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 الشكر والتقدير 

ا   ،وآخراا   ،أولا   أشكره  ،يعلم  ما لم  اإلنسان  علم  ،بالقلم   علم  الذي  هلل  الحمد   بنعمه   معترفا

ا    يجعلني   أن  وأسأله   ،أبداا   العاطر  الثناء  وله  ،سرمداا   والشكر  الحمد  فله  ،وظاهراا   باطنا

 .الشاكرين  زمرة في عنده

ا   وأساتذتي   لمشايخي  وعرفاني   شكري  أقدم  ثم   من   نهلت  من  ،أم القرى  بجامعة   جميعا

 . أجرهم ويكتب  يحفظهم أن للا  سائلا   ،حكمتهم سلسبيل من وارتويت ، معارفهم معين

ا   حكومة  ،بالمملكة العربية السعودية   الفضلء  إلخواننا  الجزيل   بشكري   وأتقدم   ،وشعبا

 وشرفتنا  أبوابها  لنا  فتحت   فقد  ،وإداراتها  ،ومشايخها  برئيسها  ، أم القرى  جامعة  وأخص 

 .بالدراسة فيها

  تفضل   الذي  ، وصي للا محمد عباس  / الدكتورالشيخ    فضيلة  والتقدير  بالشكر  أخص  كما

  ،وتوجيهه   نصحه  إلي    وأسدى  ،إلنجازها  بيدي  وأخذ  ،رسالتي  على  باإلشراف  بالقبول

ا   وجدته   ولقد ا   معلما ا   وأبا   ومنزلته  قدره  ويرفع  ،األجر  عظيم   له  يكتب   أن  للا   فأسأل  ، كريما

 .الدارين في

  ، دربي   ورفيقة  ،روحي  وأنيسة  ،فؤادي  لمهوى  والعرفان  الشكر   بجزيل  أتقدم  كما

  ، محتسبة   صابرة  ، أجلي  من   ضحت   التي  ،أولدي  أم  ،الكساررقية نبيل    ،الغالية  زوجتي 

 ويجعلها ،عمرها في يطيل أن تعالى  للا  سائلا  ،عزيمتي  وتقوي ،أزري  من تشد  وهي

 .وفضله  نعمته علينا ويديم  ،عين قرة

الدكتور إبراهيم نور    الفاضلين    ،الجليلين  للشيخين  والعرفــــان  الشكر  بجزيل  أتقدم  كما

الحسينيالسيف و  تعالى    دكتور أحمد عايش   شرفاني  اللذان  المناقشين  ،حفظهما للا 

 تسدد   وإرشادات  ،وتوجيهات   ملحوظات  من  سيبديانه  وما،  هذه الرسالة  مناقشة  بقبولهما

  ، منهما   بالتعلم  الشرف  وتمنحاني  ،والخلل  الزلل  منه  وتمحو   ،فيها  والنقص  القصور

  بهما   ونفع  ،عمريهما  في  وبارك  ،خيراا   ربنا  فجزاهما  ،يديهما  على  بالتتلمذ  والفتخار

 . والمسلمين  اإلسلم
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الرسالة مستخلص  

: الرواة الذين وصفهم الذهبي بقول "وثق" في كتابه "الكاشف" ومروياتهم في  الةسعنوان الر 

الكتب الستة من ترجمة )سفيان بن عبدالرحمن بن عاصم الثقفي( إلى ترجمة )عباد بن حبيش  

 الكوفي( جمعا ودراسة. 

 : دكتوراةالدرجة

:تشتمل على: مقدمة، تضمنت: حدود البحث، مشكلة البحث، أهمية الموضوع،  خطة البحث

 أسباب اختيار الموضوع، الدراسات السابقة، منهج البحث، خطة البحث.

تاب  : الدراسة النظرية، ويتعلق بترجمة اإلمام الذهبي، وتعريف موجز بكوبابين: الباب األول 

 الكاشف ومكانته في الجرح والتعديل، و دراسة عن مصطلح "وثق" و "موثق". 

( راو الذين وصفهم اإلمام الذهبي بقوله 91: يتعلق بدراسة التطبيقية على ) والباب الثاني

"وثق" في كتابه "الكاشف" من ترجمة )سفيان بن عبدالرحمن بن عاصم الثقفي( إلى ترجمة  

 )عباد بن حبيش الكوفي(. 

" في  وثق: الرغبة في التعرف على منزلة الرواة الذين أطلق عليهم الذهبي: " هدف الرسالة

 كتابه "الكاشف".  

: دراسة الرواة الذين وصفهم اإلمام الذهبي بقوله "وثق" في كتابه  موضوع الرسالة

 "الكاشف". 

 :النتائج

 . المقلين في الروايةأكثر الرواة الذين وصفهم اإلمام الذهبي بقوله "وثق" من -1

 اإلمام الذهبي في الغالب يطلق كلمة "وثق" على من اجتمعت فيهم صفة من هذه الصفات  -2

: لم يوثقه إال ابن حبان، من  ويريد بها تمريض توثيق من وثقهم من األئمة بسبب الجهالة فيهم 

 لب العلم.هو قليل الحديث، من هو قليل الشيوخ، من هو قليل التالميذ، من لم يشتهر بط

يطلق اإلمام الذهبي كلمة "وثق" على عدة معان: على من كان ثقة، وعلى الصدوق، على -3

 وتحديد معناه يكون بالرجوع إلى كتبه األخرى.  الضعيف، وعلى المجهول

، تفصليه، ومعرفة مراد اإلمام الذهبي منه    "وثق"مصطلح    -4 عند اإلمام الذهبي يعتبر مجمالا

