ٌ « -:له عقب حديث ٌ  إسناد  . )٣(»، رجاله ثقاتصحيح

اويدراسة أقوال النُّقاد يف : ثالثاً  َّ  -:الر

 َّ قه إال ِّ د مل يوث َّ َّان حوثرة بن حمم ٌ  – ابن حب َّق مثل هذا  ،- وهو متساهل ٌ أن يوث  .فبعيد

 َّ ِال ٍ وقد روى عنه أبو داود وهو ال يروي إ  . )٤(عنده  عن ثقة
 ً َّ  اوابن حجر غالب ِال ٍ جيعل من ال جيد فيه إ ان يف درجة مقبول َّ   . )٥(يف تقريبه  توثيق ابن حب

اويأقوال  َّ ّ يف الر هبي َّ  - :احلافظ الذ

 . )٦(»ثقة« -:الكاشف - ١
 . )٧(»اوكان صدوقً «تاريخ اإلسالم   - ٢
ِّق« -:تذهيب هتذيب الكامل - ٣ ث ُ  . )٨(»و

ق«وقوله  ِّ ث ُ َّان له» و  . )٩(يف الغالب يعني هبا توثيق ابن حب

 ٌ ر ِّ  . )١٠(عنهام وكتابه تاريخ اإلسالم متأخ
   

ابق    )١( َّ  .املصدر الس

)٨/٢١٥(   )٢. ( 

جاجة    )٣( ُّ  ) .١/١٣١(مصباح الز

اية )١٢/٢٣٨(هتذيب الكامل    )٤( َّ  ) . ٢/٢٩٧(، هتذيب التَّهذيب )١/١٩٩(، نصب الر

  ) .١٠٨(: انظر   )٥(

)١/٣٥٩)   (٦. ( 

)١٩/١٢٨(    )٧. ( 

)٣/٥٨(   )٨. ( 

يخ مقبل الوادعي رمحه اهللا )٤٧٥(شفاء العليل بألفاظ وقواعد اجلرح والتَّعديل : انظر   )٩( َّ ه هذا القول إىل الش ِّ  .، ونسب مؤلف

ّ : انظر   )١٠( هبي َّ  ) .٦٣- ١/٦٢(ضوابط اجلرح والتَّعديل عند احلافظ الذ



 

    
٣٢٠ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

اوي َّ  - :أقوال احلافظ ابن حجر يف الر

ار - ١ َّ  . )١(»ثقة« -:خمترص زوائد مسند البز

 . )٢(»صدوق« - :التَّقريب - ٢

 ٌ ر ِّ  . والتَّقريب متأخ

 -:اخلالصة: رابعاً 

 ٍ ّ يف مرتبة صدوق د البرصي َّ َّ حوثرة بن حمم ، وابن حجر عىل أن ّ هبي َّ َّ اتفق الذ  ، ومل نجد فيه إال

ان، فهو كام قال احلافظان، واهللا أعلم  َّ  .توثيق ابن حب

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   
)١/٤٥٦(   )١. ( 

 ) .١٥٩١(برقم ) ١٨٤(   )٢(
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

٦٥ ( ّ الَعي احلميص ّ الكَ يل َ  (*)خالد بن خ

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

 َّ ــيل َ ّ  –خالـد بــن خ َّ  –الكَالَعــي  –باملعجمــة وزن عــيل أبــو القاســم  –م بفــتح الكــاف وختفيــف الــال

، صدوق، من العارشة  ّ  . )١(خ س. احلميص

 . )٢(ومن ترجم له وصفه بأنَّه قايض محص
 ّ هبي َّ ِّف وعرشين وم أظفر له بوفاة،مل « -:قال الذ  . )٣(»ئتنيكأنَّه مات سنة ني

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .أربع روايات 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .شيخان اثنان 

 -:)٤(أبرز شيوخه

 ّ ّ )هـ١٨٦ت(احلارث بن عبيدة الكالعي د بن خالـد الـوهبي َّ ـد بـن حـرب )هــ١٨٩ت(، حمم َّ ، حمم
 ّ َّة بن الوليد)هـ١٩٤ت(، سويد بن عبد العزيز )هـ١٩٢ت(اخلوالين  ) .هـ١٩٧ت(، بقي

 - :)٥(أبرز تالمذته

 ّ اد )هـ٢٥٦ت(البخاري َّ ار الرب ّ ) هـ٢٧١ت(، عمران بن بكَّ د بن عوف الطَّائي َّ ، )هــ٢٧٢ت(، حمم
 ّ د بن إبراهيم الطَّرسويس َّ ّ )هـ٢٧٣ت(حمم مشقي ِّ     ) .هـ٢٨١ت(، أبو زرعة الد

، تـاريخ )٨/٥٠(، هتذيب الكامل )١١٣(، املعجم املشتمل )٣/٣٢٧(، اجلرح والتَّعديل )٣/١٤٦(التَّاريخ الكبري : انظر ترمجته(*)   

 ) .٣/٧٥(، هتذيب التَّهذيب )١٦/١٤٧(اإلسالم 

 ) .١/٣٦٣(، الكاشف )١٦٢٤(برقم ) ١٨٧(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .١٦/١٤٧(، تاريخ اإلسالم )١٦/١٢(، تاريخ دمشق )٣/٣٢٧(عديل ، اجلرح والتَّ )٣/١٤٦(التاريخ الكبري : انظر)   ٢(

 ) .١٠/٦٤١(سري أعالم النُّبالء )   ٣(

 ) .٥١/ ٨(هتذيب الكامل )   ٤(

ابق   )٥( َّ  . املصدر الس
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

اويأقوا: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:ل أئم

١ -  ّ  . )١(»صدوق« -:فيه) هـ٢٥٦ت(قال البخاري

٢ -  ّ  . )٢(»ليس به بأس« -:فيه) هـ٣٠٣ت(قال النَّسائي

َّان  - ٣ ِّقات( -) :هـ٣٥٤ت(ابن حب  . )٣()ذكره يف كتابه الث

٤ -  ّ ارقطني َّ ٌ « -:فيه) هـ٣٨٥ت(قال الد  . )٤(»منكر ليس له يشء

٥ -  ّ  . )٥(»ثقة« -:فيه) هـ٤٤٦ت(قال اخللييل

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

 ّ ة املعتدلني ،»صدوق« -:قال البخاري َّ ، وقد ارتضاه وأخرج له يف صحيحه يف )٦(وهو من األئم

ة مواضع َّ  . )٧(عد

 ّ ان، واخللييل َّ َّقه ابن حب  .ووث

 ّ ا » ليس به بأس« - :وقال النَّسائي َّ دوق  لفظةٌ واألصل فيها أهن َّ ٌ  –يف مرتبة الص د ِّ وبحسب  ،-وهو متشد

ّ يستعمل لفظة  َّ النَّسائي ّ سعد فإن كتور قاسم عيل ُّ َّقني) ليس به بأس( دراسة الد َّ قول )٨(امطلقً  يف املوث ، لكن

َّث يف ذلك  ّ جيعلنا نرتي  .البخاري

ّ بني كونه ثقةً  يل َ َ وصف خالد بن خ د َّ د َ َ َرت َّ ا، أو صدوقً ف ّ  ، لكن ارقطني َّ ٌ « -:قول الد  ليس له يشء
   

ول ) ٨/٥١(هتذيب الكامل    )١( ُّ  ) .١٦/١٥(، تاريخ دمشق ) ٣/٧٥(، هتذيب التَّهذيب )٤/٢١(، هناية الس

ّ  منهج    )٢( محن النَّسـائي َّ  ) .٣/٧٥(، هتذيب التَّهذيب )٨/٥١(، هتذيب الكامل )٢/٧٢٩(اإلمـام أيب عبد الر

 .، ومل أجده يف ثقاته )٣/٧٥(، هتذيب التَّهذيب )٨/٥١(هتذيب الكامل    )٣(

)٤(    ّ نكر: ( ، ويف التَّهذيبني بلفظ)٢٠٠(سؤاالت احلاكم النَّيسابوري ُ  ) .ي

 ) .١/٢٧٠(إلرشاد املنتخب من ا   )٥(

 ). ٨٣(املوقظة : انظر   )٦(

ّ )٧٨(برقم  )١/٤١(كتاب العلم، باب اخلروج يف طلب العلم    )٧( بينام موسى يف مأل من بني إرسائيل إذ « - :مرفوعاً  ، حديث أيب

 .احلديث » ..جاءه رجل

           ّ من رآين فقد رأى « -:مرفوعاً  ، حديث أيب قتادة )٦٥٩٥(برقم  )٦/٢٥٦٨(يف املنام  كتاب التَّعبري، باب من رأى النَّبي

 ّ  .» احلق

)٨(    ّ محن النَّسائي َّ  ) .٢/٧٣٠(منهج اإلمام أيب عبد الر
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

ي القول بتوثيقه » منكر ِّ  .يقو

ٌ « -:وأخرج له أبو عوانة يف مستخرجه حديث  . )٢(عنده فهو ثقةٌ  )١(»يف نواصيها اخلري اخليل معقود

 -:اخلالصة: رابعاً 

د بني كونه ثقخالد بن  ِّ ّ احلميص مرتد ً خيل ة املعتدلني،اأو صدوقً  ة َّ ّ من األئم وأقرب  ، والبخاري

اوي َّ اجح، واهللا أعلم »صدوق« -:، بل روى عنه وقال فيه )٣(لعرص الر َّ  .، وهو الر

 

 

 

 

 

 

 

 

   
)٤/٤٤٧(   )١ ( ّ ، البخاري ّ حيحني من حديث عروة البارقي َّ برقم ) ٣/١٠٤٧(من حديث ابن عمر ريض اهللا عنهام، وأصله يف الص

ري)٢٦٩٥( ِّ  .، باب اخليل معقود يف نواصيها اخلري ، كتاب اجلهاد والس

َ مسلم                .، كتاب اإلمارة، باب اخليل يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة )١٨٧٣(برقم ) ٣/١٤٩٣(و

 ) .١/٣٢١(النُّكت : انظر   )٢(

اد احلديث فيه : انظر   )٣( َّ  ) .١/٢٢٠(، التَّنكيل )٨٧(ذكر من اختلف العلامء ونق
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٦٦ ( ّ  (*)خالد بن ذكوان املدين

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

ّ ، نزيل البرصة ، صدوق ، من اخلامسة   . )١(ع.خالد بن ذكوان املدين

 . )٢(وكنيته أبو احلسني ، ويقال أبو احلسن

ّ « -:ويف تكملة اإلكامل   . )٣(«خالد بن ذكوان العنـزي

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .تسع عرشة رواية 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .شيخان اثنان 

 -:)٤(أبرز شيوخه

ــراء ريض اهللا عنهــا  ْ ف َ ذ بــن ع ِّ ــو َ ع ُ ــع بنــت م ِّ ي َ ب ُّ ـــ( الر ــع وســبعني ه ــغرى )ت بض ُّ رداء الص َّ ّ الــد ، أم
ُّوب بن بشري بن كعب )هـ٨١ت(  ) .هـ١١٩ت(، أي

 - :)٥(أبرز تالمذته

، )هـ١٨٠ت(، أبو معرش الرباء )هـ١٧٦ت(، عبد الواحد بن زياد )هـ ١٦٧ت(محَّاد بن سلمة 
ل  َّ احي )هـ١٨٧ت(برش بن املفض َّ د بن دينار الط َّ  .، حمم

   
مذي الكبري )٣/٢١٢) (رواية الدوري(تاريخ ابن معني : انظر ترمجته(*)    ِّ ِّقات )٣/٣٢٩(، اجلرح والتَّعديل )٣٩٢(، علل الرت ، الث

جال )٩٨(، مشاهري علامء األمصار )٤/٢٠٧( ِّ ، تكملة اإلكامل )٢/٥٥١(، التَّعديل والتَّجريح )٣/٧(، الكامل يف ضعفاء الر

 ) .٣/٧٨(هتذيب التَّهذيب  ،)٨/٦٠(، هتذيب الكامل )٤/٤١١(

 ) .١/٣٦٤(، الكاشف )١٦٢٩(برقم  ) ١٨٧(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .٣/٧٨(، هتذيب التَّهذيب )٨/٦٠(هتذيب الكامل )   ٢(

)٤/٤١١)   (٣. ( 

 ).٦٠/ ٨(هتذيب الكامل )   ٤(

ابق   )٥( َّ  . املصدر الس
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

ةً )١(»ثقـة« -:فيـه) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني  - ١ َّ ُّ « -:، وقيـل لـه)٢(»ال بـأس بـه«: ، وقـال مـر هـو أحـب

د بن عقيل ؟ فقال َّ  . )٣(»هو: إليك أم عبد اهللا بن حمم

نَّه ال بأس به« -:فيه) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل  - ٢ َ  . )٤(»أرجو أ

٣ -  ّ  . )٥(»ال بأس به« -:فيه) هـ٢٥٦ت(قال البخاري

٤ -  ّ ازي َّ دق« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر ِّ ُّه الص  . )٦(»صالح احلديث، قليل احلديث، حمل

٥ -  ّ  . )٧(»ليس به بأس« -:فيه) هـ٣٠٣ت(قال النَّسائي

 . )٨(»حسن احلديث، ويف القلب منه« -:فيه) هـ٣١١ت(قال ابن خزيمة  - ٦

َّان - ٧  . )٩()ذكره يف ثقاته( -) :هـ٣٥٤ت(ابن حب

٨ -  ّ َّ « -:فيه) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي ً أرجو أن  . )١٠(»ال بأس به وبرواياته اخالد

ّ أبو بكر ابن نقطة  - ٩ د بن عبد الغني البغدادي َّ  . )١٢(»ثقة« -:فيه )١١()هـ٦٢٩ت(قال حمم

   
ارمي(تاريخ ابن معني    )١( َّ  ) .٨/٦٠(، هتذيب الكامل )٣/٣٢٩(اجلرح والتَّعديل  ،)١٠٥) (رواية الد

جال البن معني    )٢( ِّ  ) .١/٨٢) (رواية ابن حمرز(معرفة الر

ّ (تاريخ ابن معني    )٣( وري ّ جال )٣/٢١٢) (رواية الد ِّ  )٨/٦٠(، هتذيب الكامل )٣/٧(، الكامل يف ضعفاء الر

ول    )٤( ُّ  .، ومل أجده يف غريه )٤/٢٦(هناية الس

ّ الكبري   )٥( مذي ِّ  ) .٣٩٢(علل الرت

 ) .٨/٦٠(، هتذيب الكامل )٣/٣٢٩(اجلرح والتَّعديل    )٦(

)٧(    ّ محن النَّسائي َّ  ) .٨/٦٠(، هتذيب الكامل )٢/٧٣٣(منهج اإلمام أيب عبد الر

 ) .٣/٧٨(» حسن احلديث«، ويف املطبوع من صحيح ابن خزيمة دون قوله )٣/٧٨( هتذيب التَّهذيب   )٨(

)٤/٢٠٧(   )٩. ( 

 ) .٣/٧(الكامل    )١٠(

ّ بن نقطة، مصنِّف كتاب التَّقييد يف معرفة رواة الكتب   )١١( ّ احلنبيل د بن عبد الغني بن أيب بكر بن شجاع البغدادي َّ أبو بكر، حمم

َّ أبيه ) نقطة(، و )هـ٥٧٩(واألسانيد، ولد سنة  َّت جد ب َ  .هي جارية ر

َّات األعيان : انظر ترمجته            اظ )٤/٣٩٢(وفي َّ هب )٤/١٤١٢(، تذكرة احلف َّ  ) .٥/١٣٣(، شذرات الذ

 ) .٤/٤١١( تكملة اإلكامل   )١٢(
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اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

 ٍ اوي البن معني ثالثة أقوال َّ  -:يف الر

 .وهي تعني التَّوثيق املطلق » ثقة« - ١

َّ ابن معني قال»ثقة«: قوله، ونحملها عىل »ال بأس به« - ٢ ليس به بأس فهو : إذا قلت« -:، فإن

 . )١(»ثقةٌ 

د بن عقيل« - ٣ َّ ّ من عبد اهللا بن حمم ُّ إيل َّ ابن معني قال »هو أحب ، وهذا أضعف األقوال فيه، إذ إن

د بن عقيل َّ ة« -:يف عبد اهللا بن حمم َّ  . )٣(»ليس بذاك« -:، وقال أيضاً )٢(»ليس حج

ح القول هنا فمقارنة ابن معني ب ِّ ُّ عىل تليني شأنه، وهذا جيعلنا نرج د بن عقيل تدل َّ عبد اهللا بن حمم

 َّ اوي ) ال بأس به( بأن َّ ة اآلخرين يف الر َّ ي هذا الرأي أقوال األئم ِّ ِّقة، ويقو ُّ عىل مطلق الث  .، قد ال تدل

نَّه ال بأس به« -:فقال أمحد َ  .» أرجو أ

 ّ ة )صدوق(تعادل لفظة وهي » ال بأس به« - :وقال البخاري َّ ، وقد أخرج له يف صحيحه يف عد

 . )٤(مواضع

 ّ ، ومثلهام قول ابن عدي ّ ّ قال النَّسائي َّ خال« -:وبمثل قول البخاري ً أرجو أن ال بأس به  اد

 .» وبرواياته

ّ يف ذلك«  -:قال ابن حجر ه تبع البخاري ّ أشعر كالمه بأنَّ  . )٥(»وابن عدي

   
 ) .١٢٤(علوم احلديث    )١(

 ) .١٦/٨٢(هتذيب الكامل    )٢(

ابق    )٣( َّ  .املصدر الس

بيان    )٤( ِّ وم ، باب صوم الص َّ ـراء ريض اهللا عنهـا)١٨٥٩(برقم ) ٢/٦٩٢(كتاب الص ْ ف َ ذ بن ع ِّ و َ ع ُ ِّع بنت م ي َ ب ُّ ـه  -:، حديث الر َّ قـال  أن

َّ صومه«غداة عاشوراء  ً فليتم  .احلديث » ..من أصبح مفطرا

ري ، باب مداواة النِّساء واجلرحى             ِّ ِّع ريض اهللا عنها قالت)٢٧٢٦(برقم ) ٣/١٠٥٦( كتاب اجلهاد والس بي ُّ كنَّا مع (  -:، حديث الر

 ّ  .احلديث ..) نسقي ونداوي اجلرحى النَّبي

            ً ِّع ريض اهللا)٣٧٧٩(برقم ) ٤/١٤٦٩(كتاب املغازي، باب شهود املالئكة بدرا بي ُّ ّ « -: عنها قالت، حديث الر َّ النَّبي  دخل عيل

 ّ ني عيل ُ  . احلديث» ..غداة ب

 ) .٣/٧٨(هتذيب التَّهذيب    )٥(
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ازي  َّ ا أبو حاتم الر َّ دق« -:فقالأم ِّ ُّه الص فجمع أبو حاتم هنا » صالح احلديث، قليل الكالم، حمل

يف املرتبة اخلامسة من مراتب التَّعديل، عند ابن أيب حاتم، وابن ) صالح احلديث: (بني مرتبتني

الح، و َّ دق(الص ِّ ه الص ُّ َّالثة منها عندمها) حمل رين مها يف مرتبة واحد)١(يف املرتبة الث ِّ ، )٢(ة، وعند املتأخ

َّ ابن »ويف القلب منه« -:، لكنَّه قال»حسن احلديث« - :وقال فيه ،ووافق ابن خزيمة اجلمهور ، ولعل

 ّ هبي َّ ّ ذكره بسبب ذلك يف الكامل، قال الذ ٍ « -:عدي ِّ يشء ّ يف  ما أدري ألي ذكره ابن عدي

 . )٣(»الكامل؟

اوي َّ ّ يف الر هبي َّ  - :أقوال احلافظ الذ

 . )٤(»ثقة« -:الكاشف - ١

اوي )٥()صح(رمز له بـ  -:االعتدال ميزان - ٢ َّ ح توثيق الر ِّ  . )٦(فهو يرج

عفاء - ٣ ُّ  . )٧(»صالح احلديث« - :ديوان الض

ّ هلذا الكتاب   هبي َّ د تاريخ تأليف الذ ِّ  .ومل أجد ما حيد

 -:اخلالصة: رابعاً 

 ٌ ّ صدوق َّ خالد بن ذكوان املدين اجح أن َّ د اجتهـاد الر َّ ّ فيـه، واهللا ، وهو قول اجلمهور، وقـد تـرد هبي َّ الـذ

 .أعلم 

 

 

 

   
 ).١٢٤(، علوم احلديث )٢/٣٧(اجلرح والتَّعديل : انظر   )١(

 ) .١/١١٤(ميزان االعتدال    )٢(

ابق    )٣( َّ  ) .٢/٤١١(املصدر الس

)١/٣٦٤(   )٤. ( 

)٢/٤١١(   )٥. ( 

 ) .١/٩(لسان امليزان : انظر   )٦(

)٧٩(   )٧. ( 
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

٦٧ ( ّ  (*)خالد بن زياد األزدي

 ً اوي: أوال َّ  - :التَّعريف بالر

 ّ مذي ِّ محن الرت َّ ، أبو عبد الر ّ َّام)١(خالد بن زياد األزدي ان، قاضيها، صدوق، من الث َّ  - :نة، قال ابن حب

ٌ مات وله م« ٍ وسنة ُ سنة  . )٢(ت س» ئة

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .ثالث روايات 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .شيخان اثنان 

 -:)٣(أبرز شيوخه

 ِّ يق النَّاجي أبو الص ِّ ت بضـع (، قتـادة بـن دعامـة )هــ١١٦ت(، نـافع مـوىل ابـن عمـر )هـ١٠٨ت(د

َّان )هـ١٥٣ت(، مسعر بن كدام )عرشة ومئة هـ  )هـ١٤٩ت(، مقاتل بن حي

 -:)٤(أبرز تالمذته  

ّ صالح بن عبد  مذي ِّ اجلارود بن معاذ  ،)هـ ٢٤٠ت(، قتيبة بن سعيد)هـ٢٣١ت(اهللا الرت

 ّ مذي ِّ ّ )هـ٢٤٤ت(الرت ّ ، سعيد بن سويد املعويل  .، زافر بن سليامن اإليادي

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

١ -  ُّ ِ ويل ْ  . )٦(»ثقة« -:فيه )٥(قال سعيد بن سويد املَع
   

ِّقات )٣/٣٣٢(، اجلرح والتَّعديل )٣/١٥٠(التَّاريخ الكبري : انظر ترمجته(*)    ، تاريخ )١٩٨(، مشاهري علامء األمصار )٦/٢٦٣(، الث

 ) .٣/٧٩(، هتذيب التَّهذيب )١٠/١٦٣(، تاريخ اإلسالم )٨/٦٥(، هتذيب الكامل )١٦/٣٠(دمشق 

ح ياقوت احلموي ّكرس التَّاء وامليم، وهي مدينة تقع عىل هنر بلخ، وبينها وبني بلخ - بفتح التَّاء وضمها وكرسها  – : ترمذ)   ١(     َّ ، ورج

 ً  .، وبلخ اآلن هي مزار رشيف يف شامل أفغانستان )كلم تقريباً ٥٨(اثنا عرش فرسخا

 ) .٣/٧٠٠(، معجم أماكن الفتوح ) ٤٨٤(، بلدان اخلالفة الرشقية ) ٢/٢٦،٣١٥(معجم البلدان : انظر           

 ) .١/٣٦٤(، الكاشف )١٦٣٢(برقم ) ١٨٨(تقريب التَّهذيب : انظر)   ٢(

 ) .٦٥/ ٨(هتذيب الكامل )   ٣(

ابق)   ٤( َّ  . املصدر الس

)٥(    ّ َّ  ،»مل أجد من ترمجه« - :قال اهليثمي  ) .٢٠١(، وله ترمجة موجزة يف غنية امللتمس للخطيب )٤/٥٣(وائد جممع الز

 ) .٣/٧٩(، هتذيب التَّهذيب )٨/٦٥(هتذيب الكامل    )٦(
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

٢ -  ّ  . )١(»مستقيم احلديث ثقةٌ « -:فيه) هـ٣٠٣ت(قال النَّسائي

َّان  - ٣ ، وعـن مسـتقيمةً  صـحيفةً  يـروي عـن نـافعٍ « -:وقـال) ذكره يف ثقاته( -) :هـ٣٥٤ت(ابن حب

أحاديـث  ،يروي عـن نـافع، وقتـادة« -:، وقال يف مشاهري علامء األمصار)٢(»احلرف بعد احلرف ةقتاد

 . )٣(»مستقيمة

اوي دراسة أقوال النُّقاد يف: ثالثاً  َّ  -:الر

ّ توثيقً خالد بن زياد ا قه النَّسائي َّ ّ وث فهو يف أعىل ، »مستقيم احلديث« -:وقال ،اا مطلقً ألزدي

ِّقات، وامتدحه بام يرويه عن نافع  َّان سرب حديثه، فذكره يف الث ده، وابن حب ُّ ِّقة عنده مع تشد مراتب الث

 ٌ ا أحاديث َّ عن قتادة باحلرف بعد احلرف، وهذا  ، بل وصف روايتهمستقيمةٌ  وقتادة، ووصفها بأهن

 ُّ ِ ويل ْ قه تلميذه سعيد بن سويد املَع َّ بط، ووث َّ ة الض َّ ُّ عىل شد  .يدل

 ٌ ٍ  ومل يرد فيه جرح ٌ بوصف كتور البتَّة، ومل يذكره أحد ُّ ح توثيقه الد َّ ِّقة، وقد رج قاسم سعد  دون الث

ّ يف اجلرح  محن النَّسائي َّ  .   )٤(والتَّعديليف دراسته ملنهج اإلمام أيب عبد الر

اوي ِّ ّ يف الر هبي َّ  - :أقوال احلافظ الذ

 -:اختلفت أقواله يف خالد بن زياد عىل مراتب

 . )٥(»ثقة« -:الكاشف - ١

 . )٦(»صدوق« -:تنقيح التَّحقيق يف أحاديث التَّعليق - ٢

ٌ « - :تاريخ اإلسالم له قوالن - ٣ ةً )٧(»إن شاء اهللا صدوق َّ فه حم« - :، وقال مر َّ دق ما ضع ِّ ُّه الص ٌ ل  . )٨(»أحد

   
نن الكربى    )١( ُّ الة، باب كم صالة النَّهار، ويف )٤٧٤(برقم ) ١/١٧٩(الس َّ ّ "، كتاب الص محن النَّسـائي َّ دون  "منهج اإلمام أيب عبـد الـر

 ).٢/٧٣٥) (ثقة(كلمة 

)٦/٢٦٣(   )٢. ( 

)١٩٨(   )٣. ( 

)٢/٧٣٦(   )٤. ( 

)١/٣٦٤(   )٥( 

)١/٢١٤(   )٦. ( 

)١٠/١٦٣(   )٧. ( 

)١١/١٠٥(   )٨. ( 
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َّانية من مراتب التَّعديل، وقوله » ثقة«فقوله  َّالثة من مراتب » صدوق«يف املرتبة الث يف املرتبة الث

ا قوله  َّ ٌ «التَّعديل، أم َ » إن شاء اهللا صدوق دق«و ِّ ُّه الص ٍ  ،»حمل ٍ  فهام يف مرتبة ابعة من ، واحدة َّ وهي الر

ر ٌ)١(مراتب التَّعديل ِّ د يف اجتها عن، وتاريخ اإلسالم متأخ ُّ د َّ َ هذا الرت م ِ ل َ ّ بني كون الكاشف، ف هبي َّ د الذ

 ً ُ اا أو حسنًحديثه صحيح ُعترب به ؟، أو كونه ال حي ّ بحديثه، وإنَّام ي  ! .تج

 ً َ أنزل احلافظان درجته من كونه ثقة ِ ٍ  ومل  ! . ؟ إىل صدوق

َّ قاعدةٌ  ة امل«: تقول وثم َّ ادران من األئم َّ ر اجلرح والتَّعديل الص َّ رين بقدر اطِّالعهم عىل يتأث ِّ تأخ

اوي َّ مني يف احلكم عىل الر ِّ ة املتقد َّ َّق ؟)٢(»أقوال األئم َّة حديثه مل يوث  . ، فهل لقل

ّ يف شأنه  . )٤(، وليس له سوى ثالث روايات يف الكتب التِّسعة)٣(»عزيز احلديث« - :قال اخللييل

  ً  -:اخلالصة: رابعا

مني،  ِّ ّ بالنَّظر إىل أقـوال املتقـد ، ومل يـذكر املـز ّ ح توثيـق خالـد بـن زيـاد األزدي َّ ُّ يـرتج ُ ي حجـر يف  ، وابـن

 ُّ هبي َّ َ  هتذيبيهام والذ ّ فيه، واهللا أعلم  يف تذهيبه، قول  . النَّسائي

 

 

 

   

   
ّ يف ميزان االعتدال : انظر   )١( هبي َّ  ) .١/١١٤(مراتب التَّعديل عند الذ

ً البن معني فيه، ثم  –رمحه اهللا  –، وذكر فيه شيخنا )٩٤(ضوابط اجلرح والتَّعديل : انظر   )٢( ٍ مل يذكر ابن حجر يف هتذيبه قوال ً لراو مثاال

َّقه«: قال شيخنا عقبه َّه لو استحرض نقل ابن معني لوث  .» ولعل

 . ٣/٩٤٧املنتخب من اإلرشاد    )٣(

ة حديث الراوي يف توثيقه(مبحث : انظر   )٤( ّ  ) .٥٥) (أثر قل
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٦٨ ( ّ  (*)خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد القريش

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

َّامنة خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص،   . )١(خ. أخو إسحاق بن سعيد، صدوق، من الث

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .ثالث روايات 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .شيخان اثنان 

 -:)٢(أبرز شيوخه

، سـهل بـن )هــ١٢١ت(، أبوه سعيد بن عمـرو بـن سـعيد )هـ٨٤ت(بديح موىل عبد اهللا بن جعفر 
 ّ  .  يوسف بن سهل بن مالك األنصاري

 -:)٣(أبرز تالمذته

ّ )هـ١٨١ت(عبد اهللا بن املبارك  د بن برش العبدي َّ ّ )هــ٢٠٣ت(، حمم ازي َّ ، إبـراهيم بـن موسـى الـر
ّ ) هـ٢٢٠ت بعد( ين َّ ّ )ـه٢٢٨ت(، حييى احلام  . ، إبراهيم بن يوسف الكندي

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

د بن برش العبدي  - ١ َّ دوق املأمون« -:فيه )٤()هـ٢٠٣ت(قال حمم َّ ِّقة الص  .   )٥(»الث

   
ِّقات )٣/٣٣٤(، اجلرح والتَّعديل )٣/١٥٢(التَّاريخ الكبري : انظر ترمجته(*)    ، هتذيب )١٣٠(، مشاهري علامء األمصار )٦/٢٥١(، الث

 ) .٣/٨٢(، هتذيب التَّهذيب )٨/٨١(الكامل 

 ) .١/٣٦٥(، الكاشف )١٦٣٩(برقم ) ١٨٨(تقريب التَّهذيب )   ١(

 ) .٨/٨١(هتذيب الكامل )   ٢(

ابق )   ٣( َّ  .املصدر الس

، ثقة    )٤( ّ ّ أبو عبد اهللا الكويف د بن برش العبدي َّ  .هو حمم

اظ )٧/٢١٠(اجلرح والتَّعديل : انظر ترمجته            َّ  ) .٥٧٥٦(برقم ) ٤٦٩(، تقريب التَّهذيب )١/٣٢٢(، تذكرة احلف

 ) .٣/٨٢(، هتذيب التَّهذيب )٨/٨١(، هتذيب الكامل )١٧٤(التَّمييز    )٥(
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َّان - ٢ من متقني أهل « -:، وقال يف مشاهري علامء األمصار)١()ذكره يف ثقاته( ):هـ٣٥٤ت( ابن حب

 . )٢(»املدينة

٣ -  ّ ارقطني َّ  . )٣(»ليس به بأس« -:فيه) هـ٣٨٥ت(قال الد

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

د بن برش وقال َّ َّقه تلميذه حمم دوق املأمون« -:وث َّ ِّقة الص ٌ »الث ٌ  ، وهذا مدح اوي،  رفيع َّ يف الر

ِّقة عنده، و ،)ثقة(عىل كلمة ) ال(ل ادخإو ه أعىل أنواع الث ّ عىل أنَّ دوق«يدل َّ يقصد معناها » الص

 ُّ  . )املأمون(بدليل كلمة  ،غوي ال االصطالحيالل

َّان قال فيه ُّ عن توثيق غريه من  ،»من متقني أهل املدينة« -:وابن حب ّ ال تقل ِّمي وهي بحسب املعل

ة، قال َّ ٍ « -:األئم َّها أثبت من توثيق كثري ُّ )٤(»منهم بل لعل ارقطني َّ ط فيه الد َّ ليس به « - :فقال ، وتوس

 . » بأس 

 ٍ َّة حديثه ؟  فهل ابن حجر إن وجد أدنى قول ُ ؟ أم نظر إىل قل ه ْ ل ِ ف غْ ُ اوي مل ي َّ  .يف الر

ّ خلالد بن سعيد يف صحيحه حديثً وقد أخرج البخار ً ي ً ا واحد  . )٥(يف موضعني اا احتجاج

 -:اخلالصة: رابعاً  

ان،   َّ د بن برش العبدي، ولتوثيق ابن حب َّ ّ لتوثيق تلميذه حمم اجح توثيق خالد بن سعيد القريش َّ الر

ّ حمتج بل جعله من امل  ها بتقنني، وأخرج له البخاري

 

   
)٦/٢٥١(   )١. ( 

)١٣٠(   )٢( . 

 ) .٣/٨٢(، هتذيب التَّهذيب )١٩٩(سؤاالت احلاكم    )٣(

 ) .١/٤٣٨(التَّنكيل    )٤(

طانة    )٥( َّ م بالفارسية والر َّ ري، باب من تكل ِّ ّ خالد بنت خالد بن سـعيد ريض )٢٩٠٦(برقم ) ٣/١١١٧(كتاب اجلهاد والس ، حديث أم

ه قال هلا  َّ  .احلديث » ..أبيل وأخلقي« -:اهللا عنها، وعليها قميص أصفر، وفيه أن

ابق )٥٦٤٧(برقم ) ٥/٢٢٣٤(وكتاب األدب، باب من ترك صبية غريه حتَّى تلعب به                َّ  .، احلديث الس
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٦٩ ( ّ ري زَ َ د بن شجاع اجل َّ  (*)اخلرض بن حمم

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

ّ ، أبو  ري َ ز َ د بن شجاع اجل َّ  . )١(س) . هـ٢٢١ت(مروان، صدوق اخلرض بن حمم

نن الكربى ُّ غرى يشء )٢(وحديثه يف الس ُّ  .، وليس له يف الص

 -:)٣(أبرز شيوخه

 ّ ــدين ــر امل ــن جعف ــامعيل ب ـــ١٨٠ت(إس ــارك )ه ــن املب ــد اهللا ب ـــ١٨١ت(، عب ــري )ه ــن بش ــيم ب ، هش

َّة )هـ١٨٣ت( لي ُ باب )هـ١٩٣ت(، إسامعيل بن ع ُ  ) .هـ٢٠٣ت(، زيد بن احل

 - :)٤(أبرز تالمذته

د النَّاقد  ّ د بن مسلم بن وارة )هـ٢٣٠ت(عمرو بن حمم َّ د )هـ٢٦٥ت(، حمم َّ د بن حييى بن حمم َّ ، حمم

 ّ اين َّ ّ )هـ٢٦٧ت(احلر قي َّ ّ بن ميمون الر د بن عيل َّ ّ )هـ٢٦٨ت(، حمم قي َّ ، هالل بن العالء الر

 ) .  هـ٢٨٠ت(

اوي: ثانيا َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

 . )٥(»ثقة« - :فيه) هـ٢٤١ت(بن حنبل  قال أمحد - ١

٢ -  ّ قي َّ د بن عيل بن ميمون الر َّ  . )٧(»ثقة« -:فيه )٦()هـ٢٦٨ت(قال حمم
   

جال : انظر ترمجته(*)  ِّ ِّقات )٣/٣٩٨(، اجلرح والتَّعديل )٢/٣٨٢(العلل ومعرفة الر ، هتذيب الكامل )٧٩(، تاريخ أسامء الث

 ) . ٣/١٢٥(، هتذيب التَّهذيب )٨/٢٦٣(

 ) .١/٣٧٣(، الكاشف )١٧٢٠(برقم ) ١٩٣(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

َّ : انظر)   ٢( يام، باب احلجامة للص ِّ  ) .٣١٣٨(برقم ) ٢/٢١٧(م ائكتاب الص

 ) .٢٦٣/ ٨(هتذيب الكامل )   ٣(

ابق )   ٤( َّ  ) .٨/٢٦٤(املصدر الس

جال )   ٥( ِّ ِّقات )٣/٣٩٨(، اجلرح والتَّعديل )٢/٣٨٢(العلل ومعرفة الر  ) .٨/٢٦٤(، هتذيب الكامل )٧٩(، تاريخ أسامء الث

َّاس، حم   )٦( َّارأبو العب قي العط َّ د بن ميمون الر َّ  . ، ثقةم

 ). ٦١٥٩(برقم ) ٤٩٧(، تقريب التَّهذيب )٢/٣٢(، العرب يف خرب من غرب )٢٦/١٥٦(هتذيب الكامل : انظر ترمجته           

 ) .٣/١٠٠(اآلحاد واملثاين    )٧(
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٣ -  ّ ازي َّ  .    )١(»اليس به بأس، وكان صدوقً « -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر

َّان  - ٤  . )٢()ذكره يف ثقاته( - ):هـ٣٥٤ت(ابن حب

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

ٌ  –اجلمهور عىل توثيقه، أمحد بن حنبل  د بن - )٣(وهو معتدل َّ َّقه تلميذه وأعرف النَّاس به حمم ، ووث

د فيه أبو حات َّ َّان يف ثقاته، وتشد قي، وذكره ابن حب َّ ّ الر  ،»اليس به بأس وكان صدوقً « -:م فقالعيل

 ُ ً  )١٨٠(يف ) صدوق(حجر أبا حاتم يف لفظة  وقد وافق ابن ً تقريب ، ومل يذكر يف هتذيبه قول )٤(اموضعا

 ّ ا املز َّ م َ ، أ ّ قي َّ د بن عيل الر َّ ّ فذكر قول أمحد فقط، ويتأثّ أمحد وحمم ادران من ي َّ ر اجلرح والتَّعديل الص

اوي َّ مني يف احلكم عىل الر ِّ ة املتقد َّ رين بقدر اطَّالعهم عىل أقوال األئم ِّ ة املتأخ َّ  . )٥(األئم

 . )٦(وأخرج له ابن خزيمة يف صحيحه

 ً  -:اخلالصة: رابعا

د توثيقً   َّ ، وأمحد امطلقً  ااجلمهور عىل توثيق اخلرض بن حمم ّ قي ِّ د بن عيل الر َّ  –، ومنهم تلميذه حمم

 ٌ ده  - وأبو حاتم ،  – وهو معتدل ُّ  .، واهللا أعلم »اليس به بأس، وكان صدوقً « - :قال - مع تشد

 

 

   
 ) .٨/٢٦٤(، هتذيب الكامل )٣/١٩٨(اجلرح والتَّعديل    )١(

)٨/٢٣١(   )٢. ( 

 ) .٨٣(املوقظة : انظر   )٣(

 .)٩٨ (:انظر   )٤(

 ) . ٩٤(ضوابط اجلرح والتَّعديل : انظر   )٥(

، حديث ابن عمر ريض اهللا عنهام )٢٦١٧(برقم ) ٤/١٦٩(كتاب املناسك ، باب استحباب التَّعرس يف بطن الوادي بذي احلليفة    )٦(

» ّ َّ النَّبي د بن حييى عن اخلرض» ..أتى وهو يف معرسه يف ذي احلليفة أن َّ د بن شجاع عن إسامعيل  احلديث، من طريق حمم َّ بن حمم

 .بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه به 

ّ من طريق قتيبة بن سعيد عن إسامعيل بن جعفر به               ، كتاب املزارعة، باب من )٢٢١١(برقم  )٢/٨٢٣(واحلديث يف البخاري

 ً ً مواتا  .أحيا أرضا

، باب التَّعريس بذي احلليفة )١٣٤٦(برقم  )٢/٩٨١(و مسلم                ّ  .، كتاب احلج
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ليد بن ) ٧٠ ُ ّ جخ  (*)عفر بن طريف احلنفي

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

فه،  َّ َّ ابـن معـني ضـع ّ ، صـدوق، مل يثبـت أن ، أبو سـليامن البرصـي ّ ليد بن حعفر بن طَريف احلنفي ُ خ
ادسة  َّ  . )١(م ت س. من الس

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .أربع عرشة رواية 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .شيخان اثنان

 -:)٢(أبرز شيوخه

 ّ ّ )هـ١٠٨ت(أبو نرضة العبدي ّ )هـ١١٠ت(، احلسن البرصي ة املزين َّ ر ُ  ).  هـ١١٣ت(، معاوية بن ق

 -:)٣(أبرز تالمذته

اج  َّ ّ )هـ١٦٠ت(شعبة بن احلج  . ، عزرة بن ثابت األنصاري

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم
اج  - ١ َّ ً « - :فيه )٤()هـ١٦٠ت(قال شعبة بن احلج هم اتقاء ِّ ، وقال )٥(»كان من أصدق النَّاس، وأشد

ةً  َّ  .  )٦(»ثقة« -:مر
   

جال: انظر ترمجته(*)    ِّ ، اجلرح )٢/٥٩٨(، الكنى واألسامء للدواليب )٣/١٩٨(، التَّاريخ الكبري )٣/٢٤، ١/٤٢٩(العلل ومعرفة الر

ِّقات )٣/٣٨٣(والتَّعديل  ِّقات )٦/٢٧١(، الث ، )٢/٤٥٧(، ميزان االعتدال )٨/٣٠٤(ل ، هتذيب الكام)٧٩(، تاريخ أسامء الث

 ) .٣/١٣٦(هتذيب التَّهذيب 

 ) .١/٣٧٥(، الكاشف )١٧٣٨(برقم ) ١٩٥(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .٨/٣٠٤( هتذيب الكامل )   ٢(

ابق )   ٣( َّ  .املصدر الس

، ولد سنة    )٤( ّ ّ موالهم الواسطي اج بن الورد العتكي َّ  . ، أمري املؤمنني يف احلديث )هـ٨٢(أبو بسطام، شعبة بن احلج

اظ )٩/٢٥٥(تاريخ بغداد : انظر ترمجته              َّ  ) .٢٧٩٠(برقم ) ٢٦٦(، تقريب التَّهذيب )١/١٩٣(، تذكرة احلف

جال    )٥( ِّ ِّقات )٣/٣٨٣(، اجلرح والتَّعديل )١/٤٢٩(العلل ومعرفة الر  ) .٨/٣٠٤(، هتذيب الكامل )٧٩(، تاريخ أسامء الث

ّ الكربى    )٦( نن النَّسائي ُ ِّيب )٩٤١٢(برقم ) ٥/٤٢٨(س ينة، باب أطيب الط ِّ  .، كتاب الز
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ةً )١(»روى عنه شعبة ،ثقةٌ « -:فيه) هـ١٩٨ت(قال حييى بن سعيد القطَّان  - ٢ َّ مل أره، « -: ، وقال مر

 . )٢(»ولكن بلغني أنَّه ال بأس به

ةً )٣(»ثقة« -:فيه) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني  - ٣ َّ اجي)٤(»، ثقةثقةٌ « -:، وقال مر َّ قال ابـن « -:، وقال الس

عف أقرب: معني َّ  . )٥(»هو إىل الض

ةً )٦(»أحاديثه حسانٌ « -:فيه) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل  - ٤ َّ  . )٧(»ثقة« -: ، وقال مر

٥ -  ّ  . )٨(»ثقة« -:فيه) هـ٢٦١ت(قال العجيل

٦ -  ّ ازي َّ  . )٩(»صدوق« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر

٧ -  ّ  . )١٠(»ثقة«  -:فيه) هـ٣٠٣ت(قال النَّسائي

٨ -  ّ واليب ُّ  . )١٢(»ثقة«  -:فيه )١١()هـ٣١٠ت(قال أبو برش الد

َّان  - ٩  . )١٣()ذكره يف ثقاته( -):هـ٣٥٤ت(ابن حب

جا عنه« -:فيه) هـ٤٠٥ت(قال أبو عبد اهللا احلاكم  -١٠ ِّ ِّقات ومل خير داده يف الث ِ  . )١٤(»ع

 . )١٥()ذكره يف ثقاته( -):هـ٦٣٦ت(ابن خلفون -١١
   

جال    )١( ِّ مذي )٣/٢٤(العلل ومعرفة الر ِّ نن الرت ُ ِّت )٩٩٢(برقم ) ٣/٣١٧(، س  .، أبواب اجلنائز، باب يف ما جاء يف املسك للمي

ِّقات )٣/٣٨٣(اجلرح والتَّعديل    )٢(  ) .٨/٣٠٤(، هتذيب الكامل )٧٩(، تاريخ أسامء الث

جال ) ٣/٣٨٣(اجلرح والتَّعديل    )٣( ِّ  ) .٨/٣٠٥(، هتذيب الكامل )٣/٢٤(، العلل ومعرفة الر

 ) .٤/٢١١(إكامل هتذيب الكامل    )٤(

 ) .٣/١٣٦(، هتذيب التَّهذيب )٤/٢١١(إكامل هتذيب الكامل    )٥(

ابق   )٦( َّ  .املصدر الس

 .  )٣/١٣٦(، هتذيب التَّهذيب )٤/٢١١(إكامل هتذيب الكامل    )٧(

 . )٤/٢١١(إكامل هتذيب الكامل    )٨(

 ) .٨/٣٠٥(، هتذيب الكامل )٣/٣٨٣(اجلرح والتَّعديل    )٩(

)١٠(    ّ محن النَّسائي َّ  )  .٣/١٣٦(، هتذيب التَّهذيب )٤/٢١١(، إكامل هتذيب الكامل )٢/٧٦٧(منهج اإلمام أيب عبد الر

، ولد سنة    )١١( ّ واليب ُّ ّ الد ازي َّ ّ الر د بن أمحد بن محَّاد بن سعيد األنصاري َّ ّ )هـ٢٢٤(أبو برش، حمم ارقطني َّ َّمـ« -:، قال الـد وا فيـه ومـا تكل

 َّ َّ من أمره إال   .»  خري يتبني

َّات األعيان )٥١/٢٩(تاريخ دمشق : انظر ترمجته             اظ )٤/٣٥٢(، وفي َّ  .) ٢/٧٥٩(، تذكرة احلف

 ) .٣/١٣٦(، هتذيب التَّهذيب )٤/٢١١(، إكامل هتذيب الكامل )٢/٥٩٨(الكنى واألسامء    )١٢(

)٦/٢٧١(   )١٣. ( 

 ) .١/٥١٤(املستدرك    )١٤(

 ) .٤/٢١١(إكامل هتذيب الكامل    )١٥(
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اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

ان َّقه حييى بن سعيد القطَّ ّ  ،وابن معني ،وشعبة ،خليد بن جعفر وث دون  - والنَّسائي ِّ ، –وهم متشد

كان من أصدق النَّاس « - :إىل أعىل درجات التَّوثيق، قال شعبة ،بل بلغ به شعبة، وابن معني

 ً هم اتقاء ِّ ةً » وأشد َّ ويزداد توثيق شعبه قوةً إذا علمنا أنَّه من تالميذه، وشيوخ  ،»ثقة« -: وقال مر

 ٌ  . )١(شعبة جياد

َّقه أمحد »، ثقةثقةٌ « -:وابن معني قال ٌ  –، ووث مل قوله ،– وهو معتدل ُ أحاديثه « -:وعليه حي

َّان، واحلاكم، وابن خلفون، وخالف أبو حاتم »حسان ، وابن حب ّ واليب ُّ ، وأبو برش الد ّ قه العجيل َّ ، ووث

د َّ  .» صدوق« - :فقال ،وتشد

 ّ اجي َّ عف : قال ابن معني« - :ومع تتابع النُّقاد عىل توثيق خليد بن حعفر، فقد قال الس َّ هو إىل الض

عف أقرب منه إىل التَّوثيق ، أي إىل »أقرب َّ  .الض

َّتي إحداها من رواية إسحاق بن  ّ خيالف أقوال ابن معني األخرى ال اجي َّ وهذا النَّقل من الس

ٌ  ،أوىل وأرجح منصور الكوسج ، وهي روايةٌ  ّ ففيها انقطاع اجي َّ ا رواية الس َّ ألنه مل  ،ألهنا أسند، أم

َّ ابن حجر جزم بال ّ عىل يسمع من ابن معني، ومع أن نَّقل عن ابن معني هنا يف هتذيبه، وهذا يدل

 َّ َّه عىل خالفهثبوت ذلك عنده كام هو عادته، وإال َّ )٢( لنب َّ ابن معني « -: أنَّه قال يف تقريبه، إال مل يثبت أن

فه َّ  . )٣(»ضع

 ٌ ّ  وخليد أخرج له مسلم من بني  كانت امرأةٌ « -:امرفوعً  يف صحيحه حديث أيب سعيد اخلدري

 . )٤(احلديث» ..إرسائيل قصرية متيش مع امرأتني طويلتني

ً »صدوق«: فابن حجر مل يلتفت إىل توثيق هؤالء، وأخذ بقول أيب حاتم ، )٥(ا، وهذا اختياره غالب

دين واملعتدلني وغريهم ؟ ِّ  .فامذا نصنع بتوثيق املتشد

   
ّ : ، وانظر)٤/٢٣٧(ميزان االعتدال    )١( مذي ِّ  ) .١/٣٨١(رشح علل الرت

 ) .١/٨٤(التَّنكيل : ، وانظر)١/٦(هتذيب التَّهذيب : انظر   )٢(

محن )٢/٥٤٠(، وانظر مصطلحات اجلرح والتَّعديل املتعارضة )١٧٣٨برقم ) ١٩٥(تقريب التَّهذيب    )٣( َّ ، منهج اإلمام أيب عبـد الـر

 ّ  ) .٢/٧٦٧(النَّسائي

 ) .٢٢٥٢(قم بر) ٤/١٧٦٥(كتاب األلفاظ من األدب، باب استعامل املسك    )٤(

 ) .٩٨(  :انظر   )٥(
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 -:اخلالصة: رابعاً  

ان،  َّقه حييى بن سعيد القطَّ ْ وث ن َ ، وغريهم توثيقً وشعبة، وابن معني، وأم ّ ،  اا مطلقً محد، والنَّسائي

ه، واهللا أعلم  ِّ ِّقة يف حق د يف إطالق وصف الث َّ  . جيعلنا ال نرتد
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٧١ ( ّ بيب الباهيل َ  (*)داود بن ش

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

ّ ، صدوق ،  ّ ، أبو سليامن البرصي بيب الباهيل َ  . )١(خ د ق) هـ٢٢٢أو٢٢١ت(داود بن ش

ول ُّ ني« -:ويف هناية الس ِّ  . )٢(»شبيب بفتح الش

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .سبع روايات 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .أربعة شيوخ 

 -:)٣(أبرز شيوخه

ام بن حييى  َّ ّ )هـ١٦٧ت (، محَّاد بن سلمة )هـ١٦٤ت(مه اسـبي ّ ـد بـن سـليم الر َّ ، )ـهـ١٦٧ت(، حمم

 ّ  ) .  هـ١٧٩ت(، محَّاد بن زيد )هـ١٦٩ت(إبراهيم بن عثامن العبيس

 -:)٤(أبرز تالمذته

 ّ ّ )هـــ٢٥٦ت(البخــاري ــد بــن حييــى الــذهيل َّ اق )هـــ٢٥٨ت(، حمم َّ ــد بــن عــيل الــور َّ ) محــدان(، حمم

ّ )هـ٢٧٥ت(، أبو داود )هـ٢٧٢ت(  ) . هـ٢٨٣ت(، أمحد بن داود املكي

ة اجلرح و: ثانياً  َّ اويأقوال أئم َّ  -:التَّعديل يف الر

١ -  ّ ازي َّ  .    )٥(»صدوق« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر
   

ِّقات )٣/٢٤٣(التَّاريخ الكبري : انظر ترمجته(*)    ، املعجم )٢/٥٦٧(، التَّعديل  والتَّجريح )٣/٤١٥(، اجلرح والتَّعديل )٨/٢٣٥(، الث

تَّهذيب ، هتذيب ال)٤/٢٥٣(، إكامل هتذيب الكامل )١٦/١٥٩(، تاريخ اإلسالم )٨/٤٠٠(، هتذيب الكامل )١١٨(املشتمل 

)٣/١٦٢ . ( 

ـ ) ١/٣٨٠(، الكاشف )١٧٨٩(برقم ) ١٩٨(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١( نَّه تويف سنة ) خ د س( ورمز له ب َ  . )هـ٢٢٣(وأ

)٤/١٨٣)   (٢. ( 

 ) .٨/٤٠٠(هتذيب الكامل )   ٣(

ابق )   ٤( َّ  ) .٨/٤٠١(املصدر الس

 ) .٨/٤٠١(، هتذيب الكامل )٣/٤١٥(اجلرح والتَّعديل    )٥(
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َّان  - ٢  . )١()ذكره يف ثقاته( -) :هـ٣٥٤ت(ابن حب

٣ -  ّ ارقطني َّ َّ « -:فيه) هـ٣٨٥ت(قال الد ُ إال ً ما علمت  . )٢(»ا خري

 . )٣()ذكره يف ثقاته( -):هـ٦٣٦ت(ابن خلفون  - ٤

٥ -  ّ ٍ  -):هـ٨٠٧ت(اهليثمي  . )٤(»رجاله ثقات« -:له وقال ذكره يف إسناد

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

َّالثة من مراتب التَّعديل كام سبق »صدوق« -:قال أبو حاتم  . ، وهي املرتبة الث

ان، وابن خلفون  َّ َّقه ابن حب  .ووث

 ّ ارقطني َّ َّ « - :وقال الد ً ما علمت إال ا من »ا خري َّ واهد ، وهذه العبارة، قد تعني أهن َّ عبارات الش

َّ قائلها مل جيزم بتعديل املقول فيه، وقد تُ  ستعمل بمعنى ثقة، قال عبد اهللا بن أمحد بن واملتابعات، وأن

َّ : سألت أيب عن إسامعيل بن جعفر، فقال« -:حنبل ً ال أعلم إال  . )٥(»نعم: ثقة، قال: ، قلتا خري

 ّ ارقطني َّ َّ يل مراد الد ٌ  –هنا فهي بحسب القرائن، ومل يتبني  . -  )٦(اأحيانً  وهو متساهل

ّ يف صحيحه ً  )٧(وداود بن شبيب أخرج له البخاري  . ااعتبار

َّ )٨(»صدوق«ووافق ابن حجر هنا أبا حاتم بقوله  ِال ً ، وهو يف تقريبه إن مل جيد إ ً  قوال ا عند  واحد

 ً ه غالب َّ مني فإن ِّ  . )٩(خيتار هذا القول ااملتقد

   
)٨/٢٣٥(   )١. ( 

 ) .٣/١٦٢(، هتذيب التَّهذيب )٤/٢٥٣(، إكامل هتذيب الكامل )٢٠٤(سؤاالت احلاكم    )٢(

 ) .٤/٢٥٣(إكامل هتذيب الكامل    )٣(

)٥/١٤(   )٤. ( 

 ) .٧/٢٧٧، ٧/١٣٦(هتذيب التَّهذيب : ، وانظر)٥/٣٠٦، ٣/٤٧٠: (، وانظر)٢/١٦٢(اجلرح والتَّعديل    )٥(

 ) .٨٣(املوقظة : انظر   )٦(

ناة    )٧( ُّ اعة أن يرفع العلم ويظهر «: مرفوعاً  ، حديث أنس )٦٤٢٣(برقم ) ٦/٢٤٩٧(كتاب املحاربني، باب إثم الز َّ من أرشاط الس

 . احلديث »..اجلهل

  ).٩٨ : (رانظ   )٨(

  ).١١٠ ( :انظر)   ٩(
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  ً  -:اخلالصة: رابعا

ً توثيقً مل نجد  َّ  اا مطلقً ا رصحي ان لداود بن شبيب إال ّ ٌ  – عند ابن حب ح  – وهو متساهل ِّ ومل يرص

ح واهللا أعلم أنَّه صدوق  َّ َّذي يرتج ّ بتوثيقه، فال ارقطني َّ  .الد
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٧٢ ( ّ راق الفريايب ِ  (*)داود بن خم

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

راق  ِ ّ  -بكرس امليم –داود بن خم ريـايب ِ راق الف ِ د بن خم َّ ) هــ٢٤٠ت بعـد(، صـدوق، )١(، ويقال ابن حمم

 . )٢(د. وقيل قبلها 
ّ وفاته سنة  هبي َّ ح الذ َّ  . )٣()هـ٢٣٩(ورج

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .فقط  واحدةٌ  روايةٌ 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 ٌ ٌ  شيخ  .فقط   واحد

 -:)٤(أبرز شيوخه

ّ )هــ١٨٨ت(، جرير بن عبد احلميد )هـ١٨٧ت (ر بن سليامن معتم ـيناين ِّ ، الفضـل بـن موسـى الس
اح )هـ١٩١ت( َّ  ) . هـ١٩٨ت(، سفيان بن عيينة )هـ١٩٦ت(، وكيع بن اجلر

 -:)٥(أبرز تالمذته

ــاذان  ــن ش ـــ٢٤٦ت(احلســن ب ــو داود )ه ـــ٢٧٥ت(، أب ّ )ه ــروي ــليامن اهل ــن س ــد ب ــن أمح ــد ب َّ ، حمم
ّ )هـ٢٩٢ت( د بن احلسن الفريايب َّ د بن أرشس)هـ٣٠١ت(، جعفر بن حمم َّ  . ، حمم
   

ِّقات )٣/٤٢٥(اجلرح والتَّعديل : انظر ترمجته(*)    سالم )٨/٤٤٩(، هتذيب الكامل )١١٨(، املعجم املشتمل )٨/٢٣٦(، الث ٍ ، تاريخ اإل

 ) . ٣/١٧٤(، هتذيب التَّهذيب )١٧/١٥٧(

له وسكون ثانيه – : فرياب)   ١( َّ و َ فـة مـن  -مـزار رشيـف اآلن  –هي بلدة مـن نـواحي بلـخ  -بكرس أ َّ فاريـاب ، وهـي شـامل وهـي خمف