ميزان االعتدال"،  "ة ومروياتهم وكذلك بالرجوع إلى كتبه األخرى مثليكون بدراسة الروا

 وغيرها.   "سير أعالم النبالء"، و "المغني في الضعفاء"، و "تاريخ اإلسالم"و

 التوصيات:

يجب على الباحث في هذا العلم االهتمام بالقرائن التي تعينه في الحكم على الراوي،  -1

وخاصة من اختلف فيه بين توثيقه أوتصديقه، أو بين تصديقه وتضعيفه، أوبين تصديقه 

ا غير مفسر، وال يتسرع في الحكم  وتجهيله، أومن لم يذكر فيه جرح أو تعديل، أو خرج مخرجا

 .  بضعف أو جهالة، تؤدي إلى رد حديثه الخطإ  اويأو الر على الرواية

ينبغي على الباحث معرفة أحوال الرواة، وعدم االقتصار على قول عالم واحد في الراوي، -2

كما هو معمول به عند بعض الباحثين والناشئين في علم الحديث، بل يجب عليه استيعاب أقوال 

 بنتيجة صحيحة علماء الجرح والتعديل فيه، حتى يخرج 

: أ. د وصي هللا محمد عباس إشراف    )فاروق(: كريستوفر بوست  اسم الباحث
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Summary of Thesis 

Title of Thesis: The Narrators that Imam Al Dhahabee Described as Being Deemed Reliable (  ُوثِق) in his 

Book "Al Kashif" and Their Narrations in the Six Books of Hadith. 

Name of Researcher: Christopher Post (Faruq) 

Academic Level: Doctorate Degree PhD 

Research Plan: Composed of: Introduction ، Scope of Research ، Relative Problems about the Topic ،  

Importance of Topic ، Reasons for selection of  Topic ، Previous Research ، Research Methodology ، 

Research Plan. 

Two Main Chapters ، First Chapter: Theoretical ، Biography of Imam Al Dhahabee ، Description of his 

Book "Al Kashif and its Status within the Sciences of "Jarh wa Ta'deel" (Criticisms and Praises of 

Narrators) ، Research regarding the terminology  )وثق( "Deemed Reliable" and (موثق(. 

Second Chapter: Practical research related to studying 91 narrators whom Imam Dhahabee described as 

"Deemed Reliable" from (Sufyan ibn Abdurahman ibn Aasim Al Thaqafee) up until the narrator (Abaad 

ibn Hubaish Al Koofee). 

Research Objective: Desire to learn the status of the narrators that Imam described as being "Deemed 

Reliable". 

Topic of Research: Studying the narrators that Imam Al Dhahabee described as being "Deemed 

Reliable" in his book "Al Kashif". 

Key Results and Investigations: 

1-The majority of the narrators that Imam Al Dhahabee described as being "Deemed Reliable" are those 

who narrate very few narrations. 

2-The majority of the time that Imam Al Dhahabee uses this terminology is to show that he weakens the 

view of other earlier scholars who have described the narrator as being 'Trustworthy or Reliable". This is 

mainly because these narrators have been described with having either one or more of the following traits: 

1-Only Ibn Hibban deemed them to be reliable ، 2-The narrator only narrated a few narrations ، 3-The 

narrator transmits narrations from only a few scholars ، 4- The narrator only has a few students who 

transmit narrations from him ، 6-The narrator is not well known for transmitting narrations (hadith). 

3-Imam Al Dhahabee uses this terminology "Deemed Reliable" for many types of narrators: Trustworthy ، 

Fair ، Weak ، Unknown. 

4-The terminology "Deemed Reliable" is  general ، the meaning of it can be specified ، understood ، and 

explained by referring back to and  researching Imam Al Dhahabee's statements about those narrators in 

his other compilations such as "Meezan Al I'tidaal" ، "Tarikh Al Islam" ، "Al Mugnee fi Ad Du'afaa" ، 

"Seer A'laam An Nubalaa" ، and some of his other works. 

Recommendations: 

1-It is extremely important for the researcher studying the Sciences of Hadith and in particular the 

sciences of  "Jarh wa Ta'deel" to pay close attention to the corroborative and supporting evidences 

surrounding the narrator that will aid him in deriving a correct ruling on the narrator. Especially the 

narrators in which the scholars differ about between whether they are 'Trustwothy or Fair" ، or hasn't been 

criticized ، or he has been criticized but his criticism was not detailed criticism. The researcher should not 

be hasty in making a ruling upon a narrator or his narrations as being "Weak" or "Unknown" which may 

lead to him not accepting his narration. 

2-The researcher should know the different circumstances of the narrators, and not restrict himself to only 

one statement of the scholars about that narrator, as it is well known amongst many of the beginning 

students who study Hadith and its sciences. It is fundamental that the researcher completely understands 

and comprehends the statements of the scholars of "Jarh wa Ta'deel" about that narrator so that the 

researcher can derive a correct conclusion and ruling upon that narrator. 

 

Researcher: Christopher Post (Faruq)  Supervisor: Dr. Wasiullah Muhammad Abbaas 
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 مشكلة البحث 

 أهمية الموضوع 

 أسباب اختيار الموضوع 

 الدراسات السابقة 
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 المقدمة 

وسيئات  إ أنفسنا  شرور  من  باهلل  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  هلل  الحمد  ن 

شهد أن ال إله إال هللا  أأعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، و 

 شهد أن محمداا عبده ورسوله.  أال شريك له، و وحده  

 أما بعد: 

من األمور المعلومة بداهة أنه ال سبيل إلى معرفة ما جاء عن النبي صلى هللا  فإن  

عليه وسلم من أحاديث وأخبار إال عن طريق الرواة النقلة، الذين نقلوا لنا أخباره وأحواله  

كان    لذافي الكتب المعتمدة المعروفة،    جيالا بعد جيل وطبقة بعد طبقة، حتى دونت السنة

االطالع على أحوال هؤالء الرواة والنقلة، ومعرفة مراتبهم وطبقاتهم، وتمييز ثقاتهم  

 . ، هي الوسيلة األهم لمعرفة صحيح األخبار من سقيمهافائهم من ضع

عظيم علم  ظهور  هذا  عن  نتج  األسس  وقد  له  وأسست  القواعد،  له  وضعت   ،

والتضعيف،    التوثيقوالضوابط، فكان مقياساا دقيقاا ضبطت به أحوال الرواة من حيث  

أو علم الرجال، والذي ال نظير له عند    )علم الجرح والتعديل(، واألخذ والرد؛ وذلك هو  

 أمة أخرى من أمم األرض. 

التفقه في  ":  -رحمه هللا  –المديني  علي بن    كما قال،  وقد عد هذا العلم نصف العلم

 .(0F1) "معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم

الرجال كتب  في  بيان    والقارئ  في  كثيرة  اصطالحات  لهم  الحديث  نقاد  أن  يجد 

تعديل   في  النقد  أئمة  استعملها  التي  واالصطالحات  األلفاظ  هذه  وأن  الرواة،  مراتب 

تبعاا   تتفاوت  قبول  الرواة وجرحهم  في  المعتبرة  األوصاف  في  أنفسهم  الرواة  لتفاوت 

ا   تبعاا لمقاصد قائليها؛  المرويات، وتتنوع هذه األلفاظ أيضا

 

 (320)ص   للرامهرمزي( المحدث الفاصل، 1)
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قال   الذهبيلذا  هللا –اإلمام  التعديل  ":- رحمه  عبارات  تحرير  إلى  نفتقر  نحن  ثم 

العبارات المتجاذبة، ثم أهم من ذلك أن نعلم     باالستقراء والجرح، وما بين ذلك من 

 . (1F1)"الجهبذ، واصطالحه، ومقاصده بعباراته الكثيرة اإلمام التام: عرف ذلك 

لإلمام  "الكاشف"في كتاب-"وثق "، مصطلح: والعباراتوإن من هذه المصطلحات  

 راو    827)  عدد من الرواةالحكم علىفي  وصف  هذا ال  ، فقد أكثر من-رحمه هللا–الذهبي  

 لم يبين لنا ما مراده منه. لكنه و  ، (2F2)(من رواة الكتب الستة

هؤالء  حكم على بعض قد   في كتبه األخرى، -رحمه للا –اإلمام الذهبي رأيت  ثم  -

)فبعضهم وصفه بالثقة  ولكن حكمه فيهم اختلف    الرواة،
3F

)صدوقوبعضهم    ،(3
4F

وبعضهم    ،(4

)مجهول 
5F

 غير ذلك، فلم يكن حكمه عليهم واحداا. ، وبعضهم (5

ومن هنا كانت الحاجة ماسة في بيانها، وتقريب  ؛  فبقيت هذه العبارة موضع إشكال 

منها،   جليل ال  مقصوده  إلمام  العبارة  هذه  وأن  اعتبار سيما  محل  قوله  وكتابه  ،   ، –

 . منهل كثير من العلماء والباحثين -الكاشف

به،    ،المصطلح   هذا  بدراسة  أقوم  أن  فرأيت الموصوفين  الرواة   دراسةومنزلة 

  استطعت   ما  اجتهادي،  إليه  يؤدي   ما   حسب  فيه،   فصل   قول   إلى  الوصول   محاوالا   علمية، 

 .سبيالا  ذلك إلى

 

 

 

 (. 85  ( الموقظة )ص1)

 على التفصيل اآلتي: راوياا ممن أخرج لهم البخاري ومسلم في صحيحيهما(  152)منهم  (2)

 ( راوياا.34: )عددالرواة الذين اتفق الشيخان في اإلخراج لهم -

 ( راوياا. 30عدد الرواة الذين انفرد البخاري باإلخراج لهم: ) -

 ( راوياا.88الرواة الذين انفرد مسلم باإلخراج لهم: )عدد -

للذهبي،تالرحيلي  وهو  فيه  تكلم  العسقالني( في من  السري  أبي  بن  ينظر مثالا: ترجمة: )محمد  (3) :  ص)  موثق، 

468). 