رست  ُ  .أفغانستان اليوم وقد د

قية )٤/٢٥٩(معجم البلدان : انظر            َّ  ) .٣/٧٥٤(، معجم أماكن الفتوح )٣٥٥(، بلدان اخلالفة الرش

 ) .١/٣٨٢(، الكاشف )١٨١٢(برقم ) ٢٠٠(تقريب التَّهذيب : انظر)   ٢(

 ) .٣/١٧٢(تذهيب هتذيب الكامل ، )١٧/١٥٨(، تاريخ اإلسالم )١/٣٨٢(الكاشف )   ٣(

 ) .٨/٤٤٩(هتذيب الكامل )   ٤(

ابق    )٥( َّ  .املصدر الس
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اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم
لني) أ ِّ  -:أقوال املعد

   َّان  . )١()ثقاتهذكره يف ( -) :هـ٣٥٤ت(ابن حب

ِّفني) ب  -:أقوال املضع

   ّ ازي َّ ــ -):هـــ٢٦٤ت(أبــو زرعــة الــر ُ الــة « -:ئل عنــه فقــالس َ ب َ ــد بــن احلســن بــن ز َّ هــو دون حمم
 ً  . )٢(»قليال

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

ه دون حم َّ ّ بأن ازي َّ ً ذكر أبو زرعة الر الة قليال َ ب َ د بن احلسن بن ز َّ د بن احلسن ، وقال أبو زرعة م َّ يف حمم

الة  َ ب َ  . )٣(»واهي احلديث«  -:بن ز

ّ يف الكاشف هبي َّ  . )٤(»مرتوك« -:وقال الذ

بوه« -:وقال ابن حجر يف التَّقريب  َّ  . )٥(»كذ

 ٌ الة، فهذا تضعيف َ ب َ د بن احلسن بن ز َّ ٌ  فداود بن خمراق دون حمم ، ال يصلح حديثه لالعتبار، شديد

 ُ ه فكيف ي ْ ل َ ً ؟قال فيه صدوق، ب  !.ثقة

َّان له يف ثقاته  ،ويف التَّهذيبني  .ال نجد سوى ذكر ابن حب

 ّ هبي َّ َّ احلافظني الذ ف ،وابن حجر ،ولعل َّ  . ه الو استحرضا قول أيب زرعة فيه لضع

 ً َّ  اوابن حجر غالب ِال ٍ ما جيعل من ال جيد فيه إ َّان يف درجة مقبول  . )٦(يف تقريبه  توثيق ابن حب

َّ قاعدةٌ  رين بقدر اطِّالعهم عىل «: تقول وثم ِّ ة املتأخ َّ ئم َ ادران من األ َّ ر اجلرح والتَّعديل الص َّ يتأث

   
)١/٣٨٢(   )١. ( 

عفاء أليب   )٢( ُّ ّ  الض ازي َّ  ) .٢/٤٤٩( زرعة الر

 ) .٢٥/٦٥(هتذيب الكامل    )٣(

)٢/١٦٤(   )٤. ( 

 ) .٥٨١٥(برقم ) ٤٧٤(   )٥(

  ) .١٠٨(: انظر   )٦(
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اوي َّ مني يف احلكم عىل الر ِّ ة املتقد َّ ئم َ  .)١(»أقوال األ

ٍ  وحديثه عند أيب داود يف موضعٍ  هباء قال)٢( متابعةً  واحد َّ تذاكرنا ما يقطع : ، حديث أيب الص

َّاس ف الة عند ابن عب َّ ٌ « -:قالالص ٍ  جئت أنا وغالم احلديث، وقد » ..من بني عبد املطلب عىل محار

 ّ ٌ )٣( أخرجه البخاري َّاس ريض اهللا عنهام مثله  )٤( ، ومسلم  .من طريق عن ابن عب

  ً  -:اخلالصة: رابعا

 ٌ َّ داود بن خمراق ضعيف اجح أن َّ ً  الر واهد واالعتبار، وذلك لتضعيف اجد َّ ، ال يصلح حديثه للش

ّ له، واهللا أعلم أيب زرعة  ازي َّ  .الر

 

 

 

 

 

 

   

   
 ) .٩٤(اجلرح والتَّعديل ضوابط : انظر   )١(

الة )٧١٧(برقم ) ١/١٩٠(   )٢( َّ الة، باب من قال احلامر ال يقطع الص َّ  .، كتاب الص

غري )٧٦(برقم ) ١/٤١(  ) ٣( َّ ّ سامع الص  .، كتاب العلم، باب متى يصح

ِّ  ،)٥٠٤(برقم ) ١/٣٦١(   )٤( الة، باب سرتة املصىل َّ  . كتاب الص
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٧٣ ( ّ ّ الكويف تبة الكناين ُ  (*)ربيعة بن ع

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

تبة  ُ ِّ العني املهملة  –ربيعة بن ع ادسـة  -بضم َّ ، صـدوق، مـن الس ّ ّ الكـويف بيد، الكناين ُ . ، ويقال ابن ع

 . )١(د عس

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .اثنتان روايتان 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 ٌ ٌ  شيخ  .فقط  واحد

 -:)٢(أبرز شيوخه

 .، املنهال بن عمرو)هـ١١٤ت(عطاء بن أيب رباح 

 -:)٣(أبرز تالمذته

ــة  ــن معاوي ــن دكــني )هـــ١٩٣ت(مــروان ب ــل ب ـــ٢١٨ت(، الفض ّ )ه اين َّ ــد ــاء الغ ــد اهللا بــن رج ، عب

ّ )هـ٢١٩ت(  . ، الوليد بن القاسم اهلمداين

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

 . )٤(»ثقة« -:فيه) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني  - ١
   

ِّقـات )٣/٢٩١(الكبري  التَّاريخ: انظر ترمجته(*)    ِّقـات )٣/٤٧٨(، اجلـرح والتَّعـديل )١/٣٥٨(، معرفة الث ، هتـذيب )٨/٢٤٠(، الث

 ) .٣/٢٢٤(، هتذيب التَّهذيب )٤/٣٥٦(، إكامل هتذيب الكامل )٩/١٣١(الكامل 

 ) .١/٣٩٣(، الكاشف )١٩١٢(برقم ) ٢٠٧(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .٩/١٣١(هتذيب الكامل )   ٢(

ابق )   ٣( َّ  .املصدر الس

 ) .٩/١٣١(، هتذيب الكامل )٣/٤٧٨(اجلرح والتَّعديل    )٤(
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٢ -  ّ  . )١(»ثقة« -:فيه) هـ٢٦١ت(قال العجيل

٣ -  ّ ازي َّ  .    )٢(»شيخ« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر

َّان  - ٤ ِّقات( - ) :هـ٣٥٤ت(ابن حب  . )٣()ذكره يف كتابه الث

 . )٤()ذكره يف ثقاته( -):هـ٦٣٦ت(ابن خلفون  - ٥

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

َّان، وابن خلفون اا مطلقً عىل توثيق ربيعة بن عتبة توثيقً  اجلمهور ، وابن حب ّ  .، ابن معني والعجيل

ا قول أيب حاتم  َّ َّ مراده هنا ، فهو ال يعارض توثيق األ»شيخ« - :فيهأم ة كام سبق، إذ إن َّ بالنَّظر  –ئم

رح إىل توثيق األ ْ ُ ة ومل جي َّ َّات ربيعة بن عتبة، وقد سبق دراسة مصطل –ئم َّة مروي ح ـينرصف إىل قل

راسة بالتَّفصيل) شيخ(  ِّ  . )٥(يف قسم الد

ة حديثه، أومل  َّ ن بصح ِّ م ابن امللق كَ َ جد له يف الكتب التِّسعة سوى حديثني اثنني فقط، لذا ح

قه حييى بن معني« -:فقال فيه َّ ٌ  ،ومل جيرحه غريه ،وث  . )٦(»فاحلديث صحيح

ٌ يف عدم توثيق ابن حجر له ؟ َّة حديثه أثر  . فهل لقل

   ً  -:اخلالصة: رابعا

 ٌ ة له، ومل يرد فيه جرح َّ ئم َ اجح توثيق ربيعة بن عتبة لتوثيق األ َّ ا قول أيب حاتمالر َّ  ،»شيخ« - :، وأم

اته، واهللا أعلم  ،افليس تضعيفً  َّ َّة مروي  .وإنَّام يعني قل

 

   
ِّقات    )١(  ) .١/٣٥٨(معرفة الث

 ) .٩/١٣١(، هتذيب الكامل )٣/٤٧٨(اجلرح والتَّعديل    )٢(

)٨/٢٤٠(   )٣. ( 

 ) .٤/٣٥٦(إكامل هتذيب الكامل    )٤(

 ) .٤١(: انظر   )٥(

 ) .٢/١٨٥(البدر املنري    )٦(



 

    
٣٤٧ 
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٧٤ ( ّ ّ الكويف بيدي ُّ  (*)رجاء بن ربيعة الز

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

 ّ بيدي ُّ ّ  –رجاء بن ربيعة الز اي  بضم َّ َّالثة  –الز ، صدوق، من الث ّ  . )١(م د س ق. أبو إسامعيل، الكويف

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .رواية إحدى عرشة 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 ٌ ٌ  شيخ  .فقط  واحد

 -:)٢(أبرز شيوخه

ّ بن أيب طالب  ّ بن أيب طالب ريض اهللا عنهام )هـ٤٠ت( عيل ، أبو )هـ٤٩ت(، احلسن بن عيل
 ّ ، عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهام )هـ٧١ت( ، الرباء بن عازب )هـ٦٣ت( سعيد اخلدري

 ).هـ٧٣ت(

 - :)٣(أبرز تالمذته

  ّ  .إسامعيل بن رجاء ، حييى بن هانئ بن عروة املرادي

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  - :أقوال أئم

١ -  ّ  . )٤(»ثقة« -:فيه) هـ٢٦١ت(قال العجيل

   
ِّقـات )٣/٣١٢(التَّاريخ الكبري : انظر ترمجته(*)    ِّقـات )٣/٥٠١(، اجلـرح والتَّعـديل )١/٣٦٠(، معرفة الث ، هتـذيب )٤/٢٣٧(، الث

 ) .٣/٢٣٠(، هتذيب التَّهذيب )٤/٣٦٨(، إكامل هتذيب الكامل )٩/١٥٧(الكامل 

 ) .س(دون الرمز ) ١/٣٩٥(، الكاشف )١٩٢١(برقم ) ٢٠٨(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .٩/١٥٧( هتذيب الكامل)   ٢(

ابق )   ٣( َّ  .املصدر الس

ِّقات )   ٤(  ) .١/٣٦٠(معرفة الث
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َّان  - ٢  . )١()ذكره يف ثقاته( -) :هـ٣٥٤ت(ابن حب

 . )٢()ذكره يف ثقاته( -):هـ٦٣٦ت(ابن خلفون  - ٣

اويدراسة أقوال : ثالثاً  َّ  -:النُّقاد يف الر

َّان  ، وابن حب ّ َّقه ابن خلفون  –ومها متساهالن  –رجاء بن ربيعة مل نجد له سوى توثيق العجيل ووث

 ٌ ر ِّ َّان يف ذلكوهو متأخ َّه تبع ابن حب  .، فلعل

 ٌ ً حديثً  وأخرج له مسلم ّ اا مقرونً ا واحد من رأى منكم « - :امرفوعً  ، عن أيب سعيد اخلدري

 ً ه بيده امنكر ِّ ً )٣(»فليغري  . )٤(أبو نعيم يف مستخرجه عىل مسلم ا، وأخرجه أيض

 ّ  كنَّا مع رسول اهللا « - :قال وأخرج له احلاكم يف مستدركه حديث أيب سعيد اخلدري

ّ خيصفها ْ نعله فتخلَّف عيل ٌ « - :، وقال»فانقطعت ٌ  هذا حديث يخني ومل  صحيح َّ عىل رشط الش

جاه ِّ  . )٦(عنده فهو ثقةٌ  ،)٥(»خير

 -:اخلالصة: رابعاً  

ان  َّ ، وابن حب ّ قه العجيل َّ د يف إطالق  –ومها متساهالن  –رجاء بن ربيعة وث َّ ، وهذا جيعلنا نرتد

 ٌ ه، ولو أخرج له مسلم ِّ ِّقة يف حق  - :يف توثيقه، لذا قال ابن حجر به لكانت قرينةً  احمتج  وصف الث

ِّقة يف شأنه  ،»صدوق« ُّ الث هبي َّ اجح، وأطلق الذ َّ  . وهو الر

 

   
)٤/٢٣٧)   (١. ( 

 ) .٤/٣٦٨(إكامل هتذيب الكامل )   ٢(

 ) . ٤٩(برقم ) ١/٦٩(كتاب اإليامن، باب بيان كون النَّهي عن املنكر من اإليامن )   ٣(

)١/١٣٧)   (٤. ( 

وائد )١١٧٩٠(برقم ) ٣/٨٢(واحلديث أخرجه أمحد يف مسنده ) ٣/١٣٢)   (٥( َّ ّ يف جممع الز رجاله « -):٩/١٣٤(، وقال اهليثمي

حيح غري فطر بن خليفه، وهو ثقة َّ  .»  رجال الص

 ) .٥/٤١٤(لسان امليزان : انظر)   ٦(
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٧٥ ( ّ مشقي ِّ ان الد َّ ي َ  (*)رزيق بن ح

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

ّ ، أبـو املقـدام ،  مشـقي ِّ ـان الد َّ ي َ زيـق بـن ح ُ اي -ر َّ َّـان،  -ويقـال بتقـديم الـز قيـل اسـمه سـعيد بـن حي

زيق لقب، صدوق،  ُ  . )١(م. ، وله ثامنون سنة )هـ١٠٥ت(ور

، وابن أيب حاتم، وابن ماكوال، وهو قول اجلمهور ّ اء، البخاري َّ   . )٢(األكثرون عىل تقديم الر

اي املعجمة َّ ّ بتقديم الز مشقي ِ ّ وأبو زرعة الد ازي َّ  . )٣(وقال أبو زرعة الر

ٌ « -:قال ابن دقيق العيد اء وبـالعكس، فقيـل زريق هذا خمتلف َّ اي فيه عىل الر َّ َّ : يف تقديم الز أهـل  إن

اء، قـال أبـو عبيـد َّ مون الر ِّ اي، وأهل العراق يقد َّ مون الز ِّ ام يقد َّ ـام أعلـم : مرص والش َّ وأهـل مرصـ والش

 . )٤(»به

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .مخس روايات

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .شيخان اثنان 

 -:)٥(أبرز شيوخه

ّ ، مسلم بن )هـ١٠١ت(عمر بن عبد العزيز  ظَة األشجعي َ ر َ  .ق

   
ِّقات )٣/٥٠٥(، اجلرح والتَّعديل )٣/٣١٨(التَّاريخ الكبري : انظر ترمجته(*)    ، اإلكامل )١١٥(، مشاهري علامء األمصار )٤/٢٣٩(، الث

 ) .٤/١٧٢(، توضيح املشتبه )٤/٣٧٧(، إكامل هتذيب الكامل )٩/١٨١(، هتذيب الكامل )٤/٤٦٤(، األنساب )٤/٤٧(

 ) .١/٣٩٦(، الكاشف )١٩٣٦(برقم ) ٢٠٩(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

ثني )٣/٣١٨(التَّاريخ الكبري )   ٢( ِّ ِّقات )٣/٥٠٥(، اجلرح والتعديل )٢/٤٥٧(، تصحيفات املحد ، )٤/٤٧(، اإلكامل )٢٣٩(/٤، الث

 ) .٩/١٨١(هتذيب الكامل 

 ) .٩/١٨١(، هتذيب الكامل )١٢/٢٤٤(، رشح النـَّووي عىل صحيح مسلـم )٣/٥٠٥(اجلرح والتَّعديل : انظر)   ٣(

اية : انظر)   ٤( َّ  ) .٤/١٧٢(به ، توضيح املشت)٢/٣٧٨(نصب الر

 ) .٩/١٨١(هتذيب الكامل    )٥(
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 - :)١(أبرز تالمذته

محن بـن يزيـد بـن جـابر )هـ١٣٣ت(يزيد بن يزيد بن جابر  َّ ، حييـى بـن محـزة )هــ١٥٣ت(، عبد الر
 ّ ّ )هـ١٨٣ت( احلرضمي  ) .هـ١٤٤ت(، حييى بن سعيد األنصاري

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

١ -  ّ  . )٢(»ثقة« -:فيه) هـ٣٠٣ت(قال النَّسائي
َّان  - ٢  . )٣()ذكره يف ثقاته( -) :هـ٣٥٤ت(ابن حب
 . )٤()ذكره يف ثقاته( -):هـ٦٣٦ت(ابن خلفون  - ٣

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

 ّ َّقه النَّسائي ٌ  –وث د ِّ ان، وتبعه ابن خلفون  ،– وهو متشد َّ  . وابن حب

ٌ البتَّة   .ومل يرد فيه جرح

 ٌ تكم الذين « -:اا به، حديث عوف بن مالك مرفوعً يف صحيحه حمتج  وأخرج له مسلم َّ خيار أئم

ُّونكم ُّوهنم وحيب ً )٥(»حتب ٌ )٦(أبو عوانة يف مستخرجه ا، وأخرجه أيض  . )٧(عنده ، فهو ثقة

 ّ ّ سعد توثيقه يف دراسته حول اإلمام النَّسائي كتور قاسم عيل ُّ ح الد َّ َّ )٨(ورج ُ أن ُّع وجدت ، وبالتَّتب

ً حجابن  َّ  ار كثري ئم َ مني إن مل جيد خمالفً ما خيتار قول إمام من األ ِّ ، ولكنَّه هنا مل يأخذ بقول )٩(له اة املتقد

ّ فقال  .» صدوق« - :النَّسائي

اوي فلم يطلق التَّوثيق يف شأنه ؟  َّ َّة حديث الر  .فهل نظر ابن حجر هنا إىل قل

   
ابق    )١( َّ  .املصدر الس

)٢(    ّ محن النَّسائي َّ  ) .٣/٢٣٦(، هتذيب التَّهذيب )٤/٣٧٧(، إكامل هتذيب الكامل )٢/٨٢٤(منهج اإلمام أيب عبد الر

)٤/٢٣٩(   )٣. ( 

 ) .٤/٣٧٧(إكامل هتذيب الكامل    )٤(

ة ورشارهم    )٥( َّ ئم َ  ) .١٨٥٥(برقم ) ٣/١٤٨١(كتاب اإلمارة ، باب خيار األ

)٤/٤٢٤(   )٦. ( 

 ) .١/٣٢١(النُّكت : انظر   )٧(

)٢/٨٢٤(   )٨. ( 

  ) .١١٠(: انظر   )٩(
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 -:اخلالصة: رابعاً 

ً إلمامٍ  ٍ  وجدنا توثيقا د ِّ ح القول ، ومتشد ِّ ة، فهذا يرج َّ ئم َ مل نجد ما يعارضه من أقوال غريه من األ

 ٌ ً  بتوثيقه، وقد أخرج له مسلم  .، واهللا أعلم ااحتجاج
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٧٦ ( ّ  (*)رفاعة بن حييى بن عبد اهللا األنصاري

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

، إمـام مسـجد بنـي رفاعة بن حييى بن عبد اهللا بن رفاعة بن رافع بن مالك بـن  ّ جـالن األنصـاري َ الع

َّامنة  ريق، صدوق، من الث ُ  . )١(د ت س. ز

 . )٢()هـ١٨٠(وكانت وفاته يف حدود 

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .ثالث روايات

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 ٌ ٌ  شيخ  .فقط  واحد

 -:)٣(أبرز شيوخه

 .معاذ بن رفاعة بن رافع 

 - :)٤(أبرز تالمذته

 ّ ـ )هـ١٩٧ت(عبد العزيز بن أيب ثابت املدين ّ ـار الكرابييس َّ ، قتيبـة )هــ٢٣٦ت(، سعيد بن عبـد اجلب

 ) .هـ٢٤٠ت(بن سعيد 

   
ِّقـات )٣/٤٩٣(، اجلـرح والتَّعـديل )٣/٣٢٣(التَّاريخ الكبري : انظر ترمجته(*)    ، تـاريخ )٩/٢٠٩(، هتـذيب الكـامل )٦/٣٠٩(، الث

ـات )٤/٣٩٣(، إكامل هتذيب الكامل )١١/١٢٠(اإلسالم  َّ ، التُّحفـة )٣/٢٤٥(، هتـذيب التَّهـذيب )١٤/٩٢(، الوايف بالوفي

َّطيفة   ) . ١/٣٥٠(الل

 ) .١/٣٩٧(، الكاشف ) ١٩٥٠(برقم ) ٢١٠(تقريب التَّهذيب  :انظر)   ١(

َّات )   ٢(  ) .١٤/٩٢(الوايف بالوفي

 ) .٩/٢١٠(هتذيب الكامل )   ٣(

ابق)   ٤( َّ  . املصدر الس
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اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

١ -  ّ مذي ِّ ن حديثه( -):هـ٢٧٩ت(الرت َّ  . )١()حس
َّان  - ٢ ِّقات( -) :هـ٣٥٤ت(ابن حب  . )٢()ذكره يف كتابه الث

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

ّ حديثه يف جامعه  مذي ِّ ن الرت َّ ابق عن رافع – )٣(مع تساهله –رفاعة بن حييى حس َّ  ، واحلديث الس

 . )٤(احلديث» ...فعطست يت خلف رسول اهللا صلّ « -:قال

ُ يف مستدركه ّ )٥(وأخرجه احلاكم مذي ِّ ُّ يف مستخرجه عىل الرت ، ورفاعة )٧(عنده فهو ثقةٌ  ،)٦(، والطُّويس

 ً ان أيضا َّ قه ابن حب َّ ٌ  –بن حييى وث  . -  وهو متساهل

اوي َّ ّ يف الر هبي َّ  - :أقوال احلافظ الذ

 . )٨(»ثقة« -:الكاشف - ١

ِّق« -:تذهيب هتذيب الكامل - ٢ ث ُ  . )٩(»و

ق«وقوله  ِّ ث ُ اوي ،»و َّ َّان للر  . )١٠(يعني هبا يف الغالب توثيق ابن حب
   

الة   ) ١( َّ جل يعطس يف الص َّ الة ، باب ما جاء يف الر َّ مذي ، كتاب أبواب الص ِّ  هتذيب ، ويف)٩/٢١٠(هتذيب الكامل ) ٢/٢٥٤(سنن الرت

مذي حديثه«: ابن حجر  ِّ ح الرت َّ  ) .٣/٢٤٥( »وصح

)٦/٣٩)   (٢. ( 

 ) .٨٣(املوقظة : انظر)   ٣(

عاء)٧٧٣(برقم ) ١/٢٠٥(واحلديث أخرجه أبو داود يف سننه )   ٤( ُّ الة من الد َّ الة، باب ما يستفتح به الص َّ  .، كتاب الص

           ّ ّ عن ، كتاب اال)٩٣١(برقم ) ٢/١٤٥(والنَّسائي مذي ِّ فتتاح، باب قول املأموم إذا عطس خلف اإلمام، كالمها من نفس طريق الرت

 .قتيبة عن رفاعة بن حييى، عن معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه به مثله 

ّ يف صحيحه                 نا ولك )٧٦٦(برقم ) ١/٢٧٥(واحلديث عند البخاري َّ الة، باب فضل اللهم رب َّ احلمد، من طريق ، كتاب صفة الص

ّ عن رفاعة بن رافع نحوه  رقي ُّ ّ بن خالَّد الز  .عيل

)٣/٢٥٧)   (٥. ( 

 ) .٢/٣٤٢(خمترص األحكام )   ٦(

 ) .١/٣٢١(النُّكت : انظر)   ٧(

)١/٣٩٧)   (٨. ( 

)٣/٢٤٨(   )٩(. 

يخ مقبل الوادعي رمحه اهللا )٤٧٥(انظر شفاء العليل بألفاظ وقواعد اجلرح والتَّعديل    )١٠( َّ فه هذا القول إىل الش ِّ  .، ونسب مؤل
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 - :اخلالصة: رابعاً 

قه  اله توثيقً  رفاعة بن حييى مل نجد َّ ّ حديثه يف جامعه، ووث مذي ِّ ام حتسني الرت مني، وإنَّ ِّ من املتقد

َّان  ٌ  –ابن حب ٌ - وهو متساهل اجح أنَّه صدوق َّ  . ، واهللا أعلم ، فالر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

    
٣٥٥ 
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٧٧ ( ّ ّ البرصي وح بن عبد املؤمن اهلذيل َ  (*)ر

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

وح  َ اء املهملة –ر َّ ّ املقـرئ، صـدوق،  -بفتح الر ّ موالهم، أبو احلسن البرصـي ابن عبد املؤمن اهلذيل
 . )١(خ. ، وقيل غري ذلك )هـ٢٣٣ت(

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .عرش روايات 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .مخسة شيوخ 

 -:)٢(أبرز شيوخه

 ّ اح بن عبـد اهللا اليشـكري َّ اد بـن زيـد )هــ١٧٦ت(، عبـد الواحـد بـن زيـاد )هــ١٧٦ت(الوض ، محـَّ
ى )هـ١٨٢ت(، يزيد بن زريع )هـ١٧٩ت( ِّ م َ مد الع َّ  ) .هـ١٨٧ت(، عبد العزيز بن عبد الص

 -:)٣(أبرز تالمذته

 ّ ّ )هـ٢٥٦ت(البخاري ازي َّ ، )هــ٢٩٠ت(، عبد اهللا بـن أمحـد بـن حنبـل )هـ٢٦٤ت(، أبو زرعة الر
 ّ د بن احلارث األصبهاين َّ ّ )هـ٢٩١ت(إبراهيم بن حمم  ) . هـ٣٠٧ت(، أبو يعىل املوصيل

اوي الأقو: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أئم

١ -  ّ ازي َّ  .    )٤(»قصدو« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر

   
ِّقات )٣/٤٩٩(، اجلرح والتَّعديل )٣/٣١٠(التَّاريخ الكبري : انظر ترمجته(*)    ، املعجم )٢/٥٧٤(، التَّعديل والتَّجريح )٨/٢٤٤(، الث

 ) .٣/٢٥٥(، هتذيب التَّهذيب )٥/١١(، إكامل هتذيب الكامل )٩/٢٤٦(، هتذيب الكامل )١٢١(املشتمل 

 ) .١/٣٩٨(، الكاشف )٩٦٣(١برقم ) ٢١١(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .٩/٢٤٦(هتذيب الكامل )   ٢(

ابق )   ٣( َّ  .املصدر الس

 ) .٣/٢٥٥(ذيب التَّهذيب ، هت)٥/١١(، إكامل هتذيب الكامل )٣/٤٩٩(اجلرح والتَّعديل    )٤(
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َّان  - ٢  . )١()ذكره يف ثقاته( - ) :هـ٣٥٤ت(ابن حب

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

َّالثة من مراتب التَّعديل عند ابن أيب حاتم»صدوق« - :قال فيه أبو حاتم ، )٢(، وهي املرتبة الث

ان  َّ َّقه ابن حب ٌ  –ووث  . – وهو متساهل

ّ يف املتابعات  واهدوأخرج له البخاري َّ َّ يف اجلنَّة لشجرةً « -:حديث ،والش ُ يف  ،إن اكب َّ يسري الر

ِّها م َّ النَّبي « -:، وأخرج له احلاكم يف مستدركه حديث أنس )٣(»ئة عامظل َ دك  أن نةً  اقرأ َّ ومل  منو

ه ّ َّ )٤(»يمد ث إال ِّ ، ومن عادته أن ال حيد ّ ازي َّ ٍ ، وقد روى عنه أبو زرعة الر ً ، وروى عنه )٥( عن ثقة  اأيض

 َّ ٍ عبد اهللا بن أمحد بن حنبل وهو ال يروي إال ً   عن ثقة  . )٦(اغالب

 ُ ً  )١٨٠(يف أكثر من ) صدوق(حجر أبا حاتم يف تقريبه يف لفظة  ووافق ابن  . )٧(اموضع

 -:اخلالصة: رابعاً 

 ً ً مطلق َ  امل نجد توثيقا ْ لروح بن عبد املؤمن مقابل قول أيب حاتم، وج ٍ ع ، له له يف مرتبة صدوق

اجح أنَّه ك َّ ّ حديثً فالر ً ذلك، وقد أخرج له البخاري ، ولو اا واحد ً ً  متابعة ه ِ َّ به لكان توثيقه متَّج ، ااحتج

 .واهللا أعلم 

 

   

   
)٨/٢٤٤(   )١. ( 

 ) .٢/٣٧(اجلرح والتَّعديل    )٢(

ا خملوقة    )٣( َّ  ) .٣٠٧٩(برقم ) ٣/١١٨٧(كتاب بدء اخللق ، باب ما جاء يف صفة اجلنَّة وأهن

جاه« - :، وقال)٢/٢٦١(   )٤( ِّ ّ جمهول احل» هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل خير  .ال اهـ، وفيه أمحد األهوازي

نَّة النَّبوية : ، وانظر)٢/٤١٦(لسان امليزان    )٥( ُّ ّ وجهوده يف الس ازي َّ  ) .١٥٨،  ١/١٠٢(أبو زرعة الر

 ) .٣٥٥(تعجيل املنَّفعة : انظر   )٦(

  ) .٩٨(: انظر   )٧(
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

٧٨ ( ّ ّ البرصي َّار الكرابييس  (*)سعيد بن عبد اجلب

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

 ، ّ ، أبو عثامن الكرابييس ّ َّار بن يزيد القريش ، نزيل مكة، صدوق، سعيد بن عبد اجلب ّ البرصي
 . )١(م د) . هـ٢٣٦ت(

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .أربع روايات 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .ثالثة شيوخ 

 -:)٢(أبرز شيوخه

ــاد بــن ســلمة   ّ )هـــ١٧٩ت(، مالــك بــن أنــس )هـــ١٦٧ت(محَّ محن احلزامــي َّ ، املغــرية بــن عبــد الــر
ّ ، عبد العزيز بن حم)هـ١٨٦ت( د الدراوردي َّ  ) .هـ١٨٧ت(، الفضيل بن عياض )هـ١٨٦ت(م

 -:)٣(أبرز تالمذته

ــلم  ـــ٢٦١ت(مس ّ )ه ازي َّ ــر ــة ال ــو زرع ـــ٢٦٤ت(، أب ــو داود )ه ـــ٢٧٥ت(، أب ــد )ه ــن خمل ُّ ب ــي ، بق
ّ )هـ٢٧٦ت( ازي َّ  ) . هـ٢٧٧ت(، أبو حاتم الر

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

ّ قال أبو حاتم  - ١ ازي َّ  .    )٤(»صدوق ثقةٌ « -:فيه) هـ٢٧٧ت(الر
   

ِّقات )٤/٤٤(اجلرح والتَّعديل : انظر ترمجته(*)    ، هتذيب )١٢٧(، املعجم املشتمل )٢/١٥٨(، تسمية شيوخ أيب داود )٨/٢٦٧(، الث

 ) . ٤/٤٧(، هتذيب التَّهذيب )٥/٣١٨(، إكامل هتذيب الكامل )٣/٢١٥(، ميزان االعتدال )١٠/٥٢٠(الكامل 

 ) .١/٤٣٩(، الكاشف )٢٣٤٢(برقم ) ٢٣٨(تقريب التَّهذيب : انظر   )١(

 ) .١٠/٥٢٠(هتذيب الكامل )   ٢(

ابق )   ٣( َّ  .املصدر الس

ــديل    )٤( ــرح والتَّع ــيوخ أيب داود )٤/٤٤(اجل ــمية ش ــاتم ) ٢/١٥٨(، ويف تس ــو ح ــال أب ــدوق« -:ق ــر»ص ــامل : ، وانظ ــذيب الك هت

 ) .٤/٤٧(، هتذيب التَّهذيب )٤/١٨(، تذهيب هتذيب الكامل )١٠/٥٢٠(



 

    
٣٥٨ 
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 . )١(»صالح« -:فيه) هـ٣٥١ت(قال ابن قانع  - ٢

َّان  - ٣  . )٢()ذكره يف ثقاته( -) :هـ٣٥٤ت(ابن حب

٤ -  ّ  . )٣(»ثقة« -:فيه) هـ٤٦٣ت(قال اخلطيب البغدادي

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

 ّ َّار القريش ّ من إكامل هتذيب الكامل ملغلطاي يف ترمجة سعيد بن عبد اجلب َّ أبا  ،)٤(الكرابييس ذكر أن

َّ هذا إنَّام هو يف  حيح أن َّ عفاء، والص ُّ َّ ابن اجلارود ذكره يف مجلة الض أمحد احلاكم رماه بالكذب، وأن

 ّ بيدي َّ ، وقد ذكر ابن حجر الز ّ ّ الكرابييس ، وليس القريش ّ ّ احلميص بيدي َّ َّار الز  ترمجة سعيد بن عبد اجلب

 .وذكر قول أيب أمحد احلاكم فيه  ،)٥(هذا يف هتذيبه

ّ قال فيه أبو حاتم ّ الكرابييس » ثقة«هكذا يف اجلرح والتَّعديل، وبدون  ،»صدوق ثقةٌ « -:والقريش

 .هي يف التَّهذيبني كام سبق 

َّ قوله د قوله » صدوق ثقةٌ «: وال شك أن َّ ٌ » صدوق«أعىل من جمر د ِّ  . فقط، وأبو حاتم متشد

، ففي ترمجة داود بن مهران االتَّوثيق مطلقً » ثقة صدوق«حاتم وقد فهم ابن حجر من قول أيب 

باغ يف تعجيل املنَّفعة َّ قه أبو حاتم فقال«  -:، قال ابن حجر)٦(الد َّ  .» ثقة صدوق: وث

 ّ قه اخلطيب البغدادي َّ ِّقات، ووث َّان يف الث  .وذكره ابن حب

ا ابن قانع فقال َّ  ،، وروى عنه أبو داود)٧(»وابن قانع ليس بمعتمد« - :ل ابن حجر، قا»صالح« -:أم

 ّ ازي َّ ّ بن خملد، وأبو زرعة الر َّ  ،وبقي ٍ وهم ال يروون إال ً )٨(عندهم  عن ثقة عبد اهللا بن  ا، وروى عنه أيض

   
 ) .٥/٣١٨(هتذيب الكامل  إكامل   )١(

)٨/٢٦٧(  )٢. ( 

 ) .٤/٤٧(، هتذيب التَّهذيب )١٠/٥٢٠(هتذيب الكامل    )٣(

)٥/٣١٨(   )٤. ( 

)٤/٤٧(   )٥. ( 

)١١٩(   )٦. ( 

اري    )٧( َّ  ) .٤٤٣(هدي الس

ّ وجهوده : ، وانظر)٢/٤١٦(، لسان امليزان )١/١٩(هتذيب التَّهذيب    )٨( ازي َّ  ) .١/١٠٢(أبو زرعة الر
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 َّ ٍ أمحد بن حنبل وهو ال يروي إال ً   عن ثقة ٌ )١(اغالب به، حديث أنس  ايف صحيحه حمتج  ، وأخرج له مسلم

  ًيف اجلنَّة لسوقً « -:امرفوع َّ َّ مجعة اإن  . )٢(»يأتوهنا كل

اوي َّ ّ يف الر هبي َّ  -: أقوال احلافظ الذ

 . )٣(»ثقة« -:الكاشف - ١

 .   )٤(»ثقة« - :امليزان - ٢

 . )٥(»صدوق« -:ياملغن  - ٣

 .وامليزان آخرها  

 -:اخلالصة: رابعاً 

 ّ ُّ يف كتبه،اعتمد املز هبي َّ ، وابن حجر يف هتذيبيهام، والذ ّ ُ »صدوق«: قول أيب حاتم ي زم ، وبه ال جي
اجح، واهللا أعلم  َّ اوي هو الر َّ ا إن اعتمدنا قوله يف اجلرح والتَّعديل، فتوثيق الر َّ اوي، أم َّ  . بتوثيق الر

 

 

 

 

 

   

   
 ) .٣٥٥(تعجيل املنَّفعة    )١(

 ) .٢٨٣٣(برقم ) ٤/٢١٧٨(كتاب اجلنَّة، باب يف سوق اجلنَّة    )٢(

)١/٤٣٩(   )٣. ( 

)٣/٢١٥(   )٤. ( 

)١/٢٦٢(   )٥. ( 



 

    
٣٦٠ 
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٧٩ ( ّ مي ْ ر َ البة اجل ِ  (*)سلامن أبو رجاء موىل أيب ق

 ً اوي: أوال َّ  - :التَّعريف بالر

البة ِ ٌ  سلامن، أبو رجاء، موىل أيب ق ادسة، له عندهم حديث َّ ، صدوق، من الس ّ ، البرصي ّ مي ْ ر َ  اجل
 ٌ  . )١(خ م  د س.  واحد

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .سبع روايات 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .أربعة شيوخ 

 -:)٢(أبرز شيوخه

َّـ ّ  بأبـو املهل ، عنبسـة بـن سـعيد بـن العـاص األمـوي ّ ، عمـر بـن عبـد العزيــز )هــ١٠٠ت(اجلرمـي
ّ )هـ١٠١ت(  ) .هـ١٠٤ت(، عبد اهللا بن زيد أبو قالبة اجلرمي

 - :)٣(أبرز تالمذته

 ّ ختياين َّ ُّوب الس اف ، )هـ١٤٢ت(، محيد الطَّويل )هـ١٣١ت(أي َّ و َّ اج الص َّ اهللا ، عبـد)هـ١٤٣ت(حج
 ) . هـ١٥١ت(بن عونا

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

١ -  ّ  . )٤(»ثقة« -:فيه) هـ٢٦١ت(قال العجيل
   

ِّقــات : انظـر ترمجتــه(*)    ِّقــات )٤/٢٩٩(، اجلـرح والتَّعــديل )١/٤٢٣(معرفــة الث التَّعــديل ، )١/٦١٥(، االســتغناء )٦/٤١٧(، الث

، هتـذيب )٥/٤٤٢(، إكـامل هتـذيب الكـامل )٧/٥١٢(، تـاريخ اإلسـالم )١١/٢٦٠(، هتذيب الكـامل )٣/١١٣٥(والتَّجريح 

 ) .٤/١٢٣(التَّهذيب 

 ) .١/٤٥٢(، الكاشف )٢٤٨٠(برقم ) ٢٤٦(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .١١/٢٦١(هتذيب الكامل )   ٢(

ابق )   ٣( َّ  .املصدر الس

ِّقات م   )٤(  ) .٤/١٢٣(، هتذيب التَّهذيب )٥/٤٤٢(، إكامل هتذيب الكامل )١/٤٢٣(عرفة الث
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َّان  - ٢ ِّقات( -):هـ٣٥٤ت(ابن حب  . )١()ذكره يف كتابه الث

 . )٢()ذكره يف ثقاته( -):هـ٦٣٦ت(ابن خلفون  - ٣

٤ -  ّ  . )٣(»وكان ثقةً « -:فيه) هـ٨٤١ت(قال سبط ابن العجمي

اويدراسة أقوال : ثالثاً  َّ  -:النُّقاد يف الر

َّان  ، وابن حب ّ َّقه العجيل ً ،  -ومها متساهالن –وث  . اوتبعهام ابن خلفون أيض

 ٌ ، ومسلم ّ ً له حديثً  وأخرج البخاري ً « -:عن أنس  اا واحد َّ نفر ل اأن كْ ُ ثامنية قدموا عىل  ،من ع

 . )٤(» رسول اهللا 

 .  )٥(وأخرجه أبو عوانة يف مستخرجه

ٌّ وقد وصفه  قل ُ ّ بأنَّه م هبي َّ ً « -:، وقال يف تذهيب هتذيب الكامل)٦(الذ  . )٧(»وكان ثقة

 ً  -:اخلالصة: رابعا

َّقه املتساهلون  َّان وغريمها  –وث ه لغريهم اومل نجد له توثيقً  –العجيل وابن حب َّ اجح أن َّ ، فالر

 ٌ ٌ صدوق اوي له أثر َّ ّة حديث الر ، وقل ٌّ  .واهللا أعلم  ،)٨(يف توثيقه ، وهو مقل

 

   

   
)٦/٤١٧(   )١. ( 

 ) .٥/٤٤٢(إكامل هتذيب الكامل    )٢(

ول    )٣( ُّ  ) .٥/٤٠٤(هناية الس

، كتاب التَّفسري، باب جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله    )٤( ّ  . )٤٣٣٤(برقم ) ٤/١٦٨٥(صحيح البخاري

 ) .١٦٧١(برقم ) ٣/١٢٩٦(صحيح مسلم، كتاب القسامة واملحاربني، باب حكم املحاربني واملرتدين            

)٤/٨٨(   )٥. ( 

 ) .٧/٥١٢(تاريخ اإلسالم    )٦(

)٤/١٠٢(   )٧. ( 

  ) .٥٥(: انظر   )٨(
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٨٠ ( ّ  (*)سلمة بن كلثوم الكندي

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

، صدوق، من التَّاسعة  ّ امي َّ ّ ، الش لثوم الكندي  . )١(ق. سلمة بن كُ

 ّ بيع بن نافع احللبـي َّ ّ أهنـأ « -:قال تلميذه الر وكـان مـن العابـدين، ومل يكـن يف أصـحاب األوزاعـي

 . )٢(»منه

 -:الكتب التِّسعةعدد رواياته يف 

 .فقط  واحدةٌ  روايةٌ 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 ٌ ٌ  شيخ  .فقط  واحد

 -:)٣(أبرز شيوخه

رقــان  ُ ــر بــن ب ــن عمــرو )هـــ١٥٠ت(جعف ّ )هـــ١٥٥ت(، صــفوان ب ، )هـــ١٥٧ت(، األوزاعــي

مط  َّ  ) .هـ١٦٢ت(، إبراهيم بن أدهم )هـ١٦١ت(يزيد بن الس

 -:)٤(أبرز تالمذته

ــد ــن الولي ــة ب َّ ـــ١٩٧ت( بقي ــليحي )ه َّ ــري الس ــن مح ــد ب َّ ـــ٢٠٠ت(، حمم ــن )ه ــعيد ب ــن س ــثامن ب ، ع

ــار  ــن دين ــري ب ـــ٢٠٩ت(كث ــاظِّي )ه ح ُ ــالح الو ــن ص ــى ب ـــ٢٢٢ت(، حيي ّ )ه ــي ــافع احللب ــن ن ــع ب بي َّ ، الر

 ).هـ٢٤١ت(
   

، )١١/١٤٣(، تاريخ اإلسالم )١١/٣١١(الكامل ، هتذيب )٢٢/١١٤(، تاريخ دمشق )٤/١٧١(اجلرح والتَّعديل : انظر ترمجته(*)   

 ) .٤/١٣٦(، هتذيب التَّهذيب )٦/٢١(إكامل هتذيب الكامل 

 ) .١/٤٥٤(، الكاشف )٢٥٠٧(برقم ) ٢٤٨(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .٤/١٣٦(، هتذيب التَّهذيب )١١/٣١٢(، هتذيب الكامل )٣/٣٢٦(مسند أيب عوانة : انظر)   ٢(

 ) .٣١١/ ١١(لكامل هتذيب ا)   ٣(

ابق)   ٤( َّ  . املصدر الس
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اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

لني) أ    ِّ  -:أقوال املعد

، أبو اليامن قال احلكم بن نافع  - ١ ّ راين ْ َه ُ « -:فيه  )١()هـ٢٢٢ت(الب ّ ثقة، كان ي  . )٢(»قاس باألوزاعي

٢ -  ّ  . )٣(»ثقة« -:فيه) هـ٤٦٣ت(قال ابن عبد الرب

 . )٤()ذكره يف ثقاته( -):هـ٦٣٦ت(ابن خلفون  - ٣

٤ -  ّ َّ قال -) :هـ٨٤٠ت(البوصريي ً ثم ٌ « -:ذكر له حديثا ٌ  إسناد ٌ صحيح  . )٥(»، رجاله ثقات

فنيأقوال  )ب ِّ  -:املضع

١ -  ّ ازي َّ ئل عن حديث سلمة بن كلثوم يف اجلنائز، فقال) هـ٢٧٧ت(أبو حاتم الر ُ ٌ « -:س  )٦(»إنَّه باطل

٢ -  ّ ارقطني َّ ِ « -:فيه) هـ٣٨٥ت(قال الد َ ، هي ُّ ُ شامي ً  م ّ  اكثري  . )٧(»عن األوزاعي
 . )٨(»جمهول احلال« -:فيه) هـ٦٢٨ت(قال أبو احلسن بن القطَّان  - ٣

 ً اويدراسة : ثالثا َّ  -:أقوال النُّقاد يف الر

َّقه أبو اليامن احلكم بن نافع وقال ُ « - :وث ّ كان ي نه »قاس باألوزاعي ِّ ّ يبي َّ تشبيهه باألوزاعي ، ولعل

بيع بن نافع َّ ّ أهنأ منه« -:قول تلميذه الر ، ويف »وكان من العابدين، ومل يكن يف أصحاب األوزاعي

ُ « - :مستخرج أيب عوانة ّ لنبلهكان سلمة بن كلثوم ي َّه باألوزاعي  . )٩(»شب

ّده ونبله، وليس يف ضبطه ّ لتعب َّ قياسه باألوزاعي د أن ِّ ُ  ،ويؤي َّا س َّ أبا حاتم مل ئل يف العلل عن أن

   
، مشهور بكنيته، ولد سنة)   ١( ّ ّ احلميص راين ْ ّه  .، ثقة، ثبت )هـ١٣٨( أبو اليامن، احلكم بن نافع الب

اظ )٣/١٢٩(اجلرح والتَّعديل : انظر ترمجته          َّ  ) .١٤٦٤(برقم ) ١٧٦(، تقريب التَّهذيب )١/٤١٢(، تذكرة احلف

 ) .٤/١٣٦(، هتذيب التَّهذيب )١١/٣١١(الكامل  هتذيب)   ٢(

 ) .٦/٣٣٣(التَّمهيد    )٣(

 ) .٦/٢١(إكامل هتذيب الكامل    )٤(

جاجة    )٥( ُّ  ) .٢/٤١(مصباح الز

 ) .٤/١٣٦(، هتذيب التَّهذيب )١/١٦٩(علل احلديث    )٦(

 ) .٤/١٣٦(، هتذيب التَّهذيب )٨/٢٣(العلل الواردة    )٧(

 ).٥/٨٨(بيان الوهم واإلهيام    )٨(

)٣/٣٢٦(   )٩. ( 
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ّ يف اجلنائز ٌ « - :قال )١(حديث سلمة بن كلثوم عن األوزاعي ، وأجاب ابن حجر عن ذلك )٢(»إنَّه باطل

حة« - :)٣(فقال ِّ ً ، وقال أ»إسناده ظاهره الص ٌ مل « -:، ثم قال»رجاله ثقات« -:ايض َّ أبا حاتم إمام لكن

 َّ ، وعنعنة شيخهحيكم عليه بالبطالن إال ّ َّة فيه عنعنة األوزاعي ُ العل َّ له، وأظن اهـ، وقال »  بعد أن تبني

 ّ ارقطني َّ ً « -:يف سلمة بن كلثوم الد ّ  اهيم كثري ، وابن خلفون »عن األوزاعي ّ قه ابن عبد الرب َّ  .، ووث

ا َّ ان أم ُ  ،»جمهول احلال« - :قول ابن القطَّ ٌ في قه مجاعة َّ ه وث  . جاب عنه بأنَّ

راء  أن رسول اهللا « حديث رافع بن خديج  ،وأخرج له أبو عوانة يف مستخرجه ِ هني عن ك

ّ )٤(»األرض مذي ِّ ّ يف مستخرجه عىل الرت بزق وهو  أنَّه « -:حديث أنس بن مالك  ،، والطُّويس

 ِّ  . )٥(»يصيل

ّ وقد  د سلمة بن كلثوم بأحاديث عن األوزاعي َّ ابق عند ابن ماجه )٦(تفر َّ  . ، منها حديث اجلنائز الس

اوي َّ   -:)٧(أقوال احلافظ ابن حجر يف الر

 . )٨(»صدوق« -:التَّقريب  - ١

 . )٩(»ثقة« -:التَّلخيص  - ٢

  ٌ ر ِّ  .عنه  والتَّقريب متأخ

ّ ويف التَّهذيب نق  ارقطني َّ ً « - :ل قول الد ّ يف املغني، »اهيم كثري هبي َّ ، والذي يف )١٠(وكذا نقله الذ

 ّ ّ تقييد هذا الوهم بام يرويه عن األوزاعي ارقطني َّ  .العلل للد

   
اب يف القرب    )١( ُّ جاجة )١٥٦٥(برقم ) ١/٤٩٩(سنن ابن ماجه، كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف حثو الرت ُّ ّ يف مصباح الز ، وقال البوصريي

 .  » إسناد صحيح رجاله ثقات« - ):٢/٤١(

 ) .١/١٦٩(علل احلديث    )٢(

 ) .١٣٢- ٢/١٣١(بري تلخيص احل: انظر   )٣(

 .، كتاب البيوع، باب كراء األرض )١٥٤٧(برقم ) ٣/١١٨٠(واحلديث أخرجه مسلم ) ٣/٣٢٥(   )٤(

)٣/١٢٦(   )٥( 

 ) .١/١٣٦(، املعجم األوسط )٥/٣٢٩(أطراف الغرائب األفراد : انظر   )٦(

َّذين اختلفت أقوال احلافظ ابن حجر فيهم: (انظر   )٧( واة ال ُّ قاف للباحث ) الر َّ  ) .١/٢٢٨(عمرو الس

 ) .٢٥٠٧(برقم ) ٢٤٨(تقريب التَّهذيب    )٨(

 ) .٢/١١٩،١٣١: (انظر   )٩(

)١/٢٧٦(   )١٠. ( 
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 -:اخلالصة: رابعاً 

 ٍ واية، وليس له يف الكتب التِّسعة سوى حديث ِّ ٍ  سلمة بن كلثوم قليل الر َّقوه، واحد ، وقد وث

ّ وبسب ارقطني َّ ً « - :ب قول الد اجح، واهللا أعلم »صدوق« -:حجر، قال ابن » اهيم كثري َّ  .، وهو الر

 

 

 

 

 

 

   



 

    
٣٦٦ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

٨١ ( ّ ليم املكي ُ  (*)س

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

ادسة  َّ ، أبو عبيد اهللا، صدوق، من الس ّ ليم املكي ُ  . )١(بخ خد س. س

ّ يف  ّ يف الكربى)٢(املفرد) األدب(وحديثه عند البخاري  . )٣(، وعند النَّسائي

 -:)٤(أبرز شيوخه

ّ  جماهد  ) .هـ١٠٢ت(بن جرب املكي

 - :)٥(أبرز تالمذته

، داود )هــ١٥٠ت(، عبد امللك بن جـريج )هـ١٤٥ت(إبراهيم بن نافع، عبد امللك بن أيب سليامن 

محن العطَّار ا َّ ّ )هـ١٧٤ت(بن عبد الر د بن مسلم الطَّائفي َّ  .، ) هـ١٩٠ت قبل(، حمم

اوي: نياً ثا َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

١ -  ّ ازي َّ  . )٦(»صدوق« -:فيه) هـ٢٦٤ت(قال أبو زرعة الر

٢ -  ّ  . )٧(»ال بأس به« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال يعقوب بن سفيان الفسوي

٣ -  ّ ازي َّ  . )٨(»من كبار أصحاب جماهد« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر
   

ِّقات )٤/٢١٣(، اجلرح والتَّعديل )٣/٢٧٥(املعرفة والتَّاريخ : انظر ترمجته(*)    ، تاريخ )١١/٣٤٧(، هتذيب الكامل )٦/٤١٤(، الث

 ) .٤/١٤٧(، هتذيب التَّهذيب )٦/٣٦(ب الكامل ، إكامل هتذي)٨/٤٤٧(اإلسالم 

 ) .١/٤٥٦(، الكاشف )٢٥٣٠(برقم ) ٢٤٩(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

جل أخاه فليعلمه )   ٢( َّ ليست من عنوان الكتاب، بل هي صفة له لتمييزه عن كتاب األدب يف ) املفرد(، وكلمة )١٩١(باب إذا أحب الر

 ّ َّمي َّد األخري من التَّاريخ الكبري املطبوع ) هـ١٣٨٦ت(صحيحه، أشار إىل هذا املعل ّ وهو املجل يف حتقيقه لكتاب الكنى للبخاري

)٩/٩٧( . 

 ) .٩٠٢٢(برقم ) ٥/٣٢٤( M ´  ³   ²L كتاب عرشة النِّساء ، باب تأويل قوله تعاىل )   ٣(

 ) .١١/٣٤٧(هتذيب الكامل )   ٤(

ابق)   ٥( َّ  . املصدر الس

 ) .١١/٣٤٧(، هتذيب الكامل )٤/٢١٣(اجلرح والتَّعديل )   ٦(

 ) .٣/٢٧٥(املعرفة والتاريخ    )٧(
 ) .١١/٣٤٧(، هتذيب الكامل )٤/٢١٣(اجلرح والتَّعديل    )٨(
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

َّان  - ٤  . )١()ذكره يف ثقاته( -) :هـ٣٥٤ت(ابن حب

 . )٢()ذكره يف ثقاته( -):هـ٦٣٦ت(ابن خلفون  - ٥

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

 ّ ازي َّ ٌ  –» صدوق« -:قال أبو زرعة الر ّ - )٣(وهو معتدل ومها يف  ،»ال بأس به« -:، وقال الفسوي

 ٍ ٍ  مرتبة  . واحدة

ٌ »من كبار أصحاب جماهد« -:وقال أبو حاتم ا لفظة َّ بط واإلتقان ، واألصل أهن َّ  ،تنرصف إىل الض

 ِ ن، ال ك ِّ ّ ذلكرب الس هبي َّ  . )٤(»وأثنى عليه« -:فنقل قول أيب حاتم وزاد ،وفهم الذ

ان، وتبعه ابن خلفون  َّ َّقه ابن حب  .  ووث

 -:اخلالصة: رابعاً  

 ً َّ سليام اجح أن َّ ٌ  الر ّ صدوق ازاملكي َّ ِّقه توثيقً ، وهو قول أيب زرعة الر ، ومل يوث ّ ً ي، والفسوي  اا مطلق

 َّ ان إال َّ ٌ  – ابن حب َّ ،  - وهو متساهل ّ قال الذ ً « -:هبي كالم أيب زرعة يف اجلرح والتَّعديل  ايعجبني كثري

ة َ رب ْ  . )٥(»يبني عليه الورع واملَخ

 

   

   
)٦/٤١٤(   )١. ( 

 ) .٦/٣٦(إكامل هتذيب الكامل    )٢(

 ) .٨٣(املوقظة : انظر   )٣(

 ) .٨/٤٤٧(تاريخ اإلسالم    )٤(

 ) .١٣/٨١(سري أعالم النُّبالء    )٥(
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

٨٢ ( ّ رواين ْ بة النَّه ْ و َ  (*)سليامن بن ت

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

 ّ رواين ْ بة النَّه ْ و  . )٢(ق) . هـ٢٦٢ت(، ويقال سلامن ، صدوق، )١(سليامن بن تَ
 . )٣()هـ٢٦١(التَّهذيبني تويف سنة ويف 

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .روايتان اثنتان 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .ثالثة شيوخ 

 -:)٤(أبرز شيوخه

ــم بــن القاســم  ِّب )هـــ٢٠٧ت(هاش ـــ٢٠٧ت(، يــونس املــؤد ، عــثامن بــن عمــر بــن فــارس )ه
َّ بن منصور )هـ٢٠٩ت(  ) .هـ٢٤١ت(حنبل ، أمحد بن )هـ٢١١ت(، معىل

 - :)٥(أبرز تالمذته

ــه  ز )هـــ٢٧٣ت(ابــن ماج ِّ ــا املطــر َّ ــم بــن زكري ـــ٣٠٥ت(، القاس ــاج )ه َّ َّ ــن إســحاق الرس ــد اب َّ ، حمم
د بن صاعد )هـ٣١٣ت( َّ محن بن أيب حاتم)هـ٣١٨ت(، حييى بن حمم َّ  ) . هـ٣٢٧ت(، عبد الر

   
ِّقات )٢/٨٧(، تاريخ املوصل )٤/١٠٤(اجلرح والتَّعديل : انظر ترمجته(*)    ، )٩/٢٠٧) (باسم سلامن(، تاريخ بغداد )٨/٣٠١(، الث

 ) . ٤/١٥٥(، هتذيب التَّهذيب )١١/٣٧٦(، هتذيب الكامل )١٣١) (باسم سلامن(املعجم املشتمل 

ّ مدينة بالعراق، حدثت فيها موقعة النَّ: النَّهروان   )١( كلم  ]٢٠[ ،فراسخ] ٤[واخلوارج، وهي رشق بغداد عىل بعد  هروان بني عيل

 ً  .تقريبا

قية)٥٨٢(، الروض املعطار يف خرب األقطار)٥/٣٢٤(معجم البلدان : انظر            َّ  ) . ٨٥-٨١(، بلدان اخلالفة الرش

 ) .١/٤٥٧(، الكاشف )٢٥٤٠(برقم ) ٢٥٠(تقريب التَّهذيب : انظر   )٢(

 ) .٤/١٥٥(، هتذيب التَّهذيب )١١/٣٧٦(هتذيب الكامل    )٣(

 ) .١١/٣٧٧(هتذيب الكامل )   ٤(

ابق )   ٥( َّ  .املصدر الس
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

محن بن أيب قال عبد - ١ َّ  .    )١(»اكان صدوقً « -:فيه) هـ٣٢٧ت(حاتم  الر

َّان  - ٢  . )٢()ذكره يف ثقاته( -) :هـ٣٥٤ت(ابن حب

٣ -  ّ ارقطني َّ  . )٣(»ثقة« -:فيه) هـ٣٨٥ت(قال الد

٤ -  ّ ً وقال -) :هـ٨٤٠ت(البوصريي ٌ « -:ذكر له إسنادا ٌ  إسناد ٌ  صحيح  . )٤(»رجاله ثقات

اويدراسة أقوال النُّقاد يف : ثالثاً  َّ  -:الر

َّان  َّقه ابن حب ٌ  –وث ّ  ،)٥(- وهو متساهل ارقطني َّ ٌ  –والد ا وهو يتساهل ً  .)٦(- أحيان

 .وهو تلميذه وأعرف النَّاس به  ،»صدوق« -:وقال ابن أيب حاتم

مد  )٨(عنه عن حييى بن أيب بكري، وعند أمحد يف مسنده )٧(وحديثه عند ابن ماجه َّ عن عبد الص

د بن عقيل عن جابر ريض اهللا عنهام قال َّ : ومعاوية بن عمرو، مجيعهم عن زائدة عن عبد اهللا بن حمم

ّ حني توتر؟« - : أليب بكر قال رسول اهللا  ن»أي ِّ ن إسنادمها ابن امللق َّ  . )٩(، وحس

تنتقب املرأة  ال« -:اث ابن عمر ريض اهللا عنهام مرفوعً وأخرج له ابن خزيمة يف صحيحه حدي

اعة حتى ال « - :امرفوعً  حديث أنس  مٍ ، وأبو نعيم يف مستخرجه عىل مسل)١٠(»احلرام َّ ال تقوم الس

   
 ) .١١/٣٧٧(، هتذيب الكامل )٤/١٠٤(اجلرح والتَّعديل )   ١(

)٨/٣٠١)   (٢. ( 

 ) .٤/١٥٥(، هتذيب التَّهذيب )١١/٣٧٧(، هتذيب الكامل )٩/٢٠٧(تاريخ بغداد )   ٣(

جاجة )   ٤( ُّ  ) .١/١٤٤(مصباح الز

 ) .٢/٧٢٦(النُّكت : انظر)   ٥(

 ) .٨٣(املوقظة : انظر)   ٦(

يل )١٢٠٢(برقم ) ١/٣٧٩)   (٧( َّ ل الل َّ الة، باب ما جاء يف الوتر أو َّ  .، كتاب الص

 ) .١٤٥٧٥(برقم ) ٣/٣٣٠)   (٨(

 ) .٤/٣٢٠(البدر املنري )   ٩(

ُّ نحوه ، واحلديث أخرجه ا)٤/١٦٣(   )١٠( ِّيب للمحرم )١٧٤١(برقم ) ٢/٦٥٣(لبخاري يد، باب ما ينهى من الط َّ  .، كتاب جزاء الص
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

ٌ منه له، كام هو صنيع أصحاب املستخرجات)١( »يقال يف األرض اهللا اهللا  . )٢( ، وهذا توثيق

 -:اخلالصة: رابعاً  

 ٌ َّ سليامن بن توبة صدوق اجح أن َّ ه الر ِّ  .واهللا أعلم  ،ابن أيب حاتم )٣( ، وهو قول تلميذه وعرصي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   
مان )١٤٨(برقم ) ١/١٣١(، واحلديث أخرجه مسلم بتاممه )١/٢١٣(  ) ١( َّ  .، كتاب اإليامن، باب ذهاب اإليامن آخر الز

 ) .١/٣٢١(النُّكت : انظر  ) ٢(

 ) .١/٢٢٠(، التَّنكيل )٨٧(ونقاد احلديث فيه ذكر من اختلف العلامء : انظر  ) ٣(
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

٨٣ ( ّ حيم املدين ُ  (*)سليامن بن س

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

َّالثة  ، صدوق، من الث ّ ُّوب املدين حيم، أبو أي ُ  . )١(م د س ق. سليامن بن س

ل خالفة أيب جعفر املنصور َّ ل سنة  ، وكانت)٢(وكانت وفاته يف أو َّ  . )٣(هـ١٣٧بداية خالفته أو

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .مخس عرشة رواية 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .ستَّة شيوخ 

  -:)٤(أبرز شيوخه

ة ريض اهللا عنها، إبـراهيم بـن عبـد اهللا بـن معبـد بـن  َّ ريز، آمنة بنت احلكم الغفاري طلحة بن عبيد اهللا بن كَ

ــــــــاس، ســــــــعيد َّ ِّب  عب ــــــــد(بــــــــن املســــــــي ــــــــلت )هـــــــــ٩٠ت بع َّ ــــــــة بنــــــــت أيب الص َّ                                                                    .، أمي

 -:)٥(أبرز تالمذته

اج بن أرطأة  َّ د بن إسحاق )هـ١٤٥ت( حج َّ ، )هـ١٥٠ت(، عبد امللك بن جريج )هـ١٥٠ت(، حمم

 ) .هـ١٩٨ت( ، سفيان بن عيينة)هـ١٨٠ت(إسامعيل بن جعفر 

   
بقات الكربى : انظر ترمجته(*)    َّ م(الط ِّ جال )٣٣١) (القسم املتم ِّ ِّقـات )٤/١١٩(، اجلرح والتَّعديل )١/٣٩٨(، العلل ومعرفة الر ، الث

ِّقات )١٤٣(، مشاهري علامء األمصار )٤/٣١٠( إكـامل هتـذيب الكـامل  ،)١١/٤٣٣(، هتـذيب الكـامل )١٠٠(، تاريخ أسامء الث

َّطيفة )٤/١٦٩(، هتذيب التَّهذيب )٦/٦٢(  ) .١/٤١٩(، التُّحفة الل

 ) .١/٤٥٩(، الكاشف )٢٥٦٢(برقم ) ٢٥١(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

بقات الكربى : انظر)   ٢( َّ م(الط ِّ َّاط ) ٣٣١) (القسم املتم بقات خلليفة بن خي َّ َّان )٢٦٦(، الط ِّقات البن حب  ) .٤/٣١٠(، الث

 ) .٢٦٠(تاريخ اخللفاء )   ٣(

 ) .١١/٤٣٣(هتذيب الكامل )   ٤(

ابق   )٥( َّ  .املصدر الس
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اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  - :أقوال أئم

 . )١(»، له أحاديثثقةٌ « -:فيه) هـ٢٣٠ت(قال ابن سعد  - ١

 . )٢(»ثقة« -:فيه) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني  - ٢

د بن عبد اهللا بن نمري  - ٣ َّ  . )٣(»ثقة« -:فيه) هـ٢٣٤ت(قال حمم

 . )٤(»ليس به بأس« -:فيه) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل  - ٤

٥ -  ّ ٌ له شأنٌ « -:فيه )٥()هـ٢٤٨ت(قال أمحد بن صالح املرصي  . )٦(»، ثبت

٦ -  ّ  . )٧(»ثقة« -:فيه) هـ٣٠٣ت(قال النَّسائي

ــان  - ٧ َّ ــن حب ـــ٣٥٤ت(اب ــه( -) :ه ــره يف ثقات ــار )٨()ذك ــامء األمص ــاهري عل ــال يف مش ــن « -:وق م

 . )٩(»املتقنني

 . )١٠()ذكره يف ثقاته( -):هـ٦٣٦ت(ابن خلفون  - ٨

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

 ّ َّقه ابن معني، والنَّسائي دان ومها –وث ِّ ٌ  –، وابن سعد - )١١(متشد وابن نمري،  ،– )١٢(وهو معتدل
   

بقات الكربى    )١( َّ م(الط ِّ  ) .١١/٤٣٤(، هتذيب الكامل )١٣١) (القسم املتم

 ) .٤/١٦٩(، هتذيب التَّهذيب )٦/٦٢(إكامل هتذيب الكامل    )٢(

ابق    )٣( َّ  .املصدر الس

جال    )٤( ِّ م)١/٣٩٨(العلل ومعرفة الـر َّ ِّقـات البـن شـاهني )٤/١١٩(، اجلـرح والتَّعديل )١٨(، بحر الـد ، )١٠٠(، تاريخ أسـامء الث

 ) .١١/٤٣٤(هتـذيب الكمـال 

، ولد سنة    )٥( ّ َّربي ، املعروف بابن الط ّ ّ وغريه )هـ١٧٠(أبو جعفر، أمحد بن صالح املرصي ازي َّ قه أبو حاتم الر َّ  .، وث

اهرة )١٢/١٦٠(، سري أعالم النُّبالء )٢/٥٦(اجلرح والتَّعديل : انظر ترمجته            َّ  ) .٢/٣٢٨(، النُّجوم الز

ِّقات    )٦(  ) .٤/١٦٩(، هتذيب التَّهذيب )٦/٦٢(، إكامل هتذيب الكامل )١٠٠(تاريخ أسامء الث

)٧(    ّ محن النَّسائي َّ  ) .٤/١٦٩(، هتذيـب التَّهذيب )١١/٤٣٤(ب الكمـال ، هتذي)٥/١٩٩٢(منهج اإلمام أيب عبد الر

)٤/٣١٠(   )٨. ( 

)١٤٣(   )٩. ( 

 ) .٦/٦٢(إكامل هتذيب الكامل    )١٠(

د ابن معني   )١١( ُّ  ، النُّكـت )١٧٢(، ذكـر مـن يعتمـد قولـه يف اجلـرح والتَّعـديل )٢٤/٣٤٩(جمموع الفتاوى البـن تيميـة  :انظريف تشد

د )١/٤٨٢( ُّ ّ ميزان االعتدال ، ويف تشد اري )٢/١٧٢(النَّسائي َّ  ) .٣٨٧(، هدي الس

 ) .١٨٥(ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتَّعديل : انظر   )١٢(
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

ّ وقال ٌ له شأنٌ « -:وأمحد بن صالح املرصي َّان وقال»، ثبت ّ »من املتقنني« -:، وابن حب ، وهي ال تقل

ة، قاله عن درجة توثيق غريه من ا َّ ّ ألئم ِّمي َّقه ابن خلفون)١(املعل  .، ووث

 َّ ِّقة إال ِّ الث  .» ليس به بأس« -: أمحد فقالومل ينزل درجته عن حد

 ٌ ً  وأخرج له مسلم َ « -:حديث ايف صحيحه اعتبار َّ  مل يبق ات النُّبوة إال ِّ احلةمن مبرش َّ ، )٢(» الرؤيا الص

ٌ ، فهو )٣(نحوه وأبو عوانة، وأبو نعيم يف مستخرجيهام عىل مسلمٍ ٍ اوي توثيق َّ ، وأخرج )٤(منهام للر

 ً  . )٥(ابن خزيمة بنحوه ااحلديث أيض

ّ بقول اجلمهور  هبي َّ  .فهنا أخذ الذ

د من ابن حجر ؟ ُّ ا ابن حجر فأخذ بقول أمحد، فهل هذا تشد َّ م َ وهل ابن حجر إن وجد أدنى ! أ

 ُ اوي فهو ال ي َّ  .غفله، بل حيتاط ؟ قول يف الر

ٍ جمرى وسليامن بن سحيم من التَّابعني ّ له هنا جار ، فهل توثيق ابن سعد، وابن معني، والنَّسائي

ٌ  ،توثيق من كان من التَّابعني إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمةً  أو  بأن يكون له فيام يروي متابع

 ٌ  . )٦(شاهد

 - :اخلالصة: رابعاً 

ّ أنَّه عـىل إطالقـه، سليامن بن سحيم من التَّابعني، فإن أخذنا بتوثيق، ابن سعد، وابن معني،  والنَّسائي

ح توثيقه  َّ  .فيرتج

ــابعني إن وجــدوا روايــة أحــدهم  ٍ جمــرى مــا ســبق ذكــره يف تــوثيقهم للتَّ ــا إن كــان تــوثيقهم جــار َّ أم

ٌ  ،مستقيمةً  ٌ  بأن يكون له فيام يروي متابع ٌ أو شـاهد اوي صـدوق َّ َّ الـر ح أن َّ لسـببني، أحـدمها  ، فهنـا يـرج

ٌ  –قول أمحد  بب اآلخر عـدم إخـراج مسـلمٍ ٍ»ليس به بأس«:  -وهو معتدل َّ ـ ، والس ً ، واهللا الـه احتجاج

 .أعلم 

                                              

   
 ) .١/٤٣٧(التَّنكيل    )١(

جود    )٢( ُّ كوع والس ُّ الة، باب النَّهي عن قراءة القرآن يف الر َّ  ) .٤٧٩(برقم ) ١/٣٤٨(كتاب الص

)١/٤٩٠(   )٣ ( َ  . )٢/٩٤(و

 ) .١/٣٢١(النُّكت : انظر   )٤(

)١/٢٧٦(   )٥. ( 

 ) .١/٦٦(التَّنكيل : انظر   )٦(
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٨٤ ( ّ اين َّ د احلر َّ  (*)سليامن بن عبد اهللا بن حمم

 ً اوي: أوال َّ  - :التَّعريف بالر

، ّ اين َّ د بن سليامن بن أيب داود احلر َّ ُّوب، صدوق،  سليامن بن عبد اهللا بن حمم ) . هـ٢٦٣ت(أبو أي

 . )١(س

َّ وفاته ِّقات أن ٌ )هـ٢٣٣ (سنة  ويف املطبوع من الث  . )٢(، وهو خطأ

ّ يف الكربى  . )٣(وحديثه عند النَّسائي

 -:)٤(أبرز شيوخه

د بن سليامن بن أيب داود  َّ  ) . هـ٢١٨ت(، الفضل بن دكني)هـ٢١٣ت(حمم

 - :)٥(أبرز تالمذته

 ّ ّ )هـ٢٩٢ت( سعيد بن عمرو الربذعي د بن صدقة البغـدادي َّ ّ )هــ٢٩٣ت(، أمحد بن حمم ، النَّسـائي

ّ )هـ٣٠٣ت( د بن مسلم اإلسفرائيني َّ محن )هـ٣١٨ت(، عبد اهللا بن حمم َّ د بـن سـعيد بـن عبـد الـر َّ ، حمم

 ّ اين َّ  ) .هـ٣٣٤ت(احلر

اوي: ثانياً   َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

١ -  ّ  . )٦(»صالح« -:يهف) هـ٣٠٣ت(قال النَّسائي

 . )٧( »صالح« -:فيه) هـ٣٥٣ت(قال مسلمة بن قاسم  - ٢
   

ِّقات )٤/١٢٧(اجلرح والتَّعديل : انظر ترمجته(*)    ، إكامل هتذيب )١٢/١٧(، هتذيب الكامل )١٣٥(، املعجم املشتمل )٨/٢٨١(، الث

 ) .٤/١٧٨(، هتذيب التَّهذيب )٦/٧٢(الكامل 

 ) .١/٤٦١(، الكاشف )٢٥٨٠(برقم ) ٢٥٢(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

)٨/٢٨١)   (٢. ( 

 ) .٦٧١١(برقم ) ٤/١٦٤(أبواب األطعمة، باب التَّمر وما ذكر فيه )   ٣(

 ) .١٢/١٧(هتذيب الكامل )   ٤(

ابق )   ٥( َّ  .املصدر الس

)٦   ( ّ محن النَّسائي َّ  ) .٤/١٧٨(، هتذيب التَّهذيب )٦/٧٢(الكامل ، إكامل هتذيب )٥/١٩٩٣(منهج اإلمام أيب عبد الر

 ) .٤/١٧٨(، هتذيب التَّهذيب )٦/٧٢(إكامل هتذيب الكامل    )٧(
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َّان  - ٣  . )١()ذكره يف ثقاته( -) :هـ٣٥٤ت(ابن حب

٤ -  ّ ارقطني َّ ن حديثه يف كتابه الغرائب( -):هـ٣٨٥ت(الد َّ  . )٢()حس

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

 َّ ِّقه إال ّ مل يوث َّان، وقال النَّسائي وتبعه يف ذلك تلميذه مسلمة بن قاسم، وهي يف » صالح« - : ابن حب

ة َّ ئم َ ابعة من مراتب التَّعديل عند األ َّ ٍ )٣(املرتبة الر ّ تعادل مرتبة صدوق عند  ، لكنَّها عند النَّسائي

 ّ ّ سعد يف دراسته حول النَّسائي كتورقاسم عيل ُّ ، ذكر ذلك الد ً ِّ )٤(اجلمهور استقراء د ذلك قول ، ويؤي

خاوي عن َّ ا هي والوصف بصدو« -):صالح(لفظة  الس َّ ٍ أهن  . )٥(»عند ابن مهدي سواء ق

ّ حديثه كام سبق  ارقطني َّ ن الد َّ  .وحس

 ُ َ ي م ِ ل َ ه ثقةٌ ف َّ ه إن ِّ  ! .؟ قال يف حق

 اخلالصة: رابعاً  

 ٌ ّ صدوق اين َّ َّ سليامن بن عبد اهللا احلر اجح أن َّ َّ الر ِّقه إال ان ، فلم يوث َّ ٌ  – ابن حب واهللا ، – وهو متساهل

 .أعلم 

 

 

   

   
)٨/٢٨١(   )١. ( 

 ) .٤/١٧٨(، هتذيب التَّهذيب )٦/٧٢(إكامل هتذيب الكامل    )٢(

 ) .١/٣٦٥(تح املغيث ، ف)١/١١٤(، ميزان االعتدال )١٢٤(، علوم احلديث )٢/٣٧(اجلرح والتَّعديل : انظر   )٣(

ّ : انظر   )٤( محن النَّسائي َّ  ) .١/١٩٦(منهج اإلمام أيب عبد الر

 ) .١/٣٦٥(فتح املغيث    )٥(
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٨٥ ( ّ  (*)سليامن بن عتيق املدين

 ً اوي: أوال َّ  - :التَّعريف بالر

ابعة، ومن قال فيه  َّ ، صدوق، من الر ّ م ) ابن عتيك(سليامن بن عتيق املدين ِ ه َ  . )١(م د س ق. فقد و

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

َّ عرشة رواية   .ست

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .شيوخ ثالثة 

 -:)٢(أبرز شيوخه

بري ُّ ، )هــ٩١ت(، طلـق بـن حبيـب )هــ٧٨ت( ، جابر بن عبـد اهللا )هـ٧٣ت(  عبد اهللا بن الز
 .عبد اهللا بن باباه 

 - :)٣(أبرز تالمذته

، محيد بن قيس األعرج  ّ ، زيـاد بـن ) ت هــ(، زيـاد بـن إسـامعيل )هـ١٣٠ت(إبراهيم بن نافع املكي
 ) . هـ١٥٠ت(سعد، عبد امللك بن جريج 

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

لني) أ ِّ  -:أقوال املعد

١ -  ّ  . )٤(»ثقة« -:فيه) هـ٣٠٣ت(قال النَّسائي
   

جـال : انظر ترمجته(*)    ِّ ِّقـات )٤/١٣٣(، اجلـرح والتَّعديــل )٤/٢٩(، التَّاريخ الكبيـر )١/٤٦٢(العلل ومعـرفة الر ، )٤/٣٠٤(، الث

 ) .٤/١٨٤(، هتذيب الكامل )٦/٧٧(، إكامل هتذيب الكامل )٣/٣٠٣(يزان االعتدال ، م)١٢/٤٠(هتذيب الكامل 
 ) .١/٤٦٢(، الكاشف )٢٥٩٣(برقم ) ٢٥٣(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(
 ) .١٢/٤١(هتذيب الكامل )   ٢(
ابق )   ٣( َّ  .املصدر الس

)٤(    ّ محن النَّسائي َّ  ).٤/١٨٤(، هتذيب التَّهذيب )١٢/٤١(، هتذيب الكامل )٥/١٩٩٣(منهج اإلمام أيب عبد الر
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

َّان  - ٢  . )١()ذكره يف ثقاته( -):هـ٣٥٤ت(ابن حب

 . )٢()ذكره يف ثقاته( -):هـ٦٣٦ت(ابن خلفون  - ٣

ِّفني) ب  -:أقوال املضع

١ -  ّ ُّ حديثه« - :فيه) هـ٢٥٦ت(قال البخاري  . )٣(»ال يصح

٢ -  َّ ة فيه« -:فيه) هـ٤٦٣ت(قال ابن عبد الرب َّ  . )٤(»وما انفرد به فال حج

اويدراسة أقوال النُّقاد يف : ثالثاً  َّ  -:الر

 ّ ُّ حديثه« -:قال البخاري ّ »ال يصح ٌ »ثقة« -:، وقال النَّسائي ٌ  ، وهذا اختالف اوي بني  شديد َّ يف الر

 ِّ  .إمامني من جهابذة هذا الفن

ُّ يف امليزان هبي َّ ّ هذا الذ َ البخاري ُ حجر يف التَّهذيب)٥(وقد أطلق قول ، ونجد يف التَّاريخ )٦(، وابن

ّ  ،)٧(الكبري َّ البخاري ٍ بعينه يف إسناده سليامن بن عتيق أن ّ « - :وقال ،حكم عىل حديث  .» ال يصح

َّ قاعدةٌ  ه ،حيسن إيرادها هنا وثم َّ ن َ قد ترد ألفاظ اجلرح والتَّعديل املنقولة من كتب « - :وهي أ

مني خمترصةً  ِّ َّةً  املتقد ٍ  أو حمكي رين الضطرارهم إىل مجع أكرب عدد ِّ واة  باملعنى يف كتب املتأخ ُّ يف من الر

 ٍ ٍ  كتاب ر ذلك االختصار وتلك احلكاية للفظ اجلرح والتَّعديل يف احلكمواحد ِّ اوي  ، فيؤث َّ عىل الر

ً توثيقً   . )٨(»اا وجرح

ّ يف التَّمهيد ِّقات يف هذا  ،)٩(وذكر هذا احلديث ابن عبد الرب وذكر خمالفة سليامن بن عتيق للث

ة فيه« -:وقال ،احلديث َّ  .» وما انفرد به فال حج

   
)٤/٣٠٤(   )١. ( 

 ) .٦/٧٧(إكامل هتذيب الكامل    )٢(
 ) . ٤/١٨٤(، هتذيب التَّهذيب ) ٣/٣٠٣(، ميزان االعتدال ) ٤/٢٩(التاريخ الكبري    )٣(

 ) .٦/٢٢(التَّمهيد    )٤(

)٣/٣٠٣(   )٥. ( 
)٤/١٨٤(   )٦( . 
)٤/٢٩(   )٧. ( 

َّطيف )١/٦٥(التَّنكيل : انظر   )٨( كتور عبد العزيز العبد الل ُّ  ) .٩٣(، ضوابط اجلرح والتَّعديل الد

)٦/٢٢(   )٩. ( 
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

ٌّ  فيمكن ّ خاص َّ قول البخاري ، أن ّ ، والنَّسائي ّ هبذا احلديث، وتوثيق  اجلمع بني قويل البخاري

ّ له باعتباره من التَّابعني كام سبق َّ توثيق النَّسائي ّ له باعتبار العموم، أو يقال إن  . )١(النَّسائي

 ّ ِّقة فيه بسبب قول النَّسائي ّ وصف الث هبي َّ  .فأطلق الذ

ط فقالومجع ابن حجر بني  َّ  .» صدوق« -:األقوال وتوس

 ٌ ً  وسليامن بن عتيق أخرج له مسلم ّ عن بيع « -:حديث جابر  ايف صحيحه اعتبار هنى النَّبي

نني ِّ ّ «، وحديث )٢(»الس َّ النَّبي ر بوضع اجلوائح أن َ م َ ، )٤(، وأخرج األخري احلاكم يف مستدركه)٣(»أ

ٌ )٥(وأخرجهام أبو عوانة يف مستخرجه  . )٦(منه له ، فهو توثيق

 - :اخلالصة: رابعاً 

 ٍ َّ سليامن بن عتيق يف مرتبة صدوق اجح أن َّ ً الر ، واهللا أعلم  ا، مجع ّ ّ والنَّسائي  .بني قويل البخاري

 

 

 

 

   

   
 ) .١/٦٦(نكيل تَّ ال: انظر   )١(

 ) .١٥٣٦(برقم ) ٣/١١٧٨(كتاب البيوع، باب كراء األرض    )٢(

 ) .١٥٥٤(برقم ) ٣/١١٩١(ب البيوع، باب وضع احلوائج كتا   )٣(

)٢/٤٧(   )٤. ( 

 ) .٣٣٥،  ٣/٣٠٧: (انظر   )٥(

 ) .١/٣٢١(النُّكت : انظر   )٦(
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

  (*)سليامن األسود النَّاجي) ٨٦

 ً اوي: أوال َّ  - :التَّعريف بالر

د،  -بالنُّون واجليم  -سليامن األسود النَّاجي َّ ، أبو حمم ّ ادسة البرصي َّ  . )١(د ت. صدوق، من الس

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .ثامن روايات 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 ٌ ٌ  شيخ  .فقط  واحد

 -:)٢(أبرز شيوخه

ل النَّاجي  د بن سريين )هـ١٠٢ت(أبو املتوكِّ َّ  ) .هـ١١٠ت(، حمم

 - :)٣(أبرز تالمذته

، )هــ١٨٢ت(، يزيـد بـن زريـع )هــ١٦٥ت(، وهيب بـن خالـد )هـ١٥٦ت(سعيد بن أيب عروبة  

 ُّ ي بن رجاء اليشكري ِّ ج َ ر ُ  . عبد العزيز بن املختار، م

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  - :أقوال أئم

 . )٤(»ثقة« -:فيه) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني  - ١
   

بقات الكربى : انظر ترمجتـه(*)    َّ ِّقـات )٤/١٥٣(، اجلـرح والتَّعـديل )٤/٣، التَّـاريخ الكبـري )٧/٢٨٣(الط ، هتذيــب )٦/٣٨٢(، الث

 ) . ٤/٢٠٢(، هتذيـب التَّهذيب )٦/١٠٦(، إكمـال هتذيب الكمـال )١٢/١٠٩(الكمـال 

 ) .١/٤٦٥(، الكاشف ) ٢٦٢١(برقم ) ٢٥٥(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .١٢/١٠٩(هتذيب الكامل )   ٢(

ابق )   ٣( َّ  .املصدر الس

 ) . ١٢/١٠٩(، هتذيب الكامل)٤/١٥٣(اجلرح والتَّعديل    )٤(
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

٢ -  ّ ّ بن املديني ّ « -:ونقال ابن خلف) هـ٢٣٤ت(عيل ّ بن املديني َّقه عيل  . )١(»وث

َّان  - ٣ ِّقات( -):هـ٣٥٤ت(ابن حب  . )٢()ذكره يف كتابه الث

 . )٣()ذكره يف ثقاته( -):هـ٦٣٦ت(ابن خلفون  - ٤

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

 ٌ َّقه إمام ٌ  سليامن األسود وث د ِّ ٌ  ،متشد ٌ  ،ومعتدل ّ )٤(، ابن معنيومتساهل َّان)٥(، وابن املديني ، )٦(، وابن حب

َّقه ابن خلفون   .ووث

ئمة  َ  .هذا ما وصل إلينا من أقوال األ

ٌ « -:قال ابن سعد  .  )٧(»وكانت عنده أحاديث

 ٍ اته، وله يف الكتب التِّسعة ثامن روايات َّ َّة مروي ُّ عىل قل َّـة  وهذا يدل فقط، فهـل نظـر ابـن حجـر إىل قل

ه ِّ ِّقة يف حق اته، فلم يطلق الث َّ  .؟ إذ اإلمجاع عىل توثيقه  )٨(مروي

 ّ ّ له حديث أيب سعيد اخلدري مذي ِّ ٌ « -:امرفوعً  وأخرج الرت ُّكـم يتَّجـر عـىل هـذا، فقـام رجـل  أي

َّ معه ٌ « -:وقال» فصىل  !. فهل حتسينه هذا بسبب سليامن النَّاجي؟ ،)٩(»حسن حديث

، وقـد جعـل احلـاكم سـليامن األسـود يف إسـناد هـذا احلـديث هـو )١٠(وأخرجه احلاكم يف مستدركه

   
 ) .٤/٢٠٢(، هتذيب التَّهذيب )٦/١٠٦(إكامل هتذيب الكامل    )١(

)٦/٣٨٢(   )٢. ( 

 ) .٦/١٠٦(إكامل هتذيب الكامل    )٣(

 ) .١/٤٨٢(، النُّكت )١٧٢(، ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتَّعديل )٢٤/٣٤٩(جمموع الفتاوى البن تيمية : انظر   )٤(

 ) .٣/٣٥٢(فتح املغيث : انظر   )٥(

 ) .٢/٧٢٦(النُّكت : انظر   )٦(

بقات الكربى    )٧( َّ  ) .٧/٢٨٣(الط

اوي عىل توثيقه(مبحث : انظر   )٨( َّ ات الر َّ   ) .٥٥( )أثر قلة مروي

ة    )٩( َّ ِّ فيه مر يل ُ الة، باب ما جاء يف اجلامعة يف مسجد قد ص َّ  ) .٢٢٠(برقم ) ١/٤٢٧(أبواب الص

الة، باب اجلمع يف)٥٧٤(، برقم )١/١٥٧(، وأبو داود )٣/٦٤(وأخرجه أمحد يف مسنده              َّ تني، كالمها من   ، كتاب الص َّ املسجد مر

 ّ  .نحوه  طريق سليامن األسود عن أيب املتوكِّل عن أيب سعيد اخلدري

)١/٣٢٨(   )١٠. ( 



 

    
٣٨١ 
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اية َّ ّ يف نصب الر يلعي َّ ام اثنان )١( سليامن بن سحيم ، وكذلك صنع الز َّ حيح أهن َّ  .، والص

 .)٢( وأخرجه ابن خزيمة يف صحيحه

 -:اخلالصة: رابعاً 

 ٌ ة عىل توثيق سليامن بن األسود النَّاجي، ومل ينـزله أحد َّ ئم َ اجح،  اتَّفق األ َّ عن هذه املرتبة، وهو الر

 .واهللا أعلم 

 

 

 

 

 

 

 

   

   
)٢/٥٧(  ) ١. ( 

)٣/٦٣(   )٢. ( 



 

    
٣٨٢ 
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٨٧ ( ّ ازي َّ غْدي الر ُّ لة الص َ نْج َ  (*)سهل بن ز

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

لة َ نْج َ َّـاط، األشـرت، احلـافظ، صـدوق،  )١(سهل بن ز ، أبو عمـرو اخلي ّ ازي َّ دي الر غْ ُّ ت يف (بن أيب الص

 . )٢(ق) . هـ٢٤٠حدود
 ّ هبي َّ اظ، وعمل املسند الكبري« -:قال الذ َّ  . )٣(»ومجع وصنَّف وذاكر احلف

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .ثالث وأربعون رواية 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 . اسبعة عرش شيخً 

 -:)٤(أبرز شيوخه

اح)هــ١٩٤ت(، الوليـد بـن مسـلم )هــ١٩٤ت(حفص بن غيـاث  َّ ، )هــ١٩٦ت(، وكيـع بـن اجلـر
 ) .هـ٢٢٤ت(، سعيد بن أيب مريم )هـ١٩٨ت(عيينة سفيان بن 

 - :)٥(أبرز تالمذته

ّ )هـ٢٧٣ت(ابن ماجه  ازي َّ ، )هــ٢٩٤ت(، موسـى بـن هـارون احلـافظ )هـ٢٧٧ت(، أبو حاتم الر
 ّ ويف ُّ ّ )هـ٣٠٦ت(أمحد بن احلسن الص  ) . هـ٣٠٧ت(، أبو يعىل املوصيل

   
ِّقات )٤/١٩٨(اجلرح والتَّعديل : ترمجتهانظر   (*)  ، املعجم )٩/١١٦(، تاريخ بغداد )٢/٦٧٤(، املنتخب من اإلرشاد )٨/٢٩١(، الث

، هتذيب التَّهذيب )٦/١٣٦(، إكامل هتذيب الكامل )١٠/٦٩٢(، سري أعالم النُّبالء )١٢/١٨٦(، هتذيب الكامل )١٣٨(املشتمل 

)٤/٢٢١. ( 

ول ضبطه هكذا سبط ابن ال   )١( ُّ ّ يف هناية الس  ) .٦/٩٤(عجمي

 ) .١/٤٦٩(، الكاشف )٢٦٥٧(برقم ) ٢٥٧(تقريب التَّهذيب : انظر  ) ٢(

سالة املستطرفة : ، وانظر)١٠/٦٩٣(سري أعالم النُّبالء    )٣( ِّ  ) .٣٥(الر

 ) .١٢/١٨٦(هتذيب الكامل   ) ٤(

ابق )   ٥( َّ  ) .١٢/١٨٧(املصدر الس



 

    
٣٨٣ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  - :أقوال أئم

١ -  ّ ازي َّ  . )١(»صدوق« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر

 . )٢(»ثقة« - :فيه) هـ٣٥٣ت(قال مسلمة بن قاسم  - ٢

َّان  - ٣  . )٣()ذكره يف ثقاته( - ) :هـ٣٥٤ت(ابن حب

٤ -  ّ ٌ « -:فيه) هـ٤٤٦ت(قال اخللييل ة ثقة َّ ٌ « - :، وقال أيضاً »حج ال « -:، وقال»، ذو تصانيفمتقن

يانة  ِّ م يف اإلتقان والد َّ ُقد  . )٤(»من أقرانه يف وقتهي

٥ -  ّ ٌ « -:يف حديث له) هـ٨٤٠ت(قال البوصريي ٌ  إسناد  . )٥(»، رجاله ثقاتصحيح

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

َّالثة من مراتب التَّعديل عند ابن أيب حاتم» صدوق« -:قال أبو حاتم  . )٦(، وهي املرتبة الث

ــان، ومســلمة بــن قاســم َّ َّقـه ابــن حب رين )٧(-ومهـا متســاهالن  – ووث ِّ ، ومــن املتــأخ ّ َّقــه اخللــييل ، ووث

 ّ  .البوصريي

ّ عن مالك عن نافع عـن ابـن  احديثً  )٨(وذكر اخلطيب يف تاريخ بغداد رواه سهل بن زنجلة عن مكي

ّ « -:عمـر ريض اهللا عـنهام َّ النَّبـي َّ عـ أن ـصـىل ً َّ عليـه أربع ّ فكـرب ، وسـئل عنـه إبـراهيم )٩(»اىل النَّجـايش
   

 ) .١٢/١٨٧(، هتذيب الكامل )٤/١٩٨(اجلرح والتَّعديل )   ١(

 ) .٤/٢٢١(، هتذيب التَّهذيب )٦/١٣٦(إكامل هتذيب الكامل )   ٢(

)٨/٢٩١()   ٣( . 

 ) .٦٧٥، ٢/٦٧٤(املنتخب من اإلرشاد )   ٤(

جاجة )   ٥( ُّ  ) .٢/٣٦(مصباح الز

 ) .٢/٣٧(اجلرح والتَّعديل )   ٦(

كتورذكر )   ٧( ُّ ّ يف اجلرح والتَّعديل الد ّ سعد تساهل مسلمة بن قاسم يف مواضع من كتابه منهج اإلمام النَّسائي  . قاسم عيل

 ) .١٦٣،  ١/٩٨: (انظر                   

 )٤/٢٢١(هتذيب التَّهذيب: ، وانظر)٩/١١٦)   (٨(

ّ )١٥٣٨(برقم  )١/٤٩١(أخرجه هبذا اإلسناد ابن ماجه    )٩( ، وقال البوصريي ّ الة عىل النَّجايش َّ  - :، كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف الص

جاجة » هذا إسناد صحيح رجاله ثقات« ُّ  . )٢/٣٦(مصباح الز

ّ واحلديث متفق عليه عن جابر                ً ١٢٦٩برقم  ١/٤٤٧، البخاري  .، كتاب اجلنائز، باب التَّكبري عىل اجلنازة أربعا

 .، كتاب اجلنائز، باب يف التَّكبري عىل اجلنازة )٩٥٢(برقم ) ٢/٦٥٧(و مسلم               
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ّ « -:احلريب فأنكره، قال اخلطيب ٌ : وقد قال مكي ثتهم بالبرصـة عـن مالـك عـن نـافع، وهـو خطـأ َّ  ،حـد

ّ عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة به هري َّ  . )١(»إنَّام حدثنا مالك عن الز

 ّ ازي َّ َّ  ،)٢(وروى عنه أبو زرعة الر ٍ وهو ال يروي إال  . )٣(عنده  عن ثقة

ّ أخذ بتوثيق ا هبي َّ َّ فالذ ً بن حب  . )٤()صدوق(يوافق أبا حاتم يف لفظة  اان وغريه، وابن حجر غالب

 -:اخلالصة: رابعاً 

 ٌ َّ سهل بن زنجلة صدوق اجح أن َّ َّ الر  . توثيق املتساهلني ، ومل نجد له إال

 

 

 

 

 

 

   

   
)١(    ّ ابق، وهبذا اإلسناد أخرجه البخاري َّ ً )١٢٦٨(برقم ) ١/٤٤٧(املصدر الس  .، كتاب اجلنائز، باب التَّكبري عىل اجلنازة أربعا

 ) .١٠/٦٩٢(، سري أعالم النُّبالء  )٢/٦٧٥(املنتخب من اإلرشاد : انظر   )٢(

ّ وجهوده )٢/٤١٦(لسان امليزان    )٣( ازي َّ  ) .١٥٨، ١/١٠٢(، وانظر أبو زرعة الر

 . )٩٨(: انظر   )٤(



 

    
٣٨٥ 
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٨٨ ( ّ  (*)سهل بن صالح بن حكيم األنطاكي

 ً اوي: أوال َّ  - :التَّعريف بالر

يم ِ ك َ ّ  )١(سهل بن صالح بن ح ار، صدوق، من احلادية عرشة )٢(األنطاكي َّ  . )٣(د س. ، أبو سعيد البز

ار  َّ اء املهملة  –والبز َّ  . )٤(هكذا يف هتذيب الكامل  –بالر

وتــاريخ  ،)٨(، والكاشــف)٧(واملعجـم املشــتمل ،)٦(، وتســمية شــيوخ أيب داود)٥(ويف اجلـرح والتَّعــديل

ول ،)٩(اإلسالم ُّ اي املعجمة   ،)١١(وهتذيب التَّهذيب ،)١٠(وهناية الس َّ  .  بالز

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .فقط  واحدةٌ  روايةٌ 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 ٌ ٌ  شيخ  .فقط  واحد
   

ِّقات )٤/١٩٩(اجلرح والتَّعديل : انظر ترمجته(*)   ، إكامل هتذيب )١٢/١٩٠(، هتذيب الكامل )١٣٨(، املعجم املشتمـل )٨/٢٩٢(، الث

 ) .٤/٢٢٢( ، هتذيب التَّهذيب)٦/١٣٩(الكامل 

ول )   ١( ُّ ّ يف هناية الس  ) .٦/٩٧(ضبطه هكذا سبط ابن العجمي

اح : أنطاكيا)   ٢( َّ َّ فتحها أبو عبيدة بن اجلر ٌ هرب إليها هرقل بعد فتح دمشق ثم ،  وهـي غـرب مدينـة يف عهد عمر بن  اخلطاب بلد

 .كلم عنها ، وهي اليوم يف تركيا  ]٩٦[حلب عىل بعد 

 ) .٣/٦٩٠(، معجم أماكن الفتوح )١/٢٦٦(، معجم البلدان )١/١٧٤(فتوح البلدان : انظر             

 .»ثقة حافظ« -:، وقال)١/٤٦٩(، الكاشف )٢٦٥٩(برقم ) ٢٥٨(تقريب التَّهذيب : انظر)   ٣(

)١٢/١٩١)   (٤. ( 

)٤/١٩٩)   (٥. ( 

)٢/١٦١)   (٦. ( 

)١٣٨)   (٧. ( 

)١/٤٦٩)   (٨. ( 

)١٨/٢٩٨)   (٩( 

)٦/٩٧(    )١٠. ( 

)٤/٢٢٢)   (١١. ( 



 

    
٣٨٦ 
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 -:)١(أبرز شيوخه

َّة  لي ُ اح )هـ١٩٣ت(إسامعيل بن ع َّ ، )هــ١٩٧ت(، شـعيب بـن حـرب )هــ١٩٦ت(، وكيع بن اجلـر
ّ )هـ١٩٩ت(عبد اهللا بن نمري  ياليس  ) .هـ٢٠٣ت(، سليامن بن داود الطّ

 - :)٢(أبرز تالمذته

ّ )هـ٢٧٥ت(أبو داود  ازي َّ ّ )هـ٢٧٧ت(، أبو حاتم الر د بن عبـد اهللا احلرضـمي َّ ، )هــ٢٧٧ت(، حمم
 ّ  ) . هـ٣١٦ت(، عبد اهللا بن أيب داود)هـ٣٠٣ت(النَّسائي

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  - :أقوال أئم

١ -  ّ ازي َّ  . )٣(»ثقة« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر

٢ -  ّ  . )٤(»ال بأس به« -:فيه) هـ٣٠٣ت(قال النَّسائي
٣ -  ّ د بن إياس األزدي َّ ا يزيد بن حمم َّ  . )٥(»ثقة« -:فيه) هـ٣٣٤ت(قال أبو زكري
 . )٦(»ثقة« -:فيه) هـ٣٥٣ت(قال مسلمة بن قاسم  - ٤
َّان  - ٥ ام أخطأ« -:وقال) ذكره يف ثقاته( -):هـ٣٥٤ت(ابن حب َّ  . )٧(»رب
٦ -  ّ  . )٨(»ثقة« -:فيه) هـ٥٨١ت(قال عبد احلق اإلشبييل

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

ده ُّ َّقه أبو حاتم مع تشد َّ )٩(وث ّ ، قال الـذ ً « -:هبي َّـق أبـو حـاتم رجـال ـك بقولـه إذا وث َّ ، وقـال )١٠(»فتمس
   

 ) .١٢/١٩١(هتذيب الكامل )   ١(

ابق )   ٢( َّ  ) .١٢/١٨٧(املصدر الس

 ) .١٢/١٩١(، هتذيب الكامل )١/٧٩(، علل احلديث )٤/١٩٩(اجلرح والتَّعديل )   ٣(

ّ يف اجلـرح والتَّعـديل )   ٤( محن النَّسائي َّ ، )١٢/١٩١(، هتـذيب الكـامل )١٣٨(ملشـتمل ، املعجـم ا)٥/١٩٩٧(منهج اإلمام أيب عبد الر

 ) .٤/٢٢٢(هتذيب التَّهذيب 

 ) .٤/٢٢٢(، هتذيب التَّهذيب )٦/١٣٩(إكامل هتذيب الكامل    )٥(

ابق    )٦( َّ  .املصدر الس

)٨/٢٩٢(   )٧( ً ه سعيدا َّ ى جد َّ  .، وقد سم

 ) .  ٣/٢٧٤(بيان الوهم واإلهيام    )٨(

اري )١٣/٨١(، سري أعالم النُّبالء )٢٤/٣٤٩(جمموع الفتاوى : انظر   )٩( َّ  ) .٤٦١(، هدي الس

 ) .١٣/٢٦٠(سري أعالم النُّبالء    )١٠(
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 ّ  .» ال بأس به« -:النَّسائي

كتوروبحسب دراسة  ُّ ّ يف اجلـرح وال الـد ّ سـعد ملـنهج النَّسـائي ّ « -:تَّعـديل قـالقاسـم عـيل النَّسـائي

 ً ـ)  ال بأس به(ما يستعمل عبارة  اكثري ً َّقني مطلق َّـان وقـال)١(»ايف املـوث َّقـه ابـن حب ـام أخطـأ« -:، ووث َّ ، »رب

 ّ ِّمي  . )٢(»هو أثبت منه وهي ال تنايف التَّوثيق، وإنَّام يظهر أثر ذلك إذا خالف من« -:قال املعل

 َّ ً  ولعل َّ سهال َّان قال ذلك ألن ، فقد روى سهل بن صـالح عـن حييـى )٣(وقفه غريه ا رفع حديثً ابن حب

ّ ا َّ « -:قـال بن سعيد القطَّان عن عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنهام عـن النَّبـي مـن صـىل

 َّ ِّ إال َّ أدرك اجلامعة فليصل هبـذا  وخالفـه عمـرو بـن عـيل عـن حييـى القطَّـان ،» الفجر والعرصـوحده ثم

، وكـذا )٤(، وتابع حييى عىل وقفه ابـن نمـري، وأبـو أسـامة عـن عبيـد اهللا بـهااإلسناد عن ابن عمر موقوفً 

َّيث عن نافع به   .قال مالك، والل

 - :واجلواب من وجهني

ّ اإلشبييل  )١ د برفعه سهل بن صالح، وكان ثقةً « -:قال عبد احلق َّ ّ ، وإذا تفر كان كذلك، فال يرض

ِّقة مقبولة َّ زيادة الث  . )٥(»وقف من وقفه، ألن

تـه لـيس مـن سـهل بـن صـالح، وإنَّـام ال يصـل « -:قال أبو احلسن بن القطَّان  )٢ َّ ل ِ َّ هذا احلـديث ع إن

 َّ  . )٦(» بمن ال تُعرف حالهاإلسناد إليه إال

 ً اب أيض ُ َّـان اوجي ـام أخطـأ« -:عن قول ابن حب َّ َّ أبـا حـا ،»رب ّ  ،تمأن مل ، –ومهـا مـن تالميـذه  –والنَّسـائي

 ً ّ يف الكاشف ايذكرا فيه جرح هبي َّ  . )٧(»حافظ ثقةٌ « -:، ولذا قال الذ

 ّ ارقطني َّ ٍ لسهل بن صالح قال الـد ّ بعد ذكر إسناد ارقطني َّ َّ ابن حجر اعترب بام يف علل الد مل « -:ولعل

   
)١(    ّ محن النَّسائي َّ  ) .١/٧٤(منهج اإلمام أيب عبد الر

 ) .١/٤٧٦(التَّنكيل    )٢(

ّ ) ٣/٢٧٤(بيان الوهم واإلهيام : انظر   )٣(  ) .١/٤٧١(وما بعدها، رشح فتح القدير البن اهلامم احلنفي

ابق    )٤( َّ  .املصدر الس

ّ  رشح فتح القدير   )٥(  ) .١/٤٧١( البن اهلامم احلنفي

 ) .٤١٠(ذيل ميزان االعتدال : ، وانظر)٣/٢٧٥(بيان الوهم واإلهيام    )٦(

)١/٤٦٩(   )٧. ( 
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 ُ ده بأحاديث )١(»تابع عليه، وليس ذلك بمحفوظي ُّ ّ يف األوسـط، وبتفر ـغري ،)٢(عنـد الطَّـرباين َّ  – ،)٣(والص

َّة مروياته َّ  -مع قل  .، وهبذا يتَّجه قول ابن حجر فيه )٤(فقط واحدةٌ  روايةٌ  وليس له يف الكتب التِّسعة إال

 -:اخلالصة: رابعاً 

اجح توثيق سهل بن صالح لتوثيق تلميذه أيب حاتم  َّ ده  –الر ُّ َّ ابن حجر نظر إىل ، –مع تشد ولعل

َّان ّ فيه، وقول ابن حب ام أخطأ« -:قول النَّسائي َّ  .» صدوق« -:فقال» رب

 

 

  

  

  

  

   

   
)٧/١٣٨(   )١. ( 

)٧/٦٥، ٥/٢٥٦، ٢/١١٦(   )٢. ( 

)٢/١٨٩(   )٣. ( 

  ) .٥٥(: انظر   )٤(
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٨٩ ( ّ ّ البرصي  (*)سوادة بن حنظلة القشريي

 ً اوي: أوال َّ  - :التَّعريف بالر

َّالثة، م د ت س ، صدوق، من الث ّ ، البرصي ّ شريي ُ  . )١(سوادة بن حنظلة الق

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .رواية ثالث عرشة 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .شيخان اثنان 

 -:)٢(أبرز شيوخه

 ) .هـ٥٩ت(  سمرة بن جندب

 - :)٣(أبرز تالمذته

 ّ ـاج )هــ١٤٠ت يف حـدود (عبد اهللا بن سـوادة القشـريي َّ ـام بـن )هــ١٦٠ت(، شـعبة بـن احلج َّ ، مه

ّ )هـ١٦٤ت(حييى  اسبي َّ  ) .هـ١٦٧ت(، أبو هالل الر

اويأقوال أئ: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:م

١ -  ّ ازي َّ  . )٤(»شيخ« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر
   

ِّقـات )٤/٢٩٢(، اجلرح والتَّعديل )٤/١٨٥(التَّاريخ الكبري : انظر ترمجته(*)    ، إكـامل )١٢/٢٣٣(، هتـذيب الكـامل )٤/٣٤٠(، الث

 ) .٤/٢٣٤(، هتذيب التَّهذيب )٦/١٥٥(هتذيب الكامل 

 ) .١/٤٧٢(، الكاشف )٢٦٧٩(برقم ) ٢٥٩(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .١٢/٢٣٣(هتذيب الكامل )   ٢(

ابق )   ٣( َّ  .املصدر الس

 ) .١٢/٢٣٣(، هتذيب الكامل )٤/٢٩٢(اجلرح والتَّعديل )   ٤(
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َّان  - ٢  . )١()ذكره يف ثقاته( - ):هـ٣٥٤ت(ابن حب

 . )٢()ذكره يف ثقاته( -):هـ٦٣٦ت(ابن خلفون  - ٣

٤ -  ّ يلعي َّ ٍ وقال -):هـ٧٦٢ت(الز ِّقة مقبولة وزيادةٌ « -:ذكر له زيادة يف حديث  .  )٣(»من الث

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

 . )٤(، وقد سبق معنا التَّفصيل يف مراده هبا»شيخ« -:قال أبو حاتم

اوي هنا، نعم َّ َّات الر َّة مروي ، فهي تعني قل ٌّ قل ُ  :وسوادة بن حنظلة م

ٍ ليست هي عبارة جر  ا تعني عدم التَّوثيق ح َّ  .، كام أهن

َّان  َّقه ابن حب ٌ  –ووث اية  – وهو متساهل َّ ُّ يف نصب الر يلعي َّ  .وابن خلفون، والز

 ٌ ً  وسوادة بن حنظلة أخرج له مسلم ٍ « -:حديث ،ايف صحيحه اعتبار وال هـذا  ال يغرنَّكم نداء بـالل

 .  )٥(»البياض

ٌ يف مستخرجيهام عىل مسلمٍ  )٧(، وأبو نعيم)٦(وأخرجه أبو عوانة  .  )٨(منهام له ، فهو توثيق

 -:اخلالصة: رابعاً 

 ٌ َّ سوادة بن حنظلة صدوق اجح أن َّ َّ الر ئم َ َّ  اا مطلقً ة يف كتبهم، ومل نجد له توثيقً ، فقد أخرج له األ  إال

َّان  ٌ  –عند ابن حب  .، واهللا أعلم -  وهو متساهل

 

   
)٤/٣٤٠()   ١( . 

 ) .٦/١٥٥(إكامل هتذيب الكامل )   ٢(

اية )   ٣( َّ  ) .١/٢٨٤(نصب الر

راسة حول لفظة(حث مب: انظر)   ٤( ِّ  ) .٤١() شيخ الد

وم حيصل بطلوع الفجر )   ٥( َّ يام، باب أن الدخول يف الص ِّ  ) .١٠٩٤(برقم ) ٢/٧٧٠(كتاب الص

)٢/١٨٤)   (٦( . 