 (202/ 1)  الضعفاء في الحويرث(. المغني بن ينظر مثالا: ترجمة: )خالد (4)

 .(99: ص) الضعفاء ، ديوان(187/ 1) الضعفاء في المغني في الهذلي( شريك  بن )حكيمينظر مثالا: ترجمة:  (5)
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 ود البحثحد

(  827)في كتابه الكاشف    " وثق"   اإلمام الذهبيعدد الرواة الذين قال فيهم  بلغ  

 ، حسب البيان اآلتي: ( راويًا منهم91لذا سأقصر بحثي على )؛ راويًا

بن  )   ترجمة  إلى  ( الثقفي  عاصم   بن  عبدالرحمن  بن   سفيان)  ترجمةمن:   عباد 

الكوفي الستة.   (حبيش  الكتب  في  مروياتهم  األطروحة  وهذ  ودراسة  ضمن  ه  من 

  ، جامعتنا المباركة في    في مرحلة دكتوراه  عدد من زمالئناالذي شارك فيه    مشروعال

د. عيسى  كلية الدعوة وأصول الدين  وكيل  اقترحه فضيلة    اريع التيو هو من المش

عيسى   تعالى-المسملي  محمد  للا  هذحفظه  و  أول  .  ضمن  ا  من  تناقش  أطروحة 

 هم ويسدد خطاهم.بحوث لبقية الزمالء، وأسأل للا أن يوفق المشروع، و سيأتي بعدها  
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 مشكلة البحث 

الرواة    من  عدد  الذهبي صرح  هناك  هللا–  اإلمام  كتابه    بتوثيقهم  -رحمه  في 

( من رواة الكتب  راويًا  1400)ويبلغ عددهم أكثر من  ((،  ثقة))  ، فقال فيهم:الكاشف

في حكمه    ()ُوث ِّق( )الذهبي عدل عن هذا الجزم إلى حكايته بقوله     اإلمامإال أن    .ةالست 

ا )  وما ذلك إال لمعنى عنده.   (،راو  827على عدد آخر من الرواة أيضا

 المعنى؟ وما منهجه في الرواة الذين وصفهم بهذا الوصف؟ فما هو هذا 

ومنزلة الرواة   ،المصطلح   هذا  إلى دراسةهدف من خاللها  أفكانت هذه الدراسة، والتي  

 . علمية  الموصوفين به، دراسة

 : محاوالً  اإلجابة عن األسئلة اآلتية

((، وخاصة أنه لم يفصح عن  وثق بقوله: ))  -رحمه هللا   –  اإلمام الذهبيما  مراد    -1

 ؟ المراد منه

قون  بقوله: ))وثق(( هم موث    -رحمه هللا–  اإلمام الذهبيهل الرواة الذين وصفهم     -2

ا أم لهم منزلة أخرى؟ وهل هم بمنزلة واحدة؟  عنده أيضا

 ما منزلتهم عند غيره من أئمة الجرح والتعديل؟  -3

":  الكاشف "في الرواة الذين قال عنهم في   -رحمه هللا –  اإلمام الذهبيما هو منهج    -4

 ((، ولم يصرح بالحكم عليهم؟ وثق))

(( في  وثقحكم على هؤالء الرواة الذين قال فيهم: ))  -رحمه هللا–هل لإلمام الذهبي    -5

 كتبه األخرى؟ 
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 أهمية الموضوع 

 النقاط اآلتية: ص أهمية الموضوع في يتلخيمكن لنا 

الذهبي    -1 الحافظ  الرجال    - رحمه هللا -مكانة  علم  وفي  الحديث،  في علوم  العلمية 

 .  خاصة

 جرح والتعديل في األوساط العلمية. مكانة كتابه الكاشف بين كتب ال -2

؛ لتوقف  اإلمام الذهبيالحاجة لدراسة ومعرفة مدلول هذا المصطلح ))وثق(( عند    -3

 معرفة المراد من هذا اللفظ. علىالحكم على الرواة الموصوفين به، ومروياتهم 

وأ  -4 والتعديل،  الجرح  بعلم  الموضوع  المقبول  تعلق  معرفة  في  أساس  طريق  نه 

 المردود من الروايات. و 

ا.أهمية    -5  معرفة ألفاظ الجرح والتعديل للوقوف على رتبة الراوي تعديالا أو تجريحا
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 أسباب اختيار الموضوع 

- رحمه هللا  -كونه يتعلق بمصطلح من المصطلحات التي ذكرها الحافظ الذهبي    -1

 مراده منه. لنا لم يبين و 

جود مجموعة من الرواة الموصوفين بهذا الوصف، ولهم مرويات متعددة ال  و   -2

 هذا الوصف.يمكن الحكم على مروياتهم إال بعد معرفة المعنى المقصود من 

  –((  وثقالرغبة في التعرف على منزلة الرواة الذين أطلق عليهم الذهبي: ))  -3

 ؟ منزلة أخرى  مهل هم ثقات عنده أم له

 الذين وصفهم في كتابه الكاشفكم الذهبي نفسه على بعض الرواة  اختالف ح   -4

(( في ((  وثق بلفظ  لهم  وصفه  األخرى    عن  متباينة  كتبه  وتضعيفاا  –بعبارات  توثيقاا 

 وتجهيالا، وغيرها. 

الرغبة في الدربة على استخالص الحكم على الراوي من خالل أقوال أهل العلم    -5

 والنظر في مروياته. 
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 الدراسات السابقة 

قف على من تكلم على هذا  أمن خالل البحث والتتبع وسؤال أهل االختصاص لم  

وبدراسات تطبيقية تعتمد على دراسة أحوال هؤالء الرواة بصورة مستقلة،    الموضوع، 

رحمه هللا من وصفه لهؤالء الرواة  بقوله:    اإلمام الذهبي ومروياتهم للوصول إلى مراد  

 . "الكاشف" (( في كتابهوثق))

الموجودة    تتعلق بكتاب الكاشف وببعض المصطلحات   وقفت عليها  هناك دراسات و

 : وهي فيه

 للشيخ: محمد عوامة.  - رحمه هللا –تحقيق كتاب الكاشف لإلمام لذهبي -1

في الكاشف: ))ثقة((، وقال عنهم الحافظ    اإلمام الذهبيالرواة الذين قال فيهم    -2

  ابن حجر في التقريب: ))مقبول(( دراسة تطبيقية مقارنة على مروياتهم في الكتب الستة. 