)٣/١٧٠)   (٧. ( 

 ) .١/٣٢١(النُّكت : انظر)   ٨(
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٩٠ ( ّ  (*)سوادة بن عاصم العنـزي

 ً اوي: أوال َّ  - :التَّعريف بالر

 ّ ايون بالنُّ –سوادة بن عاصم العنـزي َّ ً  أبو حاجب - والز َّ مسلام ، صدوق، يقال إن ّ أخرج  البرصي

َّالثة   . ) ١(٤م  .له، من الث

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .تسع روايات 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 ٌ ٌ  شيخ  .فقط  واحد

 -:)٢(أبرز شيوخه

ّ )هـ٥٠ت(احلكم بن األقـرع  امت ، عبد )هـ٦١ت(، عائـذ بن عمرو املزين َّ ، )هــ٧١ت(اهللا بن الص

 ُّ  . قيس الغفاري

 - :)٣(أبرز تالمذته

ّ )هـ١٤٢ت(عاصم األحول  ّ )هـ١٤٣ت(، سليامن التَّيمي ، عمـران )هــ١٤٤ت(، سعيد اجلريري

 ) .هـ١٤٩ت(بن حدير 

   
ــه(*)    ــن حنبــل : انظــر ترمجت ــد ب ــامي والكنــى ألمح ــري )٤٣(األس ــاريخ الكب ـــل )٤/١٨٤(، التَّ ــات )٤/٢٩٢(، اجلــرح والتَّعدي ِّق ، الث

ِّقات )٤/٣٤١( ، إكامل )٧/١٠٤(، تاريخ اإلسالم )١٢/٢٣٤(، هتذيب الكمـال )١/٥٨٣(، االستغنـاء )١٠٦(، تاريخ أسامء الث

 ).٤/٢٣٤(، هتذيب التَّهذيب )٦/١٥٦(هتذيب الكامل 

 ) .١/٤٧٢(، الكاشف )٢٦٨١(برقم ) ٢٥٩(تقريب التَّهذيب  : انظر)   ١(

 ) .١٢/٢٣٥(هتذيب الكامل )   ٢(

ابق )   ٣( َّ  .املصدر الس
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اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

 . )١(»ثقة« -:فيه) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني  - ١

ّ قال  - ٢ ازي َّ  . )٢(»شيخ« -:فيه) هـ٢٧٧ت(أبو حاتم الر

٣ -  ّ  . )٣(»ثقة« -:فيه) هـ٣٠٣ت(قال النَّسائي
َّان  - ٤ ام أخطأ« -:وقال) ذكره يف ثقاته( -):هـ٣٥٤ت(ابن حب َّ  . )٤(»رب

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

 ّ َّقــه ابــن معــني، والنَّســائي دان  –ســوادة بــن عاصــم وث ِّ ــان وقــال، –ومهــا متشــد َّ ــام « -:وابــن حب َّ رب
 . )٥(، وهي ال تنايف التَّوثيق، وإنَّام يظهر أثر ذلك إذا خالف من هو أثبت منه»أخطأ

ــا قــول أيب حــاتم َّ َّ » شــيخ« -:أم دهم، وألن ِّ َّقــه مــع تشــد اتــه لتوثيــق مــن وث َّ ــة مروي َّ فينرصــف إىل قل

ٍ فقط   .أحاديثه مل تبلغ يف الكتب التِّسعة سوى تسع روايات

نهو َّ ّ وحس مذي ِّ  . )٦(أخرج حديثه الرت

 ّ ّ اإلشبييل ً « -:قال عبد احلق ّة ّ  –ومل يذكر عل مذي ِّ  .  )٧(»-يعني الرت

ّ يف سننه ارقطني َّ أبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم واختلـف عنـه، فـرواه « -:وقال )٨(وأخرجه الد

ّ عنه موقوفً  دويس َّ ّ ا من قول احلكم غعمران بن حدير، وغزوان بن حدير الس   .»ري مرفوع إىل النَّبي

 ّ ٌ « -:قال البخاري  . )٩(»ومن رفعه فهو خطأ

ُ برفعه ّ احلديث ل ِ ُع ِ  ،فإن أ ته م َّ ن دون سوادة بن عاصم ـفعل َّ  .م
   

ِّقات )٤/٢٩٢(اجلرح والتَّعديل )   ١(  ) .١٢/٢٣٥(، هتذيب الكامل )١٠٦(، تاريخ أسامء الث

 ) .١٢/٢٣٥(، هتذيب الكامل )٤/٢٩٢(اجلرح والتَّعديل )   ٢(

)٣   ( ّ محن النَّسائي َّ  ) .٤/٢٣٤(، هتذيب التَّهذيب )١٢/٢٣٥(، هتذيب الكامل )٥/١٩٩٩(منهج اإلمام أيب عبد الر

)٤/٣٤١)   (٤. ( 

 ) .١/٤٧٦(التَّنكيل : انظر)   ٥(

هارة ، باب ما جاء يف كراهية فضل طهور املرأة )   ٦( َّ  ) .٦٤(برقم ) ١/٩٣(أبواب الط

َّة الكربى )   ٧( عي َّ  ) .١/٤٤٩(األحكام الرش

هارة)   ٨( َّ جل فضل وضوء املرأة ، باب كتاب الط َّ حيح ابن حدير«: ، وجاء يف املطبوع )١/٥٣(استعامل الر َّ  .» عمران بن جرير والص

ّ الكبري    )٩( مذي ِّ  ) .٤٠(علل الرت
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ّ إذا  ّ له من قبيل توثيقهم للتَّابعي وسوادة بن عاصم من التَّابعني، فهل توثيق ابن معني، والنَّسائي

ٌ  ،وجدوا روايته مستقيمةً  ٌ  بأن يكون له فيام يروي متابع  . )١(أو شاهد

اوي َّ ّ يف الر هبي َّ  - :أقوال احلافظ الذ

 . )٢(»ثقة« -:الكاشف  - ٣

 . )٣(»ثقة« -:تاريخ اإلسالم - ٤

ُّ عىل)٤(»صالح احلديث« -:تنقيح التَّحقيق يف أحاديث التَّعليق - ٥  .تاريخ تأليفه  ، ومل أجد ما يدل

 - :اخلالصة: رابعاً 

 َّ اجح أن َّ ٌ الر ، وقد أجيب سوادة بن عاصم صدوق ّ هبي َّ د فيه قول الذ َّ ، وهو قول ابن حجر، وترد

ده قول أيب حاتم ّ هنا، ويؤكِّ َّان»شيخ« -:عن توثيق ابن معني، والنَّسائي ام «  -:، وقول ابن حب َّ رب

 .، واهللا أعلم »أخطأ

 

 

 

   

   
 ) .١/٦٦(التَّنكيل : انظر   )١(

)١/٤٧٢(   )٢( 

)٧/١٠٤(   )٣. ( 

)١/١٦(   )٤. ( 



 

    
٣٩٤ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

٩١ ( ّ ّ البرصي  (*)سيدان بن مضارب الباهيل

 ً اويالتَّعريف : أوال َّ  -:بالر

ْدان  ي ِ َّة ساكنة  –س له ثم حتتاني َّ ـد، صـدوق، مـن  –بكرس أو َّ ، أبـو حمم ّ ّ البرصـي ضـارب البـاهيل ُ ابـن م

 . )١(خ.العارشة 

 ّ  . )٢(»هـ٢٢٤مات سنة « -:قال البخاري

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .فقط  واحدةٌ  روايةٌ 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 ٌ ٌ  شيخ  .فقط  واحد

 -:)٣(أبرز شيوخه

، زيـاد )هــ١٨٢ت(، يزيد بن زريـع )هـ١٨٠ت(يوسف بن يزيد الرباء ، )هـ١٧٩ت(محَّاد بن زيد 

بيع ا َّ  ) .هـ١٩٨ت(، حييى بن سعيد القطَّان )هـ١٨٥ت(بن الر

 - :)٤(أبرز تالمذته

ّ )هـ٢٣٣ت(روح بن عبد املؤمن  ّ )هـ٢٥٦ت(، البخاري ازي َّ ـد )هــ٢٧٧ت(، أبو حـاتم الـر َّ ، حمم

ّ ا قي ّ د الر َّ ، جعفر بن حمم ّ افقي َّ  ) . هـ٣٠٧ت(بن اخلرض الر
   

ِّقـات )٤/٣٢٧(والتَّعـديل  ، اجلـرح)٤/٢١٦(التَّاريخ الكبـري : انظر ترمجته(*)    ، )٣/١١٥٢(، التَّعـديل والتَّجـريح )٨/٣٠٦(، الث

، هتـذيب )٦/١٩١(، إكـامل هتـذيب الكـامل )٣/٣٥١(، ميـزان االعتـدال )١٢/٣١٩(، هتذيب الكامل )١٣٩(املعجم املشتمل 

 ) .٤/٢٥٨(التَّهذيب 

 ) .١/٤٧٥(، الكاشف )٢٧٢١(برقم ) ٢٦٢(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .٤/٢١٦(التَّاريخ الكبري )   ٢(

 ) .١٢/٣١٩(هتذيب الكامل )   ٣(

ابق )   ٤( َّ  .املصدر الس



 

    
٣٩٥ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  - :أقوال أئم

لني) أ ِّ  -:أقوال املعد

١ -  ّ ازي َّ ٌ « -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر  . )١(»صدوق شيخ

َّان  - ٢  . )٢()ذكره يف ثقاته( -):هـ٣٥٤ت(ابن حب

٣ -  ّ ارقطني َّ  . )٣(»ليس به بأس« - :فيه) هـ٣٨٥ت(قال الد

فني) ب ِّ  -:أقوال املضع

  ّ  . )٤(»يتكلَّمون فيه« -):هـ٣٧٤ت(أبو الفتح األزدي

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

ٌ « -:قال أبو حاتم وهو تلميذ سيدان بن مضارب، وهذه العبارة مجعت بني لفظني » صدوق شيخ

 -:من ألفاظ التَّعديل

ابعة من مراتب التَّعديل وهي ): شيخ( - ١ َّ  .املرتبة الر

َّالثة من مراتب التَّعديل ): صدوق( - ٢  .وهي املرتبة الث

َّ أبا حاتم أراد بقوله َّ لفظـة  ،»شيخ« -:ويمكننا القول إن اوي، وأن َّ َّات الر َّة مروي ) صـدوق( بيان قل

 .لبيان مرتبته يف التَّعديل 

  َّ ً ا  حديثً وسيدان بن مضارب مل نجد له إال  . يف الكتب التِّسعة  اواحد

َّان  َّقه ابن حب ٌ  –ووث ّ  ،- وهو متساهل ارقطني َّ قول أيب   فوافق بذلك  ،»ليس به بأس« -:وقال الد

 .» صدوق« -:حاتم

ّ فقد انفرد بقوله ا األزدي َّ َّمـون فيـه« -:أم ّ ال عـربة بـه إذا « -:، قـال ابـن حجـر»يتكل وقـول األزدي

 . )٥(»انفرد

   
 ) .١٢/٣١٩(، هتذيب الكامل ٤/٣٢٧اجلرح والتَّعديل )   ١(

)٨/٣٠٦)   (٢. ( 

 ) .٤/٢٥٨(، هتذيب التَّهذيب )٦/١٩١(، إكامل هتذيب الكامل )٢٢٤(سؤاالت احلاكم )   ٣(

 ) .٣/٣٥١(دال ميزان االعت)   ٤(

 ) .٤/٣٤٩(هتذيب التَّهذيب    )٥(



 

    
٣٩٦ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

 ُّ ً حديث ابن  وأخرج له البخاري ً متابعة َّ نفر َّاس ريض اهللا عنهام أن ّ  اعب وا  من أصحاب النَّبي ُّ مر

 ٍ ً « - :وفيه.. فيهم لديغٌ  بامء َّ ما أخذتم عليه أجر َّ أحق  . )١(»كتاب اهللا اإن

اوي َّ ّ يف الر هبي َّ  - :أقوال احلافظ الذ

 . )٢(»ثقة« -:الكاشف - ١

 . )٣(»صدوق« -:ميزان االعتدال - ٢

ٌ وامليزان        ر ِّ ّ متأخ ارقطني َّ  .، فوافق بذلك قول أيب حاتم، والد

 -:اخلالصة: رابعاً 

 ٌ َّ سيدان بن مضارب صدوق اجح أن َّ ّ الر هبي َّ ِّقه توثيقً ، وهو قول الذ  اا مطلقً ، وابن حجر، ومل يوث

 َّ َّان إال ٌ  – ابن حب  .، واهللا أعلم - وهو متساهل

 

 

 

 

 

   

   
قية بقطيع من الغنم    )١( ُّ ط يف الر َّ ِّب، باب الرش  ) .٥٤٠٥(برقم ) ٥/٢١٦٦(كتاب الط

)١/٤٧٥(   )٢. ( 

)٣/٣٥١(   )٣. ( 



 

    
٣٩٧ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

٩٢ ( ّ ّ املرصي  (*)رشاحيل بن يزيد املعافري

 ً اوي: أوال َّ  - :التَّعريف بالر

، صدوق،  ّ ّ املرصي احيل بن يزيد املعافري َ َ  .) ١(عخ م) . هـ١٢٠ت بعد (رش

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .أربع روايات 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .ثالثة شيوخ 

 -:)٢(أبرز شيوخه

 ّ محن بن عبد )هـ١٠٤ت(عبد اهللا بن زيد اجلرمي َّ ، عبيـد اهللا بـن عمـرو ، عبد الر ّ اهللا بن يزيد احلـبيل

 ّ ديف َّ ة الص ّ د بن هدي َّ ، حمم ّ د بن مسلم بن حاجل الصديف َّ ، حمم ّ  .األصبحي

 - :)٣(أبرز تالمذته

ــح  ــن رشي ــوة ب ـــ١٥٨ت(حي ــوب )ه ُّ ــن أيب أي ــعيد ب ـــ١٦١ت(،س ــن رشيــح )ه محن اب َّ ــر ــد ال ، عب
 ّ  ).هـ١٨٨ت(ن بن سعد ، رشدي)هـ١٧٤ت(، عبد اهللا بن هليعة )هـ١٦٧ت(اإلسكندراين

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

  َّان  . )٤()ذكره يف ثقاته( -):هـ٣٥٤ت(ابن حب
   

ّ )٤/٣٧٤(، اجلرح والتَّعديل )٤/٢٥٥(التَّاريخ الكبري : انظر ترمجته(*)    ِّقـات )١/٢٢٩(، تاريخ ابن يونس املرصي ، )٦/٤٥٠(، الث

 ) .٤/٢٨١(، هتذيب التَّهذيب )١٢/٤١١(هتذيـب الكمـال 

ـ ) ١/٤٨٢(، الكاشف )٢٧٦٣(برقم ) ٢٦٥(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(  ) .د( ورمز له ب

 ) .١٢/٤١١(هتذيب الكامل )   ٢(

ابق )   ٣( َّ  .املصدر الس

)٦/٤٥٠(   )٤. ( 



 

    
٣٩٨ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

َّان له يف ثقاته  ٌ  –مل نجد سوى ذكر ابن حب  . – وهو متساهل

 ً َّ  اابن حجر غالب ٍ  جيعل من ال جيد فيه إال َّـان يف مرتبـة مقبـول يف تقريبـه، ويف التَّقريـب  توثيق ابـن حب

ٍ  )٦٠٠(من هذا أكثر من   . )١(راو

َّـذي روى عنـه مجاعـةٌ  اوي ال َّ ة عن الـر َّ ئَم َ َّ سكوت األ ّ أخذ بقاعدته أن هبي َّ َّ الذ ـرح ،ولعل ْ ُ ومل  ،ومل جي

 ِ ٍ  يأت ٍ منك بمتن ُّ توثيقً ر عد ُ َّ ذلك ي  . )٢(له ا، أن

 ٌ مـةيف وأخرج لـه مسـلم ِّ ـ حـديث أيب هريـرة  ، املقد ً ـالون « -:امرفوع َّ مـان دج َّ يكـون يف آخـر الز

ابون َّ  . )٣(»كذ

مز  َّ  ، وحديثه عند أيب داود عن أيب هريرة )٤(ومل يذكره يف التَّقريب) د(ويف التَّهذيبني الر

ِّ « -:امرفوعً  ة عىل رأس كل َّ َّ اهللا يبعث هلذه األم ٍ  إن د هلا دينها مئة سنة ِّ  . )٥(»من جيد

سيكون يف آخر « -:)٦(امرفوعً  حديث أيب هريرة  ،وأخرج له أبو نعيم يف مستخرجه عىل مسلمٍ 

 َّ ٌ أم ثونكم ما مل تسمعوا تي أناس ِّ ٌ »حيد  . )٧(عنده ، فهو ثقة

 -:اخلالصة: رابعاً 

وايـة رشاحيل بن يزيد قليـل ِّ َّ  ، )٨(الر ِال ُ  توثيـق ابـن ومل نجـد لـه إ َّـان، فـأعىل مـا ي قـال يف شـأنه إنَّـه حب

 ٌ  .، واهللا أعلم صدوق

 

   
  ) .١٠٨(: انظر   )١(

 ) .٦/٦(ميزان االعتدال : انظر   )٢(

)٣(    ِّ عفاء مقد ُّ واية عن الض ِّ  ) .١/١٢(مة صحيح مسلم، باب النَّهي عن الر

 ) .٤/٢٨١(، هتذيب التَّهذيب )١٢/٤١١(هتذيب الكامل    )٤(

 ).٤/٥٦٧(، وأخرج احلاكم مثله )٤٢٩١(برقم ) ٤/١٠٩(كتاب املالحم، باب ما يذكر يف قرن املئة    )٥(

)٩٧،٩٦(   )٦. ( 

 ) .١/٣٢١(النُّكت    )٧(

 ) .٥٥(: انظر   )٨(



 

    
٣٩٩ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

٩٣ ( ّ ّ الكويف لمة التَّنُوخي ْ س َ يح بن م ُ  (*)رش

 ً اوي: أوال َّ  - :التَّعريف بالر

، صدوق، من قدماء العارشة  ّ ّ الكويف لمة التَّنُوخي ْ س َ يح بن م ُ  .) ١(خ س) . هـ٢٢٢ت(رش

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .عرش روايات 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 ٌ ٌ  شيخ  .فقط  واحد

 -:)٢(أبرز شيوخه

 ّ ّ  مندل بن عيل ّ )هـ١٦٧ت(العنـزي ِسطام )هـ١٧٧ت(، رشيك بن عبد اهللا النَّخعي َّاج بن ب ، هي
 ّ مجي ْ ُ ّ )هـ١٧٧ت(الرب ، إبراهيم بن يوسف بن أيب إسحاق )هـ١٧٨ت(، عبد اهللا بن جعفر املديني
 ّ بيعي َّ  ) .هـ١٩٨ت(الس

 - :)٣(أبرز تالمذته

 ّ ّ )هـ٢٦١ت(أمحد بن عثامن األودي د بن ، عبد اهللا بن أسامة العدوي َّ ، حمم ّ ، عبيد بن كثري العامري
 ّ ازي َّ يات، أبو حاتم الر َّ  ).هـ٢٧٧ت(أمحد الز

اوي: ثانياً   َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

١ -  ّ ازي َّ  . )٤(»صدوق« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر
   

ِّقات )٤/٣٣٥(اجلرح والتَّعديل : انظر ترمجته(*)    ، )١٢/٤٤٨(، هتـذيب الكـامل )٣/١١٦٣(، التَّعديل والتَّجـريح )٨/٣١٤(، الث

 ) .٤/٢٨٩(، هتذيب التَّهذيب )٦/٢٣٩(، إكامل هتذيب الكامل )١٦/١٩٩(تاريخ اإلسالم 

 .فقط ) س( ورمز له ) ١/٤٨٤(، الكاشف )٢٧٧٦(برقم ) ٢٦٥(انظر تقريب التَّهذيب )   ١(

 ) .١٢/٤٤٩(هتذيب الكامل )   ٢(

ابق )   ٣( َّ  .املصدر الس

 ) .١٢/٤٤٩(، هتذيب الكامل )٤/٣٣٥(اجلرح والتَّعديل    )٤(



 

    
٤٠٠ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

٢ -  ّ د بن عبد اهللا احلرضمي َّ ُ  -قال حمم َّ م  . )٢(»ثقة« -:فيه) هـ٢٩٧ت( -)١(طني

َّان  - ٣  . )٣()ذكره يف ثقاته( -) :هـ٣٥٤ت(ابن حب

٤ -  ّ ارقطني َّ  . )٤(»ثقة« -:فيه) هـ٣٨٥ت(قال الد

 . )٥()ذكره يف ثقاته( -):هـ٦٣٦ت(ابن خلفون  - ٥

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

ٌ  –» صدوق« -:قال أبو حاتم  د ِّ َّ لنـا مـدى  ،– وهـو متشـد ـة اآلخـرين يتبـني َّ ئم َ وبحسـب أقـوال األ

ده  ُّ  .تشد

 ً َّق رشحي ُّ  اوقد وث ارقطني َّ ، والـد ّ ُ بـن عبـد اهللا احلرضـمي د َّ َّـان، وابـن خلفـون يف حمم ، وذكـره ابـن حب

 ٍ َّ ّ  ثقاتيهام، ومل يذكر ابن حجر توثيق مطني اوي، وقد ذكره املز َّ ّ هلذا الر  .ي

ة مواضـع مـن صـحيحهورشيـح بـن مسـلمة أخـرج لـه  َّ ّ يف عـد ، واحلـاكم يف مسـتدركه )٦(البخـاري

َّ  كان رسـول اهللا « -:حديث ُ مل يعـط سـالحه إال ـإذا مل يغـز ً  علي ٌ « -:وقـال )٧(»اا أو زيـد عـىل  صـحيح

جاه ِّ ّ ومل خير  .» رشط البخاري

راد أن إذا أ كـان رسـول اهللا «حـديث عائشـة ريض اهللا عنهـا  وأبو نعيم يف مستخرجه عىل مسلمٍ 
   

)١(    ّ ارقطني َّ ّ »ثقة جبل« -:قال الد هبي َّ ً وتسعني سنة« -:، وقال الذ  .» احلافظ الكبري، وكان من أوعية العلم، عاش مخسا

همي : انظر ترمجته           ّ  ) .٢/١٨٤(، نزهة األلباب يف األلقاب )١٤/٤١(، سري أعالم النُّبالء )٧٢(سؤاالت محزة الس

 ) .١٢/٤٤٩(هتذيب الكامل    )٢(

)٨/٣١٤(   )٣. ( 

 ) .٤/٢٨٩(، هتذيب التَّهذيب )٦/٢٣٩(، إكامل هتذيب الكامل )٢٢٤(سؤاالت احلاكم    )٤(

 ) .٦/٢٣٩(إكامل هتذيب الكامل    )٥(

)٦(     ٌ ّ قذر وفيه  ، حديث وضع املرشكني سال اجلزور عليه )٢٣٧(برقم ) ١/٩٤(كتاب الوضوء ، باب إذا ألقي عىل ظهر املصيل

هم علي« َّ  .» ك بقريشالل

يف ذي  اعتمر رسول اهللا «: قال ، حديث الرباء بن عازب )١٦٨٩(برقم ) ٢/٦٣١( كتاب العمرة، باب كم اعتمر النَّبي           

 .احلديث » ..القعدة

َّا أراد أن يعتمر « ، حديث الرباء )٣٠١٣(برقم ) ٣/١١٦٢(كتاب اجلزية واملوادعة، باب املصاحلة عىل ثالثة أيام           ّ مل َّ النَّبي أن

ة يستأذهنم  َّ  .احلديث، وغريها » ..أرسل إىل مك

)٣/٢٤٠(   )٧. ( 
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 ُ َّبحي  . )١(»رم تطي

ّ يف األوسط حديثني د هبام عن شيخه إبـراهيم بـن يوسـف بـن أيب إسـحاق  ،وأخرج له الطَّرباين َّ تفر

 ّ بيعي َّ  .الس

 َّ ــاأو ّ  -:هل ــاري ــادة األنص ــن أيب قت ــ ع ً ــن « –:امرفوع ــه م ــال ل ــربه فيق ــس يف ق ــؤمن إذا جل َّ امل إن

ُّك ّ يف )٢(»...رب ّ يف )٣(عن عبد اهللا بن مسعود ،تفسريه، وله شاهد عند الطَّربي ، وعنـد الطَّـرباين

َّاس ريض اهللا عنهام ،الكبري  . )٤(عن ابن عب

ــا ــر  -:ثانيه ــن حج ــل ب ــن وائ ــول اهللا « -:قــال  ع ــت رس ــىل شــامله يف  رأي ــه ع رضب بيمين

الة َّ حه )٦(، وأخرج ابن خزيمة هذا احلديث من طريق آخـر عـن وائـل بـن حجـر)٥(»الص ّ ، وصـح

ِّم يف بدائع الفوائدابن   . )٧(القي

ـح توثيقـه، واختـار ابـن حجـر قـول أيب حـاتم َّ ّ رج هبي َّ ـ)٨(فالـذ ً َّـه نظـر أيض ـات  ا، ولعل َّ َّـة مروي إىل قل
اوي َّ  . )٩(الر

 -:اخلالصة: رابعاً 

 ً َّ رشحي اجح أن َّ ٌ  االر ، والبقية متساهصدوق َّ ً ، فتوثيقه عند مطني ّ له اعتبار ، الون، وإخراج البخاري
ً و ل َّ به لكان توثيقه متَّجه  .، واهللا أعلم ااحتج

 
   

ّ -ريض اهللا عنها -عنها  -بمعناه –واحلديث متفق عليه ) ٣/٢٧٨(   )١( ، كتاب الغسل، باب مـن )٢٦٧(برقم ) ١/١٠٥(، البخاري

َّب ثم اغتسل   .تطي

ِّيب للمحرم عند اإلحرام )١١٩٠(رقم ب) ٢/٨٤٨(ومسلم               ، باب الط ّ  .، كتاب احلج

)٢/٩٠(   )٢. ( 

)١٣/٢١٦(   )٣. ( 

)١١/٤٣٧(   )٤. ( 

ٍ له )٢/١٩٨(املعجم األوسط    )٥(  ) .٦٩(، وأخرجه النَّسائي يف جزء إمالء

)١/٢٤٢(   )٦. ( 

)٣/٦٠٠(   )٧. ( 

  ) .٩٨() صدوق(موافقة ابن حجر أليب حاتم يف لفظة : انظر   )٨(

  ) .٥٥(: انظر   )٩(
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٩٤ ( ّ مشقي ِّ  (*)شعيب بن شعيب بن إسحاق الد

 ً اوي: أوال َّ  - :التَّعريف بالر

ــ ُ ، ت ّ ــقي مش ِّ ــحاق الد ــن إس ــعيب ب ــن ش ــعيب ب ِّ ش ٌ ويف ــل ْ َ ــو مح ــوه وه ــدوق،  ، أب ــمه، ص ي باس ِّ ــم ُ فس

ٌ ) هـ٢٦٤ت(  .) ١(س. وسبعون وله أربع

 ُّ هبي َّ ٌ « -:قال الذ ٌ  وله شعر ِّد ّ )٢(»جي ً ، ونقل املز ّ بعض  . )٣(من ذلك يف هتذيبه اي

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

ُّ روايات   .ست

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .شيخان اثنان 

 -:)٤(أبرز شيوخه

 ّ مشـقي ِّ ّ )هــ٢٠٧ت(زيـد بـن حييـى الد ـد الطَّـاطري َّ وس )هــ٢١٠ت(، مـروان بـن حمم ُّ ، عبـد القـد

 ّ ّ )هـ٢١٢ت(اخلوالين ـلمي ُّ اب ابـن سـعيد الس َّ ّ )هــ٢١٣ت(، عبد الوه بري احلميـدي ُّ ، عبـد اهللا بـن الـز

 ) .هـ٢١٩ت(

 - :)٥(أبرز تالمذته

 ّ جزي َّ ا بن حييى الس َّ محن احلردان )هـ٢٨٩ت(زكري َّ الم بن عبد الر َّ ّ )هـ٢٩٠ت(، عبد الس ، النَّسـائي

ّ )هـ٣٠٣ت(  ) .هـ٣٢٠ت(عمري بن جوصا ، أمحد بن )هـ٣١٦ت(، أبو عوانة اإلسفراييني

   
، )١٢/٥٢٦(، هتذيب الكامل )١٤١(، املعجم املشتمل )٤٦) (من وافق اسمه اسم أبيه(، )٤/٣٤٧(اجلرح والتَّعديل : انظر ترمجته(*)   

 ) .٤/٣٠٩(لتَّهذيب ، هتذيب ا)٦/٢٧٧(، إكامل هتذيب الكامل )٢٠/١٠٥(تاريخ اإلسالم 

 ) .١/٤٨٧(، الكاشف )٢٨٠٢(برقم ) ٢٦٧(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .٢٠/١٠٦(تاريخ اإلسالم )   ٢(

)١٢/٥٢٧)   (٣. ( 

 ) .١٢/٥٢٦(هتذيب الكامل )   ٤(

ابق    )٥( َّ  .املصدر الس
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

١ -  ّ ازي َّ  . )١(»صدوق« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر

٢ -  ّ  . )٢(»ثقة« -:فيه) هـ٣٠٣ت(قال النَّسائي

محن بن أيب - ٣ َّ  . )٣(»اكان صدوقً « -:فيه) هـ٣٢٧ت(حاتم  قال عبد الر

 . )٤(»ثقة« -:فيه) هـ٣٥٣ت(قال مسلمة بن قاسم  - ٤

ن  - ٥ ِّ  . )٥(»ثقة« -:فيه) هـ٨٠٤ت(قال ابن امللق

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

ّ » صدوق« -:قال أبو حاتم  ِّمـي َّالثـة مـن مراتـب التَّعـديل، قـال املعل  -:وتبعه ابنه، وهي املرتبـة الث

» ٌ َّام وجدته يقول يف أبو حاتم رمحه اهللا معروف د ، قل ُّ ٍ  بالتشد ٌ  رجل َّ  هو صدوق َّقه غريهإال  . )٦(» وقد وث

 ّ َّقه النَّسائي ٌ له  –ووث ده –وهو تلميذ ُّ ، وحسـبك بـه، وتابعـه تلميـذه مسـلمة بـن قاسـم، )٧(مـع تشـد

ن ِّ ٌ »ثقة« -:وقال ابن امللق ر ِّ  . ، وهو متأخ

ة مواضع وأخرج له أبو عوانة يف مستخرجه عىل مسلمٍ  َّ لـه أبـو احلسـن بـن القطَّـان  ، وذكـر)٨(يف عد

ٌ « -:وقال احديثً  ٌ  هذا إسناد ٌ  صحيح  . )٩(»متَّصل

   
 ) .١٢/٥٢٧(، هتذيب الكامل )٤/٣٤٧(اجلرح والتَّعديل )   ١(

ّ مــنهج   ) ٢( محن النَّســائي َّ ــذيب )٢/٥٢٧(، هتــذيب الكــامل )١٤١(، املعجــم املشــتمل )٥/٢٠٠٣(اإلمــام أيب عبــد الــر ، هتــذيب التَّه

)٤/٣٠٩. ( 

 ) .١٢/٥٢٧(، هتذيب الكامل )٤/٣٤٧(اجلرح والتَّعديل )   ٣(

 ) .٤/٣٠٩(، هتذيب التَّهذيب )٦/٢٧٧(إكامل هتذيب الكامل )   ٤(

 ) .٢/٢٥٩(البدر املنري )   ٥(

 ) .١/٣٢٥(التَّنكيل )   ٦(

اري )٢/١٧٢(ميزان االعتدال : انظر)   ٧( َّ  ) .٣٨٧(، هدي الس

 .، وغريها )٢/٢٠٥،١٥١،٤٢٣،٣٥٨، ١/٢٩٢،٢٤٧: (انظر   )٨(

 ) .٢/٥٧٨،٥٧٩(بيان الوهم واإلهيام    )٩(
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ّ يف املختارة ياء املقديس ِّ  .)١( وأخرج له الض

ِّقه لذلك َّ ابن حجر مل يوث واية، فلعل ِّ ّ قليل الر مشقي ِّ  .)٢(وشعيب الد

 -:اخلالصة: رابعاً 

ّ له    ّ لتوثيق النَّسائي مشقي ِّ اجح توثيق شعيب بن شعيب الد َّ ورواياته  - وهو تلميذه  –الر

د فيه فقالمستقيمةٌ  َّ رح، وأبو حاتم تشد ْ ُ  .» صدوق« - :، ومل جي

 

 

 

 

 

 

   

   
)٨/١٣٩ ، ٦/٢٦٥(   )١. ( 

 ) .٥٥(: انظر   )٢(
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٩٥ ( ّ ائب التُّجيبي َّ  (*)شعيب بن حييى بن الس

 ً اوي: أوال َّ  - :التَّعريف بالر

ائب  َّ ، صدوق عابد، من العارشة شعيب بن حييى بن الس ّ ّ املرصي  .) ١(س. التُّجيبي

ً « -:ال أبو سعيد بن يونسق ً كان رجال  ٢١١(، وكانـت وفاتـه سـنة )٢(»، غلبـت عليـه العبـادةا صاحل

 . )٣()هـ٢١٥وقيل 

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .فقط  واحدةٌ  روايةٌ 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 ٌ ٌ  شيخ  .فقط  واحد

 -:)٤(أبرز شيوخه

 ّ ــيل ــر األي ــن عم ــار ب َّ ــد اجلب ـــ١٦١ت(عب ّ )ه ــي ــوب املرص ُّ ــن أي ــى ب ـــ١٦٣ت(، حيي ــن )ه ــافع ب ، ن

َّيث بن سعد )هـ١٦٨ت(يزيد  ) .هـ١٧٩ت(، مالك بن أنس )هـ١٧٥ت(، الل

 - :)٥(أبرز تالمذته

 ّ محن بن عبـد اهللا )هـ٢٥٠ت(، احلارث بن مسكني )هـ٢٤٢ت(زيد بن برش احلرضمي َّ بـن ، عبد الر

ــم  ــد احلك ـــ٢٥٧ت(عب ــ )ه ّ ييص ِّ ص ِ ــعيد امل ــن س ــف ب ـــ٢٧١ت(، يوس ّ )ه مياطي ِّ ــد ــهل ال ــن س ــر ب ، بك

 ).هـ٢٨٩ت(
   

ّ )٤/٣٥٣(والتَّعديـل اجلـرح : انظر ترمجتـه(*)    ِّقـات )١/٢٣٦(، تاريـخ ابن يونـس املرصي ، )٤/١٢٦(، األنسـاب )٨/٣٠٩(، الث

 ) .٤/٣١٢(، هتذيب التَّهذيب )٦/٢٨٢(، إكامل هتذيب الكامل )٣/٣٨٣(، ميزان االعتدال )١٢/٥٣٧(هتذيب الكامل 

َّ وفاته سنة )١/٤٨٨(، الكاشف )٢٨٠٨(برقم ) ٢٦٧(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(  . )هـ٢١٥(، وجزم بأن

)٢   ( ّ  ) .١/٢٣٦(تاريخ ابن يونس املرصي

ابق )   ٣( َّ  ) .١/٢٣٧(املصدر الس

 ) .١٢/٥٣٧(هتذيب الكامل )   ٤(

ابق )   ٥( َّ  .املصدر الس
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اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  - :أقوال أئم

لني) أ ِّ  -:أقوال املعد

َّان  - ١  . )١(»مستقيم احلديث« -:وقال ) ذكره يف ثقاته( -):هـ٣٥٤ت(ابن حب

ن  - ٢ ِّ  . )٢(»عابد ثقةٌ « -:فيه) هـ٨٠٤ت(قال ابن امللق

٣ -  ّ  . )٣(»ثقة« -:فيه) هـ٨٠٧ت(قال اهليثمي

ِّفني) ب  -:أقوال املضع

١ -  ّ ازي َّ ٌ « -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر  . )٤(»ليس باملعروف شيخ

٢ -   ّ عفاء واملرتوكني( -):هـ٥٩٧ت(ابن اجلوزي ُّ  . )٥()ذكره يف الض

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

ٌ « -:قال أبو حاتم   ن بقوله»ليس باملعروف شيخ ِّ فإن أراد بـه لـيس معـروف « -:، وأجاب ابن امللق

َّيث، وعنه احلـارث بـن مسـكني، وبكـر  رف، أو العني فقد روى عن حيوة بن رشيح، والل ُ احلال فقد ع

 . )٦(»بن سهل

 ً ّ يف ضعفائه ألجل مقالة أيب حاتم « -:اوقال أيض َ ما فيهاوذكره ابن اجلوزي  . )٧(»هذه، وقد عرفت

 ٍ ّ حلـديث ُّ يف تلخيص كتاب املوضوعات بعد إيراد ابن اجلوزي هبي َّ ـ« -:وقال الذ ُ رج وينبغـي أن خي

َّق أبو الفرج يف سنده عىل شعيب بقول أيب حاتم ومـا  ،)ليس بمعروف(: من املوضوعات، أكثر ما تعل

ٍ ذا بجر َّ بهح ّ احتج َّ النَّسائي  . )٨(»، فإن

َّق  ً ووث َّان شـعيب ّ عـن توثيـق غـريه مـن  ،»مسـتقيم احلـديث« -:وقـال اابن حب وهـذا التَّوثيـق ال يقـل    
)٨/٣٠٩(   )١. ( 

 ) .٥/٢٤(البدر املنري    )٢(

وائد    )٣( َّ  ) .٤/١٦٠(جممع الز

 ) .١٢/٥٣٧(، هتذيب الكامل )٤/٣٥٣(اجلرح والتَّعديل    )٤(

)٢/٤٢)   (٥. ( 

 ) .٥/٢٤(البدر املنري )   ٦(

ابق )   ٧( َّ  .املصدر الس

)٢٣٧(   )٨. ( 
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 ّ ِّمي ة، قاله املعل َّ ئم ّ  . )١(األ

 ّ ن، واهليثمي ِّ  .» ثقة« -:وقال ابن امللق

ـوشعيب بن حييى أخرج له احلاكم يف مستدركه حدي ً ٌ « -:اث ابن عمر ريض اهللا عنهام مرفوع  أربـع

 ّ َّ فيك ال يرض نياإذا كن ُّ  . )٢(»ك ما فاتك من الد

اوي َّ ّ يف الر هبي َّ  -:أقوال احلافظ الذ

َّقة« -:الكاشف - ١  . )٣(»ث

َّقة« -:املغني - ٢  .  )٤(»ث

عفاء - ٣ ُّ  . )٥(»ثقة« -:ديوان الض

َّق« -:تلخيص املوضوعات - ٤  .  )٦(»موث

 . )٧(»صدوق«: ميزان االعتدال - ٥

 .وامليزان آخرها 

َّق« - :وقوله ُّ عىل كالم يف » موث ٍ تدل اجح توثيقه، بخالف ثقة َّ َّ الر اوي، لكن َّ ه جزم بتوثيقه  ،الر َّ فإن

 ٍ د ُّ  . )٨(من غري ترد

 - :اخلالصة: رابعاً 

 ً َّ شعيب اجح أن َّ ٌ  االر ّ وابن حجر، واهللا أعلم صدوق هبي َّ  .، وهو قول احلافظني الذ

 

   
 ) .١/٤٣٧(التَّنكيل    )١(

)٤/٣٤٩(   )٢ ( ّ عن ابن عمر ريض اهللا ) ١١٦(املنتقى من مكارم األخالق : يف مكارم األخالق، انظر) ـه٣٢٧ت(وأخرجه اخلرائطي

ً وفيه ابن هليعة   .عنهام أيضا

)١/٤٨٨(   )٣. ( 

)١/٢٩٩(   )٤. ( 

)١٨٨(   )٥. ( 

)٢٣٧(   )٦. ( 

)٣/٣٨٣(   )٧. ( 

 ) .٤٧٥(شفاء العليل بألفاظ وقواعد اجلرح والتَّعديل : انظر   )٨(
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

٩٦ ( ّ ّ املروزي َمي ل ُّ  (*)صالح بن مسامر الس

 ً اوي: أوال َّ  - :التَّعريف بالر

ّ  صالح َّـاس، املـروزي ، أبـو الفضـل ، ويقـال أبـو العب ّ َمي ل ُّ ّ  )١(بن مسامر الس ني َ ْه ي َ ـم ْ ش ، صـدوق، )٢(الكُ
 .)٣(م ت) . هـ٢٥٠ت قبل(

خ بعضهم وفاته سنة  َّ  .  )٤()هـ٢٤٦(وأر

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .ثالث روايات 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .ثالثة شيوخ 

   -:)٥(أبرز شيوخه
اح  َّ ، معـاذ )هــ١٩٨ت(، معن بـن عيسـى )هـ١٩٨ت(، سفيان بن عيينة )هـ١٩٦ت(وكيع بن اجلر

 ) .هـ٢٠٣ت(النَّرض بن شميل ) هـ٢٠٠ت(بن هشام 

 - :)٦(أبرز تالمذته

ازي )هـ٢٦١ت(مسلم  َّ ّ ) هـ٢٧٧ت(، أبو حاتم الر مذي ِّ ّ )هـ٢٧٩ت(الرت د بن جرير الطَّربي َّ ، حمم
د بن إسحاق)هـ٣١٠ت( َّ  ) .هـ٣١١ت(بن خزيمة  ، حمم
   

ِّقـات )٤/٤١٥(اجلرح والتَّعديل : ترمجته انظر(*)    ، هتـذيب الكـامل )١٤٣(، املعجــم املشـتمل )٥/٧٦(، األنســاب )٨/٣١٨(، الث

 ) .٤/٣٥٣(، هتذيب التَّهذيب )٦/٣٤٤(، إكامل هتذيب الكامل )١٨/٢٩٤(، تاريخ اإلسالم )١٣/٩١(

اهجان : مرو)   ١( َّ ّ  –هي مرو الش لطاين ُّ ّ عىل غـري قيـاس، وهـي يف تركامنسـتان وهي أشهر مدن خر -أي الس اسان، والنِّسبة إليها مروزي

 .اآلن شامل رشق إيران 

قية )٥/١١٢(معجم البلدان : انظر              َّ  ) .٢٤(، أطلس دول العامل اإلسالمي )٤٣٩(، بلدان اخلالفة الرش

ً  ]٤٠[شامل رشق مرو عىل بعد مرحلة  –بالضم ثم السكون وفتح امليم وياء ساكنة وهاء مفتوحة ونون  –: كشميهن)   ٢(  .كلم تقريبا

 ) .٤٤٢(، بلدان اخلالفة الرشقية )٤/٤٦٣(معجم البلدان : انظر          

َّ وفاته سنة )١/٤٩٨(، الكاشف )٢٨٨٨(برقم ) ٢٧٤(تقريب التَّهذيب : انظر)   ٣(  . )هـ٢٤٦(، وجزم بأن

 ) .٤/٣٥٣(، هتذيب التَّهذيب )١٨/٢٩٥(، تاريخ اإلسالم )٥/٧٧(األنساب : انظر)   ٤(

 ) .١٣/٩١(هتذيب الكامل )   ٥(

ابق    )٦( َّ  .املصدر الس
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

١ -  ّ ازي َّ  . )١(»صدوق« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر

َّان  - ٢  . )٢()ذكره يف ثقاته( -) :هـ٣٥٤ت(ابن حب

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

َّالثـة مـن مراتـب التَّعـديل عنـد ابـن أيب حـاتم، وهـي املرتبـة »صـدوق« -:قال فيه أبـو حـاتم ، )٣(الث

َّان  َّقه ابن حب ٌ  –ووث  . - )٤(وهو متساهل

 ٌ ٍ اصـطياد أيب قتـادة محـار وحـ« -:ديثحـ ،متابعةً  وأخرج له مسلم ٌ  ش  -:، وحـديث)٥(»وهـو حمـرم

» ٍ ُّ مسكر  . )٦(»حرام كل

َّاس ريض اهللا عنهام ُّوا يف رحالكم« -:وأخرج له أبو نعيم يف مستخرجه حديث ابن عب  . )٧(»صل

 َّ ً وابن حجر إن مل جيد إال ً  قوال اوي ا واحد َّ مني يف الر ِّ ـ ،للمتقد ً خيتـار هـذا القـول يف تقريبـه  افإنَّه غالب

 ً م متساهال ِّ  . )٨(ما مل يكن هذا املتقد

 -:اخلالصة: رابعاً 

َّ  امل نجد توثيقً  ان لصالح بن مسامر إال َّ ٌ  – عند ابن حب ٌ  ، وأخرج- وهو متساهل ،  له مسلم ً متابعة

 ٌ ه صدوق اجح أنَّ َّ  .، واهللا أعلم فالر

 
   

 ) .١٣/٩١(، هتذيب الكامل ) ٤/٤١٥(اجلرح والتَّعديل    )١(

)٨/٣١٨(   )٢. ( 

 ) .٢/٣٧(اجلرح والتَّعديل    )٣(

 ) .٢/٧٢٦(النُّكت : انظر   )٤(

يد للمحرم    )٥( َّ ، باب حتريم الص ّ  ) .١١٩٦(برقم ) ٢/٨٥٣(كتاب احلج

َّ كل مخر حرام    )٦( َّ كل مسكر مخر وأن  ) .٢٠٠٣(برقم ) ٣/١٥٨٨(كتاب األرشبة، باب بيان أن

)٢/٢٨٩(   )٧( ّ ِّ اإلمام بمن حرض ، كتاب اجلامعة واإلما)٦٣٧(برقم ) ١/٢٣٧(، واحلديث أخرجه البخاري  .مة، باب هل يصيل

حال يف املطر )٦٩٩(برقم ) ١/٤٨٥(ومسلم         ِّ الة يف الر َّ  .، كتاب صالة املسافرين، باب الص

  ) .١١٠(: انظر   )٨(
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

٩٧ ( ّ َّة بن حمصن العنـزي ب َ  (*)ض

 ً اوي: أوال َّ  - :التَّعريف بالر

 ّ َّة بن حمصن العنـزي ب َ َّالثة -بفتح املهملة والنُّون  –ض ، صدوق، من الث ّ  .) ١(م د ت. ، برصي

 ّ مشقي ِّ ين الد ِّ َّة بفتح « -:قال ابن نارص الد ً ضب دة مع َّ دة املشد َّ له واملوح َّ َّ هاء اأو  . )٢(»ثم

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .ثامن روايات 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 ٌ ٌ  شيخ  .فقط  واحد

 -:)٣(أبرز شيوخه

ّ )هـ٢٣ت( عمر بن اخلطَّاب  ، )هــ٥٧ت( ، أبو هريـرة )هـ٥٠ت( ، أبو موسى األشعري
ُّ سلمة ريض اهللا عنها   ) .هـ٦٣ت(أم

 - :)٤(أبرز تالمذته

ّ احلسن  محن بن أيب لـيىل )هـ١١٠ت( البرصي َّ ، عبد الر ّ ، قتـادة )هــ٨٣ت(، عبد اهللا بن يزيد الباهيل
ّ ا دويس َّ  ) .هـ١١٧ت(، ميمون بن مهران )ت سنة مئة وبضع عرشة هـ(بن دعامة الس

ة اجلرح وال: ثانياً  َّ اويأقوال أئم َّ   -:تَّعديل يف الر

َّان  - ١  . )٥()ذكره يف ثقاته( -) :هـ٣٥٤ت(ابن حب
   

بقات الكربى : انظر ترمجته(*)    َّ ِّقات )٤/٤٦٩(، اجلرح والتَّعديل )٧/١٠٣(الط ، إكامل )١٣/٢٥٥(، هتذيب الكامل )٤/٣٩٠(، الث

حابة )٧/١٣(هتذيب الكامل  َّ  ) .٤/٣٨٨(، هتذيب التَّهذيب )٤٩٩/ ٣(، اإلصابة يف متييز الص

 ) .١/٥٠٧(، الكاشف )٢٩٦٣(برقم ) ٢٧٩(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .٥/٤٥٤(توضيح املشتبه )   ٢(

 ) .١٣/٢٥٥(هتذيب الكامل )   ٣(

ابق )   ٤( َّ  .املصدر الس

)٤/٣٩٠(   )٥. ( 
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

 . )١(»مشهور ثقةٌ « -:فيه) هـ٦٣٦ت(قال ابن خلفون  - ٢
٣ -  ّ ّ األندليس د بن عبد اهللا األزدي َّ  . )٣(»مشهور ثقةٌ « -فيه )٢()هـ ٦٥٨ت(قال حمم

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

َّة بن حمصن من  َّالثة من رجال التَّ ضب بقة الث ٍّ ذُكـر فيـه بجـرالطَّ ٍ قريب، وأقـدم نـص ٍ  ح عنـد  أو تعـديل
َّان   ) .هـ٣٥٤ت(ابن حب

ٌ يف توثيقه)٤(وقد وصفه ابن سعد بأنَّه قليل احلديث اوي أثر َّ َّة حديث الر  . )٥(، ولقل

 ٌ ّ وقد روى له مسـلم مـذي ِّ ً حـديثً  ،، وأبـو داود، والرت ِّ سـلمة ريض ا عـن اا واحـد ـأم ً :  اهللا عنهـا مرفوع

ٌ )٧(، وأخرجـه أبـو عوانـة يف مسـتخرجه عـىل مسـلمٍ )٦(»ستكون أمراء فتعرفون وتنكـرون«  ، فهـو ثقـة

 . )٨(عنده
َّان وغريه، وكونه تابعي ولتوثيق ا َّ ابن حجر نظر إىل القـرائن فلـم حيكـم  ،ابن حب ، ولعل ّ هبي َّ َّقه الذ وث

 َّ َّة أنَّه مقبول كعادته فيمن مل جيد له إال َّان، فقال فيهعىل ضب  .» صدوق« -: توثيق ابن حب

 -:اخلالصة: رابعاً 

َّة بن حمصن، َّ  اقليل احلديث، ومل نجد له توثيقً  ضب َّان إال ٌ  – عند ابن حب اجح ، – وهـو متسـاهل َّ فـالر
 ٌ  .، واهللا أعلم أنَّه صدوق

 
   

 ) .٧/١٣(إكامل هتذيب الكامل    )١(

لة، ولد سنة    )٢( ِّ ِّف التَّكملة لكتاب الص ، مؤل ّ ّ األندليس د بن عبد اهللا بن أيب بكر القضاعي َّ  .  )هـ٥٩٥(أبو عبد اهللا، حمم

ِّيب )٢٣/٣٣٦(سري أعالم النُّبالء : انظر ترمجته          هب )٢/٥٨٩(، نفح الط َّ  ) . ٥/٢٩٥(، شذرات الذ

 ) .٤/٣٨٨(هتذيب التَّهذيب    )٣(

بقات الكربى    )٤( َّ  ) .٧/١٠٣(الط

  ) .٥٥(: انظر   )٥(

 ) .                        ١٨٥٤(برقم ) ٣/١٤٨٠(مسلم، كتاب اإلمارة، باب وجوب اإلنكار عىل األمراء    )٦(

نَّة، باب يف قتل اخلوارج              ُّ  ) . ٤٧٦١(برقم ) ٤/٢٤٢(أبو داود، كتاب الس

            ٌ ، أبواب الفتن، باب ّ مذي ِّ  ) .٢٢٦٥(برقم ) ٤/٥٢٩(الرت

)٤/٤١٧(   )٧. ( 

الح : انظر   )٨( َّ  ) .١/٣٢١(النُّكت عىل ابن الص
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٩٨ ( ّ ّ الكويف  (*)عبد اهللا بن األجلح الكندي

 ً اوي: أوال َّ  - :التَّعريف بالر

، واسـم األجلـح حييـى بـن عبـد اهللا، صـدوق، مـن  ّ ـد الكـويف َّ ، أبـو حمم ّ عبد اهللا بن األجلح الكندي
 .) ١(ت ق. التَّاسعة 

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 ُّ  .روايات ست

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .ستَّة شيوخ 

 -:)٢(أبرز شيوخه

ـائب )هـ١٣٢ت(منصور بن املعتمر  َّ ، )هــ١٤٢ت(، عاصـم األحـول )هــ١٣٦ت(، عطاء بـن الس
اج بن أرطأة  َّ  ) .هـ١٤٨ت(، سليامن األعمش )هـ١٤٥ت(حج

 - :)٣(أبرز تالمذته

ّ ، حييـى بـن سـليامن )هــ٢٣١ت(منجاب بن احلارث  ، عبـد اهللا بـن عـامر بـن )هــ٢٣٧ت(اجلعفـي
ّ )هـ٢٣٧ت(زرارة  د بن عبيد املحاريب َّ  ) .هـ٢٥٧ت(، عبد اهللا بن سعيد األشج ّ)هـ٢٤٥ت(، حمم

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

١ -  ّ  . )٤(»ليس بحديثه بأس« -:فيه) هـ٢٥٦ت(قال البخاري
   

ِّقات ، )٥/١٠(اجلرح والتَّعديل : انظر ترمجته(*)    ، هتذيب )٧/٢٢٩(، إكامل هتذيب الكامل )١٤/٢٧٨(، هتذيب الكامل )٨/٣٣٤(الث

 ) .٥/١٢٢(التَّهذيب 

 ) .١/٥٣٨(، الكاشف )٣٢٠٢(برقم ) ٢٩٥(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .١٤/٢٧٩(هتذيب الكامل )   ٢(

ابق )   ٣( َّ  .املصدر الس

ّ الكبري    )٤( مذي ِّ  ) .٧/٢٢٩(ذيب الكامل ، إكامل هت)٣٩٢(علل الرت
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٢ -  ّ ازي َّ  . )١(»ال بأس به« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر

٣ -  ّ د البجريي َّ  . )٣(»ليس بحديثه بأس« -:فيه )٢()هـ٣١١ت(قال عمر بن حمم

َّان  - ٤  . )٤()ذكره يف ثقاته( -) :هـ٣٥٤ت(ابن حب

٥ -  ّ ارقطني َّ  . )٥(»ال بأس به« -:فيه) هـ٣٨٥ت(قال الد

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

 ّ ، وقـال )٦(وهو من املعتدلني» بحديثه بأسليس « -:قال فيه البخاري ّ ، وتبعـه أبـو حفـص البجـريي

ٌ  -»ال بأس به« -:أبو حاتم د ِّ َّان يف ثقاته - )٧(وهو متشد ، وذكره ابن حب ّ ارقطني َّ  .، وكذلك قال الد

 ٍ  . فاجلمهور عىل جعل عبد اهللا بن األجلح يف مرتبة صدوق

ّ « -:هللا ويف العلل البن أيب حاتم ذكـر حـديث جريـر بـن عبـد ا ـأ ومسـح عـىل  أنَّـه بـال ثـم َّ توض

يه، وقال َّ َ فيه عبد اهللا بن األجلح، وخـالف « -:، قال أبو زرعة )٨(»يفعله رأيت رسول اهللا : خف م ِ ه َ و

 . )٩(»فيه سائر أصحاب األعمش

  ُ ّ وس َّ النَّبـي َّ يف  ئل أبو حاتم عن حديث رواه عبد اهللا بن األجلح عـن عاصـم عـن أنـس أن صـىل

ٍ ثـو ٍ  ب ــ« -:فقـال ،واحـد ً ــحيح عـن أنـس موقوف َّ ٍ : ، وقـالاالص عـن أنــس  عــن عاصـمٍ  رواه غـري واحـد

   
 ) .١٤/٢٧٩(، هتذيب الكامل )٥/١٠(اجلرح والتَّعديل    )١(

)٢(    ّ هبي َّ حيح والتَّفسري، ولد « - :قال عنه الذ َّ ث ما وراء النَّهر، وصاحب الص ِّ ّ حمد مرقندي َّ ّ الس احلافظ اإلمام الكبري أبو حفص البجريي

ّ »هـ٢٢٣سنة  ِّ « -:، وقال اإلدرييس ة يف طلب وكان فاضالً خري َّ َّن له العناية التَّام ً يف احلديث مم ً ثبتا حلةحلملةاألخبارا ِّ  . »اآلثار والر

اظ )٣٩٤(، التَّقييد )١/٤٦٤(اإلكامل : انظر ترمجته              َّ  ) .٢/٧١٩(، تذكرة احلف

 ) .٥/١٢٢(هتذيب التَّهذيب    )٣(

)٨/٣٣٤(   )٤. ( 

)٥(    ّ  ) .٥/١٢٢(، هتذيب التَّهذيب )٧/٢٢٩(هتذيب الكامل ، إكامل )٤٠(سؤاالت الربقاين

 ) .١/٤٨٢(، النُّكت )١٧٢(ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتَّعديل : انظر   )٦(

اظ : انظر   )٧( َّ  ) .١/٤٨٢(، النُّكت )٢/٤٢٠(تذكرة احلف

)٨(    ّ الة يف اخلفاف،)٣٨٠(برقم ) ١/١٥١(أخرجه البخاري َّ الة، باب الص َّ ، كتاب )٢٧٢(برقم ) ١/٢٢٧(و مسلم  ، كتاب الص

هارة، باب املسح عىل اخلفني  َّ  .الط

 ) .٢/١٥٩(، وانظر ) ١/٥٩(   )٩(
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 .  )١(»اقوفً مو

بري  ،وعبد اهللا بن األجلح أخرج له احلاكم يف مستدركه ُّ ّ  حديث الز َّ النَّبـي ٍّ  أن قـال لـه يف عـيل

:- » ٌ  . )٢(»له لتقاتلنَّه وأنت ظامل

 -:اخلالصة: رابعاً 

اجح قول  َّ ٌ الر َّ عبد اهللا بن األجلح صدوق َّ اجلمهور أن ِّقه إال َّقه ، ومل يوث َ وث م ِ ل َ َّان، ف  ابن حب

؟  ّ هبي َّ  .الذ

 ُ َ فيها عبد اهللا بن األجلح، فال يبلغ شأنه أن ي م ِ ه َ نَّه ثقةٌ : قالويف علل ابن أيب حاتم أحاديث و ِ  .   إ

 

 

 

 

   

   
ّ )١/٨٠(علل احلديث    )١( ارقطني َّ د به األجلح عن عاصم عن أنس« -:، وقال الد َّ ، واحلديث )٢/١٣٢(أطراف الغرائب األفراد » تفر

ّ متفق عليه من حديث جابر بن عبد اهللا ريض ا الة، باب عقد اإلزار عىل )٣٤٦(برقم ) ١/١٤٠(هللا عنهام، البخاري َّ ، كتاب الص

الة  َّ  .القفا يف الص

الة يف ثوب واحد، )٥١٨(برقم ) ١/٣٦٩(ومسلم            َّ الة، باب الص َّ  .، كتاب الص

ّ يف دالئل النُّبوة           ، وأيب يعىل يف )٧/٥٤٥(ابن أيب شيبة يف مصنَّفه ، بمثل إسناد احلاكم، واحلديث عند )٦/٤١٥(وأخرجه البيهقي

 ) . ٢/٢٩(مسنده 

)٣/٤١٣(   )٢. ( 
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د النَّاقد) ٩٩ َّ  (*)عبد اهللا بن إسحاق بن حمم

 ً اوي: أوال َّ  - :التَّعريف بالر

، نز ّ د النَّاقد، أبو جعفر الواسطي َّ يل بغداد، صدوق، من احلادية عبد اهللا بن إسحاق بن حمم

 . )١(ق.عرشة

َّان وفاته بعد« -:قال ابن حجر خ ابن حب َّ  . )٢(»هـ٢٠٠وأر

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .فقط  واحدةٌ  روايةٌ 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 ٌ ٌ  شيخ  .فقط  واحد

 -:)٣(أبرز شيوخه

ــادة  ــن عب ـــ٢٠٥ت(روح ب ــارون )ه ــن ه ــد ب ـــ٢٠٦ت(، يزي ّ )ه ــيلحيني ّ ــحاق الس ــن إس ــى ب ، حيي

حاك بن خملد )هـ٢١٠ت( َّ  ) .هـ٢١٢ت(، الض

 - :)٤(أبرز تالمذته

ّ )هـ٢٧٣ت(ابن ماجه  ّ )هــ٢٩٢ت(، أسلم بن سهل الواسطي ، بكـر بـن أمحـد بـن مقبـل البرصـي

د)هـ٣٠١ت( َّ ّ  ، حمم  ) .هـ٣١٦ت(، عبد اهللا بن أيب داود )هـ٣١٠ت(بن جرير الطَّربي
   

ِّقات : انظر ترمجته(*)    ، إكـامل )١٩/١٧٤(، تـاريخ اإلسـالم )١٤/٣٠٣(، هتـذيب الكـامل )١٥٢(، املعجم املشتمــل )٨/٣٦٢(الث

 ) .٥/١٢٨(، هتذيب التَّهذيب )٧/٢٤٠(هتذيب الكامل 

 ) .١/٥٣٨(، الكاشف )٣٢٠٩(برقم ) ٣٩٥(التَّهذيب  تقريب: انظر)   ١(

 ) .٥/١٢٨(هتذيب التَّهذيب )   ٢(

 )  .١٤/٣٠٣(هتذيب الكامل )   ٣(

ابق )   ٤( َّ  .املصدر الس
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اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

   َّان  . )١()ذكره يف ثقاته( -) :هـ٣٥٤ت(ابن حب

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

ــان  َّ ٌ  –مل نجــد لــه ســوى توثيــق ابــن حب ــ، – )٢(وهــو متســاهل ً  -:يقــول ابــن حجــر يف هــؤالء اوغالب

 .» مقبول«

 ٌّ ٌ وهو مقل ٌ  ، له يف الكتب التِّسعة حديث  .فقط  واحد

َ روايــات أمثـال هــؤالء، فوجـدها مســتقيمةً  ـرب َ َّ ابـن حجــر س َّقــه ولعـل ، فـأطلق حكمــه فـيهم، ووث

َّان له  ّ لتوثيق ابن حب هبي َّ  .الذ

 ٌ ر ِّ فهو مـن احلاديـة عرشـة بحسـب رجـال التَّقريـب، وحديثـه عنـد ابـن  ،وعبد اهللا بن إسحاق متأخ
َّاس ريض اهللا عنهام ،ماجه َّ رايـة رسـول اهللا « -:عن ابن عب ، ويف تـاريخ واسـط )٣(»كانـت سـوداء أن

ً « -:امرفوعً  حديث خزيمة بن ثابت  ّ  امن أصاب ذنب  . )٤(»فأقيم عليه حد

 -:اخلالصة: رابعاً 

 َّ اوي مل نجد إال َّ َّان يف الر ٌ  – توثيق ابن حب ٌ -وهو متساهل ه صدوق اجح أنَّ َّ  .، واهللا أعلم، فالر

 

   
)٨/٣٦٢)   (١.  . ( 

 ) .٢/٧٢٦(انظر النُّكت )   ٢(

ايات واأللوية )   ٣( َّ  ) .٢٨١٨(برقم ) ٢/٩٤١(كتاب اجلهاد، باب الر

ّ يف الكبري             رباين َّ  ) .٤/٢٥٧(، وأبو يعىل يف مسنده )١٢/٢٠٧(وأخرجه الط

َّان يف بيان الوهم            َّان« - ):٥/٢٤٧(قال أبو احلسن بن القط  .» وهو ضعيف حلال يزيد بن حي

 .» ئصدوق خيط« - ) :٧٧٠٧(برقم ) ٦٠٠( ويف التَّقريب           

ّ ال)٢٣٧)   (٤( مذي ِّ د  - )  :٢٣٠(كبري ، ويف علل الرت َّ ّ  –سئل حمم هذا حديث فيه اضطراب، « -:عن هذا احلديث فقال –وهو البخاري

فه جداً  َّ ً عن خزيمة بن ثابت »وضع  .» وسنده حسن« -):١٢/٨٤(، قال ابن حجر يف الفتح )٥/٢١٤( ، وأخرجه أمحد أيضا

امت           َّ ّ واحلديث متفق عليه عن عبادة بن الص ، كتاب احلدود، باب احلدود كفارة، و مسلم )٦٤٠٢(برقم  )٦/٢٤٩٠(، البخاري

 .، كتاب احلدود، باب احلدود كفارات ألهلها )١٧٠٩(برقم  )٣/١٣٣٣(
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١٠٠ ( ّ اد بن يوسف األشعري َّ ر َ   (*)عبد اهللا ب

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

، أبـو عـامر، صـدوق، مـن العـارشة  ّ دة بن أيب موسى األشعري ْ ر ُ اد بن يوسف بن أيب ب َّ ر َ عبد اهللا بن ب

 . )١(خت م.

َّان  . )٢(»هـ٢٣٤مات سنة « -:قال ابن حب

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

ٌّ وعرشون روايةً   . ست

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .شيخان اثنان 

 -:)٣(أبرز شيوخه

ــد بــن فضــيل بــن غــزوان ، )هـــ١٩٢ت(عبــد اهللا بــن إدريــس  َّ ــاد بــن أســامة )هـــ١٩٥ت(حمم ، محَّ

د بن القا)هـ٢٠١ت( َّ ّ ، حمم  .، موسى بن عيسى احلنَّاط)هـ٢٠٧ت(سم األسدي

 - :)٤(أبرز تالمذته

 ّ ّ )هــ٢٦١ت(، مسـلم )هـ٢٥٦ت(البخاري ازي َّ ـد بـن عبـد اهللا )هــ٢٦٤ت(، أبـو زرعـة الـر َّ ، حمم

 ّ  ) . هـ٣٠٣ت(، احلسن بن سفيان )هـ٢٧٧ت(احلرضمي
   

جال : انظر ترمجته(*)    ِّ ِّقات )٣/٤٦١(العلل ومعرفة الر ، )١٥٢(، املعجـم املشـتمل )٢/٨١٣(، التَّعديل والتَّجـريح )٨/٣٥٤(، الث

 ) .٥/١٣٧(، هتذيب التَّهذيب )٧/٢٥٥(، إكمـال هتذيب الكمـال )١٤/٣٢٧(هتذيب الكمـال 

 ) .١/٥٤٠(، الكاشف )٣٢٢٦(برقم ) ٢٩٦(تقريب التَّهذيب  : انظر)   ١(

ِّقات )   ٢(  ) .٨/٣٥٤(الث

 ) .١٤/٣٢٧(هتذيب الكامل )   ٣(

ابق )   ٤( َّ  .املصدر الس
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

 . )١(»ليس به بأس« -:فيه) هـ٢٤١ت(حنبل قال أمحد بن  - ١

 . )٢(»صالح« -:فيه) هـ٣٥١ت(قال ابن قانع  - ٢

َّان  - ٣  . )٣()ذكره يف ثقاته( -):هـ٣٥٤ت(ابن حب

٤ -  ّ ارقطني َّ ٌّ  ثقةٌ « -:فيه) هـ٣٨٥ت(قال الد ٌ  كويف  . )٤(»مشهور
ٌ  ثقةٌ « -:فيه) هـ٤٧٥ت(قال ابن ماكوال  - ٥  . )٥(»مشهور

اوي دراسة أقوال النُّقاد: ثالثاً  َّ  -:يف الر

اوي» ليس به بأس« -:قال أمحد َّ  . )٦(وهو األقرب لعرص الر

ابعـة مـن مراتـب التَّعـديل دون قـوهلم  ،»صالح« -:وقال ابن قانع َّ ال (و) صـدوق(وهي املرتبـة الر

 ) .بأس به

َّان يف ثقاته  ٌ  -وذكره ابن حب  . -وهو متساهل

ّ وهو يوصف بالتَّساهل أحيانً  ارقطني َّ َّقه الد  . )٧(اووث

ّ تعليقً  بري ريض اهللا عـنهام ،اوأخرج له البخاري ُّ ـه « -:حديث عبد اهللا بن الز َّ َّ اهللا تعـاىل أمـر نبي  أن

 . )٨(»أن يأخذ العفو من أخالق النَّاس

ً وم ة مواضع من صحيحه اسلم اعتبار َّ  . )٩(يف عد

ُّ خملد ، وبقي ّ ازي َّ َّ )١٠(وروى عنه أبو زرعة الر ٍ  ، ومها ال يرويان إال  . )١١(عندمها عن ثقة
   

جال )   ١( ِّ م)٣/٤٦١(العلل ومعرفة الر َّ  ) .١٤/٣٢٧(، هتذيب الكامل )٥/١٧(، اجلرح والتَّعديل )٢٣١( ، بحر الد

 ) .٥/١٣٧(، هتذيب التَّهذيب )٧/٢٥٥(إكامل هتذيب الكامل )   ٢(

)٨/٣٥٤)   (٣. ( 

 ) .١/٢٦٠(املؤتلف واملختلف )   ٤(

 )  .٧/٢٥٥(إكامل هتذيب الكامل    )٥(

 ) .١/٦٦(، التَّنكيل )٨٧(ذكر من اختلف العلامء ونقاد احلديث فيه : انظر   )٦(

 ) .٨٣(املوقظة : انظر   )٧(

 ) .٤٣٦٧(برقم ) ٤/١٧٠٢(كتاب التَّفسري، باب خذ العفو وأمر بالعرف    )٨(

الة، باب فضل كثرة اخلطا إىل املساجد    )٩( َّ  .، وغريها )٦٦٢(برقم ) ١/٤٦٠(كتاب املساجد ومواضع الص

 ) .٧/٢٥٥(إكامل هتذيب إكامل    )١٠(

نَّة    )١١( ُّ ّ وجهوده يف الس ازي َّ  ) ٢/٤١٦(، لسان امليزان )١/١٩(هتذيب التَّهذيب : ، وانظر)١/١٠٢(أبو زرعة الر
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 -:اخلالصة: رابعاً 

 ٌ اد صدوق َّ َّ عبد اهللا بن بر اجح أن َّ اوي »ليس به بأس« -:، وقال أمحدالر َّ ، وهو األقرب لعرص الر

ة املعتدلني َّ ئم َ  . ، واهللا أعلم )١(ومن األ

 

 

 

 

 

 

 

   

   
 ) .١/٤٨٢(، النُّكت )١٧٢،١٨٥(من يعتمد قوله يف اجلرح والتَّعديل : انظر   )١(



 

    
٤٢٠ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

١٠١ ( ّ ّ الكويف  (*)عبد اهللا بن برش اخلثعمي

 ً اوي: أوال َّ  - :التَّعريف بالر

ابعة عبد  َّ ، صدوق من الر ّ ، أبو عمري الكاتب الكويف ّ  .) ١(ت س. اهللا بن برش اخلثعمي

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .ثالث روايات 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .شيخان اثنان 

 -:)٢(أبرز شيوخه

، أبو زرعة بن عمرو بن جرير  ّ  .جبلة بن محمة، عروة البارقي

 - :)٣(أبرز تالمذته

ـاج  َّ ، )هــ١٦٠ت(عمري بن عبد اهللا بـن برشـ، برشـ بـن عمـري بـن عبـد اهللا بـن برشـ، شـعبة بـن احلج

 ّ َّوري  ، ) هـ١٩٨ت(، سفيان بن عيينة )هـ١٦١ت(سفيان الث

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

١ -  ّ ازي َّ  . )٤(»شيخ« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر
   

ِّقـات)٥/١٣(، اجلـرح والتَّعديــل )٥/٤٩(التَّـاريخ الكبــري : انظـر ترمجتـه(*)    ، ميــزان )١٤/٣٣٩(، هتذيــب الكـامل )٧/١٧( ، الث

 ) .٥/١٤١(، هتذيب التَّهذيب )٤/٦٨(االعتدال 

حيح ما يف التَّقريب ) س ق(ورمز له ـب ) ١/٥٤١(، الكاشف ) ٣٢٣٢(برقم ) ٢٩٧(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١( َّ  .والص

 ) .١٤/٣٣٩(هتذيب الكامل )   ٢(

ابق )   ٣( َّ  .املصدر الس

 ) .١٤/٣٣٩(، هتذيب الكامل )٥/١٣(والتَّعديل اجلرح )   ٤(



 

    
٤٢١ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

َّان  - ٢  . )١()ذكره يف ثقاته( -) :هـ٣٥٤ت(ابن حب
٣ -  ّ  . )٣(»ثقة« -:فيه )٢()هـ٨٢٦ت(قال أبو زرعة العراقي

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

ابعة من مراتب التَّعديل عند ابن أيب حاتم»شيخ« –قال أبو حاتم  َّ  . )٤(، وهي يف املرتبة الر

 َّ ِّقه إال َّان ومل يوث ٌ  – ابن حب  . - وهو متساهل

رين  ِّ ّ من املتأخ َّقه أبو زرعة العراقي  .ووث

 ٌ ى بذلك، وشيوخ شعبة جياد َّ َّه تقو  . )٥(روى عنه شعبة، ولعل

عوات َّ ّ يف الد مذي ِّ ّ يف االستعاذة)٦(وأخرج حديثه الرت كالمهـا مـن حـديث أيب هريـرة  ،)٧(، والنَّسائي

 فر َّ  .احلديث » ..إذا سافر فركب راحلته كان رسول اهللا « -:يف دعاء الس

اوي َّ ّ يف الر هبي َّ  -:أقوال احلافظ الذ
 . )٨(»ثقة« -:الكاشف - ١
ٌ  )٩(»صدوق« -:ميزان االعتدال - ٢ ر ِّ  .  ، وامليزان متأخ

 -:اخلالصة: رابعاً 

 ٍ ، وابن حجر عىل جعله يف مرتبة صدوق ّ هبي َّ اجح، واهللا أعلم اتَّفق احلافظان الذ َّ  .، وهو الر

    
)٧/١٧)   (١( . 

، ولد سنة )   ٢( ّ حيم العراقي َّ حيم بن احلسني بن عبد الر َّ ّ شيخ ابن حجر )هـ٧٦٢(أبو زرعة، أمحد بن عبد الر  .، ووالده العراقي

َّة : انظر ترمجته            افعي َّ اهرة )٤/٨٠(طبقات الش َّ وء الالَّمع )١٥/١١٨(، النُّجوم الز َّ  ) .١/٣٣٦(، الض

 ) .٢١٣(تعجيل املنفعة )   ٣(

 ) .٢/٣٧(اجلرح والتَّعديل )   ٤(

 ) .٤/٢٣٧(ميزان االعتدال )   ٥(

)٦   (  ً  ).٣٤٣٨(برقم ) ٥/٤٩٧(باب ما يقول إذا خرج مسافرا

فر عند مسلم )٥٥٠١(برقم ) ٨/٢٧٣(باب االستعاذة من كآبة املنقلب )   ٧( َّ يف صحيحه من حديث ابن عمر ريض اهللا ، ودعاء الس

 .، كتاب احلج، باب ما يقول إذا ركب إىل سفر إىل احلج وغريه )١٣٤٢(رقم ) ٢/٩٧٨(عنهام 

)١/٥٤١)   (٨. ( 

)٤/٦٨(   )٩. ( 



 

    
٤٢٢ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

١٠٢ ( ّ رارة احلرضمي ُ  (*)عبد اهللا بن عامر بن ز

 ً اوي: أوال َّ  - :التَّعريف بالر

، صدوق  ّ د الكويف َّ ّ موالهم، أبو حمم رارة احلرضمي ُ  .) ١(م ت ق). هـ٢٣٧ت(عبد اهللا بن عامر ز

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

ٌّ وعرشون روايةً   . ست

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .ة شيوخ ستَّ 

 -:)٢(شيوخهأبرز 

ــا بــن أيب زائــدة ، )هـــ١٧٧ت(رشيــك بــن عبــد اهللا  َّ ّ بــن مســهر )هـــ١٨٣ت(حييــى بــن زكري ، عــيل

َّاش )هـ١٨٩ت( اح )هـ١٩٣ت(، أبو بكر بن عي َّ  ) .هـ١٩٦ت(، وكيع بن اجلر

 - :)٣(أبرز تالمذته

ــلم ـــ٢٦١ت(مس ّ )ه ازي َّ ــر ــة ال ــو زرع ـــ٢٦٤ت(، أب ــو داود )ه ـــ٢٧٥ت(، أب ــد )ه ــن خمل ّ ب ــي ، بق

ّ )هـ٢٧٦ت( ازي َّ  ) .هـ٢٧٧ت(، أبو حاتم الر

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

١ -  ّ ازي َّ  . )٤(»صدوق« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر
   

ِّقـات )٥/١٢٣(اجلـرح والتَّعديل : انظر ترمجته(*)    إكـامل ، )١٥/١٤٢(، هتـذيب الكـامل )١٥٦(، املعجـم املشـتمل )٨/٣٥٥(، الث

 ) .٥/٢٣٨(، هتذيب التَّهذيب )٨/٧(هتذيب الكامل 

 ) .م د ق(، ورمز له بـ )١/٥٦٤(، الكاشف )٣٤٠٤(برقم ) ٣٠٩(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .١٥/١٤٢(هتذيب الكامل )   ٢(

ابق )   ٣( َّ  .املصدر الس

 ) .١٥/١٤٢(، هتذيب الكامل )٥/١٢٣(اجلرح والتَّعديل    )٤(



 

    
٤٢٣ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

٢ -  ّ  .  )٢(»ثقة« -:فيه )١()هـ٣٠٧ت(قال أبو يعىل املوصيل

َّان  - ٣  .   )٣(»مستقيم احلديث« -:وقال) ذكره يف ثقاته( -):هـ٣٥٤ت(ابن حب

٤ -  ّ يلعي َّ ً وقال  -):هـ٧٦٢ت(الز  . )٤(»سنده صحيح« -:ذكر له حديثا

٥ -  ّ  . )٥(»ثقة« -:فيه) هـ٨٤٠ت(قال البوصريي

٦ -  ّ بيدي َّ  . )٦(»ثقة« -:فيه) هـ١٢٠٥ت(قال الز

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

ٌ  -» صدوق« –:قال أبو حاتم د ِّ  . - وهو متشد

َّقه تلميذه أبو يعىل  َّان وقالووث ، وابن حب ّ ٌ »مستقيم احلديث« -:املوصيل ُّ عـن  ، وهـذا توثيـق ال يقـل

 ّ ِّمي ة، قاله املعل َّ ئم َ  . )٧(توثيق غريه من األ

 ٌ : قـال اهللا عـز وجـل« -:قال عن رسول اهللا  عن أنس بن مالك  ،متابعةً  وأخرج حديثه مسلم

تك ال يزالون يقولون ما كذا ما كذا َّ َّ أم  . )٨(»إن

 . )٩(أبو نعيم يف مستخرجهوأخرجه  

ّ حديثً  يلعي َّ اية وقال اوذكر له الز َّ ٌ )١٠(»سنده صحيح« -:يف نصب الر ٌّ  ، وهذا توثيق  . ضمني

ّ يف تاج العروس بيدي َّ ، والز ّ َّقه البوصريي  . )١١(ووث
   

، صاحب املسند، ولد سنة    )١( ّ ّ املوصيل ّ بن املثنَّى التَّميمي  . )هـ٢١٠(أبو يعىل، أمحد بن عيل

اظ )١٥٠(التَّقييد : انظر ترمجته          َّ َّات )٢/٧٠٧(، تذكرة احلف  ) .٧/١٥٨(، الوايف بالوفي

 ) .١٣/٣١١(مسند أيب يعىل    )٢(

)٨/٣٥٥(   )٣.( 

اية    )٤( َّ  ) .١/٤٣٢(نصب الر

جاجة    )٥( ُّ  ) .١/١١٣(مصباح الز

 ) .٣١/٠٥٠١(تاج العروس    )٦(

 ) .١/٤٣٧(التَّنكيل    )٧(

 ) .١٣٦(برقم ) ١/١٢١(كتاب اإليامن، باب بيان الوسوسة من اإليامن    )٨(

 ) .١/١٦٧،٢٢١: (، وانظر)١/٢٠٣(   )٩(

)١/٤٣٢(   )١٠. ( 

)٣١/٥٠١(   )١١. ( 



 

    
٤٢٤ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

ُّ بن خملد َّ  ،وروى عنه أبو زرعة، وأبو داود، وبقي ٍ وهم ال يروون إال  . )١(عندهم  عن ثقة

َّ قـول أيب حـاتم هنـا فعبد اهللا بن عامر أحاديثه مستقيمةٌ   َّقه تلميذه، ولعل ُّ  ،»صـدوق«، ووث ال يقـل

ده ُّ ة لتشد َّ ئم َ  . )٢(عن توثيق غريه من األ

 ّ ، وابن حجر يف هتذيبيهامومل يذكر املز ّ َّ قاعدةٌ  ،ي ، وثم ّ ر « -:تقول  قول تلميذه أيب يعىل املوصيل َّ يتأث

 َّ مني يف احلكـم اجلرح والتَّعديل الص ِّ ة املتقد َّ ئم َ رين بقدر اطِّالعهم عىل أقوال األ ِّ ة املتأخ َّ ئم َ ادران من األ

اوي َّ  . )٣(»عىل الر

 -:اخلالصة: رابعاً 

ّ ثقةٌ  رارة احلرضمي ُ َّ عبد اهللا بن عامر بن ز اجح أن َّ ٌ الر ان ، ومجع َّ ، وابن حب ّ ، لتوثيق أيب يعىل املوصيل

رين، واهللا أعلم  ِّ  .من املتأخ

 

 

 

 

 

   

   
نَّة : ، وانظر)٢/٤١٦(، لسان امليزان )٢/٢٩٧، ١/١٩(هتذيب التَّهذيب    )١( ُّ ّ وجهوده يف الس ازي َّ  ).١/١٠٢(أبو زرعة الر

 ) .١/٣٢٥(التَّنكيل : انظر   )٢(

 ) .٩٤(ضوابط اجلرح والتَّعديل : انظر   )٣(



 

    
٤٢٥ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

١٠٣ ( ّ ّ العامري  (*)عبد اهللا بن عبد اهللا األصم

 ً اوي: أوال َّ  - :التَّعريف بالر

ابعة  َّ ، أخو عبيد اهللا، صدوق، من الر ّ ّ العامري  .  )١(م. عبد اهللا بن عبد اهللا بن األصم

 ٍ  .)٢(بأيب سليامن، ويقال أبو العنبس وكنَّاه غري واحد

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 فقط واحدةٌ  روايةٌ 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

  ٌ ٌ  شيخ  فقط واحد

 -:)٣(أبرز شيوخه

 ّ  ) .هـ١٠١ت(يزيد بن األصم

 - :)٤(أبرز تالمذته

 ّ َّوري ، )هــ١٨٧ت(، عبـدة بـن سـليامن )هــ١٧٦ت(، عبد الواحد بن زيـاد )هـ١٦١ت(سفيان الث
 ّ  ) .هـ١٩٨ت(، سفيان بن عيينة )هـ١٩٣ت(مروان الفزاري

اوي: اً ثاني َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

 . )٥(»ثقة« -:فيه) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني  - ١
   

ِّقات )١/٦٢٨(الكنى واألسامء ملسلم : انظر ترمجته(*)    ِّقات ، )٥/٩١(، اجلرح والتَّعديل )٢/٤٣(، معرفة الث ، هتـذيب )٧/٣٦(الث

 ) .٥/٢٤٥(، هتذيب التَّهذيب )٨/١٥(، إكامل هتذيب الكامل )١٥/١٦٤(الكامل 

 ) .١/٥٦٥(، الكاشف )٣٤١١(برقم ) ٣٠٩(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

ّ )١/٦٢٨(الكنـى واألسـامء ملسـلم : انظـر)   ٢( واليب ُّ ، هتـذيب الكــامل )٥/٩١(، اجلـرح والتَّعـديل )٢/٧٨٨(، الكنـى واألســامء للـد

 ) .٥/٢٤٥(، هتذيب التَّهذيب )١/٤٤٠(، املقتنى يف رسد الكنى )١٥/١٦٤(

 ) .١٥/١٦٥(هتذيب الكامل )   ٣(

ابق )   ٤( َّ  . املصدر الس

 ) .١٥/١٦٤(، هتذيب الكامل )٥/٩١(اجلرح والتَّعديل    )٥(



 

    
٤٢٦ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

٢ -  ّ  . )١(»ثقة« -:فيه) هـ٢٦١ت(قال العجيل

٣ -  ّ ازي َّ  . )٢(»شيخ« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر

َّان  - ٤  . )٣()ذكره يف ثقاته( -):هـ٣٥٤ت(ابن حب

 . )٤()ثقاتهذكره يف ( -):هـ٦٣٦ت(ابن خلفون  - ٥

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

َّقه ابن معني  د  -وث ِّ َّان -وهو متشد ، وابن حب ّ  . - )٥(ومها متساهالن –، والعجيل

ا قول أيب حاتم  َّ ّ  ،»شيخ«أم ـات عبـد اهللا بـن عبـد اهللا بـن األصـم َّ َّة مروي ، فلـيس لـه يف )٦(فاملراد به قل

 َّ ً  حديثً الكتب التِّسعة إال ٌ اا واحد ً  ، أخرجه مسلم ـ عن أيب هريرة  ،ااعتبار ً ـالة « -:امرفوع َّ يقطـع الص

 . )٧(»املرأةُ واحلامر والكلب

ـات  –عنـد أيب حـاتم  )شـيخ(وكلمة  َّ َّـة املروي َّـت عـىل قل َّ  –وإن دل ً إال َّ هلـا أثـر يف توثيـق  وداللـةً  ا أن

، رأى احلسن ّ ّ تابعي اوي، وعبد اهللا بن عبد اهللا األصم َّ ، فهـل توثيـق ابـن معـني لـه هنـا، )٨(واحلسـني الر

ٌ  ،كتوثيقه للتَّابعني ممَّن تكون رواياهتم مستقيمةٌ  ٌ  بأن يكون هلم فيام يروونه متابع  .؟  )٩(أو شاهد

 ٍ ام اطلق كلمة ثقة َّ َّ ابن معني رب د الكذببل إن َّ اوي ال يتعم َّ َّ الر  . )١٠(، وال يريد هبا أكثر من أن

ٌ « -:قـال حـديث أيب هريـرة  ،مستدركهوأخرج له احلاكم يف  ّ  جـاء رجـل يـا : فقـال إىل النَّبـي

د َّ ار أرأيت جنَّةً  ،حمم موات واألرض فـأين النـَّ َّ ّ  :قـال ،عرضها الس  أرأيـت الليـل الـذي قـد ألـبس كـل
   

ِّقات    )١(  ) .٢/٤٣(معرفة الث

 ) . ١٥/١٦٤(ذيب الكامل ، هت)٥/٩١(اجلرح والتَّعديل    )٢(

)٧/٣٦(   )٣. ( 

 ) .٨/١٥(إكامل هتذيب الكامل    )٤(

ِّقات  :انظر يف تساهل العجيل   )٥( ق كتابه معرفة الث ِّ مة حمق ِّ  ) .١/١٢٥(مقد

  ) .٤١(: انظر   )٦(

ــالة، بــاب قــدر مـا يســرت املصــىل    )٧( َّ ، هتــذيب التَّهــذيب )١٥/١٦٥(هتــذيب الكــامل : ، وانظـر)٥١١(بــرقم ) ١/٣٦٥(كتـاب الص

)٥/٢٤٥( ً را َّ ه عبد اهللا بن عبد اهللا، ويف املطبوع من صحيح مسلم مصغ َّ  .، فعنهام أن

 ) .١٥/١٦٤(هتذيب الكامل    )٨(

 ) .١/٦٦(التَّنكيل : انظر   )٩(

ابق ا   )١٠( َّ  ) .١/٦٩(ملصدر الس
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 .احلديث )١(». . .  يشء

إذا   كـان رسـول اهللا« -:وأبو نعيم يف مستخرجه عىل مسلم حديث ميمونة ريض اهللا عنها قالت

ت َّ َّ من حتت يده ملر  . )٢(»سجد إذا أرادات هبيمة أن متر

ً، حـديث أيب هريـرة   ـالة« -:مرفوعـاً  وأبو عوانة يف مستخرجه عىل مسلم أيضا َّ ، )٣(»يقطـع الص

 . )٤(فهو ثقة عندمها

 -:اخلالصة: رابعاً 

َّقة ابن معني، وغريه، فإن أخذنا بتوثيق ابن معني عىل بابه  َ وث فهو  ،عبد اهللا بن عبد اهللا األصم

ٍ سبق ذكرها، وقول أيب حاتم َّ »شيخ« -:كذلك، وإن انرصفت هذه الكلمة إىل معان ، فالقول بأن

 ٌ اوي صدوق َّ ٌ  الر ٍ  قول جاهة َ  . ، واهللا أعلم ذو و

 

 

   

   
جــاه« -:، وقـال)١/٩٢(   )١( ِّ ــة، ومل خير َّ ــيخني، وال أعلـم لــه عل َّ ، وأخرجـه إســحاق بــن راهويــه يف مســنده »صــحيح عــىل رشط الش

َّان يف صحيحه بلفظه )١/٣٩٩(  ). ١/٣٠٦اإلحسان ( ، وابن حب

ّ يف األم )٢/١٠٥(   )٢( افعي َّ ّ يف مسنده )٧/١٨٦(، وأخرجه الش ، مجيعهم عن سفيان عن عبد اهللا بن عبد اهللا )١/١٥٠(، واحلميدي

ه يزيد عن ميمونة ريض اهللا عنها، بلفظه، واحلديث أخرجه مسلم عن ميمونة ريض اهللا عنها،  ِّ ّ عن عم برقم ) ١/٣٥٧(األصم

الة، باب ما جي)٤٩٦( َّ الة ، كتاب الص َّ  . .مع صفة الص

الة، باب قدر ما يسرت املصيل، و عند )٥١١(برقم ) ١/٣٦٥( ، واحلديث أخرجه مسلم عن أيب هريرة )١/٣٨٦(   )٣( َّ ، كتاب الص

ّ من حديث عائشة ريض اهللا عنها،  الة يشء )٤٩٢(برقم ) ١/١٩٢(البخاري َّ الة، باب من قال ال يقطع الص َّ  .، كتاب الص

 ) .١/٣٢١(كت النُّ: انظر   )٤(
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  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

ّ عبد اهللا بن عبد اهللا ) ١٠٤ ازي َّ  (*)الر

 ً اوي: أوال َّ  - :التَّعريف بالر

، صـدوق، مـن  ّ ، مـوىل بنـي هاشـم، القـايض، أبـو جعفـر، أصـله كـويف ّ ازي َّ عبد اهللا بن عبـد اهللا الـر

ابعة  َّ  .  )١(د ت عس ق. الر

ّ « -:)٢(ويف املعرفة والتَّاريخ ي َّ  . )٣(»كان قايض الر

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .تسع عرشة رواية 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .أربعة شيوخ 

 -:)٤(أبرز شيوخه

محن بن أيب ليىل )هـ٧٤ت( جابر بن سمرة  َّ ، سعيد بن ) هـ٨٣ت(، سعد موىل طلحة، عبد الر
ّ )هـ٩٥ت(جبري   . ، عقبة بن علقمة  اليشكري

 - :)٥(أبرز تالمذته

ــاج بــن أرطــأة  َّ ــش )هـــ١٤٥ت(حج ّ  ، القاســم)هـــ١٤٨ت(، ســليامن األعم ــداين بــن الوليــد اهلم

ّ )هـ١٤١ت( َّوري  ) .هـ١٩٨ت(، احلكم بن عتيبة)هـ١٢٦ت(، سعيد بن مرسوق الث

   
جـال : انظر ترمجته(*)    ِّ ِّقات )٥/٩٢(، اجلـرح والتَّعديل )٣/٢٦٢(، املعرفـة والتَّاريـخ )١/٣٤٩(العلل ومعرفة الر ، تاريخ )٧/٧(، الث

ِّقات   ).٥/٢٥٠(، هتذيب التَّهذيب )٨/٢٢(، إكامل هتذيب الكامل )١٥/١٨٣(، هتذيب الكامل )١٢٤(أسامء الث

 ) .١/٥٦٦(، الكاشف )٣٤١٨(برقم ) ٣١٠(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

)٣/٢٦٢)   (٢. ( 

ي)   ٣( َّ بعد هناوند، وقد خربت، وهي اليوم داخلة يف العاصمة  بلدة مشهورة يف خراسان، فتحت يف عهد عمر بن اخلطاب: الر

 .اإليرانية طهران 

َّ )٢/٣٨٩(فتوح البلدان : انظر             ) .٣/٧٢٨(، معجم أماكن الفتوح )٢٤٩(قية ، بلدان اخلالفة الرش

 ) .١٥/١٨٣(هتذيب الكامل )   ٤(

ابق )   ٥( َّ  ) .١٥/١٨٤(املصدر الس
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 ً اوي: ثانيا َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

اج بن أرطأة  - ١ َّ  . )٢(»ثقة« -:فيه )١()هـ١٤٥ت(قال حج

 . )٤(»ال بأس به ثقةٌ « -:فيه )٣()هـ١٤٨ت(قال األعمش  - ٢

ّ بن  - ٣ ّ قال عيل  . )٥(»معروف« -:فيه) هـ٢٣٤ت(املديني

 . )٦(ثقة« -:فيه) هـ٢٣٤ت(قال ابن نمري  - ٤

َّ « -:فيه) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل  - ٥ ً ال أعلم إال  . )٨(»ثقة« -:، ويف رواية)٧(»ا خري

٦ -  ّ  . )٩(»ثقة« -:فيه) هـ٢٦١ت(قال العجيل

٧ -  ّ  . )١٠(»ليس به بأس« -:فيه) هـ٣٠٣ت(قال النَّسائي

َّان  - ٨  . )١١()ذكره يف ثقاته( -) :هـ٣٥٤ت(ابن حب

 . )١٢(»ثقة« -:فيه) هـ٤٥٦ت(قال ابن حزم  - ٩

 . )١٣()ذكره يف ثقاته( -:فيه) هـ٦٣٦ت(قال ابن خلفون  -١٠

   
، القايض، أحد الفقهاء، صدوق كثري اخلطأ والتَّدليسأأبو )   ١( ّ ّ الكويف اج بن أرطأة بن ثور النَّخعي َّ  . رطأة، حج

اظ )٨/٢٣٠(تاريخ بغداد : انظر ترمجته            َّ   . )١١١٩(برقم ) ١٥٢(، تقريب التَّهذيب )١/١٨٦(، تذكرة احلف

هارة، باب ما جاء يف الوضـوء مـن حلـوم اإلبـل )   ٢( َّ ، تـاريخ أسـامء )٥/٩٢(، اجلـرح والتَّعـديل )١/١٦٦(سنن ابن ماجه، كتاب الط

ِّقات   ) .١٥/١٨٤(، هتذيب الكامل )١٢٤(الث

د، سليامن بن م)   ٣( َّ ، ولد سنة أبو حمم ّ ّ الكويف ّ الكاهيل ِّس )هـ٦١(هران األسدي  .، ثقة حافظ، عارف بالقراءات، ورع لكنَّه يدل

اظ )٩/٣(تاريخ بغداد : انظر ترمجته             َّ  ) .٢٦١٥(برقم ) ٢٥٤(، تقريب التَّهذيب )١/١٥٤(، تذكرة احلف

 ) .١٥/١٨٤(لكامل ، هتذيب ا)١٠/٤(، تاريخ بغداد )٣/٢٦٢(املعرفة والتاريخ )   ٤(

 ) .٥/٢٥٠(، هتذيب التَّهذيب )١٥/١٨٤(،  هتذيب الكامل )١٠/٤(تاريخ بغداد )   ٥(

 ) .٨/٢٢(إكامل هتذيب الكامل    )٦(

جال    )٧( ِّ ِّقات )٥/٩٢(، اجلرح والتَّعديل )٣/١٠٠(العلل ومعرفة الر  ) .١٥/١٨٤(، هتذيب الكامل )١٢٤(، تاريخ أسامء الث

م    )٨( َّ  ) .٥/٢٥٠(، هتذيب التَّهذيب )١٥/١٨٤(، هتذيب الكامل )١٠/٤(، تاريخ بغداد )٢٣٩(بحر الد

 ) .١٥/١٨٤(، هتذيب الكامل )١٠/٤(تاريخ بغداد    )٩(

)١٠(    ّ محن النَّسائي َّ  ) .٥/٢٥٠(، هتذيب التَّهذيب )١٥/١٨٤(، هتذيب الكمـال )٥/٢٠٣٧(منهـج اإلمام أيب عبد الر

)٧/٧(   )١١. ( 

)١٢(    َّ  ) .١/٢٤٢(املحىل

 ) .٨/٢٢(إكامل هتذيب الكامل    )١٣(
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١١-  ّ  . )١(»ثقة« -:فيه) هـ٨٠٧ت(قال اهليثمي

١٢-  ّ  . )٢(»ثقة« -:فيه) هـ٨٤٠ت(قال البوصريي

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

اج بن أرطأة، وقال أمحدعبد اهللا بن  َّ َّقه حج ّ وث ازي َّ َّ « -:عبد اهللا الر ً ال أعلم إال وجاء  ،»ا خري

 ٍ  .» ثقة« - :أخرى تفسريها بقوله يف رواية

َّقه األعمش فقال اوي غري أنَّه ال يصل أن يكون  ،»ال بأس به ثقةٌ « -:ووث َّ وهي قد تعني توثيق الر

 ً ة َّ ة اآلخرين –حج َّ ئم َ  . -  )٣(هذا بالنَّظر إىل أقوال األ

ن  ِّ رين ابن حزم، وابن خلفون، وابن امللق ِّ َّان، ومن املتأخ ، وابن حب ّ َّقه ابن نمري، والعجيل ووث

 ّ ، والبوصريي ّ  .واهليثمي

، عن هذه املرتبة فقال ّ ٌ  –» ليس به بأس« - :وأنزله النَّسائي د ِّ أو يقال بحسب دراسة  ،– وهو متشد

كتور ُّ ً قاسم  الد ّ غالب َّ النَّسائي ّ سعد فإن َّقني مطلقً  )ليس به بأس(ما يطلق عبارة  اعيل  . )٤(اعىل املوث

ٌ  وأخرج له ابن خزيمة يف صحيحه حديث الرباء بن عازب   إىل  قال جاء رجل

ُ « -:فقال رسول اهللا  ِّ يف مبارك اإلبلأ  .  )٥(احلديث» ..صيل

ّ يف مستخرجه ّ  وأخرجه الطُّويس مذي ِّ  . )٦(عىل الرت

 ً َّاس ريض اهللا عنهام اوأخرج له احلاكم يف مستدركه أثر  . )٧(عن ابن عب
   

وائد    )١( َّ  ) .٤/٦٧(جممع الز

جاجة    )٢( ُّ  ) .١/٧١(مصباح الز

كتور أمحد معبد : انظر   )٣( ُّ  .وما بعدها ) ٢١٧(ألفاظ وعبارات اجلرح والتَّعديل الد

)٤(    ّ محن النَّسائي َّ  ) . ١/٧٤(منهج اإلمام أيب عبد الر

ً صحيح من جهة النَّقل لعدالة ناقليه« - :، وقال عقبه)١/٢١(   )٥( َّ هذا اخلرب أيضا ً بني علامء أهل احلديث أن َ خالفا َر ، واحلديث »ومل ن

هارة، باب )٣٦٠(برقم ) ١/٢٧٥(مثله  أخرجه مسلم عن جابر بن سمرة  َّ  .الوضوء من حلوم اإلبل ، كتاب الط

)١/٢٧٤(   )٦. ( 

، »حيول بني الكافر وبني اإليامن، وحيول بني املؤمن وبني املعايص« - :قال M¾  ½  ¼  »L ، يف قوله تعاىل )٢/٣٥٨(   )٧(

جاه« -:وقال احلاكم ِّ يخني ومل خير َّ نَّة له »صحيح عىل رشط الش ُّ وابن أيب حاتم يف ، )٢/٤٠٥(، وأخرجه عبد اهللا بن أمحد يف الس

 .، ويف أسانيدهم عنعنة األعمش )٥/١٦٨٠(تفسريه 
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ٌ )١(وساق اخلطيب ترمجته يف تاريخ بغداد ح أنَّه ثقة َّ ّ فيه،  ،، ورج حيث ختم ترمجته بقول العجيل

ُّ م« -:وقد قال اخلطيب ٍ ن ذكرت فيه أقاويل النَّاس من جركل ٍ  ح فالتَّعويل عىل ما ، أو تعديل

 ُ رت َّ مجة ،)٢(أخ َّ ُ به الرت  . )٣(»وختمت

 ً ّ يف تنقيح التَّحقيق أيض هبي َّ َّقه الذ  . )٤(اوقد وث

 -:اخلالصة: رابعاً 

ٌ مـن  ، واألعمـش، ومجـع ٌ ـاج َّ َّقـه مـن تالميـذه حج ، فوث ّ ازي َّ اجح توثيق عبـد اهللا بـن عبـد اهللا الـر َّ الر

ا قول  َّ رين، أم ِّ مني واملتأخ ِّ ّ فقد سبق توجيهه، واهللا أعلم املتقد  .النَّسائي

 

 

 

 

   

   
)١٠/٤(   )١. ( 

اظ    )٢( َّ  ) .٣/١١٣٩(تذكرة احلف

 ) .١٨/٢٧٨(سري أعالم النُّبالء    )٣(

)١/٧١(   )٤. ( 



 

    
٤٣٢ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

١٠٥ ( ّ ّ احلميص ار اخلبائري َّ  (*)عبد اهللا بن عبد اجلب

 ً اوي: أوال َّ  - :التَّعريف بالر

 ، ّ َائري ب َ َّار اخل َّة  -عبد اهللا بن عبد اجلب دة وبعد األلف حتتاني َّ ـ،  –بمعجمة وموح ّ أبو القاسـم احلميص

ريق  ْ ب ِ َّ قاف  –لقبه ز َّة ثم َّ راء حتتاني دة ثم َّ اي وسكون املوح َّ  .  )١(د) . هـ٢٣٥ت(صدوق ،  -بكرس الز

 . )٢(»زريق« -:ويف التَّهذيبني لقبه

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .فقط  واحدةٌ  روايةٌ 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 ٌ ٌ  شيخ  .فقط  واحد

 -:)٣(أبرز شيوخه

ــاش  َّ ــن عي ــامعيل ب ـــ١٨١ت(إس ــد )ه ــن الولي ــة ب َّ ـــ١٩٧ت(، بقي ّ )ه ــوالين ــرب اخل ــن ح ــد ب َّ ، حمم
ّ )هـ١٩٢ت( ، عبد اهللا بن محيد املزين ّ  . ، احلكم بن الوليد الوحاظي

 - :)٤(أبرز تالمذته

مسار   ِّ ّ )هـ٢٥٩ت(القاسم بن اهلاشم الس ازي َّ اد )هـ٢٦٤ت(، أبو زرعة الر َّ ـار الـرب ، عمران بـن بكَّ
ّ )هـ٢٧١ت( ازي َّ ار )هـ٢٧٧ت(، أبو حاتم الر َّ  ) .هـ٢٨٠ت(، عبيد بن عبد الواحد البز
   

ِّقات)٥/١٠٦(اجلرح والتَّعديل : انظر ترمجته(*)    ح أوهام اجلمع والتَّفريق ٨/٣٤٨، الث ِّ ، هتذيب )٤/٥٤(، اإلكامل )٢/٢١٩(، موض

 ) .٥/٢٥٢(، هتذيب التَّهذيب )٨/٢٥(، إكامل هتذيب الكامل )١٧/٢١٨(تاريخ اإلسالم ) ١٥/١٨٩(الكامل 

 ) .١/٥٦٦(، الكاشف )٣٤٢١(برقم ) ٣١٠(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

، )٤/٥٤(، اإلكامل )٢٧( الكنى واأللقاب فتح الباب يف: ، وانظر)١٢/٣٦٥(، هتذيب التَّهذيب )١٥/١٩٠(هتذيب الكامل )   ٢(

 ) .١/٣٤٠(، نزهة األلباب )٩٧(معرفة األلقاب 

ّ : ولقبه زبريق             ارقطني َّ ح أوهام اجلمع للخطيب )٥/١٦٩(يف أطراف الغرائب للد ِّ إكامل هتذيب الكامل : ، وانظر)٢/٢١٩(، موض

 ) .٥/٢٥٢(، هتذيب التَّهذيب )٨/٢٥(

 ).١٥/١٩٠(الكامل هتذيب )   ٣(

ابق    )٤( َّ  .املصدر الس



 

    
٤٣٣ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

١ -  ّ ازي َّ  .  )١(»ليس به بأس، صدوق« -:هفي) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر

اح  - ٢ َّ  . )٢(»مأمون ثقةٌ « -:فيه) هـ٢٨٧ت(قال ابن وض

َّان  - ٣ ُ « -:، وقال )ذكره يف ثقاته( -) :هـ٣٥٤ت(ابن حب  . )٣(»غربي

 . )٤()ذكره يف ثقاته( -):هـ٦٣٦ت(ابن خلفون  - ٤

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

َّالثة من مراتب التَّعديل عند »صدوق ال بأس به،« -:قال تلميذه أبو حاتم ، ومها لفظان يف املرتبة الث

ٍ )٥(ابن أيب حاتم ل للفظني مها يف مرتبة ِّ ٍ  ، وتكرار املعد كتورواحدة ُّ رفع  )٦(أمحد معبد ، فهم منها الد

ة اآلخر َّ ئم َ ُّ هنا عىل التَّوثيق مع وجود القرائن، وتوثيق األ اوي فوق هذه املرتبة، فيدل َّ ين درجة الر

َّ  قد يكون قرينةً  ّ قد روى عنه، وهو ال يروي إال ازي َّ َّ أبا زرعة الر ٍ يف ذلك، ومن القرائن أن   عن ثقة

 . )٧(عنده

اح ورفع شأنه َّ َّقه ابن وض ٌ « -:فقال ،ووث ان وقال»مأمون ثقة َّ ُ « - :، وابن حب َّقه ابن )٨(»غربي ، ووث

 .خلفون 

 

   
 )  ١٥/١٩٠(، هتذيب الكامل )٥/١٠٦(اجلرح والتَّعديل    )١(

 ) .٥/٢٥٢(، هتذيب التَّهذيب )٨/٢٥(إكامل هتذيب الكامل    )٢(

)٨/٣٤٨(  )٣. ( 

 ) . ٨/٢٥(إكامل هتذيب الكامل    )٤(

 ) .٢/٣٧(اجلرح والتَّعديل    )٥(

 .وما بعدها ) ٤٤(ألفاظ وعبارات اجلرح والتَّعديل : انظر   )٦(

نَّة )٢/٤١٦(لسان امليزان : انظر   )٧( ُّ ّ وجهوده يف الس ازي َّ  ) .١/١٠٢(، أبو زرعة الر

 ) .٥/١٦٩(أطراف الغرائب واألفراد : انظر   )٨(



 

    
٤٣٤ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

هن« -:وأخرج حديثه احلاكم يف مستدركه  َّ  .)١( »ال يغلق الر

 -:اخلالصة: رابعاً 

َّار وجدنا له توثيقً عبد اهللا  ً بن عبد اجلب اح فقال اا رفيع َّ ا قول ابن »مأمون ثقةٌ « - :من ابن وض َّ ، وأم

َّان ُ « -:حب ُ َ» غربي ُّ تفر د أبو حاتم فقالفال يرض َّ ِّقة، وتشد مع كوهنا  ،»صدوقال بأس به، « -:د الث

ه ثقةٌ  اجح أنَّ َّ ُّ عىل مطلق التَّوثيق، فالر َّ تدل اوي، فليس له إال َّ َّات الر َّة مروي َّ ابن حجر نظر إىل قل  ، ولعل

 .، واهللا أعلم )٢( يف الكتب التِّسعة واحدةٌ  روايةٌ 

 

 

 

 

 

 

 

   

   
ً ابن ماجه  ، عن أيب هريرة )٢/٦٠(   )١( ، وأخرجه أيضا ً هن، )٢٤٤١(م برق) ٢/٨١٦(مرفوعا َّ هون، باب ال يغلق الـر ُّ ، كتاب الر

جاجة  ُّ ّ يف مصباح الز فه البوصريي َّ نه )٣/٧٤(وضع َّ ّ وحس ارقطني َّ ) ٣/٣٦(، قال ابن حجر يف التَّلخيص )٣/٣٢(، وأخرجه الد

َّان إرساله« -: ، وابن القط ّ ارقطني َّ ار، والد َّ ح أبو داود، والبز َّ ّ وعبد ... وصح ح ابن عبد الرب َّ ّ وصلهوصح  .» احلق

 ) .٥٥(: انظر   )٢(



 

    
٤٣٥ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

١٠٦ ( ّ ّ األصبهاين  (*)عبد اهللا بن عمران األسدي

 ً اويالتَّعريف : أوال َّ  - :بالر

، صـدوق، مـن كبـار  ّ ي َّ ، نزيـل الـر ّ ـد األصـبهاين َّ ، أبـو حمم ّ عبد اهللا بن عمـران بـن أيب عـيل األسـدي
 .  )١(ق. احلادية عرشة 

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .إحدى عرشة رواية 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .مخسة شيوخ 

 -:)٢(أبرز شيوخه

ــير )هـــ١٨٨ت(جريـر بــن عبــد احلميــد  َّ ــد بـن خــازم الرض َّ اح )هـــ١٩٤ت(، حمم َّ ، وكيــع بــن اجلــر
ّ )هـ١٩٦ت( ازي َّ ّ )هـ٢٠٠ت(، إسحاق بن سليامن الر ياليس  ) . هـ٢٠٣ت(، سليامن بن داود الطَّ

 - :)٣(أبرز تالمذته

 ّ ّ )هـ٢٥٦ت(البخاري ، أبـو )هــ٢٧٣ت(، ابن ماجه )هـ٢٦٧ت(، إسامعيل بن عبد اهللا األصبهاين
 ّ ازي َّ ّ )هـ٢٧٧ت(حاتم الر  ) .هـ٢٨٢ت(، عبيد بن احلسن الغزايل

 ً اوي: ثانيا َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

١ -  ّ ازي َّ  . )٤(»صدوق« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر
   

ــر ترمجتــه(*)    ــديل : انظ ِّقــات )٥/١٣٠(اجلــرح والتَّع ثني بأصــبهان )٨/٣٥٩(، الث ِّ ــد ، هتــذيب الكــامل )٢/١٦٠(، طبقــات املح

 ) .٥/٣٠٠(، هتذيب التَّهذيب )١٧/٢٢٢(، تاريخ اإلسالم )١٥/٣٧٩(

 ) .١/٥٨١( ، الكاشف)٣٥١١(برقم ) ٣١٦(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .١٥/٣٨٠(هتذيب الكامل )   ٢(

ابق  )   ٣( َّ  .املصدر الس

 ) . ١٥/٣٨٠(، هتذيب الكامل )٥/١٣٠(اجلرح والتَّعديل    )٤(



 

    
٤٣٦ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

َّان  - ٢ ُ « -:، وقال)١()ذكره يف ثقاته( -):هـ٣٥٤ت(ابن حب  . )٢(»غربي

اويدراسة أقوال : ثالثاً  َّ  -:النُّقاد يف الر

 . )٣(وهي املرتبة الثالثة من مراتب التَّعديل عند ابن أيب حاتم» صدوق« -:قال فيه أبو حاتم

 َّ ِّقه إال ان ومل يوث َّ ٌ  – ابن حب ُ « - :، وقال– وهو متساهل  .» غربي

ن عن حديث رواه عبد اهللا بن عمران عن حييى اب«أنَّه سأل أباه  - :)٤(ويف علل ابن أيب حاتم

يس عن عكرمة بن عامرة عن اهلرماس قا ِّ ّ : (لالرض ً  سمعت النَّبي ِّي هبام مجيع ٍ  ايلب ة َّ َّيك بحج  لب

 ٍ ٌ : فذكرته ألمحد بن حنبل فأنكره، قال أيب: ، قال أيب)وعمرة يف  أرى دخل لعبد اهللا بن عمران حديث

 ٍ  .» حديث

 ٌ َّ  وهذا له أثر اوي، وليس له يف الكتب التِّسعة إال َّ  . تسع روايات يف ضبط الر

 ً ّ عن ابن فضيل « - :)٥(اويف العلل أيض سألت أيب عن حديث رواه عبد اهللا بن عمران األصبهاين

َّاس يف قوله تعاىل  ّ عن ابن عب M  X عن األعمش عن أيب فزارة عن يزيد بن األصم   W
\   [  Z  YL)إنَّام هو ابن فضيل عن ليث عن أيب فزارة عن : قال أيب –وذكر األثر  - )٦

َّ عن ابن عباس  .» يزيد بن األصم

ة مواضع مٍ ران أبو نعيم يف مستخرجه عىل مسلوأخرج لعبد اهللا بن عم َّ  . )٧(يف عد

 ً ً ، وكذلك فهو خي)٨()صدوق(يوافق أبا حاتم يف لفظة  اوابن حجر غالب م غالب ِّ  اتار قول اإلمام املتقد

 . )٩( جيد غريهإن مل

   
)٨/٣٥٩(   )١. ( 

ِّقات املطبوع )٥/٣٠٠(، هتذيب التَّهذيب )١٥/٣٨٠(هتذيب الكامل    )٢( فظة يف الث َّ  .، ومل أجد هذه الل

 ) .٢/٣٧(اجلرح والتَّعديل    )٣(

 ) .١/٢٩٢: (انظر   )٤(

ابق    )٥( َّ  ) .٢/٨١(املصدر الس

لزلة    )٦( َّ  ) .٧( سورة الز

 ) .١٦٩، ٤/٩٢، ٤٠٩،  ٢٣٥، ٢/٦٧(  :انظر   )٧(

  ) .٩٨(: انظر   )٨(

 . )١١٠(: انظر)   ٩(



 

    
٤٣٧ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

َّان له  ّ لتوثيق ابن حب هبي َّ َّقه الذ  .ووث

 -:اخلالصة: رابعاً 

 ٌ َّ عبد اهللا بن عمران صدوق اجح أن َّ َّ الر ِّقه إال َّان، وقال فيه أبو حاتم، فلم يوث  -: ابن حب

 .، وهو كام قال »صدوق«

 

 

 

 

 

 

 

   



 

    
٤٣٨ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

١٠٧ ( ّ ّ املكي اري َّ  (*)عبد اهللا بن كثري الد

 ً اويالتَّعريف : أوال َّ  - :بالر

ة، صدوق،  َّ ئم َ َد القارئ، أحد األ ب ْ ع َ ، أبو م ّ ّ املكي اري َّ  .  )١(ع) .هـ١٢٠ت(عبد اهللا بن كثري الد
ّ بلغة أهل مكّ  اري َّ ، ألن الد ّ اري َّ ، مـأخوذ مـن قـوهلم)٢(ة العطَّاروقيل له الد ّ  -:، وقيـل للعطَّـار داري

ّ )٣(عطر دارين، ودارين من أعامل اهلند ح ذلك املز َّ ، وابن حجر، ورج ّ هبي َّ ّ والذ  . )٤(ي

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .سبع عرشة رواية 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .شيخان اثنان 

 -:)٥(أبرز شيوخه

َّاس  بري ريض اهللا عـنهام )ت هــ(درباس موىل ابن عب ُّ ، جماهـد بـن جـرب )هــ٧٣ت(، عبـد اهللا بـن الـز
َّاس ، عكرمة موىل ابن )هـ١٠٢ت( محن بن مطعم )هـ١٠٤ت(عب َّ  ) .هـ١٠٦ت(، عبد الر

 - :)٦(أبرز تالمذته

 ّ ــختياين َّ ــوب الس ُّ ّ )هــــ١٣١ت(أي ـــاد بــن ســـلمة )هـــ١٥٩ت(، احلســني بـــن واقــد املـــروزي ، محَّ
 ) .هـ١٩٨ت(، سفيان بن عيينة )هـ١٧٠ت(، جرير بن حازم )هـ١٦٧ت(
   

بقات الكربى : انظر ترمجته(*)    َّ جال،العلل ومعرفة ٥/٤٨٤الط ِّ اء الكبار ١٥/٤٦٨، هتذيب الكامل ١/٣٨١الر َّ ، )١/٨٦(، معرفة القر

 ) .٥/٣٢٢(، هتذيب التَّهذيب )٥/٣١٨(سري أعالم النُّبالء 

ٌ إمام« -:، وقال)١/٥٨٧(، الكاشف )٣٥٥٠(برقم ) ٣١٨(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١( ه َّ ٌ مفو  .» ثقة فصيح

 ) .٢/٤٤٣(األنساب )   ٢(

 ) .٥/٢٦٣(ذيب الكامل تذهيب هت)   ٣(

 ) .٥/٣٢٢(، هتذيب التَّهذيب )٥/٣١٨(، سري أعالم النُّبالء )١٥/٤٦٨(هتذيب الكامل )   ٤(

 ) .١٥/٤٦٩(هتذيب الكامل )   ٥(

ابق    )٦( َّ  .املصدر الس



 

    
٤٣٩ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

ٌ ثقةٌ « -:فيه) هـ٢٣٠ت(قال ابن سعد  - ١  . )١(»صاحلة ، وله أحاديث

 . )٢(ثقة« -:فيه) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني   - ٢

٣ -  ّ ّ بن املديني  . )٣(»ثقة« -:فيه) هـ٢٣٤ت(قال عيل

٤ -  ّ  . )٤(»ثقة« -:فيه) هـ٣٠٣ت(قال النَّسائي

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

دان  ِّ ، فمتشد ّ ، والنَّسائي ّ ة، ابن سعد، وابن معني، وابن املديني َّ ئم َ قه األ َّ ابن  –عبد اهللا بن كثري وث

 ّ ّ )٥(ابن سعد –ومعتدالن  ،معني، والنَّسائي ً عىل ت – )٦(، وابن املديني لغريهم أنزله  وثيقه، ومل أجد قوال

 .عن مرتبة التَّوثيق 

ّ وقد أخرج له اجلامعة، قال  هبي َّ  . )٧(»وهو قليل احلديث« -:الذ

اوي َّ  - :أقوال احلافظ ابن حجر يف الر

 . )٨(»صدوق« -:تقريب التَّهذيب - ١

َّقة« -:فتح الباري - ٢  . )٩(»ث

          ٌ ر ِّ  . والفتح متأخ

   
بقات الكربى    )١( َّ  ) .١٥/٤٦٩(، هتذيب الكامل )٥/٤٨٤(الط

 ) .٥/٣٢٢(هتذيب التَّهذيب    )٢(

 ) .٥/٣٢٢(، هتذيب التَّهذيب )١٥/٤٦٩(هتذيب الكامل    )٣(

ّ )٢١٠(، خالصة تذهيب هتذيب الكامل )٥/٣١٩(، سري أعالم النُّبالء )١٥/٤٦٩(هتذيب الكامل    )٤( كتور قاسم عيل ُّ ، ومل يذكره الد

ّ يف اجلرح والتَّعديل  محن النَّسائي َّ  . سعد يف كتابه منهج اإلمام أيب عبد الر

 ) . ١٨٥(ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتَّعديل : ظران   )٥(

 ) .٣/٣٥٢(فتح املغيث : انظر   )٦(

 ) . ٥/٣١٨(سري أعالم النُّبالء    )٧(

 ) .٣٥٥٠(برقم ) ٣٨١(   )٨(

)٤/٤٢٩(   )٩. ( 



 

    
٤٤٠ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

َّة حديثه ؟  د فيه قول ابن حجر لقل َّ  .فهل ترد

 -:اخلالصة: رابعاً 

َّ عبد اهللا بن كثري القارئ ثقةٌ  اجح أن َّ ، وابن حجـر الر ّ هبي َّ ة له، وهو قول احلافظني الذ َّ ئم َ ، لتوثيق األ

 .يف الفتح، واهللا أعلم 

 

 

 

 

 

 

   



 

    
٤٤١ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

١٠٨ ( ّ د بن عبد اهللا األموي َّ   (*)عبد اهللا بن حمم

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

، مـوالهم ّ ـد بـن عبـد اهللا األمـوي َّ ـ، أبـو علقمـة ال  عبد اهللا بن حمم َ وف َ ـر مر ِّ م ُ ، صـدوق، ع ّ ئـة سـنة، ي

 . )١(بخ د س) . هـ١٩٠ت(

َّان  . )٢(»هذا آخر مشاهري أتباع التَّابعني باملدينة« -:قال ابن حب

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .سبع روايات 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .ثالثة شيوخ 

 -:)٣(أبرز شيوخه

د بن املنكدر ، )هـ١١٦ت(نافع موىل ابن عمر  َّ يم ، )هـ١٣٠ت(حمم َ ـل ُ ، )هــ١٣٢ت(صـفوان بـن س

 ) .هـ١٥٦ت(، عبد احلكيم بن عبد اهللا بن أيب فروة )هـ١٤٤ت(إسحاق بن عبد اهللا بن أيب فروة 

 - :)٤(أبرز تالمذته

ــور  ــن منص ــعيد ب ـــ٢٢٧ت(س ّ )ه ــديني ــن امل ّ ب ــيل ـــ٢٣٤ت(، ع ــراهيم )ه ّ ، إب ــي ــذر احلزام ــن املن ب

 ) . هـ٢٤٠ت(بن سعيد، قتيبة )هـ٢٣٨ت(سحاق بن راهويه ، إ)هـ٢٣٦ت(
   

بقات الكـربى : انظر ترمجته(*)    َّ ِّقـات )٥/١٥٥(، اجلـرح والتَّعـديل )٥/٤٢٤(الط ، )١٤٢(مشـاهري علـامء األمصـار ، )٧/٦١(، الث

، هتذيب التَّهذيب )٨/١٧٤(، إكامل هتذيب الكامل )١٢/٤٩٣(، تاريخ اإلسالم )١٦/٦٣(، هتذيب الكامل )٢/٨٥٤(االستغناء 

َّطيفة )٦/١٠(  ) .٢/٨١(، التُّحفة الل

 ) .م د س(، ورمز له بـ )١/٥٩٤(، الكاشف )٣٥٨٧(برقم ) ٣٢١(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .١٤٢(مشاهري علامء األمصار )   ٢(

 ) .١٦/٦٣(هتذيب الكامل )   ٣(

ابق )   ٤( َّ  ) .١٦/٦٤(املصدر الس



 

    
٤٤٢ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

 . )١(»قليل احلديث ثقةٌ « -:فيه) هـ٢٣٠ت(قال ابن سعد  - ١

ةً )٢(»ثقة« -:فيه) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني  - ٢ َّ  . )٣(»ليس به بأس«  -:، وقال مر

٣ -  ّ ُ باملثقةٌ « -:فيه) هـ٢٣٤ت(قال ابن املديني ِّ رأيت  . )٤(»دينة أثبت منه، ما أعلم أين

 . )٥(»ليس به بأس« -:فيه) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل  - ٤

٥ -  ّ ازي َّ  . )٦(»ليس به بأس« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر

٦ -  ّ  . )٧(»ثقة« -:فيه) هـ٣٠٣ت(قال النَّسائي

َّان  - ٧  . )٨()ذكره يف ثقاته( -):هـ٣٥٤ت(ابن حب

اوي: ثالثا َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

َّقه ابن سعد، وابن معني  ، وث ّ د األموي َّ ٌ  –عبد اهللا بن حمم د ِّ ُ ،  – وهو متشد مل لفظة وعليها حت

َّ ابن معني قال)ليس به بأس( ٌ : إذا قلت« -:، حيث إن  . )٩(»ليس به بأس فهو ثقة

  ّ َّقه ورفع من شأنه ابن املديني ُ يف املدينة أثبت منه« - :وقال ،ووث ِّ رأيت وهو  –» ما أعلم أين

 ٌ ٌ له )١٠(معتدل  . –، وتلميذ

ده  ُّ ّ  مع تشد َّقه النَّسائي ان  ووث َّ ٌ  –، وابن حب  . -  وهو متساهل
   

بقات الكربى )   ١( َّ  ) .٥/٤٢٤(الط

ّ (تاريخ ابن معني )   ٢( وري ُّ ّ (، تاريخ ابـن معـني )٣٢١(، سؤاالت ابن اجلنيد )٣/١٨٧) (رواية الد ارمي َّ ، اجلـرح )١٥٣)  (روايـة الـد

 ) .١٦/٦٤(، هتذيب الكامل )٥/١٥٥(عديل  والتَّ 

 ) . ٦/١٠(، هتذيب التَّهذيب )١٦/٦٤(هتذيب الكامل )   ٣(

 ) .٦/١٠(، هتذيب التَّهذيب )٨/١٧٤(، إكامل هتذيب الكامل )٢/٨٥٤(االستغناء )   ٤(

م )   ٥( َّ  ) . ٢٤٦(بحر الد

 ) .١٦/٦٤(، هتذيب الكامل )٥/١٥٥(اجلرح والتَّعديل )   ٦(

)٧ (   ّ محن النَّسائي َّ  ).٦/١٠(، هتذيب التَّهذيب )١٦/٦٤(، هتذيب الكامل )٥/٢٠٤٢(منهج اإلمام أيب عبد الر

)٧/٦١)   (٨. ( 

 ) .١/١٣(، لسان امليزان )١٢٤(علوم احلديث )   ٩(

 ) .٣/٣٥٢(فتح املغيث : انظر)   ١٠(



 

    
٤٤٣ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

  ، ّ د األموي َّ د واملعتدل، يتَّجه القول بتوثيق عبد اهللا بن حمم ِّ ة ومنهم املتشد َّ ئم َ ع من األ ْ م َ وهبذا اجل