الجامعة اإلسالمية   بنت مازن بن إسحاق    ، -غزة–رسالة ماجستير، من  إعداد/ دعاء 

 م.2015هـ/ 1437صلوحة، 

:  "التقريب"ال فيهم ابن حجر في ، وق"الكاشف"الرواة الذين وثقهم الذهبي في   -3

 ماجستير بجامة أم القرى.  ة))صدوق((، رسال

"مصطلح "وثق" عند اإلمام الذهبي في "الكاشف" دراسة تطبيقية على    بحث -4

صحيحه" في  البخاري  لهم  أخرج  الثالث   من  العدد  من  الثامن  المجلد  في  منشور 

والثالثون لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية، لدكتور أحمد  

،  هذا البحث لم أوافق على نتيجة الباحث د. أحمد العطفي وبعد قراءة    عيد أحمد العطفي.

 وسوف يتم بيان ذلك في هذا البحث. 

بتوثيقهم فقال فيهم    اإلمام الذهبيتتعلقان بمن صرح    (3،  2)  وهاتان الرسالتان

حكى الذهبي  (( فهو يتعلق بمن  قث ِّ وُ وهذا خالف المصطلح الذي نحن بصدده ))  ))ثقة((،

 . فيهم توثيقهم، ال توثيقه
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 منهج البحث 

 تقتضي طبيعة الدراسة في هذا البحث منهجين علميين: 

االستقرائي:  -1 في    المنهج  الذهبي  فيهم  قال  من  واستقراء  بتتبع  وذلك 

وتتبع ما فيها من أقوال    ،((، والنظر في كتب الرجال األخرى وثق": ))الكاشف "كتابه 

 . أئمة الجرح والتعديل 

وذلك بدراسة أحوال هؤالء الرواة ومروياتهم وما قاله   :النقدي  التحليليالمنهج    -2

 فيهم أئمة الجرح والتعديل. 

 : الخطوات اآلتية اتبعتُ وقد 

 التعريف بالراوي الموصوف ))وثق(( على النحو اآلتي:  -1

 ، وتاريخ وفاته )إن وجد(. اسمه ونسبهذكر  -

 ذكر أبرز شيوخه.  -

 ذكر أبرز تالميذه.  -

 كتبه األخرى )إن وجد(. في  أورد كالم الذهبي عن الراوي  -2

ا   -3  وتعديالا. ذكر أقوال أهل العلم فيه جرحا

مع ذكر طبقاتهم    ، و دراسة رجال أسانيدهافي الكتب الستةدراسة مروياته    -4

 ترتيب ابن حجر في التقريب مع بيان حالهم جرحا وتعديال. اعتمادا على 

 خالصة الكالم على الراوي.  -5

 . "الكاشف"ترتيب الرواة حسب ورودهم في   -6

وعزوها إلى سورها، ويكون ذلك بين    العثمانيآليات القرآنية بالرسم  كتابة ا  -7

 معقوفتين هكذا: ]   [ بجانب اآلية وليس في الحاشية. 

 ((. عها بين قوسين صغيرين هكذا: ))  ز األحاديث واآلثار الواردة بوضإِْبرا -8

من غير استيعاب لها   واآلثار من مظانها من كتب السنة،تخريج األحاديث    -9

الحكم على الحديث )إن لم يكن في الصحيحين أو أحدهما(    كلها،  وأُتبع ذلك بذكر

، واالستئناس بأقوال األئمة  ما أمكن  معتمداا في ذلك على أقوال األئمة المتقدمين
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 الكبرى. السنن  وإذا لم أجد الحديث في المجتبى للنسائي أبحث عنه في    المتأخرين.

الحاشية  اإلمكان في  وعزوها إلى مصادرها األصلية قدر  توثيق النصوص  -10

  6F1.حسب أقدمية وفاة مؤلفيها مع ترتيب تلك المصادر  

قدر اإلمكان    وكتب التخريج   توثيق األحاديث وعزوها إلى مصادرها األصلية-11

 حسب أقدمية وفاة مؤلفيها.  شية مع ترتيب تلك المصادرفي الحا

 . "  "أضع ذلك بين قوسين صغيرين هكذا: بالنص فإنيإذا نقلت من مصدر  -12

الخاص    -13 الفهرس  والمراجع هو  المصادر  في معرفة طبعات  ل عليه  المع و 

 .بذلك في آخر الرسالة

الفهارس  -14 من  بجملة  البحث  إلى   والملحقات  تذييل  ا  وتيسيرا للفائدة،  ا  إتماما

 الوصول للمعلومة وهي على النحو اآلتي: 

 قسم الملحقات الجداول التوضيحي للدراسة. .1

 فهرس اآليات القرآنية .  .2

 فهرس األحاديث.  .3

   .األعالم الرواة فهرس  .4

 . فهرس األماكن و البلدان .5

 المراجع .ثبت المصادر و  .6

 . فهرس الموضوعات  .7

 

 

أقوال لبعض األئمة المتقدمين و هي غير موجود    وغيره من العلماء  الحافظ المزييذكر    في كثير من المواضع    (1)

 وية حفاظا على هذه األقوال. حاليا لعلها فقدت. فأحيل على المصادر الثان في النسخ بين أيدينا
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 خطة البحث 

ومطالب، على النحو    ،ومباحث   ، فصول  تحتوى علىو   ،وبابين تتكون من مقدمة،  

 اآلتي: 

اختياره،  على  ويتتحوالمقدمة   وأسباب  الموضوع،  أهمية  البحث:  ثم  ومشكلة   ،

 الدراسات السابقة، ومنهج البحث. 