 ّ هبي َّ َ   ما أدري« - :بل قال الذ ِ ُّ له؟ مل ج البخاري ِّ ْ خير َ  . )١(»مل

ة اجلرح والتَّعديل، فقال أبو حاتم َّ  -:غري أنَّا نجد يف مقابل توثيق من سبق، قولني إلمامني من أئم

ٍ » ليس به بأس« ٌ وهي يف مرتبة صدوق د ُّ ه تشد َّ ً ، ولنا أن نحمل هذا منه عىل أن َّ قول أمحد أيض  - :ا، لكن

َّ إنزال أمحد، وأ» ليس به بأس« َّث يف شأنه، ولعل ي َ ِّقة فيها زيادة جتعلنا نرت يب حاتم له عن مرتبة الث

ة اآلخرين  َّ ئم َ مها عىل أقوال األ ِّ  .علم، جتعلنا نقد

 . )٣(، وليس له يف الكتب التِّسعة سوى سبع روايات)٢(»قليل احلديث« -:وقد وصفه ابن سعد بأنَّه

 ٌ ً حديث وقد أخرج له مسلم ٍ « -:متابعة ام امرأة ُّ ً  أي ِ « -:، وحديث)٤(»اأصابت بخور َّ اهللا يبعث إ ن

 ً  . )٥(وقرنه بغريه» من اليمن ارحي

 -:اخلالصة: رابعاً 

ا َّ َّ عبد اهللا بن عبد اهللا أبالر ٍ  اجح أن ّ يف مرتبة صدوق ة حديثه، ولقول أمحدعلقمة الفروي َّ  ،، لقل

 .وهي زيادة علم، واهللا أعلم  ،وأيب حاتم فيه

 

 

 

 

 

   

   
 ) .١٢/٤٩٣(تاريخ اإلسالم )   ١(

بقات الكربى )   ٢( َّ  .) ٥/٤٢٤(الط

اوي عىل توثيقه( مبحث : انظر)   ٣( َّ ة حديث الر َّ   .)٥٥ ()أثر قل

الة، باب خروج النِّساء إىل املساجد )   ٤( َّ  ) .٤٤٤(برقم ) ١/٣٢٨(كتاب الص

يح التي تكون قرب القيامة )   ٥( ِّ  ) .١١٧(برقم ) ١/١٠٩(كتاب اإليامن، باب يف الر



 

    
٤٤٤ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

محن بن ) ١٠٩ َّ د بن عبد الر َّ يقعبد اهللا بن حمم ِّ د ِّ  (*)أيب بكر الص

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

 ٌ يق، املعروف بابن أيب عتيق، صدوق ِّ د ِّ محن بن أيب بكر الص َّ د بن عبد الر َّ فيه مزاح،  عبد اهللا بن حمم

َّالثة، خ م س ق  .  )١(من الث

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .عرشون رواية 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .ثالثة شيوخ 

 -:)٢(أبرز شيوخه

، عامر بن سعد بن )هـ٧٣ت(، عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهام )هـ٥٧ت(عائشة ريض اهللا عنها 

 ) . هـ١٠٤ت(أيب وقاص 

 - :)٣(أبرز تالمذته

، رشيــك بــن عبــد اهللا بــن أيب نمــر )هـــ١٣٥ت(، خالــد بــن ســعد )هـــ١٢٦ت(عمــرو بــن دينــار  

د بن إسحاق )هـ١٤٠ت( َّ ّ )هـ١٥٠ت(، حمم  ) .هـ١٥٠ت(، يعقوب بن جماهد املدين

   
ِّقات )٥/١٨٤(التَّاريخ الكبري : انظر ترمجته(*)    ِّقات )٥/١٥٤(، اجلرح والتَّعديل )٢/٥٧(، معرفة الث  ، هتذيب الكامل)٥/٤١(، الث

َّطيفة، )٦/١٠(، هتذيب التَّهذيب )٨/١٧٧(، إكامل هتذيب الكامل )٧/١٣٩(، تاريخ اإلسالم )١٦/٦٥(  ) .٢/٨٢( التُّحفة الل

 ) .١/٥٩٤(، الكاشف )٣٥٨٨(برقم ) ٣٢١(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .١٦/٦٥(هتذيب الكامل )   ٢(

ابق  )   ٣( َّ  ) .١٦/٦٦(املصدر الس



 

    
٤٤٥ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

١ -  ّ  . )١(»ثقة« -:فيه) هـ٢٦١ت(قال العجيل

َّان  - ٢  . )٢()ذكره يف ثقاته( -) :هـ٣٥٤ت(ابن حب

 . )٣()ذكره يف ثقاته( -):هـ٦٣٦ت(ابن خلفون  - ٣

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

محن بن أيب  َّ د بن عبد الر َّ يق مل نجد له توثيقً عبد اهللا بن حمم ِّ د ِّ َّ  ابكر الص ان إال َّ ، وابن حب ّ  عند العجيل

 .وتبعهام ابن خلفون فذكره يف ثقاته  ،–ومها متساهالن  –

 ٌ ، ومسلم ّ ً  وقد أخرج له البخاري  .يف صحيحيهام متابعة

ّ حديث ِّ داء« - :البخاري وداء شفاء من كل َّ ة الس َّ  . )٤(»احلب

 ٌ ً « -:حديث ومسلم َّ يف عجوة العالية شفاء عام« -:، وحديث)٥(»إن  .)٦(»ال صالة بحرضة الطَّ

 ً ِّق وابن حجر غالب ً ا ال يوث مني، وكذل امن مل جيد له توثيق ِّ ً عند املتقد م متساهال ِّ  ك إن وجد هذا املتقد

ً فال ي ً أخذ بتوثيقه غالب ع ُّ ً وتتب ً  اا، وهذا استقراء  .)٧(بني هتذيب التَّهذيب وتقريبه ومقارنة

 -:اخلالصة: رابعاً 

ً عبد اهللا َّ  ا بن أيب عتيق مل نجد له توثيق ، ومسلتساهلني، وإخراج  من املإال ّ ، له متابعة مٍ البخاري

 ٌ ه صدوق اجح أنَّ َّ  .، واهللا أعلم فالر

 

   
ِّقات )   ١(  ) .١٦/٦٦(، هتذيب الكامل ) ٢/٥٧(معرفة الث

)٥/٤١)   (٢. ( 

 ) . ٨/١٧٧(إكامل هتذيب الكامل )   ٣(

وداء )   ٤( َّ ِّب، باب احلبة الس  ).٥٣٦٣(برقم ) ٥/٢١٥٣(كتاب الط

 ) .٢٠٤٨(برقم ) ٣/١٦١٩(اب فضل متر املدينة كتاب األرشبة، ب)   ٥(

عام )   ٦( َّ الة بحرضة الط َّ الة، باب كراهية الص َّ  ) .٥٦٠(برقم ) ١/٣٩٣(كتاب املساجد ومواضع الص

 ) .١١٠(: نظرا)   ٧(



 

    
٤٤٦ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

١١٠ ( ّ د الياممي َّ  (*)عبد اهللا بن حمم

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

، ويقال اسم أبيه عمر،  ّ ومي ُّ ، نزيل بغداد، املعروف بابن الر ّ د الياممي َّ ) هـ٢٣٦ت(عبد اهللا بن حمم

 .  )١(م

 -:التِّسعةعدد رواياته يف الكتب 

 .مخس روايات 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .شيخان اثنان 

 -:)٢(أبرز شيوخه

 َّ ّ عبدة بن سـليامن الكـال ـير )هــ١٨٧ت(يب َّ ـد بـن خـازم الرض َّ ، سـفيان بـن عيينـة )هــ١٩٤ت(، حمم

ّ )هـ٢٠١ت(، محَّاد بن أسامة )هـ١٩٨ت(  ) .هـ٢٠٦ت(، عمر بن يونس الياممي

 - :)٣(أبرز تالمذته

ّ بن خملد )هـ٢٦١ت(سلم م ّ )هـ٢٧٦ت(، بقي ازي َّ ، أمحـد بـن احلسـن )هــ٢٧٧ت(، أبو حاتم الـر

 ّ ويف ُّ ّ )هـ٣٠٦ت(الص  ) .هـ٣٠٧ت(، أبو يعىل املوصيل
   

ِّقـات )٢/٢٦(، تـاريخ املوصـل )٥/٢٠٨(اجلـرح والتَّعـديل : انظر ترمجته(*)    ، املعجـم )١٠/٧١(، تــاريخ بغــداد )٨/٣٥٤(، الث

، هتـذيب التَّهـذيب )٨/١٨٩(، إكامل هتذيب الكـامل )٤/١٨٢(، ميزان االعتدال )١٦/١٠٥(، هتذيب الكامل )١٥٧(املشتمل 

)٦/١٩. ( 

 ) .١/٥٩٦(، الكاشف )٣٦٠٣(برقم ) ٣٢٢(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .١٦/١٠٥(هتذيب الكامل )   ٢(

ابق )   ٣( َّ  .املصدر الس



 

    
٤٤٧ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

ٍ « -:فيه) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني  - ١ د َّ ّ  مثل ابن حمم ُسأل عنه، إنَّه مريض  . )١(»ال ي

٢ -  ّ ازي َّ  . )٢(«صدوق« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر

 . )٣(ثقة« -:فيه) هـ٣٤٩ت(قال ابن قانع  - ٣

َّان  - ٤  . )٤()ذكره يف ثقاته( -):هـ٣٥٤ت(ابن حب

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

َّقه ابن معني توثيقً  ً  اوث ُسأل عنه« -:قالف ارفيع ً »ال ي ٌّ « -:ا، وقال أيض ده »إنَّه مريض ُّ  .، هذا مع تشد

فظة   َّ ّ هذه الل خاوي َّ  . )٥(يف املرتبة األوىل من مراتب التَّعديل )ال يسأل عنه(وقد جعل الس

 ّ ليامين ّ بيدة الس َ ه ثقةٌ «  - :وقال ابن معني يف ع َّ ن ِ ُ  إ  . )٦(»سأل عن مثلهال ي

 ّ ٌ »صدوق« - :وقال أبو حاتم يف عبد اهللا الياممي د ُّ  . ، وهذا تشد

َّقه اب  ان ووث َّ  .ن قانع، وابن حب

 ٌ واهد، وبعضها مقرونةٌ  وقد أخرج له مسلم َّ ة أحاديث يف املتابعات والش َّ  . )٧(عد

 َّ ُّ بن خملد وهو ال يروي إال ٍ وقد روى عنه بقي     . )٨(عنده  عن ثقة
 ) . ٦/١٩(، هتذيب التَّهذيب )١٦/١٠٥(، هتذيب الكامل )١٠/٧١(تاريخ بغداد )   ١(

 ).٦/١٩(، هتذيب التَّهذيب )١٦/١٠٥(، هتذيب الكامل )١٠/٧١(، تاريخ بغداد ) ٢/٢٦(تاريخ املوصل )   ٢(

 ) .٦/١٩(، هتذيب التَّهذيب )٨/١٨٩(إكامل هتذيب الكامل )   ٣(

)٨/٣٥٤)   (٤. ( 

 ) .١/٣٦٢(املغيث  فتح)   ٥(

 ) .٤/٣١٧،  ٣/٢٦١(، وانظر )٧/٧٨(هتذيب التَّهذيب )   ٦(

ال يزالون يسألونك يا أبا هريرة، حتَّى يقولوا «  -:، حديث)١٣٥(برقم ) ١/١٢١(كتاب اإليامن، باب الوسوسة من اإليامن : انظر)   ٧(

 .احلديث » .. هذا اهللا، فمن خلق اهللا

هر             َّ يام، باب النَّهي عن صوم الد ِّ قال  ، حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن رسول اهللا )١١٥٩(برقم ) ٢/٨١٣(كتاب الص

َّ ليلة« -:له هر وتقرأ القرآن كل َّ ُخرب أنَّك تصوم الد  .احلديث » ..أمل أ

             ً ، إذا أمرتكم بيشء من « - :، حديث)٢٣٦٢(برقم ) ٤/١٨٣٥(كتاب الفضائل ، باب وجوب امتثال ما قاله رشعا ٌ َّام أنا برش إن

 .احلديث » .. دينكم فخذوا به

 ) .١/١٩(هتذيب التَّهذيب    )٨(



 

    
٤٤٨ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

ح أنَّه ثقةٌ   ِّ ّ ختم ترمجته بقول ابن معني فيه، فهو يرج  . )١(واخلطيب البغدادي

ّ قول هبي َّ ح الذ َّ َّان ورج ً  -، واختار ابن حجر ابن معني، وابن حب  )٢(قول أيب حاتم -اكام هو غالب

َّة حديثه  . )٣(ولقل

 - :اخلالصة: رابعاً 

ّ ثقةٌ  د الياممي َّ َّ عبد اهللا بن حمم اجح أن َّ د فيه أبو حاتم فقالالر َّ  -:، لتوثيق ابن معني له، وتشد

 .، واهللا أعلم »صدوق«

 

 

 

 

 

 

   

   
اظ : ، وانظر)١٠/٧١(تاريخ بغداد    )١( َّ  ) .١٨/٢٧٨(، سري أعالم النُّبالء )٣/١١٣٩(تذكرة احلف

  ) .٩٨(: انظر)   ٢(

 ) .٥٥(: انظر)   ٣(



 

    
٤٤٩ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

ّ  عبد اهللا بن نافع) ١١١ بريي ُّ  (*)بن ثابت الز

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

، صدوق، مـن كبـار العـارشة  ّ ، أبو بكر املدين ّ بريي ُّ بري الز ُّ عبد اهللا بن نافع بن ثابت بن عبد اهللا بن الز

 . )١(، س ق) ت بضع عرشة ومائتني هـ(

 ّ ح املز َّ ، وابن حجر وفاته سنة ورج ّ  . )٢()هـ٢١٦(ي
بري بن  ُّ اروقال الز كان املنظور إليه من قـريش باملدينـة يف هديـه وفقهـه وعفافـه، وكـان يرسـد « -:بكَّ

وم َّ  . )٣(»الص

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .روايتان اثنتان 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 ٌ ٌ  شيخ  .فقط  واحد

 -:)٤(أبرز شيوخه

ــد بــن عجــالن  َّ بــن أيب حــازم عزيــز عبــد ال، )هـــ١٧٩ت(لــك بــن أنــس ، ما)هـــ١٤٨ت(حمم
ّ األكرب )هـ١٨٤ت( بريي ُّ بري، عبد اهللا بن نافع الز ُّ د بن حييى بن عروة بن الز َّ  .، عبد اهللا بن حمم

 - :)٥(أبرز تالمذته

ل  َّ ّ )هــ٢٤٤ت(، احلسني بن حريـث )هـ٢٤٣ت(هارون بن عبد اهللا احلام هيل ُّ ـد بـن حييـى الـذ َّ ، حمم
َّا)هـ٢٦٢ت(، يعقوب بن شيبة )هـ٢٥٨ت( ّ ، عب وري ُّ د الد َّ  ) . هـ٢٧١ت(س بن حمم
   

ِّقات )٥/٢١٣(التَّاريخ الكبري : ترمجتهانظر (*)    ِّقات )٥/١٨٤(، اجلرح والتَّعديل )٢/٦٣(، معرفة الث ، هتذيب الكامل )٨/٣٤٧(، الث

َّطيفة )٦/٤٦(، هتذيب التَّهذيب )٤/٢١٤(، ميزان االعتدال )١٦/٢٠٣(  ) .٢/٩٨(، التُّحفـة الل

 .» هـ٢١٦ثقة زاهد عابد، تويف « -:، وقال)١/٦٠٢(، الكاشف )٣٦٥٧(برقم ) ٣٢٦(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .٦/٤٦(، هتذيب التَّهذيب )١٦/٢٠٤(هتذيب الكامل )   ٢(

ابق )   ٣( َّ  .املصدر الس

ابق )   ٤( َّ  .املصدر الس

ابق    )٥( َّ  .املصدر الس



 

    
٤٥٠ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

ٌ « -:فيه) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني  - ١  . )١(»ليس به بأس صدوق

٢ -  ّ  . )٢(»أحاديثه معروفة« -:فيه) هـ٢٥٦ت(قال البخاري

٣ -  ّ  . )٣(»ثقة« -:فيه) هـ٢٦١ت(قال العجيل

٤ -  ّ ازي َّ  . )٤(»سمع من مالك أحاديث معروفة« -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر

ار  - ٥ َّ  . )٥( »ثقة« -:فيه) هـ٢٩٢ت(قال أبو بكر البز

َّان  - ٦  . )٦()ذكره يف ثقاته( -) :هـ٣٥٤ت(ابن حب

 . )٧(»ثقة« -:فيه) هـ٤٠٥ت(قال أبو عبد اهللا احلاكم  - ٧

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

ٌ « -:قال ابن معني َّ »ليس به بأس صدوق كتور أمحد معبد، يرى بأن ُّ َّ الد ، وقد سبق القول بأن

 ٍ جدت  التَّكرير ملا دون مرتبة ثقة ُ اوي إىل املرتبة األعىل إن و َّ من مراتب التَّعديل أنَّه يرفع مرتبة الر

 . )٨(قرائن

ّ قال فيه َّ البخاري ُّ عىل ضبطه، وتبعه »أحاديثه معروفة« -:وهنا نجد أن أبو حاتم يف ، وهذا يدل

َّ قول ابن معني هذا ليس يف منـزلة قوله ها بام سمعه من مالك، وال شك أن َّ  .» ثقة« - :ذلك وخص

 َّ ار، وابن حب َّ ، والبز ّ ه العجيل ِّ ِّقة يف حق َّقه توثيقً وقد أطلق وصف الث ً ان، واحلاكم، ومن وث  اا مطلق

 .أكثرهم متساهلون 

   
 ) .١٦/٢٠٤(، هتذيب الكامل )٥/١٨٤(اجلرح والتَّعديل    )١(

 ) .١٦/٢٠٤(، هتذيب الكامل )٥/٢١٣(التَّاريخ الكبري    )٢(

ِّقات    )٣(  ) .٦/٤٦(، هتذيب التَّهذيب )٢/٦٣(معرفة الث

 ) .١٦/٢٠٤(، هتذيب الكامل )٥/١٨٤(اجلرح والتَّعديل    )٤(

 ) .٦/٤٦(هتذيب التَّهذيب    )٥(

)٨/٣٤٧(   )٦. ( 

 ) .١/٢٨٦(املستدرك    )٧(

 . وما بعدها ) ٢١٧(ألفاظ وعبارات اجلرح والتَّعديل : انظر   )٨(



 

    
٤٥١ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

 ً ِّق من مل جيد له توابن حجر غالب دين أو املعتدلني  اا مطلقً وثيقً ا ال يوث ِّ ً من املتشد مني سواء ِّ من املتقد

 ُّ ً وتتب ً دون املتساهلني، وهذا استقراء اوي من  اع َّ ألقوال اجلرح والتَّعديل التي ذكرها ابن حجر يف الر

 .خالل هتذيبه مع اختياره وترجيحه يف تقريبه 

اوي َّ ّ يف الر هبي َّ  - :أقوال احلافظ الذ

 . )١(»ثقة« -:الكاشف - ١

 . )٢(»صدوق« -:ميزان االعتدال - ٢

    ٌ ر ِّ  . وامليزان متأخ

 -:اخلالصة: رابعاً 

 َّ ه إال ِّ ِّقة يف حق َّ عبد اهللا  املتساهلون، ورواياته قليلةٌ مل نجد من أطلق الث ، وقد اتَّفق احلافظان عىل أن

ٌ ا اجح، واهللا أعلم بن نافع صدوق َّ  .، وهو الر

 

 

 

 

   

   
)١/٦٠٢(   )١. ( 

)٤/٢١٤(   )٢. ( 



 

    
٤٥٢ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

ّ عبد اهللا بن يزيد ) ١١٢  (*)املدين

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

ث  ِ َع ُنْب ، موىل امل ّ ٍ  –عبد اهللا بن يزيد املدين ٍ  بنون دة َّ ثة  موح َّ َّالثة -وآخره مثل د س . ، صدوق، من الث

 .  )١(ق

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .روايتان اثنتان 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 ٌ ٌ  شيخ  .فقط  واحد

 -:)٢(أبرز شيوخه

 ّ ــي ــد اجلهن ــن خال ــد ب ـــ٧٨أو٦٨ت( زي ــوف )ه ــن ع محن ب َّ ــر ــد ال ــن عب ــراهيم ب ــن إب ــالح ب ، ص

 .، يزيد موىل املنبعث )هـ١٢٧ت(

  - :)٣(أبرز تالمذته

محن  َّ ــر ــد ال ــن أيب عب ــة ب ـــ١٣٦ت(ربيع ــامء )ه ــن أس ــة ب ـــ١٧٣ت(، جويري ــالل )ه ــن ب ــليامن ب ، س

َّاد بن إسحاق ، عبد اهللا بن عبد العزيز)هـ١٧٧ت( ّ  ، عب يثي َّ  .الل

   
ِّقات )٥/٢٠٠(، اجلرح والتَّعديل )٥/٢٢٨(التَّاريخ الكبري : انظر ترمجته(*)    ّ )٧/٥٨(، الث ، هتذيب الكـامل )٤٠(، سؤاالت الربقاين

َّطيفة )٦/٧٤(التَّهذيب ، هتذيب )٤/٢٢٩(، ميزان االعتدال )١٦/٣١٤(  ) .٢/١٠٢(، التُّحفة الل

 ) .١/٦٠٩(، الكاشف ) ٣٧١١(برقم ) ٣٢٩(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .١٦/٣١٤(هتذيب الكامل )   ٢(

ابق )   ٣( َّ  .املصدر الس



 

    
٤٥٣ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

َّان  - ١  . )١()ذكره يف ثقاته( -):هـ٣٥٤ت(ابن حب

٢ -  ّ ارقطني َّ ُ « -:فيه) هـ٣٨٥ت(قال الد  . )٢(»عترب بهي

٣ -  ّ خاوي َّ  . )٣(»صالح احلديث« -:فيه) هـ٩٠٢ت(قال الس

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

َّقه ابن حبان  ٌ  –وث  . – )٤(وهو متساهل

 ّ ارقطني َّ ُ « - :وقال الد ل مراتب اجلرح، ال » عترب بهي َّ ه أدنى مراتب التَّعديل وقد يكون يف أو أي أنَّ

ُّ بحديثه ُ  ،حيتج  .عترب بهوإنَّام ي

ابعة من مراتب التَّعديل فقال َّ ّ يف املرتبة الر خاوي َّ  .» صالح احلديث« -:وجعله الس

ُ ومن هذه  ه ثقةٌ حاله ال ي ِّ  . قال يف حق

اوي َّ ّ يف الر هبي َّ  - :أقوال احلافظ الذ

 . )٥(»ثقة« -:الكاشف - ١

 . )٦(»صدوق« -:املغني - ٢

 . )٧(»صالح احلديث« -:تاريخ اإلسالم - ٣

 . )٨(»صدوق« -:ميزان االعتدال - ٤

 ٌ ر ِّ  . وامليزان متأخ

   
)٧/٥٨)   (١. ( 

)٢   ( ّ  ) . ٤/٢٣٠(، ميزان االعتدال )٤٠( سؤاالت الربقاين

)٣(    َّ  ) .٢/١٠٢(طيفة التُّحفة الل

 ) .٢/٧٢٦(النُّكت : انظر   )٤(

)١/٦٠٩(   )٥. ( 

)١/٣٦٣(   )٦. ( 

)٨/١٦٠(   )٧. ( 

)٤/٢٢٩(   )٨. ( 



 

    
٤٥٤ 
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َّاس ريض اهللا عنهام َّ « -:وأخرج حديثه أبو عوانة يف مستخرجه عىل مسلم عن ابن عب      أن

اهد رسول اهللا  َّ  . )١(»قىض باليمني عىل الش

 -:اخلالصة: رابعاً 

 ٌ َّ عبد اهللا بن يزيد صدوق اجح أن َّ ، وابن حجر، واهللا أعلم الر ّ هبي َّ  .، وهو قول احلافظني الذ

 

 

 

 

 

 

   

   
ّ يف الكبري )٤/٥٨)   (١( رباين َّ ٌ جمهول، وانظر)٧/١٦٦(، وبنفس إسناده أخرجه الط  ) .٩/١٩٢(نيل األوطار : ، وفيه رجل



 

    
٤٥٥ 
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ّ عبد ) ١١٣ ا الواسطي َّ  (*)احلميد بن بيان بن زكري

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

، صدوق،  ّ ري كَّ ُّ ، أبو احلسن الس ّ ا الواسطي َّ ان بن زكري َ ي َ  .  )١(م د ق) . هـ٢٤٤ت(عبد احلميد بن ب

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .أربع عرشة رواية 

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .ثالثة شيوخ 

 -:)٢(أبرز شيوخه

ان  َّ ّ )هــ١٨٣ت(، هشـيم بـن بشـري )هــ١٨٢ت(خالد بن عبد اهللا الطح ـد بـن يزيـد الواسـطي َّ ، حمم

 )  .هـ٢٠٦ت(، يزيد بن هارون )هـ١٩٥ت(، إسحاق بن يوسف األزرق )هـ١٨٨ت(

 - :)٣(أبرز تالمذته

ّ )هــــ٢٦١ت(مســـلم  ازي َّ ، أبـــو داود )هــــ٢٧٣ت(، ابـــن ماجـــه )هــــ٢٦٤ت(، أبـــو زرعـــة الـــر

ّ )هـ٢٧٥ت( د بن جرير الطَّربي َّ  ) .هـ٣١٠ت(، حمم

اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

 .  )٤(»ثقة« -:فيه) هـ٣٥٣ت(قال مسلمة بن قاسم  - ١
   

ِّقات )٦/٩(اجلرح والتَّعديل : انظر ترمجته(*)    ، هتذيب التَّهذيب )١٦/٤١٣(، هتذيب الكامل )١٦٥(، املعجم املشتمل )٨/٤٠١(، الث

)٦/١٠٠. ( 

 ) .١/٦١٤(، الكاشف )٣٧٥٤(برقم ) ٣٣٣(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .١٦/٤١٣(هتذيب الكامل )   ٢(

ابق )   ٣( َّ  ) .١٦/٤١٤(املصدر الس

 ) . ٦/١٠٠(هتذيب التَّهذيب    )٤(



 

    
٤٥٦ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

َّان  - ٢  . )١()ذكره يف ثقاته( -):هـ٣٥٤ت(ابن حب

٣ -  ّ اين َّ ّ الغس  . )٢(»ثقة« -:فيه) هـ٤٩٨ت(قال أبو عيل

٤ -  ّ ٌ « -:عقب حديث له) هـ٨٤٠ت(قال البوصريي  . )٣(»، رجاله ثقاتإسناده صحيح

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

ّ سعد إىل املتساهلني يف التَّوثيق كتور قاسم عيل ُّ َّقه مسلمة بن قاسم ، ونسبه الد َّان )٤(وث  –، وابن حب

 ٌ ً  )٥(وهو متساهل  . – اأيض

ً و ّ أيض اين َّ ّ الغس َّقه أبو عيل ّ  ،اوث رين البوصريي ِّ َّقه من املتأخ  .ووث

 ٌ ة مواضع وأخرج له مسلم َّ  . )٦(يف املتابعات يف عد

ان  َّ َّ أقدم األقوال يف توثيقه قول مسلمة وابن حب  . -ومها متساهالن –وعبد احلميد بن بيان نجد أن

 ّ مني ِّ َّ به مسلم ألكسبه التَّوثيق الض  . )٧(ولو احتج

، ّ ازي َّ َّ  وروى عنه أبو زرعة الر ٍ وأبو داود ومها ال يرويان إال  . )٨(عندمها  عن ثقة

 َ ح لعبد احلميد إسناد َّ ٍ  وابن حجر صح ٌ )٩(يف التَّلخيص حديث ٌّ  ، وهذا توثيق ، والتَّقريب ضمني

 ٌ ر ِّ  . متأخ

ُ سابقً  ً وكام ذكرت ِّق من مل جيد له توثيقً ا فابن حجر غالب ً عند املت اا ال يوث مني، وهذا استقراء ِّ قد

   
)٨/٤٠١(    )١.( 

 ) .٢/٢١٤(تسمية شيوخ أيب داود    )٢(

جاجة    )٣( ُّ  ) .٤/٤٣(مصباح الز

ّ يف اجلرح والتَّعديل    )٤( محن النَّسائي َّ  ) .١٦٣، ١/٩٨(منهج اإلمام أيب عبد الر

 ) .٢/٧٢٦(النُّكت : انظر   )٥(

مس« -:، حديث)١٥٩(برقم ) ١/١٣٩(كتاب اإليامن، باب بدء الوحي    )٦( َّ  .احلديث » ..أتدرون أين تذهب الش

الة ، باب فضل األذان          َّ يطان« -:، حديث)٣٨٩(برقم ) ١/٢٩١(كتاب الص َّ ِّن أدبر الش َّن املؤذ  .احلديث » ..إذا أذ

الة ، باب استحب         َّ الة كتاب املساجد ومواضع الص َّ كر بعد الص ِّ ِّ « - :، حديث)٥٩٧(برقم ) ١/٤١٨(اب الذ َّح هللا يف دبر كل من سب

ً وثالثني  .احلديث » ..صالة ثالثا

 ) .١١٩(ضوابط اجلرح والتَّعديل : انظر   )٧(

نَّة ) ٢/٤١٦(، لسـان امليزان )٢/٢٩٧(هتذيب التَّهذيب : انظر   )٨( ُّ ّ وجهوده يف الس ازي َّ  ) .١/١٠٢(، أبو زرعـة الر

)٢/٣٠(   )٩. ( 



 

    
٤٥٧ 
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 ً ُّع  .من خالل هتذيب التَّهذيب، واختيار ابن حجر يف تقريبه  اوتتب

 -:اخلالصة: رابعاً 

دين امل نجد توثيقً  ِّ ٌ  ،لعبد احلميد بن بيان من املعتدلني أو املتشد ٌ  فالقول بأنَّه صدوق ه ِ ، واهللا متَّج

 .أعلم 

 

 

 

 

 

 

   



 

    
٤٥٨ 
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١١٤ ( ّ ّ املدائني ّ العبدي محن بن األصم َّ  (*)عبد الر

 ً اويالتَّعريف : أوال َّ  -:بالر

اج،  َّ ، مؤذِّن احلج ّ ّ املدائني ، واسمه عبد اهللا، ويقال عمرو، أبو بكر العبدي ّ محن بن األصم َّ عبد الر

َّالثة   .  )١(م س. صدوق، من الث

ّ « -:قال ابن سريين محن األصم َّ ل من جعل أصبعه يف أذنيه يف األذان عبد الر َّ  . )٢()أو

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 .عرشة رواية  أربع

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .شيخان اثنان 

 -:)٣(أبرز شيوخه

 )  .هـ٩٣ت( ، أنس بن مالك )هـ٥٧ت( أبو هريرة 

 - :)٤(أبرز تالمذته

   ّ ـــد بــن ســـريين)ت هـــ(خلــف بـــن مهــران البرصـــي َّ ، ليـــث بــن أيب ســـليم )هـــ١١٠ت(، حمم

ّ )هـ١٤٨ت( َّوري ّ )هـ١٦١ت(، سفيان الث اح بن عبد اهللا اليشكري َّ  ) .هـ١٧٦ت(، الوض

   
ِّقات )٥/٣٠٤(، اجلرح والتَّعديل )٣/١٨٩(، املعرفة والتَّاريخ )٥/٢٥٩(التَّاريخ الكبري : انظر ترمجته(*)    ، تاريخ بغداد )٥/٩٠(، الث

َّطيفة )٦/١٢٨(، هتذيب التَّهذيب )١٦/٥٣٣(، هتذيب الكامل )١٠/٢٠٥(  ) .٢/١١٨(، التُّحفة الل

 ) .١/٦٢١(، الكاشف )٣٨٠٤(برقم ) ٣٣٦(لتَّهذيب تقريب ا: انظر)   ١(

 ) .٥/٢٥٩(التَّاريخ الكبري )   ٢(

 ) .١٦/٥٣٤(هتذيب الكامل )   ٣(

ابق )   ٤( َّ  .املصدر الس



 

    
٤٥٩ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

اوي: ثانياً   َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

لني  ) أ ِّ  -:أقوال املعد

١ -  ّ َّوري  . )٢(»ثقة« -:فيه )١()هـ١٦١ت(قال سفيان الث

 . )٤(»يرى القدر« -:، وقال)٣(»ثقة« -:فيه) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني  - ٢

٣ -  ّ ازي َّ ٌ « -:فيه) هـ٢٧٧ت(قال أبو حاتم الر  . )٥(»ما بحديثه بأس ،صدوق

َّان  - ٤  . )٦()ذكره يف ثقاته( -) :هـ٣٥٤ت(ابن حب

٥ -  ّ ارقطني َّ  . )٧(»ثقة« -:فيه) هـ٣٨٥ت(قال الد

ِّفني  ) ب  -:أقوال املضع

ان قال  - ١  . )٨(»كان يرى القدر« -:فيه) هـ١٩٨ت(حييى بن سعيد القطَّ

٢ -  ّ عفاء( - ):هـ٣٢٢ت(العقييل ُّ  . )٩()ذكره يف الض

 ً اوي: ثالثا َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

 ّ َّوري َّقه تلميذه سفيان الث ٌ  –وث ٌ  –، وحييى بن معني -  )١٠(وهو معتدل د ِّ  – )١١(وهو متشد

 ُّ ارقطني َّ َّان يف ثقاته ، وذكره ابوالد  .ن حب
   

ة، )   ١( َّ ، ثقة حافظ فقيه عابد إمام حج ّ َّوري الكويف  .أبو عبد اهللا، سفيان بن سعيد بن مرسوق الث

اظ )٩/١٥١( غدادتاريخ ب: انظر ترمجته           َّ  ).٢٤٤٥(برقم ) ٢٤٤(، تقريب التَّهذيب )١/٢٠٣(، تذكرة احلف

 ) .١٦/٥٣٤(، هتذيب الكامل )١٠/٢٠٥(، تاريخ بغداد )٣/١٨٩(املعرفة والتَّاريخ )   ٢(

 ) .١٦/٥٣٤(، هتذيب الكامل )١٠/٢٠٥(، تاريخ بغداد ) ٥/٣٠٤(اجلرح والتَّعديل )   ٣(

 ) .١٦/٥٣٤(، هتذيب الكامل )١٠/٢٠٥(تاريخ بغداد )   ٤(

 ) .١٦/٥٣٤(، هتذيب الكامل )٥/٣٠٤(اجلرح والتَّعديل )   ٥(

)٥/٩٠)   (٦. ( 

)٧   ( ّ  ) . ٤٤( سؤاالت الربقاين

 ) .١٦/٥٣٤(، هتذيب الكامل )١٠/٢٠٥(تاريخ بغداد )   ٨(

)٣/٤)   (٩. ( 

 ) .١/٤٨٢(النُّكت : انظر)   ١٠(

 ) .١/٤٨٢(، النُّكت )١٧٢(، ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتَّعديل )٢٤/٣٤٩(جممـوع الفتاوى : انظـر)   ١١(



 

    
٤٦٠ 
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د فيه أبو حاتم َّ ٌ « -:وقال )١(وتشد  .» ما بحديثه بأس صدوق

ان، وابن معني  ٌ »كان يرى القدر« -:وقال حييى القطَّ ّ يف ضعفائه، وهذا تضعيف  ، لذا ذكره العقييل

 .له من جهة عدالته ال ضبطه 

 ٌ ّ أخرج له مسلم محن األصم َّ ً  احديثً  وعبد الر بعث رسول « -:قال ، عن أنس بن مالك اواحد

َّة سندس اهللا   . )٢(»إىل عمر بجب

ٌ )٣(وأخرجه أبو عوانة يف مستخرجه عىل مسلمٍ  اوي ، وهذا توثيق َّ  . )٤(منه للر

ّ يف تا محن األصم َّ ّ ترمجة عبد الر ، فاخلطيب لهابن معني توثيق رخيه بوختم اخلطيب البغدادي

ح توثيقه ِّ ً  يرج  . )٥(كام سبق اأيض

 -:اخلالصة: رابعاً 

ٌ  –توثيق سفيان الثَّوري، وابن معني   د ِّ د أيب حاتم ،– وهو متشد ُّ ارقطني جتعلنا نحكم بتشد َّ  ،والد

ّ ثقةٌ  محن األصم َّ َّ عبد الر اجح أن َّ ، وابن حجر بدعته هذه  فالر ّ هبي َّ  .  كان يرى القدر، ومل يذكر الذ

 

 

 

 
   

   
ّم عىل سنن أيب داود )١٣/٨١(، سري أعالم النُّبالء )٢٤/٣٤٩(جمموع الفتاوى : انظر)   ١( اري )١/٣٢٣(، حاشية ابن القي َّ ، هدي الس

)٤٦١. ( 

ينة، باب حتريم استعامل إناء )   ٢( ِّ باس والز ِّ ة كتاب الل َّ هب والفض َّ  ) .٢٠٧٢(برقم ) ٣/١٦٤٥(الذ

)١/٤٠٤)   (٣. ( 

 ) .١/٣٢١(النُّكت : انظر)   ٤(

اظ : ، وانظر)١٠/٢٠٥(تاريخ بغداد )   ٥( َّ  ) .١٨/٢٧٨(، سري أعالم النُّبالء )٣/١١٣٩(تذكرة احلف



 

    
٤٦١ 
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محن بن املغرية بن عبد ) ١١٥ َّ ّ عبد الر امي َ ز ِ محن احل َّ  (*)الر

 ً اوي: أوال َّ  -:التَّعريف بالر

 ّ زامي ِ ّ احل زام األسدي ِ كيم بن ح َ محن بن عبد اهللا بن خالد بن ح َّ محن بن املغرية بن عبد الر َّ عبد الر

اي – َّ ، أبو القاسم، صدوق، من العارشة  - بالز ّ  .  )١(خ د. املدين

 -:عدد رواياته يف الكتب التِّسعة

 . روايتان اثنتان

 -:عدد شيوخه يف الكتب التِّسعة

 .شيخان اثنان 

 -:)٢(أبرز شيوخه

نــاد  ِّ محن بــن أيب الز َّ ّ ، مالــك بــن أنــس )هـــ١٧٤ت(عبــد الــر ــاش األنصــاري َّ محن بــن عي َّ ، عبــد الــر

ّ )هـ١٧٩ت( راوردي َّ د الد َّ ّ )هـ١٨٦ت(، عبد العزيز بن حمم محن احلزامي َّ  .، املغرية بن عبد الر

 - :)٣(أبرز تالمذته

 ّ هري ُّ د الز َّ ّ )هـ٢١٣ت(يعقوب بن حمم بريي ُّ ، إبراهيم بـن املنـذر )هـ٢٣٠ت(، إبراهيم بن محزة الز

 ّ ّ )هـ٢٣٦ت(احلزامي بريي ُّ ار الز بري بن بكَّ ُّ ّ )هـ٢٥٦ت(، الز محن بن عبد امللك احلزامي َّ  .، عبد الر

   
ِّقات)٥/٢٨٨(، اجلرح والتَّعديل )٥/٣٥٤(التَّاريخ الكبري : انظر ترمجته(*)    هتذيب  ، )٢/٨٦٦(، التَّعديل والتَّجريح )٨/٣٧٧( ، الث

 ) .٦/٢٤٨(، هتذيب التَّهذيب )٨/٢٣٢(، إكمـال هتـذيب الكمـال )١٤/٢٣٤(، تاريخ اإلسـالم )١٧/٤٢٣(الكمـال 

 ) .١/٦٤٥(، الكاشف )٤٠١٥(برقم ) ٣٥١(تقريب التَّهذيب : انظر)   ١(

 ) .١٧/٤٢٣(هتذيب الكامل )   ٢(

ابق املصدر ال)   ٣( َّ  .س
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اوي: ثانياً  َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ  -:أقوال أئم

َّان  - ١  . )١()ذكره يف ثقاته( -):هـ٣٥٤ت(ابن حب

٢ -  ّ ارقطني َّ  . )٢(»صدوق« -:فيه) هـ٣٨٥ت(قال الد

ِّم  - ٣  )٣(»ثقة« -:فيه) هـ٧٥١ت(قال ابن القي

اوي: ثالثاً  َّ  -:دراسة أقوال النُّقاد يف الر

ان    َّ ٌ  –وثقه ابن حب ِّم – )٤(وهو متساهل رين ابن القي ِّ  .، ومن املتأخ

ّ قال  ارقطني َّ ٌ  –» صدوق« - :والد  .- )٥(اأحيانً  وهو متساهل

مني  اا مطلقً ومل نجد له توثيقً  ِّ أن املتقد َّ ة الش َّ  .من أئم

َّ رسول اهللا  ً حديث ابن عمر ريض اهللا عنهام أن ُّ متابعة رأيت « -:قال وأخرج له البخاري

 ٍ ً  النَّاس جمتمعني يف صعيد  . )٦(»أو ذنوبني افقام أبو بكر فنزع ذنوب

ً  وأخرج له احلاكم حديث لقيط بن عامر  ه خرج وافد ّ  اأنَّ ٍ  )٧(إىل النَّبي ٍ  يف حديث ، طويل

ُ « -:وفيه َّأت ِّ قد خب ا النَّاس إين ُّ ٌ » ..لكم صويت يا أهي  .  )٨(عنده احلديث، فهو ثقة

ُ سابقً  ً وكام ذكرت ِّق غالب ة اجلرح والتَّعديل  اا من مل جيد فيه توثيقً ا فابن حجر ال يوث َّ ئم َ من أ

ً املت ُّع ً وتتب مني، وهذا استقراء ِّ ة يف هتذيب ابن حجر مع اختياره يف التَّقريب،  اقد َّ ئم َ     ألقوال األ
)٨/٣٧٧)   (١. ( 

 ) . ٦/٢٤٨(، هتذيب التَّهذيب )٨/٢٣٢(، إكامل هتذيب الكامل )٢٣٦(سؤاالت احلاكم )   ٢(

 ) .٣/٦٧٧(زاد املعاد )  ٣(

 ) .٢/٧٢٦(النُّكت : انظر)   ٤(

 ) .٨٣(املوقظة  :انظر)   ٥(

 ) .٣٤٣٤(برقم ) ٣/١٣٢٩(كتاب املناقب ، باب عالمات النُّبوة يف اإلسالم )   ٦(

جاه« -:، وقال)٤/٦٠٥()  ٧( ِّ نَّة )٤/١٣(، وأخرجه أمحد يف مسنده »صحيح اإلسناد ومل خير ُّ ، )١/٢٣١(، وابن أيب عاصم يف الس

 ّ َّف إسناده األلباين ّ يف الكبري ، وضع رباين َّ وائد )١٩/٢١١( والط َّ ّ يف جممع الز » وإسناده مرسل« - ):١٠/٣٤٠(، قال اهليثمي

ّ يف أحكامه الكربى مجيعهم من طريق ع ّ اإلشبييل ، وذكره عبد احلق ّ محن بن املغرية احلزامي َّ ، وسكت عنه، قال ابن )٣/٣٧٠(بد الر

ِّم يف زاد املعاد  وه بالقبول، وقابلوه بالتَّسليم واالنقياد، ومل « - ):٣/٦٧٧(القي َّ نَّة يف كتبهم، وتلق ُّ ة أهل الس َّ هذا احلديث رواه أئم

 .»  يف أحد من رواتهيطعن أحد منهم فيه، وال

 ) .٥/٤١٤(لسان امليزان : انظر   )٨(
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واية ِّ محن بن املغرية قليل الر َّ  . )١(وعبد الر

 -:اخلالصة: رابعاً 

 َّ َّان مل نجد إال ٌ  – توثيق ابن حب  . – وهو متساهل

ٌ فتوثيق من هذا حاله  ٌ بعيد ه صدوق اجح أنَّ َّ  .، واهللا أعلم ، والر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
اوي عىل توثيقه(مبحث : انظر   )١( َّ ة حديث الر َّ  ) .٥٥) (أثر قل
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 َّ ّ بإمتام هذا البحث، ال َّذي أنعم عيل ٍ ) ١١٥(ذي اشتمل عىل دراسة احلمد هللا ال ِ  ،ترمجة ن ـم َّ م

ّ يف الكاشف هبي َّ َّقهم الذ ٌ : (وقال فيهم ابن حجر يف التَّقريب ،وث  ) .صدوق

ٍ وذلك بجمع  اوي ودراستها وحتليلها، مع دراسة َّ ة اجلرح والتَّعديل يف الر َّ َّات  أقوال أئم ملروي

 ٍ حات ِّ اجم من مرج َّ ْ  بعضهم، وما حتمله الرت ي من شأهنم، كأن ِّ اوي من التَّابعني، أو  تقو َّ يكون الر

َّ  ىرو ه ال يروي إال ٍ عنه من قيل إنَّ ّ  عن ثقة مني ِّ ، مع موازنة ما ، وغري ذلك من أنواع التَّوثيق الض

ّ وابن حجر  هبي َّ  . -رمحهام اهللا تعاىل  -سبق بقويل احلافظني الذ

ها فيام ييل َّ ُمجل أمه لت يف هذا البحث إىل نتائج، أ َّ  -:وقد توص

 َّ ً أو   -:ال

ّ وابن حجر  هبي َّ وإمامتهام يف علم اجلرح والتَّعديل، فلهام  –رمحهام اهللا تعاىل  -مكانة احلافظني الذ

 ٌ ٍ  فائقةٌ  ، ومقدرةٌ دقيقةٌ  تعبريات ٍ  عىل تضمني كالمهام مواقف عدد ة النُّقاد يف سياق َّ ٍ  من األئم ، وجيز

 ٍ ٍ  وعبارة ٍّ منهام اجتهاده يف ذلك قصرية  .، ولكل

 ّ يوطي ُّ َّ « -:قال الس ٌ  إن ثني عيال ِّ ٍ  املحد جال وغريها من فنون احلديث عىل أربعة ِّ ّ : اآلن يف الر ، املز ّ ي

 َّ ّ والذ ، والعراقي ّ  . »، وابن حجرهبي

 ُّ ة املعتدلني يف اجلرح والتَّعديل، ويدل َّ ة ومها من األئم َّ من حيث عليه كالمهام يف مناهج األئم

  ّ هبي َّ د والتَّساهل، قال  الذ ُّ ً .. « :  - املتعنِّتني بعد كالمه عن قسم -التَّشد َّق شخص َّ فهذا إذا وث ا فعض

ك بتوثيقه، وإذا َّ ً  عىل قوله بناجذيك، ومتس ف رجال َّ  فانظر هل وافقه غريه عىل تضعيفه، فإن ضع

 ُ ٌ وافقه، ومل ي ِّق ذاك أحد ٌ  وث ٌ من احلذاق، فهو ضعيف َّقه أحد ُ : فهذا الذي قالوا فيه ، وإن وث قبل ال ي

اإال  هجترحي ً َّ  .)١(»مفرس

ُ « -:قال ابن حجر َّ ي ّ ينبغي أال ٍ قبل اجلرح والتَّعديل إال ٍ   من عدل ظ ِّ ُ متيق ْ  قبل، فال ي ح من أفرط فيه، جر    
 ) .١٧٢(ذكر من يعتمد قوله   ) ١(
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 َ َ فج ُ  ح بام ال يقتيضر ث، كام ال ي ِّ ّ حديث املحد د الظَّاهر فأطلق التَّزكية  قبل تزكية من أخذرد َّ .... بمجر

 ِ ِّ من التَّساهل يف اجلرح فليحذر ِّم يف هذا الفن ه إنْ  املتكل ٍ  والتَّعديل فإنَّ ُّت ل بغري تثب َّ كان كاملثبت  عد

 ً ٍ حكام ٌ زمرة من روى حديثً  يدخل يف يش عليه أن، فخُ  ليس بثابت ُّ أنه كذب ، وإن جرح ا وهو يظن

 ٍ ز ُّ عن يف مسلمٍ ٍ ،بغري حتر ٍ  قدم عىل الطَّ ٍ  ،من ذلك بريء ً  ووسمه بميسم سوء ايبقى عليه عار ً  . )١(»ا أبد

  -:ثانياً 

ٍ ومها صنوانٌ  –الكاشف والتَّقريب  –مكانة الكتابني  ٍ  ، ويف مرتبة كام سبق بيانه، مع التَّأكيد  واحدة

واة تُ  ُّ َّ أحكامهام عىل الر ُ  –قارن بام يف كتبهم األخرى عىل أن َّ اجلمع بينها -جدت إن و جيح ،ثم َّ  .  أو الرت

واة: ثالثاً  ُّ ّ يف احلكم عىل الر هبي َّ ة الذ َّ  -:منهجي

 ٍ لة ُ ُ عىل مج اجم وقفت َّ ٌ  ،من ذلك من خالل دراسة الرت حات ِّ ، لتوثيق ا وهي مرج ّ هبي َّ واي عند الذ َّ لر

 ِّ ٍ أو بعضها، وقد جتتمع هذه املرج ةحات يف راو َّ  -:ومن هذه املنهجي

َّ   ) أ ح حديث من توف ِّ ّ يصح هبي َّ  :رت فيه ثالثة رشوطالذ

اوي من املشايخ  - ١ َّ  .أن يكون الر

٢ -  ٌ ِّقات  أن يروي عنه مجاعة  .من الث

ٍ ٍمتأن ال يأيت ب - ٣ ٍ منك ن  . ر

ّ يف ميزان االعتدال كام يف ترمجتي حفص بن بغيل، ومالك بن اخلري  هبي َّ َّ عليه الذ   وهذا نص

 ُ ، حيث مل ي ّ بادي َّ ٌ الز ِّقهم أحد  . وث

ـــل  ) ب ـــارة، احتُم ـــن النَّك ـــلم حديثـــه م ـــاطهم، وس ـــابعني أو أوس ـــار التَّ ـــن كب اوي م َّ ـــر إذا كـــان ال

ــعفاء ُّ ّ يف ديــوان الض هبي َّ ــذ ــه، قــال ال ــا « -:حديث َّ جــلأم َّ ــإن كــان الر واة ف ُّ ــن الــر  املجهولــون م

ـــاطهم ـــابعني، أو أوس ـــار التَّ ـــن كب ـــه،احتُ  م ـــل حديث ـــن  م ـــلم م ، إذا س ّ ـــن ـــن الظَّ س ُ ـــي بح ِّ ُق ل وتُ

 .)٢(»خمالفة األصول، وركاكة األلفاظ
ً ) ٢٦(، كان عدد التَّابعني ويف بحثنا هذا ٍ اراوي ُ بإعداد جدول  .بأسامئهم  ، وقمت

   
 ) .٧٣- ٧٢(نزهة النَّظر    )١(

)٢٧٤(   )٢. ( 
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ّ ) جـ هبي َّ ً يع« - :قال الذ ، )١(»ديل، يبني عليه الورع واملخربةعكالم أيب زرعة يف اجلرح والتَّ  اجبني كثري

ً ...« - :وقال أيضاً  ُّ بقوله يف ونحن نسمع من حييى بن معني دائام جال ما مل يتربهن لنا ونحتج ِّ  الر

ٍ ٍرج وهن اه ل َّ ة من وه َّ  . )٢(»انفرد بتقويته، أو قو

 ً ً « - :اوقال أيض ا نقبل قوله دائام َّ ٍ يف اجل فإن مه عىل كثري ِّ اظ ما مل خيالف  رح والتَّعديل، ونقد َّ من احلف

 . )٣(»اجلمهور يف اجتهاده

اجم َّ - ٩٠-٨٦-٨٣-٧٣-٦٦-٦٢-٤٢-٤١- ٤٠- ٣٥- ٣٣-٢٩-٢٥-٩- ٦(:وانظرالرت

١١٠-١٠٧-١٠٣( . 

ٌ ) د يخني أو أحدمها له أثر َّ ، وأمثلته كثريةٌ  احتجاج الش َّ هبي َّ اوي عند الذ َّ ري يف توثيق الر ِّ ، وقال )٤(يف الس

َّ « -:يف املوقظة حيحني فقد قفز القنطرة، فال معدل عنه إال َّ ج له يف الص ِّ ر ُ ُّ من خ ٍ فكل ِّ   بربهان  . )٥(»بني

 ٍ ّ بأمر هبي َّ َّة الذ َّة وأختم احلديث عن منهجي َّ لضبط الأ - :وهو )٦(بالغ األمهي واة وعنايتهم ن ُّ ر

ً بمحفوظاهتم أثر ً  رواياهتم، فمن كانيف حتديد مراتب ا ال ْ ٌ  عد ّ الضبط عندهم، فحديثه صحيح من  تام

ة، وهذا القسم  َّ ل يف القو َّ ُ ضبطه، ونقص حفظه، فحديثه دون األو ن ـم –حيث األصل، ومن قرص َّ م

ُ  –قرص ضبطه، ونقص حفظه  بط، فمنهم من يصف بعض َّ  عىل مراتب، حسب تفاوهتم يف نقص الض

ة حديثَ  َّ حة، باعتاألئم ِّ ٌ ه بالص حيح، وأنَّه داخل َّ ّ به، ال  باره يف أدنى مراتب الص ِّز املقبول املحتج يف حي

حة، وبعض العلامء ينعتُ  ِّ بط يف الص َّ اوي التَّام الض َّ ه مثل حديث الر ن للتَّفريق بينه وبني عىل أنَّ ْ س ُ ه باحل

حيح  َّ  .الص

 
   

   
 ) .١٣/٨١(سري أعالم النُّبالء    )١(

ابق    )٢( َّ  ) .١١/٤٤٧(املصدر الس

ِّقات   )٣( واة الث ُّ  ) .٢٩(  الر

 ) .٧/٤٣٢، ٦/٣٤٦: (انظر   )٤(

)٨٠(   )٥ . ( 

ّ : انظر   )٦( هبي َّ  ) .١٦٧-١/١٥٨(ضوابط اجلرح والتَّعديل عند الذ
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 ّ هبي َّ  - : ومن أمثلة ذلك عند الذ

د بن طلحة بن   ) أ َّ ّ قال يف ترمجة حمم ف اليامي الكويف ِّ وجييء حديثه من أدنى (  -):هـ١٦٧ت(مرص

 َّ حيح، ومن أجود احلسن، وهبذا يظهر لك أن َّ ح مراتب الص َّ حيح وما هو الص َّ يحني فيهام الص

 ُّ ٌ : منه، وإن شئت قلت أصح َّذي هو حسن حيح ال َّ َّذي ال نزاع فيه، والص حيح ال َّ  .)١( )فيهام الص

ٌ  –بحمد اهللا  –فام يف الكتابني (  - :قال يف املوقظة ) ب ٌ  رجل ّ أو مسلم ّ به البخاري يف األصول  احتج

 .)٢( )أو صحيحةٌ  بل حسنةٌ  ،ورواياته ضعيفةٌ 

ّ ومها هبي َّ ة الذ َّ ِّقتان بمنهجي   - :ويف تقرير ما سبق فائدتان متعل

١ -  ّ هبي َّ واة يف كتب الذ ُّ اوي يف بداية رفع اإلشكال الواقع يف بعض تراجم الر َّ من كونه يصف الر

ه ثقةٌ  نترمجته بأنَّ ْ س ُ مجة باحل َّ ّ حيكم عىل حديثه يف هناية الرت  .)٣( ، ثم

ِ يف بعض كتبه بكونه صدوقً دفع إهيام التَّناقض يف حكمه ع - ٢ ِّقة يف بعضها  ،اىل راو ثم وصفه بالث

 .اآلخر 

واة يف بحثنا  ُّ نـهذا مولعل الر َّ ّ فيهم يف كتبه من هذا القبيل، وانظر  م هبي َّ اختلفت أقوال الذ

اجم َّ  .)١١١- ٩٥- ٧٨- ٦٤-٥١-٥٠-٣٤-٢٢-١(: الرت

واة: رابعاً  ُّ ة ابن حجر يف احلكم عىل الر َّ   -:منهجي

 ٍ ُ عىل مجلة سالة وقفت ِّ اجم يف هذه الر َّ ً  من خالل دراسة الرت ً  ،من ذلك استقراء ُّع لتهذيبه  اوتتب

ردةً  مقارنةً  َّةٌ  مع تقريبه،وهي ليست مطَّ   - :، ومنهاوإنَّام أغلبي

ه، ما مل  مٍ اعتامد ابن حجر قول إما  ) أ ِّ مني إن مل جيد غريه، بل خيتار هذا القول بنص ِّ ة النُّقاد املتقد َّ من أئم

ُ ـيكن هذا اإلمام م ن و َّ  .صف بالتَّساهل م

َّ ابن حجر يقول  ) ب ان بتوثيقه، فالغالب أن َّ ٌ «: عنه يف تقريبه من انفرد ابن حب ، وبلغ عدد »مقبول

ا من جعلهم يف مرتبة ) ٦٠٠(هؤالء  َّ ، أم ٍ ٌ (راو ً ر) ٢٥(فبلغ عددهم  )صدوق  . ااوي
   

 ) .٧/٣٣٩(سري أعالم النُّبالء   ) ١(

)٨٠(   )٢. ( 

ري  ) ٣( ِّ  ) .٧/٣٣٩،٢٩٤،٢٠: (انظر أمثلة ذلك يف الس
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ٌ «: من قال فيه أبو حاتم) جـ ٍ »صدوق بلغ عددهم يف تقريبه من هؤالء، و ، فابن حجر يوافقه يف كثري

)٢٣٠ ( ٍ  . راو

َّ ) د ً  لني، أو توثيق املتساهمن مل جيد فيه إال ما جيعل هؤالء يف مرتبة  اتوثيق اخلطيب فقط فغالب

 . )صدوق(

َّ ابن حجر  ُّ  اا بالغً اط يف التَّعديل احتياطً احت –رمحه اهللا  –ويمكننا القول أن كتور بل وصفه الد

د ُّ رين، وال يعتمد توثيق  ،)١(عبد العزيز التّخيفي بالتَّشد ِّ مني عىل توثيق املتأخ ِّ م توثيق املتقد ِّ فهو يقد

يح  َّ ّ دون التَّوثيق الرص مني ِّ  .املتساهلني، وجيعل التَّوثيق الض

د بن عبد اهللا وعىل آله  َّ احلات، وصىل اهللا عىل خري خلق اهللا حمم َّ َّذي بنعمته تتم الص واحلمد هللا ال

 ٍ ِّ وصحبه والتَّابعني هلم بإحسان ً ، وسل ً م تسليام  .  ا مزيد

 

 

 

 

 

 

 
    

   
م فيهم من رجال تقريب التَّهذيب "انظر رسالته )   ١( َّ  ) .٢/٣٥٨( "دراسة املتكل
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  )ًاــراوی ٢٦ددھم ـــع( ن ـاء التَّابعیـدول بأسمــج
قــال َّ  بــم بحســــر

 مـراجـوروده يف التَّ
 مــــــــــــــــــــــــــــــــاالس

اج َّ  نـــح مـــــالر

راسة ِّ  خالل الد

٦  ّ يباين َّ  ثقة آدم بن عيل العجيل الش

ّ  أشعث بن عبد ٢٥ اين َّ ُد  صدوق اهللا بن جابر احل

٢٩  ّ رييف َّ ام بن عبد اهللا الص َّ  صدوق بس

٣٢  ّ  ثقة ثاممة بن عبد اهللا بن أنس بن مالك األنصاري

ْني ٣٤ ي َ ع ُّ ُل بن هاعان الر ث ْ ع ُ  صدوق ج

٤١  ّ  ثقة حجر بن العنبس احلرضمي

٤٢  ّ ريب احلرضمي ُ  صدوق حدير بن ك

٤٤  ّ ان بن بالل املزين َّ  ثقة حس

 صدوق حفص ابن أخي أنس بن مالك ٥٨

٥٩  ّ  ثقة احلكم بن ميناء األنصاري

٦٠  ّ ة األسلمي َّ ر ُ كيم بن أيب ح َ  صدوق ح

كيم بن سعد احلنفي ٦١ ُ  صدوق ح

٦٣  ِّ ّ الضبي  ثقة محزة بن عمرو العائذي

 صدوق خالد بن ذكوان املدين ٦٦

٧٤  ّ ّ الكويف بيدي ُّ  صدوق رجاء بن ربيعة الز

ّ سليامن بن  ٨٣ حيم املدين ُ  صدوق س

٨٥  ّ  صدوق سليامن بن عتيق املدين

٨٩  ّ ّ البرصي  صدوق سوادة بن حنظلة القشريي

٩٠  ّ نَزي َ  صدوق سوادة بن عاصم الع

٩٧  ّ نَزي َ َّة بن حمصن  الع ب َ  صدوق ض

١٠١  ّ ّ الكويف  صدوق عبد اهللا بن برش اخلثعمي

١٠٤  ّ ازي َّ  ثقة عبد اهللا بن عبد اهللا الر

ّ  عبد اهللا ١٠٧ ّ املكي اري َّ  ثقة بن كثري الد

ديق ١٠٩ ِّ محن بن أيب بكر الص َّ د بن عبد الر َّ  صدوق عبد اهللا بن حمم

١١٢  ّ  صدوق عبد اهللا بن يزيد املدين

١١٤  ّ ّ املدائني ّ العبدي محن بن األصم َّ  ثقة كان يرى القدر عبد الر
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  )ةــوع الدِّراسـموض(رُّواة ــوال الـدول بخالصة أحـج
قـــلا َّ ـــــــــــاس مــر ـــــــم الـــــــــــــــــ ــــــــــــ اويـــــ َّ اج ر َّ راسـالل الـح من خـالر ِّ  ةـد

١  ّ  صدوق أمحد بن محاد بن مسلم أبو جعفر املرصي

٢  ّ  ثقة أمحد بن عبد الواحد بن واقد التَّميمي

٣  ّ ريي ْ م ِ  صدوق أمحد بن عمر احل

د بن عبيد اهللا بن  ٤ َّ ّ أمحد بن حمم َّغري  ثقة أيب رجاء الث

٥  ّ  ثقة أمحد بن املقدام أبو األشعث العجيل

٦  ّ يباين َّ  ثقة آدم بن عيل العجيل الش

٧  ّ ميل َّ  صدوق إبراهيم بن محزة بن سليامن بن أيب حييى الر

 ثقة إبراهيم بن أيب بكر ، عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة ٨

٩  ّ نعاين َّ  ثقة إبراهيم بن عمر بن كيسان الص

 صدوق إبراهيم بن حممد بن خازم ١٠

١١  ّ َّلبي َّاس املط  صدوق إبراهيم بن حممد بن العب

١٢  ّ َّاطري  صدوق إبراهيم بن مروان بن حممد الط

١٣  ّ  ثقة إبراهيم بن هارون البلخي

١٤  ّ  صدوق إبراهيم بن يونس بن حممد البغدادي

١٥  ّ  ثقة إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الفرادييس

١٦  ّ  صدوق إسحاق بن بكر بن مرض املرصي

اليب ١٧ ِ  ثقة إسحاق بن عثامن الك

١٨  ّ ليط اهلذيل َ  صدوق إسحاق بن عمر بن س

١٩  ّ  صدوق إسحاق بن عيسى بن نجيح البغدادي

٢٠  ّ  صدوق إسحاق بن الفرات بن اجلعد التُّجيبي

٢١  ّ  صدوق إسامعيل بن أيب احلارث البغدادي

رام بن ٢٢ ْ َ ّ  إسامعيل بن هب داين ْ َم  صدوق حييى اهل

٢٣  ّ ري ُ ك ْ َش يح الي ِ ب َ  صدوق إسامعيل بن ص

٢٤  ّ  صدوق إسامعيل بن عبد اهللا بن احلارث البرصي

٢٥  ّ اين َّ ُد  صدوق أشعث بن عبد اهللا بن جابر احل

٢٦  ّ َّة بن بسطام العييش  صدوق أمي

٢٧  ّ ّة بن خالد األسود القييس  ثقة أمي

َم العدوي  ٢٨ ْ هل َ ىف بن د ْ و َ ّ أ  ثقة البرصي

٢٩  ّ رييف َّ ام بن عبد اهللا الص َّ  صدوق بس

٣٠  ّ ليمي َّ  ثقة برش بن منصور الس
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٣١  ّ  ثقة بكر بن خلف البرصي

٣٢  ّ  ثقة ثاممة بن عبد اهللا بن أنس بن مالك األنصاري

٣٣  ّ َطي ب َ  صدوق جامع بن مطر احل

ْني ٣٤ ي َ ع ُّ ُل بن هاعان الر ث ْ ع ُ  صدوق ج

ّ جعفر بن عون بن جعفر  ٣٥  ثقة املخزومي

٣٦  ّ َّعلبي  صدوق جعفر بن حممد بن عمران الث

٣٧  ّ َمي ل ُّ  صدوق مجعة بن عبد اهللا بن زياد الس

٣٨  ّ َعي ب ُّ يرية بن أسامء بن عبيد الض َ و ُ  صدوق ج

 صدوق حاجب بن الوليد بن ميمون األعور ٣٩

٤٠  ّ نْدي ِ  صدوق احلارث بن سليامن الك

٤١  ّ  ثقة حجر بن العنبس احلرضمي

٤٢  ّ ريب احلرضمي ُ  صدوق حدير بن ك

٤٣  ّ ان بن أيب األرشس الكاهيل َّ  ثقة حس

٤٤  ّ ان بن بالل املزين َّ  ثقة حس

٤٥  ّ سيب البغدادي ُ  صدوق احلسن بن محَّاد بن ك

٤٦  ّ  ثقة احلسن بن شوكر البغدادي

٤٧  ّ  صدوق احلسن بن قزعة اهلاشمي البرصي

٤٨  ّ اين َّ د بن أعني احلر َّ  ثقة احلسن بن حمم

وي ٤٩ َ ط َّ  صدوق احلسن بن منصور البغدادي الش

٥٠  ّ ي ِّ ز ُّ  صدوق احلسن بن حييى الر

٥١  ّ َمي ل ُّ  صدوق احلسني بن احلسن بن حرب الس

٥٢  ّ  صدوق احلسني بن سلمة بن أيب كبشة البرصي

٥٣  ّ ائي َ د ُّ  صدوق احلسني بن عيل بن يزيد الص

٥٤  ّ ائي َّ ران الط ُ  ثقة احلسني بن عيسى بن مح

ارع ٥٥ َّ وب الذ ُّ د بن أي َّ  ثقة احلسني بن حمم

د بن شنبة الواسطي ٥٦ َّ  صدوق احلسني بن حمم

٥٧  ّ قاين ِ ر ْ ه ِ محن امل َّ  صدوق حفص بن عمر بن عبد الر

 صدوق حفص ابن أخي أنس بن مالك ٥٨

٥٩  ّ  ثقة احلكم بن ميناء األنصاري

٦٠  ّ ة األسلمي َّ ر ُ كيم بن أيب ح َ  صدوق ح

كيم بن سعد  ٦١ ُ  صدوق احلنفيح

٦٢  ّ كاف البرصي ْ س ِ  ثقة محَّاد بن نجيح اإل
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٦٣  ِّ ّ الضبي  ثقة محزة بن عمرو العائذي

٦٤  ّ د البرصي َّ  صدوق حوثرة بن حمم

٦٥  ّ َالَعي احلميص ّ الك يل َ  صدوق خالد بن خ

 صدوق خالد بن ذكوان املدين ٦٦

٦٧  ّ  ثقة خالد بن زياد األزدي

ّ  خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد ٦٨  ثقة القريش

٦٩  ّ ري َ ز َ د بن شجاع اجل َّ  ثقة اخلرض بن حمم

٧٠  ّ ليد بن حعفر بن طريف احلنفي ُ  ثقة خ

٧١  ّ بيب الباهيل َ  صدوق داود بن ش

٧٢  ّ راق الفريايب ِ اً  داود بن خم ّ  ضعيف جد

٧٣  ّ ّ الكويف تبة الكناين ُ  ثقة ربيعة بن ع

٧٤  ّ ّ الكويف بيدي ُّ  صدوق رجاء بن ربيعة الز

ّ رزيق  ٧٥ مشقي ِّ َّان الد ي َ  ثقة بن ح

 صدوق رفاعة بن حييى بن عبد اهللا األنصاري ٧٦

٧٧  ّ ّ البرصي وح بن عبد املؤمن اهلذيل َ  صدوق ر

٧٨  ّ ّ البرصي َّار الكرابييس  ثقة سعيد بن عبد اجلب

٧٩  ّ مي ْ ر َ البة اجل ِ  صدوق سلامن أبو رجاء موىل أيب ق

٨٠  ّ  صدوق سلمة بن كلثوم الكندي

ليم  ٨١ ُ ّ س  صدوق املكي

٨٢  ّ رواين ْ بة النَّه ْ و َ  صدوق سليامن بن ت

٨٣  ّ حيم املدين ُ  صدوق سليامن بن س

٨٤  ّ اين َّ د احلر َّ  صدوق سليامن بن عبد اهللا بن حمم

٨٥  ّ  صدوق سليامن بن عتيق املدين

 ثقة سليامن األسود النَّاجي ٨٦

٨٧  ّ ازي َّ دي الر ْ غ ُّ لة الص َ ْج ن َ  صدوق سهل بن ز

ّ سهل بن  ٨٨  ثقة صالح بن حكيم األنطاكي

٨٩  ّ ّ البرصي  صدوق سوادة بن حنظلة القشريي

٩٠  ّ نَزي َ  صدوق سوادة بن عاصم الع

٩١  ّ ّ البرصي  صدوق سيدان بن مضارب الباهيل

٩٢  ّ ّ املرصي  صدوق رشاحيل بن يزيد املعافري

٩٣  ّ ّ الكويف لمة التَّنُوخي ْ س َ  صدوق رشيح بن م

ّ شعيب بن شعيب بن إسحاق  ٩٤ مشقي ِّ  ثقة الد
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٩٥  ّ ائب التُّجيبي َّ  صدوق شعيب بن حييى بن الس

٩٦  ّ ّ املروزي َمي ل ُّ  صدوق صالح بن مسامر الس

٩٧  ّ نَزي َ َّة بن حمصن الع ب َ  صدوق ض

٩٨  ّ ّ الكويف  صدوق عبد اهللا بن األجلح الكندي

د النَّاقد ٩٩ َّ  صدوق عبد اهللا بن إسحاق بن حمم

اد بن يوسف ١٠٠ َّ ر َ ّ  عبد اهللا ب  صدوق األشعري

١٠١  ّ ّ الكويف  صدوق عبد اهللا بن برش اخلثعمي

١٠٢  ّ رارة احلرضمي ُ  ثقة عبد اهللا بن عامر بن ز

١٠٣  ّ ّ العامري  صدوق عبد اهللا بن عبد اهللا األصم

١٠٤  ّ ازي َّ  ثقة عبد اهللا بن عبد اهللا الر

١٠٥  ّ ّ احلميص َّار اخلبائري  ثقة عبد اهللا بن عبد اجلب

ّ عبد اهللا  ١٠٦ ّ األصبهاين  صدوق بن عمران األسدي

١٠٧  ّ ّ املكي اري َّ  ثقة عبد اهللا بن كثري الد

١٠٨  ّ د بن عبد اهللا األموي َّ  صدوق عبد اهللا بن حمم

ديق ١٠٩ ِّ محن بن أيب بكر الص َّ د بن عبد الر َّ  صدوق عبد اهللا بن حمم

١١٠  ّ د الياممي َّ  ثقة عبد اهللا بن حمم

ّ  عبد اهللا بن نافع بن ثابت ١١١ بريي ُّ  صدوق الز

١١٢  ّ  صدوق عبد اهللا بن يزيد املدين

١١٣  ّ ا الواسطي َّ  صدوق عبد احلميد بن بيان بن زكري

١١٤  ّ ّ املدائني ّ العبدي محن بن األصم َّ  ثقة كان يرى القدر عبد الر

١١٥  ّ امي َ ز ِ محن احل َّ محن بن املغرية بن عبد الر َّ  صدوق عبد الر
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 محن بن َّ ّ  عبد الر ّ املرصي أمحد بن يونس بن عبد األعىل الصديف  
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 .القرآن الكريم - ١

حتقيق الدكتور  الشيباين، الضحاك بن عمرو بن أمحد، البن أيب عاصم النبيل اآلحاد واملثاين، - ٢

 ) .م١٩٩١ – هـ ١٤١١( الطبعة األوىل،، الرياض ،الراية دار، اجلوابرة أمحد فيصل باسم

ـد، البـن أيب حـاتم، آداب الشافعي ومناقبه  -٣   ّ             ، حتقيـق عبـدالغني عبـداخلالق، عبـد الـرمحن بـن حمم

 .بريوت، دارالكتب العلمية

هــ ١٤٢٣(، الطبعة األوىل، بريوت، دار ابن حزم، لصديق بن حسن خان القنّوجي، أبجد العلوم -٤

 ).م٢٠٠٢ـ 

، الطبعـة األوىل، دارالكتـب العلميـة، لكامـل حممـد عويضـة، ابن حجر العسقالين شـيخ اإلسـالم -٥

 ).م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥(

للـدكتور شـاكر حممـود ، ابن حجر العسقالين مصنّفاته و دراسة منهجه و موارده يف كتابه اإلصابة -٦

 ). م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧(، الطبعة األوىل، بريوت، مؤسسة الرسالة، عبد املنعم

أبــو زرعــة الــرازي و جهــوده يف الســنة النبويــة، مــع حتقيــق كتابــه الضــعفاء وأجوبتــه عــىل أســئلة  -٧

إحيـاء الـرتاث ، املجلـس العلمـي، سة و حتقيق األسـتاذ الـدكتور سـعدي اهلاشـميدرا، الربذعي

 ) .  م١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢(، الطبعة األوىل، املدينة املنورة، اجلامعة اإلسالمية، اإلسالمي

 امللـك املقديس، حتقيق عبد احلنبيل أمحد بن الواحد عبد بن حممد اهللا عبد املختارة، أليب األحاديث -٨

 ) .هـ١٤١٠( ،الطبعة األوىل، املكرمة مكة، احلديثة النهضة مكتبة ،دهيش بن هللا عبد بنا

 ،عكاشـة بـن حسـني اهللا عبـد حتقيق أيب اإلشبييل، احلق حممد عبد أليب الكربى، الرشعية األحكام -٩

 .م٢٠٠١ - هـ١٤٢٢ ،الطبعة األوىل، الرياض، الرشد مكتبة

، القـريش كثـري بـن عمـر بـن إسامعيل، البن كثري، ) احلثيث مع الباعث(احلديث  علوم اختصار -١٠

دار . حققـــه و متـــم حواشـــيه عـــيل حســـن عبداحلميـــد، تعليـــق حممـــد نـــارص الـــدين األلبـــاين 

 .هـ١٤١٥، الطبعة األوىل،العاصمة

 فـؤاد اجلعفـي، حتقيـق حممـد البخـاري إسامعيل بن حممد عبداهللا أيب ،للبخاري املفرد، )األدب(  -١١

 .م١٩٨٩ - هـ١٤٠٩ ،الطبعة الثالثة، بريوت، دارالبشائراإلسالمية ،عبدالباقي
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، املكتـب اإلسـالمي، لأللباين ، حممد نارص الـدين، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل -١٢

 .م١٩٨٥هـ ١٤٠٥، الطبعة الثانية

البـن  ،)الصـحيح هجامعـ يف( مشـاخيه مـن البخـاري إسـامعيل بـن حممـد عنهم روى من أسامي -١٣

 البشـائر دار، صـربي حسـن حتقيـق الـدكتور عـامر ،اجلرجـاين عـدي بـن اهللا أيب أمحدعبـد ،عدي

 .هـ١٤١٤ ،الطبعة األوىل، بريوت ،اإلسالمية

ن ـف بــوســر يـمــاالستغناء يف معرفة املشهورين من محلـة العلـم بـالكنى البـن عبـد الـرب، أيب ع -١٤

ــواملة، عبـد اهللا النمــري القرطبـي ّ ــة للنرشــ و ، دراســة و حتقيـق الــدكتور عبـد اهللا الس ّ دار ابـن تيمي

 . م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥، الطبعة األوىل، التوزيع

حتقيـق  اجلـزري حممـد بـن عـيل احلسن أيب عز الدين، البن األثري الصحابة، معرفة يف الغابة أسد - ١٥

 .م١٩٩٦ - هـ١٤١٧ الطبعة األوىل، بريوت، العريب اثدار إحياء الرت الرفاعي، أمحد عادل

 حممـد عـيل حتقيـق ،، عـيل بن أيب الفضل أمحد، البن حجر العسقالين الصحابة، متييز يف اإلصابة - ١٦

 .م١٩٩٢ - هـ١٤١٢ ،الطبعة األوىل، بريوت ،اجليل دار، البجاوي

، مكتبـة املعـارف، نـارص الـدين لأللبـاين، حممـد، أصل صفة صالة النبـي صـىل اهللا عليـه و سـلم -١٧

 .م٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧، الطبعة األوىل، الرياض

 أيب، تـأليف للـدارقطني، وسـلم عليه اهللا صىل اهللا رسول حديث من واألفراد الغرائب أطراف - ١٨

 دار ،يوسـف السـيد، نصـار حسـن حممـود حممـد حتقيـق حممـود املقـديس، طـاهر بن حممد الفضل

 .م١٩٩٨ - هـ١٤١٩ ،بعة األوىلالط، بريوت، العلمية الكتب

الطبعــة الثانيــة ، دار الفكــر بدمشــق، للدكتورشــوقي أبــو خليــل، أطلــس دول العــامل اإلســالمي -١٩

 .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤

 بكـر أيب بن حممد الدين شمس اهللا عبد أيب ،البن القيم اجلوزية العاملني، رب عن املوقعني إعالم -٢٠

 ،بــريوت، اجليــل دار، ســعد الـرؤوف عبــد حتقيـق طــه ،الدمشــقي الزرعــي سـعد بــن أيــوب بـنا

 .م١٩٧٣

حتقيـق عـادل ، ملغلطاي، عالء الدين مغلطاي بن قليج بن عبـد اهللا احلنفـي، إكامل هتذيب الكامل -٢١

ـد، أســامة بـن إبــراهيما ّ هــ ـ ١٤٢٢، الطبعــة األوىل، الفـاروق احلديثـة للطباعــة والنرشـ، بـن حمم

 .م٢٠٠١
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 بـن يـلــع وال،ـاكــوالكنـى البـن م األسـامء يف واملختلف املؤتلف عن ياباالرت رفع يف اإلكامل -٢٢

 .هـ١٤١١ ،األوىل الطبعة، بريوت ،العلمية الكتب دار، نرص أيب بن اهللا هبة

ألفاظ وعبارات اجلرح و التعديل، بني اإلفراد و التكرير و الرتكيب، وداللة كل منها عـىل حـال  -٢٣

الطبعـة ، الريـاض، مكتبـة أضـواء السـلف، معبـد عبـد الكـريم للـدكتور أمحـد، الراوي و املروي

 .م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥، األوىل

 بـن حممـد بـن احلسـني، الغسـاين عـيل أليب الصـحيحني، املسـندين يف التابعني و الصحابة ألقاب - ٢٤

، القـاهرة ،الفضـيلة دار ،نصـاري حممـود عزب و حممد زينهم حممد حتقيق الدكتور، اجلبائي أمحد

 .م١٩٩٤

 عـىل بـن احلسـن أيب بن حممد الدين تقي الفتح أبو ،البن دقيق العيد ، األحكام بأحاديث اإلملام - ٢٥

 املعـراج دار، اجلمـل إسـامعيل حسـني أحاديثـه نصوصـه وخـرج حقـق، املرصي وهب القشريي

 .م٢٠٠٢- هـ١٤٢٣، الطبعة الثانية، بريوت، الرياض، حزم ابن دار ،الدولية

 .هـ١٣٩٣ ، الطبعة الثانية، بريوت، املعرفة دار، إدريس بن اهللا حممد عبد أيب ،للشافعي األم، - ٢٦

، مكتبــة العلــم، لعطــاء بــن عبــداللطيف بــن أمحــد، إمعــان النظــر يف تقريــب احلــافظ ابــن حجــر - ٢٧

 .م١٩٩٤ – هـ١٤١٤، الطبعة األوىل، القاهرة

، حممد، دائـرة املعـارف العثامنيـة بن عيل بن أمحد ،البن حجر العسقالين، إنباء الغمر بأبناء العمر -٢٨

 .الطبعة األوىل، اهلند، الدكن، حيدرأباد

 عمـر اهللا حتقيـق عبـد، التميمـي منصـور بن حممد بن الكريم عبد سعد أيب ،للسمعاين األنساب، -٢٩

 .م١٩٩٨الطبعة األوىل، ، بريوت، الفكر دار ،البارودي

َّم فيه اإلمام أمحد بمـدح أو ذم - ٣٠ م فيمن تكل َّ دار ، يوسـف بـن حسـن، البـن عبـد اهلـادي، بحر الد

 . هـ١٤٠٩، الطبعة األوىل، الراية للنرشوالتوزيع

ـــر - ٣١ ـــزار الزخـــار، البح ـــد بكـــر أيب،للب ـــن عمـــرو بـــن أمح ـــالق عبـــد ب ق ـيــــقـحت البـــزار، اخل

 ،واحلكـم العلـوم مكتبـة، بـريوت ،القـرآن علـوم مؤسسـة، اهللا زيـن الـرمحن وظـفـحـورمـتـدكـال

 هـ١٤٠٩ ،الطبعة األوىل ،املدينة املنورة

، العزيـز عطـا عبـد حتقيـق هشـام ،الزرعـي أيـوب بكـر أيب بـن حممد ،البن القيم الفوائد، بدائع - ٣٢

الطبعــة ، املكرمــة مكــة، البــاز مصــطفى مكتبــة نــزار، أمحــد أرشف، العــدوي احلميــد عبــد عــادل

 .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦ األوىل،
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 .بريوت، املعارف مكتبة ،القريش كثري بن عمر بن إسامعيل ،البن كثري والنهاية، البداية - ٣٣

 .بريوت، املعرفة دار، عيل بن حممد ،للشوكاين السابع، القرن بعد من بمحاسن الطالع البدر - ٣٤

 عمـر حفـص أيب ،البن امللقن الكبري، الرشح يف الواقعة واألثار األحاديث ختريج يف املنري البدر - ٣٥

 بـن ويـارس سـليامن بـن عبـداهللا و الغيط أبو مصطفى حتقيق، الشافعي األنصاري أمحد بن عيل بنا

 .م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥، الطبعة األوىل ،الرياض ،والتوزيع للنرش اهلجرة دار، كامل

قيــق أمحـد عصــام حت، أمحـد بــن عـيل، البــن حجـر العســقالين، بـذل املـاعون يف فضــل الطـاعون - ٣٦

 .هـ١٤١١، الطبعة األوىل، الرياض، دار العاصمة، الكاتب

 الفضــل أبــو حتقيــق حممــد، اهللا عبــد بــن هبــادر بــن حممــد ،للزركيشــ القــرآن، علــوم يف الربهـان - ٣٧

 .هـ١٣٩١ ،بريوت، املعرفة دار، إبراهيم

، فرنسـيس و كـوركيس عـواد نقله إىل العربيـة بشـري، تأليف كى لسرتنج، بلدان اخلالفة الرشقية - ٣٨

 .مطبوعات املجمع العلمي العراقي

 بـن حممـد بـن يـعلـ يـاســالف ،أليب احلسـن بـن القطـان األحكام، كتاب يف واإلهيام الوهم بيان - ٣٩

 ،الطبعــة األوىل، الريــاض ،طيبــة دار، ســعيد آيــت احلســني حتقيــق الــدكتور، امللــك الفــايس عبــد

 .م١٩٩٧-هـ ١٤١٨

 مـن حتقيـق جمموعـة، احلسـيني مرتىضـ حممـد، للزبيـدي القـاموس، جـواهر مـن العـروس تـاج - ٤٠

 .اهلداية دار، املحققني

 نـور حممـد أمحـد حتقيـق الـدكتور، معني بن حييى، ، أليب زكريا)الدوري رواية( معني ابن تاريخ - ٤١

 هــ١٣٩٩ ،الطبعـةاألوىل، املكرمـة مكـة ،اإلسالمي الرتاث وإحياء العلمي البحث مركز، سيف

 .م١٩٧٩ -

 ،نورســيف حممــد حتقيــق الــدكتور أمحــد، ، لـه أيضــاً )الــدارمي عــثامن روايــة( معــني ابــن تـاريخ - ٤٢

 .هـ ١٤٠٠ ،دمشق، للرتاث داراملأمون

مجـع ، عبد الرمحن بـن أمحـد بـن يـونس الصـديف املرصـي، أليب سعيد، تاريخ ابن يونس املرصي - ٤٣

، بـريوت، فتحـي عبـد الفتـاح، دار الكتـب العلميـةوحتقيق ودراسة وفهرسة الدكتورعبد الفتـاح 

 .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١، الطبعة األوىل

ري، دراسـة و حتقيـق  ـصــرو بـن عبـد اهللا النـمــلعبـد الـرمحن بـن ع، تاريخ أيب زرعـة الدمشـقي - ٤٤

 .جممع اللغة العربية بدمشق ، شكر اهللا بن نعمة اهللا القوجاين
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 ،السـامرائي الواعظ، حتقيق صبحي حفص أيب أمحد بن عمر،البن شاهني الثقات، أسامء تاريخ - ٤٥

 .م١٩٨٤ – هـ ١٤٠٤، الطبعة األوىل،  الكويت ، السلفية الدار

ــاريخ - ٤٦ ــالم ت ــات اإلس ــاهري ووفي ــالم، املش ــذهبي واألع ــمس ،لل ــدين ش ــد ال ــن حمم ــد ب ــن أمح  ب

، الطبعــة األوىل ،بـريوت، العـريب دار الكتــاب، تـدمرى السـالم عبــد حتقيـق الـدكتورعمر،عـثامن

 .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧

 احلميـد مطبعـة عبـد الـدين حمي حتقيق حممد، بكر أيب بن الرمحن عبد ،للسيوطي اخللفاء، تاريخ - ٤٧

 .م١٩٥٢ - هـ١٣٧١ ،الطبعة األوىل، مرص ،السعادة

 حممـود اجلعفي، البخاري إسامعيل بن إبراهيم بن حممد ،، للبخاري)األوسط( الصغري التاريخ - ٤٨

ـــ١٣٩٧ .الطبعــة األوىل ، القــاهرة، حلــب ،الــرتاث دار مكتبــة، الــوعي دار، زايــد إبــراهيم  - ه

 .م١٩٧٧

 يـونس بـن حممـد بـن اهللا عبـد الوليـد أيب ،البن الفريض باألندلس، للعلم والرواة العلامء تاريخ - ٤٩

ــزت ــار األزدي، حتقيــق ع ــة ،احلســيني العط ــدين مطبع ــة، القــاهرة ،امل ــة الثاني ـــ ١٤٠٨ الطبع  -ه

 .م١٩٨٨

حتقيـق عـادل بـن سـعد، أيمـن بـن ، البن أيب خيثمة، أمحـد بـن زهـري بـن حـرب، التاريخ الكبري - ٥٠

 .هـ١٤٢٥، غراس للنرشوالتوزيع، الطبعة األوىل، شعبان

 هاشـم اجلعفي، حتقيق السـيد البخاري إبراهيم بن إسامعيل بن حممد، الكبري، للبخاري التاريخ - ٥١

 دارالفكر ، الندوي

ـا األزدي، تاريخ املوصـل - ٥٢ ّ ـد بـن إيـاس، أليب زكري ّ حتقيـق الـدكتور أمحـد عبـد اهللا ، يزيـد بـن حمم

ية، حممود ّ  .م٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧، الطبعة األوىل، دار الكتب العلم

 .بريوت ،العلمية الكتب دار، عيل بن أيب بكر أمحد ،للخطيب البغدادي بغداد، تاريخ - ٥٣

 ،املعيـد خـان حممد عبـد اجلرجاين، حتقيق الدكتور القاسم أيب يوسف بن جرجان، حلمزة تاريخ - ٥٤

 .م١٩٨١ - هـ١٤٠١ ،الطبعة الثالثة ،بريوت، الكتب عامل

 ضــياء حتقيــق الــدكتور أكــرم ،العصــفري الليثــي خيــاط بــن خلليفــة خيــاط، بــن خليفــة تــاريخ - ٥٥

 .هـ ١٣٩٧،بريوت،الطبعة الثانية،دمشق،الرسالة مؤسسة،دار القلم،العمري

 عـيل القاسـم أيب ،البن عسـاكر األماثل، من حلها من وتسمية فضلها وذكر دمشق مدينة تاريخ - ٥٦

 غرامــة بــن عمــر ســعيد أيب الــدين حمــب حتقيــق الشــافعي، اهللا عبــد بــن اهللا هبــة بــن احلســن بــنا

 .م١٩٩٥ ،بريوت ،الفكر دار، العمري
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حتقيـق  الربعـي، زبـر بـن سـليامن بـن أمحـد بـن اهللا عبـد بـن ملحمد ووفياهتم، العلامء مولد تاريخ - ٥٧

 .هـ١٤١٠الطبعة األوىل، ،الرياض، العاصمة دار ،احلمد سليامن أمحد اهللا الدكتورعبد

 ،بـريوت، الكتـب عـامل ،عواد كوركيس الواسطي، حتقيق الرزاز سهل بن ألسلم واسط، تاريخ - ٥٨

 .هـ ١٤٠٦، األوىل الطبعة

َّم فيهم احلافظ ابن حجـر يف فـتح البـاري و مقارنـة كالمـه بـام قـال جتريد أسامء الرواة  - ٥٩ الذين تكل

، الكويـت، دار الـدعوة للنرشـ والتوزيـع، لنبيـل بـن منصـور البصـارة، فيهم يف تقريب التهـذيب

 .م ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٧، الطبعة األوىل

 دار ن بـن حممـد،الـدين عبـدالرمح شـمس، للسـخاوي الرشيفة، املدينة تاريخ يف اللطيفة التحفة - ٦٠

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤ ،الطبعة األوىل، بريوت ،العلمية الكتب

 اهللا عبد الدين مجال ، للزيلعي للزخمرشي، الكشاف تفسري يف الواقعة واآلثار األحاديث ختريج - ٦١

الطبعـة ، الريـاض، خزيمـة ابـن دار، السـعد الـرمحن عبـد بن اهللا حتقيق عبد، حممد بن يوسف بنا

 .هـ١٤١٤ ،األوىل

 قـيــقـحت، رـكــب أيب نـبـ نـمــالرح عبـد ،وطيـللسيـ النـواوي، تقريب رشح يف الراوي تدريب - ٦٢

 .الرياض ،احلديثة الرياض مكتبة، اللطيف عبد الوهاب عبد

 العطـاري اهللا عزيـز القزوينـي، حتقيـق الرافعـي حممد بن الكريم لعبد قزوين، أخبار يف التدوين - ٦٣

 .م١٩٨٧ ،بريوت، العلمية الكتب دار

 بـريوت، ،العلميـة الكتب دار، حممد بن أمحد الدين شمس اهللا عبد أيب ،للذهبي احلفاظ، تذكرة - ٦٤

 .الطبعة األوىل

حممد بن أمحد بن عثامن، حتقيـق غنـيم عبـاس ، للذهبي، تذهيب هتذيب الكامل يف أسامء الرجال - ٦٥

 .م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥، الطبعة األوىل، النرشالفاروق احلديثة للطباعة و ، غنيم، جمدي السيد أمني

 

ـد بـن طلعـت، التذييل عىل كتاب هتـذيب التهـذيب البـن حجـر العسـقالين - ٦٦ َّ مكتبـة ، إعـداد حمم

 .م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥، الطبعة األوىل، أضواء السلف

احلسـن البرصـي إىل : مـن ترمجـة ، الرتاجم الساقطة من إكامل هتـذيب الكـامل ملغلطـاي املطبـوع - ٦٧

هــ ـ ١٤٢٤طـالب و طالبـات مرحلـة املاجسـتري لعـام ، حتقيق و دراسـة، احلكم بن سنان: رمجة ت
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ــديث  ،هـــ١٤٢٥ ــعود ، شــعبة التفســري و احل ــياح.جامعــة امللــك س ،  إرشاف الــدكتور عــيل الص

ث، الدكتورحممد الوهيبي ِّ  .هـ١٤٢٦، الطبعة األوىل، الرياض، دار املحد

للقـايض عيــاض بـن موســى ، املسـالك ملعرفــة أعـالم مـذهب مالــكترتيـب املـدارك و تقريــب  - ٦٨

، الطبعـة الثانيـة، وزارة األوقاف و الشؤون املغربيـة، حتقيق سعيد أمحد أعراب و آخرون، السبتي

 .م١٩٨٣ – هـ١٤٠٣

حتقيــق ، القـوي عبـد بـن العظـيم عبـد ،للمنـذري، الرشـيف احلـديث مـن والرتهيـب الرتغيـب - ٦٩

 .هـ١٤١٧الطبعة األوىل، ، بريوت، العلمية الكتب ارد، الدين شمس إبراهيم

روايـة إسـحاق بـن إبـراهيم بـن حممـد بـن أمحـد بـن ، للنسائي، أمحد بن شـعيب، تسمية الشيوخ - ٧٠

هــ ـ ١٤٢٤، الطبعـة األوىل، دار البشـائر اإلسـالمية، بشام عنه، حتقيق الـدكتور قاسـم عـيل سـعد

 . م٢٠٠٣

َّاين، احلسـني بـن حممـد بـن أمحـدأليب ، تسمية شيوخ أيب داود - ٧١ اين اجلي َّ ّ الغس دراسـة و حتقيـق ، عيل

 .املدينة املنورة، مكتبة العلوم و احلكم، الدكتور زياد حممد منصور

 أمحـد حتقيـق حممـود، العسـكري سـعيد بـن اهللا عبـد بن احلسن، أليب أمحد املحدثني، تصحيفات - ٧٢

 .هـ١٤٠٢ ،الطبعة األوىل، القاهرة ،احلديثة العربية املطبعة، مرية

حتقيــق  ،عـيل بـن أمحـد ،البـن حجـر العســقالين األربعـة، األئمــة رجـال بزوائـد املنفعـة تعجيـل - ٧٣

 .الطبعة األوىل بريوت، ،العريب الكتاب دار، احلق إمداد اهللا إكرام الدكتور

 بـن سـليامن، اجيالب الوليد أليب الصحيح، اجلامع يف البخاري له خرج ملن، والتجريح التعديل - ٧٤

الطبعـة ، الريـاض ،والتوزيـع للنرشـ اللـواء دار، لبابـة حسـني حتقيق الـدكتورأبو، سعد بن خلف

 .م١٩٨٦ – هـ ١٤٠٦ األوىل،

 اهلـادي عبـد بـن أمحـد بـن حممـد اهللا عبد أيب ،البن عبداهلادي حاتم، أيب البن العلل عىل تعليقة - ٧٥

 أضـواء ،السـعد الـرمحن عبـد بـن اهللا تقـديم عبـد ،اهللا جـاد بـن حممـد بـن حتقيـق سـامي املقديس،

 .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣الطبعة األوىل،  الرياض،، السلف

حممـد، حتقيـق  بـن عـيل بـن أمحـد ،البـن حجـر العسـقالين البخاري، صحيح عىل التعليق تغليق - ٧٦

 الطبعـة، األردن، عـامن ،بـريوت، عامر دار  ،اإلسالمي املكتب، القزقي موسى الرمحن عبد سعيد

 .هـ ١٤٠٥ ،األوىل
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 ،الفكـر دار ،الدمشـقي كثـري بـن عمـر بـن أيب الفداء إسامعيل، البن كثري العظيم، القرآن تفسري - ٧٧

 .هـ١٤٠١ ،بريوت

 حممـد الـرازي، حتقيـق أسـعد إدريـس بـن حممـد بـن الـرمحن عبد ،البن أيب حاتم القرآن، تفسري - ٧٨

 .صيدا، العرصية املكتبة ،الطيب

، الرشــيد دار، عوامـة حممــد حتقيـق، عــيل بـن أمحــد ،البـن حجــر العسـقالين التهــذيب، تقريـب - ٧٩

 .م١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦ ،الطبعة الرابعة، سوريا

 حممـد بـن احلسـني ،عـيل الغسـاين أليب، )املهملـون البخاري شيوخ( املشكل ومتييز املهمل تقييد - ٨٠

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ ، املغربية اململكة ،األوقاف وزارة، الفضل أبو حممد حتقيق اجلياين، أمحد

 حتقيـق كـامل ،البغـدادي الغنـي عبـد بـن حممـد ،البن نقطـة واملسانيد، السنن رواة ملعرفة التقييد - ٨١

 .هـ ١٤٠٨، الطبعةاألوىل، بريوت، العلمية دارالكتب، احلوت يوسف

، احلسـني بـن رحيمالـ عبـد الـدين زيـن ،للعراقـي الصـالح، ابن مقدمة رشح واإليضاح التقييد - ٨٢

 - هــ١٣٨٩ ،الطبعـة األوىل، بـريوت ،للنرشـ والتوزيـع الفكر عثامن دار حممد الرمحن عبد حتقيق

 .م١٩٧٠

 القيـوم حتقيـق الدكتورعبـد بكـر، أبـو البغدادي الغني عبد بن حممد ،البن نقطة اإلكامل، تكملة - ٨٣

 .هـ١٤١٠ ،الطبعة األوىل ،املكرمة مكة، القرى أم جامعة، النبي رب عبد

 عبـداهللا حتقيق، عيل بن أمحد ،الكبري، البن حجر العسقالين الرافعي أحاديث يف احلبري تلخيص - ٨٤

  .م١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤ ،املنورة املدينة، املدين اليامين هاشم

، عـثامن بـن أمحـد بـن حممـد الـدين شـمس ،للذهبي اجلوزي، البن املوضوعات كتاب تلخيص - ٨٥

 - هــ١٤١٩ الطبعـة األوىل ،الريـاض ،الرشـد مكتبـة، حممـد بـن إبـراهيم بـن يارس متيم حتقيق أيب

 .م١٩٩٨

 النمـري، اهللا عبـد بـن يوسف عمر أيب ،البن عبدالرب واألسانيد، املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد - ٨٦

ــطفى ــق مص ــن حتقي ــد ب ــوي أمح ــد ،العل ــد عب ــري حمم ــري البك ــاف وزارة، الكب  والشــؤون األوق

 .هـ١٣٨٧ ،املغرب ،اإلسالمية

، األعظمـي مصـطفى حممـد حتقيـق الـدكتور، النيسـابوري القشـريي احلجـاج بن ملسلم التمييز، - ٨٧

 .هـ١٤١٠، الطبعة الثالثة، السعودية، الكوثر مكتبة
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 الغيط أبو عثامن حتقيق مصطفى بن أمحد بن حممد ،للذهبي التعليق، أحاديث يف تنقيح التحقيق - ٨٨

 .م٢٠٠٠-هـ ١٤٢١ ،الرياض ،الوطن دار، عجيب احلي عبد

احلنـبيل، حتقيـق  أمحـد بـن حممـد الـدين شـمس ،البـن عبـداهلادي التعليق أحاديث حتقيق تنقيح - ٨٩

 .م١٩٩٨ ،بريوت الطبعة األوىل ،العلمية الكتب دار ،شعبان صالح أيمن

ِّمـي، التنكيل بام يف تأنيب الكوثري مـن األباطيـل - ٩٠ حتقيـق ، ى الـيامينعبـد الـرمحن بـن حييـ، للمعل

 .هـ١٤٠٦الطبعة الثانية ، الرياض، مكتبة املعارف، حممد نارص الدين األلباين

 ،الطبعـة األوىل، بـريوت ،الفكـر دار، عـيل بـن أمحـد ،البـن حجـر العسـقالين التهذيب، هتذيب - ٩١

 .م١٩٨٤ – هـ١٤٠٤

 عـواد بشـار حتقيـق الـدكتور ،عبدالرمحن الزكي بن يوسف أيب احلجاج، للمزي الكامل، هتذيب - ٩٢

 .م١٩٨٠ -هـ  ١٤٠٠،الطبعة األوىل بريوت، ،الرسالة مؤسسة، معروف

 إحيـاء دار، مرعـب عـوض حتقيـق حممـد أمحـد، بـن حممد منصور أيب، ، لألزهري اللغة هتذيب - ٩٣

 .م٢٠٠١ ،الطبعة األوىل، بريوت، العريب الرتاث

 بــن اهللا هبـة بـن عــيل ،البـن مـاكوال األفهــام، وأويل املعرفـة ذوي عـىل األوهــام مسـتمر هتـذيب - ٩٤

ــق، عــيل بــن جعفــر ــب دار، حســن كرســوي ســيد: حتقي ــة األوىل، بــريوت، العلميــة الكت  ،الطبع

 .هـ١٤١٠

حتقيـق ، احلسـني األمـري إسـامعيل بـن حممـد ،للصـنعاين األنظـار، تنقـيح ملعـاين األفكار توضيح - ٩٥

 .املنورة املدينة ،السلفية املكتبة، احلميد عبد الدين حمي حممد

، الدمشـقي الـدين نارص وكناهم، البن وألقاهبم وأنساهبم الرواة أسامء ضبط يف املشتبه توضيح - ٩٦

 ،الرسـالة مؤسسـة، العرقسويس نعيم حممد القييس حتقيق حممد بن اهللا عبد بن حممد الدين شمس

 .م١٩٩٣ الطبعة األوىل،، بريوت

 الـدين رشف حتقيـق البسـتي، التميمـي حـاتم أيب أمحـد بـن حبـان بن حممد ،البن حبان الثقات، - ٩٧

 .م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥ ،الطبعة األوىل، الفكر دار ،أمحد

، أيب السـعادات املبـارك بـن حممـد اجلـزري، البـن األثـري، جامع األصول من أحاديث الرسول – ٩٨

ــي ــد الفق ــد حام ــريب، حتقيــق حمم ــرتاث الع ــاء ال ــريوت، دار إحي ــة، ب ــة الطبع ـــ١٤٠٠، الثاني  – ه

  . م١٩٨٠
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حتقيـق  اجلعفـي، إسـامعيل البخـاري بـن أيب عبداهللا حممد، للبخاري، املخترص الصحيح اجلامع - ٩٩

ــدكتور ــطفى ال ــب مص ــا دي ــن دار، البغ ــري اب ــة، كث ــريوت ،اليامم ــة،  ،ب ــة الثالث ـــ١٤٠٧الطبع  - ه

 .م١٩٨٧

، ثابـت بـن عيل بن أيب بكر أمحد، البغداديللخطيب  السامع، وآداب الراوي ألخالق اجلامع - ١٠٠

 .هـ١٤٠٣ ،الرياض ،املعارف مكتبة، الطحان حممود حتقيق الدكتور

 .هـ١٤٢٤، الرياض، مكتبة الرشد، للدكتور إبراهيم بن عبد اهللا الالحم، اجلرح و التعديل - ١٠١

 دار التميمـي، الـرازي إدريـس بـن بـن حممـد الـرمحن عبـد ،البـن أيب حـاتم والتعديل، اجلرح - ١٠٢

 .م ١٩٥٢ – هـ١٢٧١ الطبعة األوىل، بريوت، العريب الرتاث إحياء

 احلـويني إسـحاق أيب حتقيـق، النسـائي شـعيب بـن ألمحـد النسائي، إمالء من جملسان فيه جزء - ١٠٣

 .هـ١٤١٥، األوىل الطبعة، الدمام، اجلوزي دار ابن، األثري

 العلـم دار، بعلبكـي منـري حتقيـق رمـزي، بكـر حممـد بـن احلسـنأيب ، البن دريـد، اللغة مجهرة - ١٠٤

 .م١٩٨٧ ،الطبعة األوىل ،بريوت، للماليني

ــافظ أيب حممــد - ١٠٥ ــواب احل ــد ،ج ــيم عب ــد بــن العظ ــوي عب ــئلة يف اجلــرح  املنــذري الق ــن أس ع

 .هـ١٤٢٦، الطبعة الثانية، بريوت، دار البشائر اإلسالمية، حتقيق عبدالفتاح أبو غدة،والتعديل

حتقيـق ، حممد بن عبد الرمحن، للسخاوي،  اجلواهر و الدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر - ١٠٦

 .م١٩٩٩هـ ـ ١٤١٩، الطبعة األوىل، بريوت، دار ابن حزم للطباعة، إبراهيم باجس عبد املجيد

 بـن حممـد الـدين شـمس اهللا عبد أيب ،البن القيم اجلوزية داود، أيب سنن عىل القيم ابن حاشية - ١٠٧

 ،الطبعــة الثانيــة، بـريوت، العلميــة الكتــب دار، الدمشـقي الزرعــي ســعد بـن أيــوب بــن بكـر أيب

 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٥

، دمشق، دار القلم، لعبد الستار الشيخ، احلافظ ابن حجر العسقالين أمري املؤمنني يف احلديث - ١٠٨

 .م٢٠٠٢هـ ـ١٤٢٣، الطبعة الثانية

ريس، دراسة استقرائية نقدية، اته و لغريهاحلديث احلسن لذ - ١٠٩ ّ . ،للدكتور خالد بـن منصـور الـد

 .م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦، الطبعة األوىل، الرياض، دار أضواء السلف

، جـالل الـدين عبـدالرمحن بـن حممـد، للسـيوطي، حسن املحارضة يف أخبار مرصـ و القـاهرة - ١١٠

ــور ــيه خليــل املنص ــع حواش ــة، وض ــة األوىل ،بــريوت، دار الكتــب العلمي -هـــ ١٤١٨، الطبع

 .م١٩٩٧
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 الكتــاب دار،  اهللا عبــد أمحــد بــن، نعــيم األصــبهاين أليب األصــفياء، وطبقــات األوليــاء حليــة - ١١١

 .هـ١٤٠٥ ،الطبعة الرابعة، بريوت ،العريب

 اهللا عبـد بـن أمحـد الـدين صفي، الرجال، للخزرجي أسامء يف الكامل هتذيب تذهيب خالصة - ١١٢

، البشــائر دار، اإلســالمية املطبوعــات مكتــب، غــدة أبــو الفتــاح حتقيــق عبــد اليمنــي، األنصـاري

 .هـ١٤١٦ ،الطبعة اخلامسة، بريوت، حلب

حممـد، حتقيـق  بـن عـيل بـن أمحـد ،البن حجـر العسـقالين الثامنة، املائة أعيان يف الكامنة الدرر - ١١٣

هــ ١٣٩٢ ،الطبعة الثانيـة، اهلند، أباد حيدر، العثامنية املعارف دائرة جملس، ضان املعيد عبد حممد

 . م١٩٧٢ -

ّ عن ثقة  - ١١٤ جملـة ، بحث من إعداد حممد خلف سالمة، الدرر املتناسقة فيمن قيل إنه ال يروي إال

 .هـ١٤١٨صفر ، العدد الثاين عرش، احلكمة

 .م١٩٩٣، بريوت، الفكر دار، جالل الدين عبدالرمحن بن حممد، للسيوطي املنثور، الدر - ١١٥

، صدوق هيـم، ثقة هيم: دراسة املتكلم فيهم من رجال تقريب التهذيب ممن قال عنه ابن حجر - ١١٦

جامعة اإلمام حممد بـن ، رسالة دكتوراه، للدكتور عبدالعزيز بن سعد التخيفي، صدوق له أوهام

 .م١٩٨٥ – هـ١٤٠٥، سعود اإلسالمية

جملـة ، داد الدكتور عبد العزيز التخيفـيبحث من إع، درجة حديث الصدوق ومن يف مرتبته  - ١١٧

 .هـ١٤١٧هـ ـ ١٤١٦، العدد السابع واألربعون، البحوث اإلسالمية

دار الكتـب ، حتقيـق عبـداملعطي قلعجـي، عـيل بـن احلسـني بـن أمحـد، للبيهقـي، دالئـل النبـوة - ١١٨

 .هـ١٤٠٥، الطبعة األوىل، بريوت، العلمية

 فرحــون بــن حممــد بــن عــيل بــن إلبــراهيم املــذهب، علــامء أعيــان معرفــة يف املــذهب الـديباج - ١١٩

 .بريوت ،العلمية الكتب دار املالكي، اليعمري

، حممـد بـن أمحـد بـن عـثامن، للذهبي، ديوان الضعفاء و خلق من املجهولني و ثقات فيهم لني - ١٢٠

 .مكة املكرمة ، مطبعة النهضة احلديثة، حتقيق محاد األنصاري

 بـن أمحـد بـن عـثامن بن أمحد بن عمر، البن شاهني فيه، احلديث ونقاد العلامء اختلف من ذكر - ١٢١

 ،الريـاض ،السـلف أضـواء مكتبـة، األنصـاري حممـد بـن حتقيـق محـاد البغـدادي، أيوب بن حممد

 .م١٩٩٩ - هـ١٤١٩ ،الطبعة األوىل، السعودية
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اعتنـى هبـا عبـد الفتـاح أبـو ، ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح و التعديل للذهبي، حممد بن أمحـد - ١٢٢

الطبعــة ، حلــب، مكتــب املطبوعــات اإلســالمية، ضــمن أربــع رســائل يف علــوم احلــديث، غــدة

 .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠، اخلامسة

ــالم - ١٢٣ ــاريخ اإلس ــاب ت ــه يف كت ــذهبي ومنهج ــروف، ال اد مع ّ ــو ــار ع ــدكتور بش ــرب ، لل دار الغ

 .م٢٠٠٨هـ ـ ١٤٢٩، الطبعة األوىل، بريوت، اإلسالمي

 اهللا صـبغة حممـد امللـك قايض ،للمدرايس أمحد، لإلمام املسند عن الذب يف املسدد القول ذيل - ١٢٤

 .هـ١٤٠١ ،الطبعة األوىل، القاهرة، تيمية ابن اهلندي، حتقيق و نرش مكتبة يساراملد

 أيب ابـن الـرمحن عبـد الـدين جـالل الفضـل أيب ،للسـيوطي ،) للـذهبي(  احلفاظ طبقات ذيل - ١٢٥

 .بريوت، العلمية الكتب دار، بكر

ور ـتــدكـق الـيــقـحت، نـيــسـاحل بـن مـيــالرح عبـد الفضـل أيب ،للعراقي االعتدال، ميزان ذيل - ١٢٦

 .هـ١٤٠٦، الطبعة األوىل،جامعة أم القرى،مركز البحث العلمي،عبد القيوم عبد رب النبي

 دار، الليثـي اهللا قيـق عبـدحت، بن األصـبهاين عيل بن أمحد، البن منجويه مسلم، صحيح رجال - ١٢٧

 .هـ١٤٠٧، الطبعة األوىل، بريوت، املعرفة

 حتقيـق حممـد، جعفـر بـن حممـد ،للكتـاين املصنفة، السنة كتب مشهور لبيان املستطرفة الرسالة - ١٢٨

 -هـــ١٤٠٦الطبعــة الرابعــة، ،بــريوت، اإلســالمية البشــائر دار، الكتــاين املنترصــ حممــد الزمزمــي

 .م١٩٨٦

حممـد،  حتقيـق الـدكتور  بـن عـيل بن أمحد ،البن حجر العسقالين، اإلرص عن قضاة مرصرفع  - ١٢٩

 .م١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨، الطبعة األوىل، القاهرة، مكتبة اخلانجي، عيل حممد عمر

اهلنـدي، حتقيـق  احلـي عبـد حممد احلسنات أيب ،للكنوي والتعديل، اجلرح يف والتكميل الرفع - ١٣٠

 .هـ١٤٠٧الطبعة الثالثة، ، حلب – اإلسالمية املطبوعات مكتب، غدة أبو الفتاح عبد

 بـن أمحـد بـن حممـد اهللا عبـد أيب ،للـذهبي ردهـم، يوجـب ال بـام فـيهم املـتكلم الثقـات الـرواة - ١٣١

 - هــ١٤١٢ الطبعـة األوىل،، بريوت ،اإلسالمية البشائر املوصيل دار إبراهيم حممد حتقيق، عثامن

 .م١٩٩٢

ـا مـن ) ١٥٠(ن اختلفـت أقـوال احلـافظ ابـن حجـر فـيهم، دراسـة موازنـة لــ الرواة الـذي - ١٣٢ ً راوي

جامعـة أم ، رسـالة ماجسـتري، للباحث عبد الرمحن بـن سـعود العـامج، )ج(إىل حرف ) أ(حرف  

 .هـ١٤٢١، قسم الكتاب و السنة، كلية الدعوة، القرى
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ـا مـن حـرف ) ١٥٠(ـ الرواة الذين اختلفت أقوال احلافظ ابن حجر فيهم، دراسة لـ - ١٣٣ ً ) ح(راوي

، كليـة الـدعوة، جامعـة أم القـرى، رسالة ماجستري، للباحث عمرو طه السقاف، )س(إىل حرف 

 .هـ١٤٢٢، قسم الكتاب و السنة

َّان يف املجروحني و أعادهم يف الثقـات - ١٣٤ مجـع و دراسـة وحتليـل ، الرواة الذين ترجم هلم ابن حب

 .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١، الطبعة األوىل، ة الكويتجامع، الدكتور مبارك سيف اهلاجري

حتقيـق الـدكتور إحسـان ، ملحمـد بـن عبـد املـنعم احلمـريي، الروض املعطار يف خـرب األقطـار – ١٣٥

 .م١٩٨٤، الطبعة الثانية، مكتبة لبنان، عباس

: حتقيـق ،، الزرعي أيوب بكر أيب بن حممد ،البن القيم اجلوزية العباد، خري هدي يف املعاد زاد - ١٣٦

، بـريوت، اإلسـالمية املنـار مكتبـة، الرسـالة مؤسسـة، القادر األرناؤوط عبد، األرناؤوط شعيب

 .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٧ ،عرش الرابعة الطبعة، الكويت

ا حييـى بـن معـني - ١٣٧ ّ حتقيـق ، سؤاالت ابن اجلنيد أيب إسحاق إبراهيم بن عبد اهللا اخلتيل أليب زكري

 .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨، الطبعة األوىل، املدينة املنورة، كتبة الدارم، الدكتور أمحد حممد نور سيف

حنبـل، حتقيـق  بـن ألمحـد وتعـديلهم، الرواة جرح يف حنبل بن أمحد لإلمام داود أيب سؤاالت - ١٣٨

 .هـ١٤١٤ ،الطبعة األوىل، املنورة املدينة ،واحلكم العلوم مكتبة ،منصور حممد الدكتور زياد

ي أبا داود سليامن بن األشعث السجستاين، دراسة و حتقيق الدكتور  - ١٣٩ ِّ سؤاالت أيب عبيد اآلجر

هــ ـ ١٤١٨، الطبعـة األوىل، مكـة، مكتبـة دار االسـتقامة، عبد العلـيم بـن عبـد العظـيم البسـتوي

 .م١٩٩٧

ــؤاالت - ١٤٠ ــاين س ــدارقطني، أليب الربق ــن لل ــيل احلس ــن ع ــر ب ــدارقطني عم ــدادي، حتق ال ــق البغ ي

 .هـ ١٤٠٤ ،الطبعة األوىل، باكستان ،مجييل خانه كتب ،القشقري أمحد حممد الدكتورعبدالرحيم

البغـدادي،  الـدارقطني عمـر بـن عـيل احلسـن للـدارقطني، أليب النيسابوري احلاكم سؤاالت - ١٤١

 ١٤٠٤ ،الطبعـة األوىل، الريـاض ،املعارف مكتبة، عبدالقادر بن عبداهللا بن حتقيق الدكتور موفق

 .م١٩٨٤ - هـ

حتقيق فريق من البـاحثني، إرشاف ، ملحمد بن احلسني السلمي، سؤاالت السلمي للدارقطني - ١٤٢

، الطبعــة األوىل، الريــاض، مطــابع احلمييضــ، الــدكتور ســعد احلميــد والــدكتور خالــد اجلرييســ

 .هـ١٤٢٧
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: البغـدادي، حتقيـق الـدارقطني عمـر بـن عيل احلسن السهمي، أليب يوسف بن محزة سؤاالت - ١٤٣

 .م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤ ،الطبعة األوىل، الرياض ،املعارف مكتبة، عبدالقادر بن عبداهللا بن موفق

تــاريخ هاشـم بـن مرثــد (، سـؤاالت عـثامن بـن طــالوت البرصـي أليب زكريـا حييــى بـن معـني - ١٤٤

الطبعـة ، نرشـالفـاروق احلديثـة للطباعـة وال، مجعه وحققه أبو عمر بـن عـيل األزهـري، )الطرباين

 .م٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨، األوىل

سـؤاالت مسـعود بـن عـيل السـجزي مـع أسـئلة البغـداديني عـن أحـوال الـرواة أليب عبـد اهللا  - ١٤٥

دار الغــرب ،  دراســة وحتقيــق الـدكتور موفــق بــن عبــد اهللا بـن عبــد القــادر، احلـاكم النيســابوري

 .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨، الطبعة األوىل، اإلسالمي

 حتقيـق شـوقي البغـدادي، جماهد بن العباس بن موسى بن أمحد بكر أليب القراءات، يف السبعة - ١٤٦