 الفصول والمباحث فهي عل النحو اآلتي:  األبواب و  أما

 الباب األول: الدراسة النظرية

 وتشتمل على ثالثة فصول  

 رحمه للا. – اإلمام الذهبيب موجز تعريفالفصل األول: 

 مباحث:  ستةوفيه 

 اسمه ونسبه، ولقبه، ومولده، ونشأته.: المبحث األول

 رحالته العلمية. المبحث الثاني: 

 شيوخه وتالميذه. المبحث الثالث: 

 أقوال العلماء وثناؤهم عليه. المبحث الرابع: 

 مصنفاته. المبحث الخامس: 

 وفاته. المبحث السادس:  

 ومكانته في الجرح والتعديل  الكاشف بكتاب موجز تعريف الفصل الثاني: 

 ويشتمل على ثالثة مباحث:

 . بين كتب الجرح والتعديلومكانته    "الكاشف"نبذة عن كتابالمبحث األول:  

 " .الكاشف "  في  اإلمام الذهبي منهجالمبحث الثاني: 

 ".الكاشف"  في كتاب  والتعديل الجرح ألفاظالمبحث الثالث: 
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 " وثق" ، و"ثقة"مصطلح: عن  دراسة الفصل الثالث:

 وفيه مبحثان: 

 مطالب:  ثالثةالمبحث األول: مصطلح ))ثقة((، وفيه 

ا. المطلب األول:    تعريف الثقة لغة واصطالحا

اصطالحات أئمة الجرح والتعديل في التعبير عن وصف الراوي :  يالمطلب الثان

 الثقة.

الثالث:   كتب  المطلب  في  الثقة  الراوي  حديث  ومرتبة  ))ثقة((  مصطلح  مدلول 

 والتعديل.  الجرح

للذهبي  الكاشف  كتاب  في  ))وثق((  الثاني: مصطلح  بكتاب  عو  ، المبحث  القته 

 : الثقات البن حبان

 :مطالب ثمانية وفيه  

رحمه  –  اإلمام الذهبي مصطلح )وثق(( هل هو مصطلح خاص ب   : المطلب األول

 أم استخدمه غيره من األئمة.  -هللا 

 بقوله: ))وثق((، وهل يعتبر ذلك توثيقاا لهم.  اإلمام الذهبيمراد   :المطلب الثاني 

 في الرواة الذين قال فيهم وثق في الكاشف. اإلمام الذهبيمنهج  : المطلب الثالث

 في الكاشف بكتاب الثقات  عالقة من قال فيهم الذهبي )وثق( المطلب الرابع: 

)حبانالبن 
7F

1). 

 منهج ابن حبان في كتابه الثقات. المطلب الخامس: 

))وثق(( في كتابه  هل انفرد ابن حبان بتوثيق من قال فيهم الذهبي  المطلب السادس:

 الكاشف.

 . في الكاشف ))وثق(( و ))موثق(( اإلمام الذهبي: الفرق بين قول المطلب السابع

 

من قوله ))وثق(( هو ذكر ابن حبان    -رحمه هللا–ن مراد الذهبي  إقول من قال    ذكرت هذه المسألة لبيان ومناقشة  (1)

 له في كتابه الثقات.، وأن هذا التوثيق غير مرضي عنده. 
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الرواة الذين قال فيهم الذهبي في الكاشف ))وثق(( وحكم عليهم في كتبه    :المطلب الثامن

 .  األخرى

 التطبيقة الدراسة  الثاني:الباب 

حدود  حسب  لذهبي في كتابه الكاشف ))وثق((،  وتتضمن دراسة الرواة الذين قال فيهم ا

 . لمنهجية المذكورة سابقااالبحث، وا

 يجعل عملي صالحاً، ولوجهه خالًصا.. سائالً من ربي التوفيق والسداد، وأن 

 إنه على كل شيء قدير.  

 

 درسهم: حصر بأسماء الرواة الذين سأ

 اسم الراوي  م
من روى له من أصحاب الكتب 

 الستة

 س، ق  الثقفي  سفيان  بن عاصم  بن عبدالرحمن بن  سفيان  1

 د، ت  المروزي عبدالملك بن  سفيان  2

 د، ت  البكراوي  جعفر  بن سلم   3

 4م،  النخعي  عبدالرحمن بن سلم   4

 د، س  نصاري األ  أيوب بن  سليط  5

 ق الطهوي عبدهللا بن  سليط  6

 س المكي بابيه بن  سليمان  7

 د، س، ق  الجوزجاني  أبوالجهم   الجهم  بن  سليمان  8

 ق الحضرمي   زياد بن  سليمان  9

 د  الفزاري جندب بن  سمرة  بن  سليمان  10

 س سنان  بن  سليمان  11

 ق الزبرقان  بن  عبدهللا بن  سليمان  12

 د  عبدهللا  أبي بن  سليمان  13

 ت الخياط  أيوب  أبو  عبدالجبار بن  سليمان  14

 س المدني ثوبان بن عبدالرحمن بن  سليمان  15

 ق الهاشمي محمد ميرأبواأل علي بن  سليمان  16

 ق العبسي  المغيرة  أبي بن  سليمان  17

 د  المنبهي  سليمان  18

 د، ت، س  الصنعاني الفضل بن سماك  19

 س، ق  سهم  بن سمرة   20

 د، س  مشنج  بن سمعان  21

 س المعتمر   بن سهم   22

 م،د،س،ق  الكوفي الضبي  منجاب بن سهم   23

 د، س  الخزاعي  سواء  24

 س الجعد بن  أو الجعد  أبي  بن سوادة   25
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 اسم الراوي  م
من روى له من أصحاب الكتب 