  .هـ١٤٠٠ الطبعة الثانية، مرص، دار املعارف، ضيف

مجـع وترتيـب وتعليـق حممـد عبـد اهللا بـن ، السلسبيل فيمن ذكرهم الرتمذي بجرح أو تعديل - ١٤٧

 .هـ١٤١٥الطبعة األوىل ، مؤسسة املؤمتن، الشيخ حممد الشنقيطي

الطبعــة ، املكتــب اإلســالمي، حممــد نــارص الــدين، لأللبــاين، سلســلة األحاديــث الصــحيحة - ١٤٨

 . م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥الرابعة 

حممــد نــارص ، لأللبــاين، سلســلة األحاديــث الضــعيفة و املوضــوعة و أثرهــا اليســء يف األمــة - ١٤٩

 .هـ١٤٠٨، الطبعة الرابعة، الرياض، مكتبة املعارف، الدين

 الـدين نـارص حممـد الشـيباين، حتقيـق الضـحاك عاصـم أيب بـن عمـرو ،البن أيب عاصم السنة، - ١٥٠

 .هـ١٤٠٠ ،األوىل عةالطب، بريوت، اإلسالمي املكتب األلباين

 ابـن دار القحطاين سامل سعيد الشيباين، حتقيق الدكتور حممد حنبل بن أمحد بن اهللا لعبد السنة، - ١٥١

 .هـ١٤٠٦ ،األوىل الطبعة، الدمام، القيم

 دار، البـاقي عبـد فـؤاد حممـد القزوينـي، حتقيـق يزيـد بـن عبـداهللا حممـد ماجـه، أليب ابـن سنن - ١٥٢

 .بريوت ،الفكر

مكتبـة ، حكـم عـىل أحاديثـه و آثـاره و علـق عليـه حممـد نـارص الـدين األلبـاين، سنن أيب داود - ١٥٣

 .الطبعة األوىل، الرياض، املعارف

 الـدين حميـي األزدي، حتقيق حممـد السجستاين األشعث بن سليامن، أليب داود داود، أيب سنن - ١٥٤

 .الفكر دار، احلميد عبد
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 عبـد حتقيق حممـد موسى البيهقي، بن عيل بن احلسني بن أمحد بكر أليب الكربى، البيهقي سنن - ١٥٥

 .م١٩٩٤ - هـ١٤١٤، املكرمة مكة، الباز دار مكتبة، القادر عطا

 شــاكر حممــد أمحــد حتقيـق الســلمي، عيســى الرتمــذي بـن الرتمــذي، أليب عيســى حممــد سـنن - ١٥٦

 .بريوت ،العريب الرتاث إحياء دار، وآخرين

 يـامين هاشـم اهللا حتقيـق عبـد البغـدادي، عمرالدارقطني بن عيل أليب احلسن الدارقطني، سنن - ١٥٧

 .م١٩٦٦ – هـ ١٣٨٦،بريوت ، املعرفة دار، املدين

 الغفـار النسائي، حتقيق الدكتورعبـد الرمحن عبد أيب شعيب بن أمحد، الكربى،للنسائي السنن - ١٥٨

  – هــ١٤١١ الطبعة األوىل،، بريوت ،العلمية الكتب دار ،حسن كرسوي سيد، البنداري سليامن

 .م١٩٩١

،  األرنـاؤوط شـعيب حتقيـق، قـايامز بـن عـثامن بـن أمحد بن حممد ،للذهبي النبالء، أعالم سري - ١٥٩

 .هـ١٤١٣، التاسعة الطبعة، بريوت، الرسالة مؤسسة، العرقسويس نعيم حممد

حتقيـق ، حممـد بن أمحد بن احلي عبد، يلالبن العامد احلنب ذهب، من أخبار يف الذهب شذرات - ١٦٠

 .هـ١٤٠٦ ،الطبعة األوىل، دمشق، كثري ابن دار،  األرناؤوط حممود األرنؤوط، القادر عبد

ــل رشح - ١٦١ ــذي، عل ــن الرتم ــب الب ــد رج ــن أمح ــدالرمحن ب ــبيل، عب ــام  ،احلن ــدكتور مه ــق ال حتقي

 .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧، الطبعة األوىل األردن،، الزرقاء، املنار مكتبة، سعيد عبدالرحيم

ــكل رشح - ١٦٢ ــار، مش ــاوي اآلث ــر أيب ،للطح ــد جعف ــد بــن أمح ــن حمم ــالمة ب ــق شــعيب ،س  حتقي

 .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٨ ،الطبعة األوىل، بريوت، الرسالة مؤسسة، األرنؤوط

مكتبـة ابـن ، أليب احلسـن مصـطفى إسـامعيل، شفاء العليل بألفاظ و قواعد اجلـرح و التعـديل - ١٦٣

 .هـ١٤١١، الطبعة األوىل، القاهرة، تيمية

 ،بـريوت، العـريب الكتـاب دار زادة، لطاشـكربي العثامنيـة، الدولـة علـامء يف النعامنيـة الشقائق - ١٦٤

 .م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥

 حتقيـق سـيد، سـورة بـن عيسـى بـن حممـد ،للرتمذي املصطفوية، صائلواخل املحمدية الشامئل - ١٦٥

 .هـ١٤١٢ ،الطبعة األوىل، بريوت ،الثقافية الكتب اجلليمي مؤسسة عباس

 البسـتي، التميمـي حـاتم أبـو أمحـد بـن حبـان بـن حممـد بلبـان، ابـن برتتيب حبان ابن صحيح - ١٦٦

 .م١٩٩٣ - هـ١٤١٤ ،الثانية الطبعة، بريوت، الرسالة مؤسسة، األرنؤوط شعيب حتقيق
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حتقيــق  النيســابوري، الســلمي خزيمــة بــن إســحاق بــن خزيمــة، أليب بكرحممــد ابــن صــحيح - ١٦٧

 .م١٩٧٠ – هـ ١٣٩٠،بريوت ،اإلسالمي املكتب، األعظمي مصطفى الدكتورحممد

الطبعـة .الريـاض ، مكتبة املعـارف، حممد نارص الدين، لأللباين، صحيح الرتغيب و الرتهيب - ١٦٨

 .م٢٠٠٠ – هـ١٤٢١، األوىل

 ؤادـفـ دـمــق حمـيــقـالنيسـابوري، حت القشـريي احلسـني أيب احلجـاج بـن ملسلم مسلم، صحيح - ١٦٩

 .بريوت ،العريب الرتاث إحياء دار، الباقي عبد

، خلـف بـن عبـد امللـك، البـن بشـكوال، الصلة يف تاريخ أئمة األندلس و علامئهم و حمدثيهم - ١٧٠

 .م١٩٩٤ – هـ١٤١٤، الطبعة الثانية، القاهرة، مكتبة اخلانجي، حتقيق عزت العطار احلسيني

ضــمن ،  دراســة و حتقيـق األســتاذ الـدكتور ســعدي اهلاشـمي، أليب زرعــة الـرازي، الضـعفاء – ١٧١

ــاب  ــ( كت ــة أب ــوده يف الســنة النبوي ــرازي و جه ــس العلمــي، )و زرعــة ال ــاء الــرتاث ، املجل إحي

 .  م١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢، الطبعة األوىل، املدينة املنورة، اجلامعة اإلسالمية، اإلسالمي

 اهللا حتقيـق عبـد، حممـد بـن عـيل بن الرمحن أيب الفرج عبد، البن اجلوزي واملرتوكني، الضعفاء - ١٧٢

 .هـ ١٤٠٦الطبعة األوىل،  ،بريوت، العلمية بدار الكت، القايض

 املعطـي عبـد حتقيق، موسى بن عمر بن حممد جعفر أيب، للعقييل، )الضعفاء الكبري(، الضعفاء - ١٧٣

 .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤ ،الطبعة األوىل، بريوت ، العلمية املكتبة دار ،قلعجي أمني

ــوء - ١٧٤ ــع الض ــل الالم ــرن أله ــع، الق ــخاوي التاس ــمس ،للس ــدين ش ــد ال ــن حمم ــد ب ــرمحن عب  ال

 .بريوت، احلياة مكتبة دار السخاوي، منشورات

ـا و دراسـة، ضوابط اجلـرح و التعـديل عنـد احلـافظ الـذهبي - ١٧٥ ً ملحمـد الثـاين بـن عمـر بـن ، مجع

 .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١، الطبعة األوىل، بريطانيا، سلسلة إصدارات احلكمة، موسى

مكتبـة ، ر عبد العزيز بن حممـد بـن إبـراهيم العبـد اللطيـفللدكتو، ضوابط اجلرح و التعديل - ١٧٦

 .م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦الطبعة األوىل ، الرياض، العبيكان

الطبعـة  ،بـريوت، العلميـة دارالكتـب، بكـر أيب بـن الـرمحن عبـد ،للسـيوطي احلفاظ، طبقات - ١٧٧

 .هـ١٤٠٣ ،األوىل

، املعرفــة الفقــي دار حامــد حتقيــق حممــد، يعــىل أيب بــن حممــد، أليب احلســني احلنابلــة، طبقــات - ١٧٨

 .بريوت
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حتقيـق الـدكتور  ،لـه أيضـاً  ،)بعـدهم ومـن املدينة أهل لتابعي املتمم القسم( الكربى الطبقات - ١٧٩

 .هـ١٤٠٨املنورة الطبعة الثانية،  املدينة ،واحلكم العلوم مكتبة، منصور حممد زياد

 دار الزهــري، البرصـي منيـع بـن سـعد بـن حممـدأيب عبـداهللا  ،البـن سـعد الكـربى، الطبقـات - ١٨٠

 .بريوت ،صادر

 حيـان بـن جعفـر بـن حممد بن عبداهللا أليب حممد عليها، والواردين بأصبهان املحدثني طبقات - ١٨١

الطبعــة ، بــريوت، الرســالة مؤسســة ،البلــويش حســني عبــداحلق األنصــاري، حتقيــق عبــدالغفور

 .م١٩٩٢ - هـ١٤١٢ ،الثانية

، العمـري ضـياء أكـرم حتقيق الدكتور العصفري، الليثي عمر أيب، خياط بن خلليفة الطبقات، - ١٨٢

 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ ،الطبعة الثانية الرياض، ،طيبة دار

، احلسـني بـن الـرحيم عبـد الفضـل أيب الدين زين ،التقريب، للعراقي رشح يف التثريب طرح - ١٨٣

 .م٢٠٠٠ ،الطبعة األوىل، بريوت، العلمية الكتب دار، عيل حممد القادر حتقيق عبد

 حتقيق الـدكتور صـالح، عثامن بن أمحد بن حممد الدين شمس، للذهبي غرب، من خرب يف العرب - ١٨٤

 .م١٩٨٤الطبعة الثانية،  ،الكويت، الكويت حكومة مطبعة، املنجد الدين

، النـوري املعـاطي أبـو ،السـامرائي صـبحي القايض، حتقيق طالب أليب الكبري، الرتمذي علل - ١٨٥

 .هـ١٤٠٩ ،الطبعة األوىل، بريوت ،العربية النهضة مكتبة  ،الكتب عامل ،الصعيدي حممد حممود

 الـدين حمـب حتقيـق، الـرازي إدريـس بـن حممد بن الرمحن عبد ،البن أيب حاتم احلديث، علل - ١٨٦

 .هـ١٤٠٥ ،بريوت ،املعرفة دار، اخلطيب

 مهـدي بـن أمحـد بـن عمر بن عيل أيب احلسن، للدارقطني النبوية، األحاديث يف الواردة العلل - ١٨٧

 ،الطبعـة األوىل، الريـاض ،طيبـة دار، السـلفي اهللا زيـن الـرمحن حتقيق الـدكتورحمفوظ، البغدادي

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥

 بـن اهللا الشـيباين، حتقيـق الـدكتور ويص عبـداهللا أبـو حنبـل بـن ألمحـد الرجال، ومعرفة العلل - ١٨٨

 -هـــ ١٤٠٨ ،الطبعــة األوىل، الريــاض، بــريوت ،اخلــاين دار، اإلســالمي املكتــب ،سعبــا حممــد

 .م١٩٨٨

 نـور حتقيـق الشـهرزوري، الـرمحن عبـد بـن عـثامن عمـرو أيب ،البـن الصـالح احلديث، علوم - ١٨٩

 .م١٩٧٧ - هـ١٣٩٧ ،بريوت ،املعارص الفكر دار ،عرت الدين

 الـرتاث دار إحيـاء، أمحد بن حممود ،الدين العيني لبدر البخاري، صحيح رشح القاري عمدة - ١٩٠

 .بريوت ،العريب
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 مؤسسـة، محـادة حتقيق الدكتور فاروق، عيل بن شعيب بن أمحد، للنسائي والليلة، اليوم عمل - ١٩١

 .هـ١٤٠٦ ،الطبعة الثانية، بريوت ،الرسالة

حتقيـق ، ثابـت بـن عـيل بـن أمحـد بكـر أيب، امللتبس، للخطيـب البغـدادي ايضاح امللتمس غنية - ١٩٢

 - هــ١٤٢٢، الريـاض، السـعودية ،الرشـد مكتبـة، الشـهري البكـري اهللا عبـد بـن الدكتور حييى

 .م٢٠٠١

 الـدين حمـب حتقيـق ، عيل بن أمحد، البن حجرالعسقالين، البخاري صحيح رشح الباري فتح - ١٩٣

 .بريوت ،املعرفة دار، اخلطيب

 الكتـب دار، الـرمحن عبد بن حممد الدين شمس ،للسخاوي احلديث، ألفية رشح املغيث فتح - ١٩٤

 .هـ١٤٠٣ ،الطبعة األوىل لبنان،، العلمية

ّاس أمحد بن حييـى بـن جـابر، فتوح البلدان - ١٩٥ ، حتقيـق صـالح الـدين املنجـد، للبالذري، أيب العب

 . م١٩٥٧القاهرة  ، مكتبة النهضة املرصية

 عبـد بـن احلـي لعبـد واملسلسـالت، واملشـيخات املعـاجم ومعجم واألثبات الفهارس فهرس - ١٩٦

، الطبعـة الثانيـة، بـريوت، اإلسـالمي العـريب دار ،عبـاس الكتاين، حتقيق الـدكتور إحسـان الكبري

 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢

 بسـيوين بـن السـعيد حتقيـق حممـد، عـيل بـن احلسـني بـن أمحـد ،للبيهقـي اإلمام، خلف القراءة - ١٩٧

 .هـ١٤٠٥ ،الطبعة األوىل، بريوت، العلمية الكتب دار ،زغلول

حققه وراجع نصوصه عبد الفتاح أبـو ، لظفر أمحد العثامين التّهانوي، قواعد يف علوم احلديث - ١٩٨

 .م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤، الرياض، الطبعة اخلامسة، حلب، مكتب املطبوعات احلديثة، غدة

حتقيـق و  ،عـيل بن أمحد، ن حجر العسقالينالب، أمحد لإلمام املسند عن الذب يف املسدد القول - ١٩٩

 .هـ ١٤٠١ ،الطبعة األوىل، القاهرة، تيمية ابن نرش مكتبة

 حتقيــق حممــد، أمحـد بــن حممــد ،للـذهبي الســتة، الكتـب يف روايــة لــه مـن معرفــة يف الكاشـف - ٢٠٠

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣، األوىل الطبعة، جدة ،علوم القرآن مؤسسة، دار القبلة، عوامة

 حممــد بــن عبــداهللا بــن عــدي بــن أيب أمحــد عبــداهللا ،الرجــال،البن عــدي ضــعفاء يف الكامــل - ٢٠١

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩ ،الطبعة الثالثة، بريوت ،الفكر دار ،غزاوي خمتار حييى اجلرجاين، حتقيق

الكـويف،  بـن حممـد بـن اهللا عبد بكر أيب، البن أيب شيبة واآلثار، األحاديث يف املصنف الكتاب - ٢٠٢

 .هـ١٤٠٩ ،األوىل الطبعة، الرياض، الرشد مكتبة، احلوت يوسف حتقيق كامل
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، نـور الـدين عـيل بـن أيب بكـر، للهيثمـي، كشف األستار عن زوائد البزار عـىل الكتـب السـتة - ٢٠٣

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩، الطبعة األوىل، مؤسسة الرسالة، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي

حتقيـق ، عبـد الـرمحن بـن عـيل بـن حممـد، البن اجلوزي، األلقابكشف النقاب عن األسامء و  - ٢٠٤

امرائي ّ  .  م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤، الطبعة األوىل، بريوت، دار اجليل، إبراهيم الس

 أبـو حتقيـق، ثابـت بـن عـيل بـن أبـو بكـر أمحـد البغـدادي، للخطيـب الروايـة، علـم يف الكفايـة - ٢٠٥

 .املنورة املدينة ،العلمية املكتبة، املدين محدي إبراهيم،السورقي عبداهللا

 إسـحق بـن حممـد اهللا عبـد أيب، ،البـن منـده)واأللقـاب الكنى يف الباب فتح(الكنى و األسامء  - ٢٠٦

 الطبعـة األوىل،، الرياض، الكوثر مكتبة، الفاريايب حممد نظر قتيبة األصبهاين، حتقيق أيب منده بنا

 .م١٩٩٦ - هـ١٤١٧

 حممــد نظــر أيب قتيبــة حتقيــق ،محــاد بــن أمحــد بــن حممــد برشــ أيب ،للــدواليب واألســامء، الكنــى - ٢٠٧

 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ ،الطبعة األوىل ،لبنان ، بريوت ،حزم دارابن ،الفاريايب

 حممـد الـرحيم حتقيـق الـدكتور عبـد القشـريي، مسـلم بـن احلجاج بن ملسلم واألسامء، الكنى - ٢٠٨

 .هـ١٤٠٤ ،الطبعة األوىل ،املنورة املدينة ،اإلسالمية اجلامعة، القشقري أمحد

، بكـر أيب بـن الـرمحن عبد الدين جالل ،املوضوعة، للسيوطي األحاديث يف املصنوعة الآلىلء - ٢٠٩

 الطبعـة األوىل،، بـريوت، العلميـة الكتـب دار، عويضة بن حممد بن صالح الرمحن عبد حتقيق أيب

 .م١٩٩٦ - هـ١٤١٧

 حممــد بــن حممــد الكـرم أيب بــن عــيل احلســن أيب، اجلـزريالبــن ،األنســاب هتــذيب يف اللبـاب - ٢١٠

 .م١٩٨٠ - هـ١٤٠٠ ،بريوت ،صادر دار، الشيباين

 حممـد بـن حممـد الـدين تقـي الفضـل أيب، البن فهد املكي احلفاظ، بذيل طبقات األحلاظ حلظ - ٢١١

 .بريوت ،العلمية الكتب دار املكي، اهلاشمي فهد بن

 األفريقـي مكـرم بـن حممـد، املرصـي األفريقـي مكـرم بـن حممـد ، البن منظـور العرب، لسان - ٢١٢

 .الطبعة األوىل بريوت،، صادر دار املرصي،

دار ، اهلنـد ،النظاميـة املعـارف حتقيـق دائـرة، عيل بن أمحد ،البن حجرالعسقالين امليزان، لسان - ٢١٣

 .الطبعة الثانية، بريوت ،الكتاب اإلسالمي

ــدارقطني املؤتلــف و املختلــف، املؤتلــف و املختلــف - ٢١٤ ــدارقطني، لل ــن عــيل أليب احلســن، لل  ب

دار الغـــرب ، حتقيــق الــدكتور موفـــق بــن عبــداهللا بــن عبــدالقادر، البغــدادي عمرالــدارقطني

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، الطبعة األوىل، اإلسالمي
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وهـو ( ، حتقيـق سـائد بكـداش، أمحـد بـن عـيل، البـن حجـر العسـقالين، ماء زمزم ملا رشب له - ٢١٥

 .هـ١٤٢١، الطبعة السادسة، بريوت، دار البشائر اإلسالمية، )ملحق بكتابه فضل ماء زمزم 

 أبـو حتقيق عبـدالفتاح النسائي، شعيب بن أمحد، أيب عبدالرمحن، السنن، للنسائي من املجتبى - ٢١٦

  .م١٩٨٦ – هـ١٤٠٦ ،الطبعة الثانية ،حلب ،اإلسالمية املطبوعات مكتب، غدة

 حــاتم أيب بــن أمحـد بــن حممـد البــن حبــان واملرتوكـني، والضــعفاء املحـدثني مــن املجـروحني - ٢١٧

ـلفي البستي، حتقيـق التميمي َّ َّوزيـعال دار ،محـدي عبـد املجيـد الس ـميعي للنَّرشـ وال ّ يـاض،ص َّ ، الر

 .م ٢٠٠٠- هـ١٤٢٠ ،الطبعة األوىل

 دار اهليثمـي، بكـر أيب بن عيل، اهليثمي بكر أيب بن عيل، للهيثميالفوائد،  ومنبع الزوائد جممع - ٢١٨

 .هـ١٤٠٧ ،بريوت ،العريب الكتاب دار، القاهرة، للرتاث الريان

حتقيـق الـدكتور ، أمحـد بـن عـيل، البـن حجـر العسـقالين، املجمع املؤسس للمعجم املفهرس – ٢١٩

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣ألوىل الطبعة ا، بريوت، دار املعرفة، يوسف عبد الرمحن املرعشيل

 ،احلـراين تيميـة احللـيم بـن بـن عبـد أليب العباس أمحد، تيمية ابن اإلسالم شيخ فتاوى جمموع - ٢٢٠

 .الطبعة الثانية تيمية، ابن مكتبة،  النجدي العاصمي قاسم بن حممد بن الرمحن حتقيق عبد

مي، لعيل بن أمحد بن عمر البغدادي املقرئ - ٢٢١ ّ وأجـزاء ،  جمموع فيه مصنّفات أيب احلسن بن احلام

ار، حديثية أخرى ّ ، الطبعـة األوىل، الريـاض، مكتبـة أضـواء السـلف، حتقيق نبيل سعد الدين حـر

 . م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥

ــل املحــدث - ٢٢٢ ــني الفاص ــراوي ب ــواعي ال ــن للحســن، وال ــد ب ــرمحن عب ــق الرامهر ال ــزي، حتقي م

 .هـ١٤٠٤ ،الثالثة الطبعة، بريوت، الفكر دار، اخلطيب عجاج الدكتورحممد

 عبـد بـن احلميـد عبـد بـن اهلـادي عبد بن أمحد بن حممد ،البن عبداهلادي ، احلديث يف املحرر - ٢٢٣

 الـرمحن عبـد حتقيـق الـدكتور يوسـف ، احلنـبيل املقـديس قدامـة بـن حممـد بـن يوسـف بـن اهلـادي

 ،الثالثـة الطبعـة، بـريوت، املعرفـة دار، الذهبي محدي مجال سامرة، إبراهيم سليم حممد املرعشيل،

 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١

العـريب  الرتاث إحياء الظاهري، حتقيق جلنة حزم بن سعيد بن أمحد بن عيل ،البن حزم املحىل، - ٢٢٤

 .بريوت، اجلديدة دار اآلفاق

 نرصـ بـن عـيل بـن احلسن عيل ، أليب)الرتمذي جامع عىل الطويس مستخرج (خمترصاألحكام  - ٢٢٥

، املنـورة املدينـة ،األثريـة الغربـاء مكتبـة، األنـدونويس طـاهر بـن أمحـد بـن أنـيس حتقيق الطويس،

 .هـ١٤١٥ الطبعة األوىل،
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 عـيل بن البن حجر العسقالين أمحد، خمترص زوائد مسند البزار عىل الكتب الستة ومسند أمحد - ٢٢٦

، الطبعـة األوىل، مؤسسـة الكتـب الثقافيـة،حتقيـق و تقـديم صـربي عبـداخلالق أبـو ذرحممـد،  بنا

 .م١٩٩٢ – هـ١٤١٢

حتقيـق ، االنيسـابوري محدويـه بـن اهللا عبد بن حممد، أليب عبداهللا احلاكم الصحيح، إىل املدخل - ٢٢٧

 .هـ١٤٠٤ ،األوىل الطبعة، بريوت ،الرسالة مؤسسة، املدخيل عمري هادي الدكتور ربيع

 حتقيـق الـدكتور، محدويـه بن اهللا عبد بن حممد، أليب عبداهللا احلاكم اإلكليل، كتاب إىل املدخل - ٢٢٨

 .اإلسكندرية ،الدعوة دار، أمحد املنعم عبد فؤاد

ثني - ٢٢٩  ِّ بحــث مـن إعــداد الـدكتور عبــد اهللا بـن ســعاف ، مرتبـة الصــدوق ، وداللتهـا عنــد املحـد

ّ القرى للبحوث العلمية املحكمة، اللحياين  .هـ١٤١٨، العدد السادس عرش، جملة جامعة أم

ــتدرك - ٢٣٠ ــىل املس ــحيحني، ع ــاكم الص ــداهللا احل ــد، أليب عب ــن حمم ــداهللا ب ــق  عب ــابوري، حتقي النيس

 .م١٩٩٠ - هـ١٤١١ الطبعة األوىل، بريوت ،العلمية الكتب دار ،عطا القادر عبد مصطفى

 العـزازي يوسـف بـن حتقيق عادل شيبة، أيب بن حممد بن اهللا عبد بكر أليب شيبة، أيب ابن مسند - ٢٣١

 .م١٩٩٧ ،الطبعة األوىل ،الرياض، الوطن دار، املزيدي فريد بن أمحد و

ــند ( عوانــة  أيب مســند - ٢٣٢ ــىل صــحيح مســلم املس ــوب، )الصــحيح املخــرج ع ــحاق بــن ليعق  إس

 .بريوت ،املعرفة دار، االسفراييني

، النرشـ دار أسد سليم حسني التميمي، حتقيق املوصيل املثنى بن عيل بن ألمحد يعىل، أيب مسند - ٢٣٣

 .م١٩٨٤ – هـ١٤٠٤ الطبعة األوىل، دمشق ،للرتاث املأمون دار

ــراهيم بــن إلســحاق راهويــه، بــن إســحاق مســند - ٢٣٤ ــق   راهويــه بــن خملــد بــن إب احلــنظيل، حتقي

ــور الدكتورعبــد ــد بــن الغف ــق عب ــة، البلــويش احل ــامن مكتب ــورة املدينــة، اإلي ــة، املن  ،األوىل الطبع

 .م١٩٩١ - هـ١٤١٢

 أمحـد بـن اهللا عبـد بـن أمحد، األصبهاين نعيم مسلم، أليب اإلمام صحيح عىل املستخرج املسند - ٢٣٥

، العلميـة دارالكتـب، الشـافعي إسـامعيل حسن حممد حسن حممد حتقيق األصبهاين، إسحاق بنا

 .م ١٩٩٦ - هـ١٤١٧ ،الطبعة األوىل، بريوت

 .مرص ،قرطبة مؤسسة حنبل، بن ألمحد، املسند - ٢٣٦

 الكتـب دار، األعظمـي الـرمحن حبيـب حتقيـق احلميـدي، بكـر أيب الـزبري بـن لعبد اهللا، املسند - ٢٣٧

 .القاهرة، بريوت، املتنبي مكتبة، العلمية
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. م البسـتي، حتقيـق التميمـي حـاتم أيب أمحـد بـن حممـد ،البـن حبـان األمصـار، علامء مشاهري - ٢٣٨

 .م١٩٥٩ ،بريوت ،العلمية الكتب دار ،فاليشهمر

، األلبـاين الـدين نـارص حتقيـق حممـد ،اهللا عبـد بن حممد ،التربيزي ، للخطيب املصابيح مشكاة - ٢٣٩

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ ،الثالثة الطبعة، بريوت ،اإلسالمي املكتب

 الكنـاين، إسـامعيل بـن بكـر أيب بـن أمحـد، ماجـه، للبوصـريي ابـن زوائـد يف الزجاجة مصباح - ٢٤٠

 هـ١٤٠٣ الطبعة الثانية، بريوت ،العربية دار، الكشناوي املنتقى حممد حتقيق

، دار أضــواء الســلف، للــدكتور مجــال أســطريي، مصــطلحات اجلــرح و التعــديل املتعارضــة - ٢٤١

 . م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٥، الطبعة األوىل، الرياض

 اهللا عـوض بـن حتقيق طـارق الطرباين، أمحد بن سليامن القاسم أبو، األوسط، للطرباين املعجم - ٢٤٢

  .هـ ١٤١٥ ،القاهرة ،احلرمني دار، احلسيني إبراهيم بن املحسن عبد  ،حممد بنا

 .بريوت، الفكر دار، احلموي اهللا عبد بن لياقوت البلدان، معجم - ٢٤٣

، حتقيق الدكتورحممد احلبيب اهليلـة، حممد بن أمحد، للذهبي، )املعجم الكبري(معجم الشيوخ  - ٢٤٤

 .هـ١٤٠٨، الطبعة األوىل، الطائف، مكتبة الصديق

 بـن الطـرباين، حتقيـق محـدي أيـوب بـن أمحـد بـن سـليامن القاسم أيب، للطرباين الكبري، املعجم - ٢٤٥

 .م١٩٨٣ – هـ ١٤٠٤  الطبعة الثانية،، املوصل ،الزهراء مكتبة، السلفي عبداملجيد

أيب القاسم عـيل بـن احلسـن ، البن عساكر، املعجم املشتمل عىل ذكر أسامء شيوخ األئمة النّبل - ٢٤٦

 .م١٩٨١هـ ـ ١٤٠١، الطبعة األوىل، دمشق، دار الفكر، الشهايبحتقيق سكينة ، بن هبة اهللا

، لصالح الدين املنجـد، وهـو ملحـق بكتـاب فتـوح البلـدان للـبالذري، معجم أماكن الفتوح - ٢٤٧

 .  م ١٩٥٧، القاهرة، مكتبة النهضة املرصية

ــم - ٢٤٨ ــر أيب شــيوخ أســامي يف املعج ــن أليب بكرأمحــد اإلســامعييل، بك  ســامعيلإ بــن إبــراهيم ب

الطبعـة  ،املنـورة املدينـة ، واحلكـم العلـوم مكتبـة ،منصـور حممـد اإلسامعييل، حتقيق الدكتور زياد

 .هـ ١٤١٠ ،األوىل

د بن طاهر، معرفة األلقاب - ٢٤٩ ّ ، حتقيق وتعليق عـدنان محـود أبـو زيـد، للمقديس، أيب الفضل حمم

 .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢، الطبعة األوىل، مرص، مكتبة الثقافة الدينية

 وأخبـارهم، مـذاهبهم وذكـر الضـعفاء واحلـديث ومـن العلـم أهـل رجـال من الثقات معرفة - ٢٥٠

 مكتبـة، البسـتوي العظـيم عبـد العليم حتقيق عبد ،صالح بن اهللا عبد بن أمحد احلسن أيب ،للعجيل

 .م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥ ،الطبعة األوىل، املنورة املدينة ،الدار
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َّم فـيهم بـام ال يوجـب الـرد – ٢٥١ حتقيــق ، عـثامن بـن أمحـد بـن حممـد، للـذهبي، معرفـة الـرواة املـتكل

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، الطبعة األوىل، الرياض، مكتبة املعارف، إبراهيم سعيداي إدريس

 بكـر أيب، للبيهقـي ، الشـافعي إدريـس بـن حممـد اهللا عبـد أيب اإلمـام عن واآلثار السنن معرفة - ٢٥٢

 دارالكتــب، حسـن كرسـوي ســيد حتقيـق، اخلرسـوجردي موســى بـن عـيل بــن احلسـني بـن أمحـد

 .بريوت، العلمية

 الســيد النيســابوري، حتقيـق اهللا عبـد بــن حممـد ،اهللا احلــاكم عبـد أليب احلــديث، علـوم معرفـة - ٢٥٣

 .م١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧ ،الثانية الطبعة ،بريوت، العلمية الكتب دار، حسني معظم

حتقيــق ، عـثامن بـن أمحـد بـن حممـد، للـذهبي واألعصـار، الطبقـات عـىل الكبـار القـراء معرفـة - ٢٥٤

الطبعـة ، بـريوت، الرسالة مؤسسة، عباس مهدي صالح، األرناؤوط شعيب، معروف بشارعواد

 .هـ١٤٠٤ األوىل،

 الكتـب دار، املنصـور خليل حتقيق، سفيان بن يعقوب يوسف أيب ،للفسوي والتاريخ، املعرفة - ٢٥٥

 .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩ ،بريوت، العلمية

 مهـام حتقيق الدكتور، عثامن بن أمحد بن أيب عبداهللا حممد، للذهبي املحدثني، طبقات يف املعني - ٢٥٦

 .هـ١٤٠٤ ،الطبعة األوىل، األردن ،عامن،الفرقان دار، سعيد الرحيم عبد

ــد الــدين شــمس ،للــذهبي الضــعفاء، يف املغنــي - ٢٥٧ ــدكتور حتقيــق ، ،عــثامن بــن أمحــد بــن حمم  ال

 .نورالدين عرت

 حـالــص ور حممـدـدكتــق الـقيــحت، عـثامن بـن دـأمحـ بـن دـحمم ،للذهبي الكنى، رسد يف املقتنى - ٢٥٨

 .هـ١٤٠٨ ،الطبعة األوىل ،املنورة املدينة، اإلسالمية اجلامعة، العزيز مراد عبد

: األنصـاري، حتقيـق أمحـد بـن عيل بن عمر الدين رساج ،البن امللقن احلديث، علوم يف املقنع - ٢٥٩

 .هـ١٤١٣ ،الطبعة األوىل، السعودية، للنرش فواز دار ،اجلديع يوسف بن اهللا عبد

 أمحـد حتقيق الـدكتور، معني بن حييى أليب زكريا الرجال، يف معني بن حييى زكريا أيب كالم من - ٢٦٠

 .هـ ١٤٠٠ ،دمشق ،للرتاث املأمون دار سيف، نور حممد

 عـيل حسـن األزدي، حتقيـق عـيل نـيــاحلس بـن دـحممـ، حـأليب الفتـ ه،ـأبيـ اسم اسمه وافق من - ٢٦١

 .هـ١٤١٠ ،األوىل الطبعة، األردن، عامن، عامر دار ،احلميد عبد

ــامرة األطــالل منادمــة - ٢٦٢ ــد اخليــال، ومس ــري القــادر لعب ــدران، حتقيــق زه ــب، الشــاويش ب  املكت

 .م١٩٨٥الطبعة الثانية، ، بريوت، اإلسالمي
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: الطبعـة، لبنـان، الفكـر دار، العظـيم عبـد حممـد ،للزرقـاين القـرآن، علـوم يف العرفـان مناهـل - ٢٦٣

 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦األوىل 

 نـبـ لـليــاخل ىلـعــأيب ي، ، للخلـييل)احلـديث علـامء معرفـة يف اإلرشـاد(املنتخب من اإلرشاد  - ٢٦٤

، الريـاض ،الرشـد مكتبـة، إدريـس عمـر سـعيد حممـد حتقيق الدكتور، القزويني أمحد بن اهللا عبد

 .هـ١٤٠٩ ،الطبعة األوىل

 حممــد بــن إبــراهيم إســحاق أيب الــدين لتقــي نيســابور، لتــاريخ الســياق كتــاب مــن املنتخــب - ٢٦٥

 .هـ١٤١٤، بريوت، التوزيع والنرش للطباعة الفكر دار ،حيدر خالد الصريفيني، حتقيق

 دار، حممـد بـن عـيل بـن الرمحن أيب الفرج عبد، البن اجلوزي واألمم، امللوك تاريخ يف املنتظم - ٢٦٦

 .هـ١٣٥٨ ،الطبعة األوىل، بريوت، صادر

 بـن جعفـر بـن حممـد بكـر أليب طرائقهـا، وحممـود ومعاليها األخالق مكارم كتاب من املنتقى - ٢٦٧

 .م١٩٨٦ ،دمشق ، الفكر دار ،األصبهاين السلفي حممد بن أمحد طاهر اخلرائطي، حتقيق أيب سهل

 دارإحيــاء، رشف بــن حييــى زكريــا أيب، مســلم بــن احلجــاج، للنــووي املنهــاج رشح صــحيح - ٢٦٨

 .هـ١٣٩٢ ،الثانية الطبعة، بريوت ،العريب الرتاث

للـدكتور ، منهج اإلمام أيب عبد الرمحن النّسائي يف اجلرح و التعديل ومجـع أقوالـه يف الرجـال - ٢٦٩

ــعد ــيل س ــرتاث، قاســم ع ــالمية و إحيــاء ال ــات اإلس ــة األوىل، ديب، دار البحــوث للدراس ، الطبع

 .  م٢٠٠٢هـ ـ١٤٢٢

ملحمـد إسـحاق ، يمنهج احلافظ ابن حجر العسقالين يف العقيدة مـن خـالل كتابـه فـتح البـار – ٢٧٠

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩، الطبعة األوىل، الرياض، مكتبة الرشد، كندو

، الطبعـة الثالثـة، دمشـق، دار الفكـر، للدكتور نـور الـدين عـرت، منهج النقد يف علوم احلديث - ٢٧١

 .  م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٦

حتقيـق الـدكتور ، إبراهيم بن حممد، النبوي،البن مجاعة احلديث علوم خمترص يف الروي املنهل - ٢٧٢

 .هـ١٤٠٦ ،الطبعة الثانية، دمشق، الفكر دار، رمضان الرمحن عبد الدين حميي

مجـع وترتيـب الدكتورحممـد ، موسوعة أقوال أيب احلسن الدارقطني يف رجال احلديث و علله - ٢٧٣

 .   م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، الطبعة األوىل، بريوت، عامل الكتب، مهدي املسكمي وآخرون

مجـع و ترتيـب السـيد أبـو ، أقوال اإلمـام أمحـد بـن حنبـل يف رجـال احلـديث وعللـهموسوعة  - ٢٧٤

 .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧، الطبعة األوىل، بريوت، عامل الكتب، و آخرون، املعاطي النوري
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املة عن اإلمام احلافظ يعقـوب بـن شـيبة السـدويس - ٢٧٥ ّ ّة الش للـدكتور عـيل بـن ، املوسوعة العلمي

ّاح  .م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦، الطبعة األوىل، الرياض، ضواء السلفدار أ، عبد اهللا الصي

ــق، اجلمــع أوهــام موضــح - ٢٧٦ ــن أمحــد ،للخطيــب البغــدادي والتفري ــب ثابــت بــن عــيل ب  اخلطي

 .هـ١٤٠٧ ،الطبعة األوىل، بريوت، داراملعرفة ،قلعجي أمني املعطي حتقيق عبد البغدادي،

 القـريش، حتقيـق توفيـق حممـد بـن عـيل بن الرمحن عبد الفرج أيب، البن اجلوزي املوضوعات، - ٢٧٧

 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٥ ،الطبعة األوىل، بريوت ،العلمية الكتب دار، محدان

، اعتنى به عبـد الفتـاح أبـو غـدة، للذهبي، حممد بن أمحد) يف علم مصطلح احلديث ( املوقظة  - ٢٧٨

 .هـ١٤١٢، الطبعة الثانية، حلب، مكتب املطبوعات اإلسالمية

 معـوض وعـادل حممـد حتقيـق عـيل، أمحـد بـن حممد ،للذهبي الرجال، نقد يف االعتدال ميزان - ٢٧٩

 .م١٩٩٥ ،الطبعة األوىل، بريوت ،العلمية الكتب دار، عبداملوجود أمحد

حتقيـق محـدي ، أمحد بن عيل، البن حجر العسقالين، نتائج األفكار يف ختريج أحاديث األذكار - ٢٨٠

 . م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، القاهرة، بة ابن تيميةمكت، عبداملجيد السلفي

 يوسـف املحاسـن أيب الدين مجال، البن تغري بردي والقاهرة، مرص ملوك يف الزاهرة النجوم - ٢٨١

 .مرص، القومي واإلرشاد الثقافة األتابكي، وزارة بردى تغري بن

 بـن حممـد العزيـز عبـدحتقيـق ، حممـد بـن عـيل بن أمحد ،البن حجر األلقاب، يف األلباب نزهة - ٢٨٢

 .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩ ، الطبعة األوىل، الرياض ،الرشد مكتبة، السديري صالح

 احلسـني، احلمودي إدريس بن اهللا عبد بن حممد اهللا عبد اآلفاق، أليب اخرتاق يف املشتاق نزهة - ٢٨٣

 .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩ ،األوىل الطبعة، بريوت، الكتب عامل

املدينـة ، مكتبـة طيبـة، البـن حجـر العسـقالين، أمحـد بـن عـيل، نزهـة النظـر رشح نخبـة الفكـر - ٢٨٤

 .هـ١٤٠٤، املنورة

 يوسـف حتقيـق حممـد، احلنفـي يوسـف بـن عبـداهللا ،للزيلعـي اهلدايـة، ألحاديث الراية نصب - ٢٨٥

 .هـ١٣٥٧ ،مرص ،داراحلديث ،البنوري

،  األسـتاذ الـدكتور سـعدي اهلاشـمي، بن شـاهنينصوص ساقطة من طبعات أسامء الثقات ال - ٢٨٦

 .    م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧، الطبعة األوىل، املدينة املنورة، مكتبة الدار

حـرره فيليـب ، جالل الدين عبـدالرمحن بـن حممـد، للسيوطي، نظم العقيان يف أعيان األعيان - ٢٨٧

 .بريوت، املكتبة العلمية، حتَّى
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 التلمسـاين، حتقيـق الـدكتور املقـري حممد بن ألمحد الرطيب، األندلس غصن من الطيب نفح - ٢٨٨

 .هـ١٣٨٨ ،بريوت، صادر دار ،عباس إحسان

حتقيــق و دراســة ، البــن حجــر العســقالين، أمحــد بــن عــيل، النكــت عــىل كتــاب ابــن الصــالح - ٢٨٩

. اجلامعـة اإلسـالمية ، إحيـاء الـرتاث اإلسـالمي، املجلس العلمي، ربيع بن هادي عمري الدكتور

 . م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤، الطبعة األوىل، املدينة املنورة

 الـدين الـمــج نـبـ دـحممـ اهللا عبـد أيب الدين بدر ،للزركيش الصالح، ابن مقدمة عىل النكت - ٢٩٠

الطبعـة ، الريـاض، السـلف أضـواء، حممـد بـن العابـدين هبـادر، حتقيـق الـدكتور زيـن بن اهللا عبد

 .م١٩٩٨ - هـ١٤١٩ ،األوىل

ول يف رواة الستة األصول - ٢٩١ ُّ لسبط ابن العجمي، برهان الـدين إبـراهيم بـن حممـد بـن ، هناية الس

هـــ ـ ١٤٢١جامعـة أم القــرى، ، حتقيــق الــدكتور عبـدالقيوم بــن عبــد رب النبــي، خليـل احللبــي

 .  م٢٠٠٠

 حتقيـق اجلزري، حممد بن املبارك السعادات أيب، البن األثري واألثر، احلديث غريب يف نهايةال - ٢٩٢

 .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩، بريوت، العلمية املكتبة ،الطناحي حممد حممود، الزاوى أمحد طاهر

 بـن عـيل بـن حممـد، للشـوكاين األخبـار، منتقـى رشح األخيـار سيد أحاديث من األوطار نيل - ٢٩٣

 .م١٩٧٣ ، بريوت، اجليل دار، حممد

 بــن حممــد بــن أمحــد أيب نرصــ، للكالبــاذي والســداد، الثقــة أهــل معرفــة يف واإلرشــاد اهلدايــة - ٢٩٤

 .هـ١٤٠٧ ،الطبعة األوىل، بريوت ،املعرفة دار، الليثي اهللا عبد حتقيق، البخاري احلسني

 بـن أمحـد ،العسـقالينالبـن حجـر  البخـاري، صحيح رشح الباري فتح مقدمة الساري هدي - ٢٩٥

 .هـ١٣٧٩ ،بريوت، املعرفة اخلطيب دار الدين حمب، الباقي عبد فؤاد حممد: حتقيق ،عيل

 وتركـي األرنـاؤوط أمحـد حتقيـق، أيبـك بـن خليـل الـدين صالح ،للصفدي بالوفيات، الوايف - ٢٩٦

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ ،بريوت، الرتاث إحياء دار، مصطفى

 بن حممد بن أمحد الدين شمس العباس أيب، البن خلكان الزمان، أبناء أنباء و األعيان وفيات - ٢٩٧

 .لبنان، الثقافة دار، عباس إحسان: حتقيق، بكر أيب
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 الصفحة املوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 ٣ ةــص الرسالــملخ

Summary letter ٤ 

 ٥ ةـــــــــــــاملقـدم

 ٧  أسباب اختيار املوضوع

 ١٠  ة البحــــثــــخط

 ١٢ البحث منهج

ل َّ  ١٥ القسم األو

ل َّ  ١٦ مباحث يف علم اجلرح والتَّعديل: الباب األو

 ١٧ تـمـهـيــد                  

ل   َّ دوق: الفصل األو َّ  ٢١ الص

ل املبحث      َّ  ٢٢ بيان املراد من كلمة صدوق: األو

َّاين املبحث             دوق: الث َّ  ٢٦ االحتجاج بخرب الص

َّالث املبحث  ٣١ صدوق عند أيب حاتم: الث

َّاين الفصل ة: الث َّ  ٤٠ لفظة شيخ عند األئم

ل املبحث  َّ  ٤١ دراسة حول لفظة شيخ: األو

َّاين املبحث   اوي يف احلكم : الث َّ َّة حديث الر  ٥٥ عليه  أثر قل

َّاين الباب  ٥٩ احلافظ ابن حجر وكتابه تقريب التَّهذيب: الث

ل  َّ  ٦٠ ترمجة موجزة للحافظ ابن حجر رمحه اهللا: الفصل األو
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 ٦١ مدخل  

ل       َّ  ٦٣ اسمه ونسبه ومولده: املبحث األو

َّاين املبحث   ٦٤ نشأته وأرسته ومولده: الث

َّالث املبحث   ٦٦ طلبه للعلم ورحالته: الث

ابع     َّ  ٧٢ أشهر شيوخه وتالمذته : املبحث الر

ة: املبحث اخلامس    َّ  ٧٥ صفاته ومنزلته العلمي

ادساملبحث       َّ ة:الس َّ  ٧٨ آثاره العلمي

ابع     َّ  ٨١ وفاته: املبحث الس

َّاين الفصل  ٨٢ التَّعريف بكتاب التَّقريب ودراسات حوله: الث

 ٨٣ مدخل

ل املبحث  َّ  ٨٦ سبب تأليفه الكتاب: األو

َّاين املبحث   ٨٨ منهج احلافظ ابن حجر يف الكتاب: الث

لاملطلب األ  َّ  ٨٩ ترتيب الكتاب :و

َّايناملطلب ال   ٩٣ مصادر الكتاب :ث

َّالثاملطلب  مجة عند احلافظ ابن حجر :الث َّ  ٩٤ عنارص الرت

َّالث املبحث   ٩٦ دراسات حول تقريب التَّهذيب: الث

 ٩٧ مدخل 

ل       َّ  ٩٨ صدوق بني أيب حاتم وابن حجر: املطلب األو

َّايناملطلب ال ان :ث َّ َّ ابن حب َّذين مل يوثقهم إال واة ال ُّ  ١٠٨ الر



 

    
٥٢٨ 

  صدوٌق: الرُّواة الذین وثـَّقھم الذَّھبيُّ في الكاشف وقال فیھم ابن حجر في التقریب

  

 الصفحة املوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 َّ مني :الثاملطلب الث ِّ ة املتقد َّ  ١١٠ اعتامد ابن حجر قول إمام من األئم

ابع املبحث َّ  ١١١ تاريخ تأليفه: الر

َّاين القسم اجم: الث َّ  ١١٣ دراسة الرت

      ّ  ١١٤ أمحد بن محاد بن مسلم أبو جعفر املرصي

   ّ  ١١٩ أمحد بن عبد الواحد بن واقد التَّميمي

   ّ ريي ْ م ِ  ١٢٣ أمحد بن عمر احل

   َّ ّ أمحد بن حمم َّغري  ١٢٥ د بن عبيد اهللا بن أيب رجاء الث

ّ أمحد بن     ١٢٨ املقدام أبو األشعث العجيل

   ّ يباين َّ  ١٣٥ آدم بن عيل العجيل الش

   ّ ميل َّ  ١٤١ إبراهيم بن محزة بن سليامن بن أيب حييى الر

 ١٤٤ إبراهيم بن أيب بكر ، عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة  

   ّ نعاين َّ  ١٤٨ إبراهيم بن عمر بن كيسان الص

 ١٥١ إبراهيم بن حممد بن خازم  

   ّ لبي َّاس املطَّ  ١٥٥ إبراهيم بن حممد بن العب

   ّ اطري َّ  ١٥٩ إبراهيم بن مروان بن حممد الط

   ّ  ١٦١ إبراهيم بن هارون البلخي

   ّ  ١٦٣ إبراهيم بن يونس بن حممد البغدادي

   ّ  ١٦٥ إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الفرادييس

   ّ  ١٦٩ إسحاق بن بكر بن مرض املرصي
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اليب   ِ  ١٧١ إسحاق بن عثامن الك

   ّ ليط اهلذيل َ  ١٧٤ إسحاق بن عمر بن س

   ّ  ١٧٦ إسحاق بن عيسى بن نجيح البغدادي

   ّ  ١٧٩ إسحاق بن الفرات بن اجلعد التُّجيبي

   ّ  ١٨٣ إسامعيل بن أيب احلارث البغدادي

   ّ داين ْ َم رام بن حييى اهل ْ َ  ١٨٧ إسامعيل بن هب

   ّ ري كُ ْ َش يح الي ِ ب َ  ١٩٠ إسامعيل بن ص

   ّ  ١٩٢ إسامعيل بن عبد اهللا بن احلارث البرصي

   ّ اين َّ د ُ  ١٩٥ أشعث بن عبد اهللا بن جابر احل

   ّ َّة بن بسطام العييش  ٢٠٠ أمي

   ّ ّة بن خالد األسود القييس  ٢٠٣ أمي

   ّ َم العدوي البرصي ْ هل َ ىف بن د ْ َو  ٢٠٧ أ

   ّ رييف َّ ام بن عبد اهللا الص َّ  ٢١٠ بس

   ّ ليمي َّ  ٢١٣ برش بن منصور الس

   ّ  ٢١٧ بكر بن خلف البرصي

   ّ  ٢٢٠ ثاممة بن عبد اهللا بن أنس بن مالك األنصاري

   ّ َطي ب َ  ٢٢٣ جامع بن مطر احل

ْني   ي َ ع ُّ ثُل بن هاعان الر ْ ع ُ  ٢٢٦ ج

   ّ  ٢٢٩ جعفر بن عون بن جعفر املخزومي
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   ّ َّعلبي  ٢٣٣ جعفر بن حممد بن عمران الث

   ّ َمي ل ُّ  ٢٣٦ مجعة بن عبد اهللا بن زياد الس

   ّ َعي ب ُّ يرية بن أسامء بن عبيد الض َ و ُ  ٢٣٩ ج

 ٢٤٣ حاجب بن الوليد بن ميمون األعور  

   ّ نْدي ِ  ٢٤٥ احلارث بن سليامن الك

   ّ  ٢٤٨ حجر بن العنبس احلرضمي

   ّ ريب احلرضمي  ٢٥٢ حدير بن كُ

   ّ ان بن أيب األرشس الكاهيل َّ  ٢٥٦ حس

   ّ ان بن بالل املزين َّ  ٢٥٨ حس

   ّ  ٢٦١ احلسن بن محَّاد بن كُسيب البغدادي

   ّ  ٢٦٤ احلسن بن شوكر البغدادي

   ّ  ٢٦٧ احلسن بن قزعة اهلاشمي البرصي

   ّ اين َّ د بن أعني احلر َّ  ٢٧٠ احلسن بن حمم

طَوي   َّ  ٢٧٣ احلسن بن منصور البغدادي الش

   ّ ي ِّ ز ُّ  ٢٧٥ احلسن بن حييى الر

   ّ َمي ل ُّ  ٢٧٨ احلسني بن احلسن بن حرب الس

   ّ  ٢٨١ احلسني بن سلمة بن أيب كبشة البرصي

   ّ ائي َ د ُّ  ٢٨٤ احلسني بن عيل بن يزيد الص

   ّ ائي َّ ران الط ُ  ٢٨٧ احلسني بن عيسى بن مح
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ارع   َّ ُّوب الذ د بن أي َّ  ٢٩٠ احلسني بن حمم

د بن شنبة الواسطي   َّ  ٢٩٢ احلسني بن حمم

   ّ قاين ِ ر ْ ه ِ محن امل َّ  ٢٩٥ حفص بن عمر بن عبد الر

 ٢٩٩ حفص ابن أخي أنس بن مالك  

   ّ  ٣٠٢ احلكم بن ميناء األنصاري

   ّ ة األسلمي َّ ر ُ كيم بن أيب ح َ  ٣٠٥ ح

كيم بن سعد احلنفي   ُ  ٣٠٨ ح

   ّ كاف البرصي ْ س ِ  ٣١١ محَّاد بن نجيح اإل

   ِّ ّ الضبي  ٣١٥ محزة بن عمرو العائذي

   ّ د البرصي َّ  ٣١٨ حوثرة بن حمم

   ّ الَعي احلميص َ ّ الك يل َ  ٣٢١ خالد بن خ

 ٣٢٤ خالد بن ذكوان املدين  

   ّ  ٣٢٨ خالد بن زياد األزدي

   ّ  ٣٣١ خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد القريش

   ّ ري َ ز َ د بن شجاع اجل َّ  ٣٣٣ اخلرض بن حمم

   ّ ليد بن حعفر بن طريف احلنفي ُ  ٣٣٥ خ

   ّ بيب الباهيل َ  ٣٣٩ داود بن ش

   ّ راق الفريايب ِ  ٣٤٢ داود بن خم

   ّ ّ الكويف تبة الكناين ُ  ٣٤٥ ربيعة بن ع
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   ّ ّ الكويف بيدي ُّ  ٣٤٧ رجاء بن ربيعة الز

   ّ مشقي ِّ َّان الد ي َ  ٣٤٩ رزيق بن ح

 ٣٥٢ رفاعة بن حييى بن عبد اهللا األنصاري  

   ّ ّ البرصي وح بن عبد املؤمن اهلذيل َ  ٣٥٥ ر

   ّ ّ البرصي َّار الكرابييس  ٣٥٧ سعيد بن عبد اجلب

   ّ مي ْ ر َ البة اجل ِ  ٣٦٠ سلامن أبو رجاء موىل أيب ق

   ّ  ٣٦٢ سلمة بن كلثوم الكندي

   ّ ليم املكي ُ  ٣٦٦ س

   ّ رواين ْ بة النَّه ْ  ٣٦٨ سليامن بن تَو

   ّ حيم املدين ُ  ٣٧١ سليامن بن س

   ّ اين َّ د احلر َّ  ٣٧٤ سليامن بن عبد اهللا بن حمم

   ّ  ٣٧٦ سليامن بن عتيق املدين

 ٣٧٩ سليامن األسود النَّاجي  

   ّ ازي َّ دي الر غْ ُّ لة الص َ نْج َ  ٣٨٢ سهل بن ز

   ّ  ٣٨٥ سهل بن صالح بن حكيم األنطاكي

   ّ ّ البرصي  ٣٨٩ سوادة بن حنظلة القشريي

   ّ نَزي َ  ٣٩١ سوادة بن عاصم الع

   ّ ّ البرصي  ٣٩٤ سيدان بن مضارب الباهيل

   ّ ّ املرصي  ٣٩٧ رشاحيل بن يزيد املعافري
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   ّ ّ الكويف لمة التَّنُوخي ْ س َ  ٣٩٩ رشيح بن م

   ّ مشقي ِّ  ٤٠٢ شعيب بن شعيب بن إسحاق الد

   ّ ائب التُّجيبي َّ  ٤٠٥ شعيب بن حييى بن الس

   ّ ّ املروزي َمي ل ُّ  ٤٠٨ صالح بن مسامر الس

   ّ َّة بن حمصن العنزي ب َ  ٤١٠ ض

   ّ ّ الكويف  ٤١٢ عبد اهللا بن األجلح الكندي

د النَّاقد   َّ  ٤١٥ عبد اهللا بن إسحاق بن حمم

   ّ اد بن يوسف األشعري َّ ر َ  ٤١٧ عبد اهللا ب

   ّ ّ الكويف  ٤٢٠ عبد اهللا بن برش اخلثعمي

   ّ رارة احلرضمي ُ  ٤٢٢ عبد اهللا بن عامر بن ز

   ّ ّ العامري  ٤٢٥ عبد اهللا بن عبد اهللا األصم

   ّ ازي َّ  ٤٢٨ عبد اهللا بن عبد اهللا الر

   ّ ّ احلميص َّار اخلبائري  ٤٣٢ عبد اهللا بن عبد اجلب

   ّ ّ األصبهاين  ٤٣٥ عبد اهللا بن عمران األسدي

   ّ ّ املكي اري َّ  ٤٣٨ عبد اهللا بن كثري الد

   ّ د بن عبد اهللا األموي َّ  ٤٤١ عبد اهللا بن حمم

ديق   ِّ محن بن أيب بكر الص َّ د بن عبد الر َّ  ٤٤٤ عبد اهللا بن حمم

   ّ د الياممي َّ  ٤٤٦ عبد اهللا بن حمم

   ّ بريي ُّ  ٤٤٩ عبد اهللا بن نافع بن ثابت الز
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 الصفحة املوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

   ّ  ٤٥٢ عبد اهللا بن يزيد املدين

   ّ ا الواسطي َّ  ٤٥٥ عبد احلميد بن بيان بن زكري

   ّ ّ املدائني ّ العبدي محن بن األصم َّ  ٤٥٨ عبد الر

   ّ امي َ ز ِ محن احل َّ محن بن املغرية بن عبد الر َّ  ٤٦١ عبد الر

 ٤٦٤ اخلامتة  

 ٤٧٠ جدول بأسامء التَّابعني  

واة    ُّ راسة(جدول بخالصة أحوال الر ِّ  ٤٧١ )موضوع الد

 ٤٧٥ الفهارس العامة  

 ٤٧٦ فهرس اآليات  

 ٤٧٧ فهرس األحاديث  

 ٤٨٥ فهرس اآلثار  

 ٤٨٦ فهرس األعالم الوارد التَّعريف هبم   

 ٤٩١ فهرس األلقاب  

 ٤٩٢ فهرس ألفاظ ومصطلحات اجلرح والتَّعديل  

 ٤٩٨ فهرس األلفاظ الغريبة  

 ٤٩٩ فهرس األماكن والبقاع  

 ٥٠١ فهرس املصادر واملراجع   

 ٥٢٧ فهرس املوضوعات  
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