 الستة

 د، س، ق  التجيبي   قيس بن  سويد  26

 ق شرحبيل بن  سالم   27

 ت معاوية مولى سيار  28

 د  سيف الشامي  29

 د، ت، ق  المؤذن  حي أبو حي بن  شداد  30

 د  عياض  مولى شداد  31

 س عبادة  بن سعد  بن  سعيد  بن شرحبيل  32

 ق الرحبي  شفعة  بن شرحبيل  33

 4 الصائدي  النعمان  بن شريح  34

 د  الهوزني  شريق  35

 د، ت  العبسي  حنبل بن  شريك  36

 د  الواسطي  الصريفيني أيوب بن  شعيب  37

 م، س  الثقفي  صفوان بن  شعيب  38

 د  العنبري  الزبيب   بن عبيدهللا بن  شعيث  39

 د  السمعي شفعة  40

 ق األوزاعي   االحنف بن  شيبة  41

 س الخضري   شيبة  42

 ت جبير   أبي بن  صالح  43

 د  السبائي  خيوان بن  صالح  44

 ق التمار  دينار بن  صالح  45

 س التيمي ربيعة بن  صالح  46

 د  الدمشقي أبوعبدالسالم   رستم  بن  صالح  47

 ق فروة أبي بن عبدهللا بن  صالح  48

 ق عجالن  بن  صالح  49

 د  محرز  بن صبيح  50

51  
  النبي زوج سلمة م أ  مولى-بالضم –يحب  صُ 

 
 ت، ق 

 د  بدر  بن  صخر  52

 د  بريدة  بن عبدهللا بن  صخر  53

 ت حرملة  بن عبدهللا بن  صخر  54

 د، س، ق  النخعي  المثنى  بن صدقة  55

 د  المنازل  أبي بن  صرد  56

 م، س، ق  أمية  بن  صفوان  بن عبدهللا بن  صفوان  57

 4م،  القسام البصري الزهري عيسى بن  صفوان  58

 س موهب  بن  صفوان  59

 خ، م، د، ت، س  التميمي  أمية بن يعلى بن  صفوان  60

 د، ت  الحارث   بن نوفل  بن عبدهللا بن  الصلت  61

 م الجحدري   مسعود بن  الصلت  62

 ع العبسي   زفر بن صلة  63

 س المكي الحذاء موسى أبو  صهيب  64

 س العتواري   صهيب  65
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 اسم الراوي  م
من روى له من أصحاب الكتب 

 الستة

 ق سنان بن  صهيب  بن صيفي  66

 د، س، ق  الحمصي  شريح أبو  عبدهللا بن ضبارة   67

 د  ضبيعة بن ثعلبة ويقال حصين بن ضبيعة  68

 ت، ق  عرزب بن عبدالرحمن بن  الضحاك  69

 د، ت ق  الديلمي  فيروز بن  الضحاك  70

 د، س  الجهني  أنيس بن  عبدهللا بن ضمرة   71

 د، ق  ملوكي األ المثنى أبو ضمضم   72

 د  الحجازي عبدالرحمن بن طارق  73

 د  مخاشن  بن طارق  74

 4خ،  الهجيمي تميمة  أبو  مجالد بن طريف  75

 خ، س  سكندرانياأل  سعيد أبي بن طلحة  76

 ق حصين   بن عمران بن طليق  77

 س الواسطي السكن  بن محمد بن طليق  78

 4خ، م مقرناا،   سدي األ  بهدلة النجود أبي بن  عاصم   79

 د، س، ق  الحمصي السكوني حميد بن  عاصم   80

 د  شميخ  بن  عاصم   81

 ت، س  الحجازي  عمرو،  ابن  عمر،أو بن  عاصم   82

 د، ق  عمير  بن  عاصم   83

 م، د، س  حولاأل  البصري النضر بن  عاصم   84

 ت، س  العدوي   عاصم   85

 س حمصي جشيب بن عامر  86

 م، د، ت، س  البجلي  سعد بن عامر  87

 ت عبدهللا،العقيلي   ابن ويقال عقبة، بن عامر  88

 س البصري مالك  بن عامر  89

 س البكري  أنس بن عائش  90

 ت حبيش، الكوفي  بن عباد  91
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 الباب األول 

 ويشتمل على ثالثة فصول الدراسة النظرية

 الفصل األول 

 رحمه هللا– تعريف موجز باإلمام الذهبي   

 وفيه ستة مباحث

 المبحث األول 

 اسمه ونسبه، ولقبه، ومولده، ونشأته

 المبحث الثاني 

 رحالته العلمية 

 المبحث الثالث 

 شيوخه وتالميذه

 المبحث الرابع 

 أقوال العلماء وثناؤهم عليه

 المبحث الخامس 

 مصنفاته

 المبحث السادس 

 وفاته       
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 الفصل األول 

 المبحث األول 

 اإلمام الذهبيتعريف موجز ب  

 ، ونسبه، ولقبه، ومولده، ونشأته كنيته  اسمه،

 اسمه أوال: 

عبدهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن ق اْيماز بن عبدهللا التُّْركمانّي  شمس الدين أبو  

8Fاألصل، الف اِرقيُّ 

9F، الذ ه بِي1

10Fالشافعي 2

3. 

اآلخر  ولد   )ربيع  في  دمشق  مدينة  تركمانية  673في  كريمة  أسرة  في  نشأ  هـ(. 

11Fوجده فخرالدين أبي أحمد، هو الذي قدم دمشق واتخذها سكنا له وألوالده.األصل،  

4 

في صناعة الذهب، فبرع فيها وتميز حتى ُعرف  يعمل    اإلمام الذهبي والد  وكان  

وكان رجالا  فعن بالذهبي،  للعلم،  ا محباا  العلم.   صالحا وتنشئته على حب  ولده  بتربية  ي 

12Fالبخاري. اإلمامقرأ عليه صحيح  كثيرا فقد  من أبيه اإلمام الذهبي واستفاد 

5 

وكان كثير من أفراد عائلته لهم انشغال بالعلم، فشب الوليد يتنسم عبق العلم في كل  

بيته؛   أقاربه  ركن من أركان  فائقة منذ وقت مبكر من  نتيجة ذلك أن وجد عناية  كان 

13Fوأهل بيته

وكان جده  بعائلة عريقة في العلم والمعرفة، فقد    اإلمام الذهبيوقد أحيط    .6

ا، ويحسِّ  14Fن نطقه، ويدربه على التعبير السليم.عثمان بن قايماز يعتني به كثيرا

7 

به،  كان  و  يعتني  الموصلي  عبدهللا  بن  سنجر  الدين،  علم  بكر،  أبو  ألمه  جده 

15Fفيصطحبه معه، ويسمعه بعض أخبار الدولة.

8 

 

 

ي اف ِرقِين"إلى( الف اِرقِّي: هذه نسبة 1)  (10/124خندق المدينة بالعجمية. ينظر:األنساب للسمعاني ) "فارقين"و "م 

 ( 1/75( الذهبي: نسبة إلى صنعة الذهب التي برع فيها أبوه. ينظر: معجم شيوخ للذهبي )2)

 ( 1/22(، ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني )10/182( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة )3)

 ( 1/78الذهبي ومنهجه في تاريخ اإلسالم )، (1/436الشيوخ ) ( معجم4)

 (1/75( معجم الشيوخ للذهبي )5)

 ( 1/283(، أعيان العصر وأعوان النصر )31(، الرد الوافر )ص 9/101( طبقات الشافعية )6)

 ( 1/436( معجم الشيوخ )7)

 ( 1/276( معجم الشيوخ )8)
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من الرضاعة إبراهيم بن داود بن سليمان   من أبيه  الذهبياإلمام  استفاد    كماو 

16Fموفق الدين العطار الدمشقي.

1 

الذهبيوروى   منه    اإلمام  واستفاد  البغدادي  سنجر  بن  علي  الدين  تاج  خاله  عن 

17Fا،كثيرا 

18Fوكذلك استفاد من ابن خاله أبو طاهر إسماعيل بن علي بن سنجر  2

، وروى عن  3

19Fزوج خالته فاطمة، أحمد بن عبدالغني بن عبدالكافي المعروف بابن الحرستاني

4 . 

الدين أبي الحسن علي بن إبراهيم بن    وأخذ اإلجازة عن أخيه من الرضاعة عالء 

20Fا بهذه اإلجازةا شديدا ووي، فانتفع انتفاعا الن  اإلمامداود العطار الشافعي، تلميذ 

5. 

21Fعلى مرضعته وعمته سّت األهل بنت عثمان بن قايماز اإلمام الذهبي وقرأ 

6 

كانت نشأته بين أكناف عائلة صالحة و،  اإلمام الذهبيوغيرهم ممن كان لهم قرابة ب 

بدأ يطلب العلم ويحضر مجالس العلماء بنفسه ويستمع إلى    ولذلكعابدة متعلمة متدينة، 

22Fرواية الحديث ولم يتجاوز العاشرة من عمره.

7 

ثم بدأ يتتبع تصانيف أهل العلم مثل تصانيف علي بن المفضل اإلسكندراني، وكان  

23Fلهميحرص على لقاء الشيوخ وإجال

وكان يحضر    ، ، وهو في الثالثة عشرة من عمره،8

24Fدروس يوسف بن يعقوب الشيباني وحفظ منه بعض األحاديث.

9 

عصره الشيخ عالءالدين علي بن محمد الحلبي وأقام في  وتعلم من كبار المؤدبين  

25Fعنده أربعة أعوام في مكتبه

10 . 

المقرئين  علم إلى علم القراءات فالزم كبارفي بداية طلبه لل  اإلمام الذهبي اتجه  كما  

26Fفي بلده مثل الشيخ جمال الدين المقرئ إبراهيم بن غالي البدوي

، والشيخ محمد بن  11

 

 (1/136( معجم الشيوخ للذهبي )1) 

 ( 4/292األعالم للزركلي ) ،( 1/210( تاج التاجم البن قطلوبغا )2) 

 (1/78( الوفيات البن رافع )3) 

 ( 1/68(, معجم الشيوخ )4/119( األنساب )4) 

 (3/6، الدرر الكامنة )157/ 1( المعجم المختص )5) 

 ( 285-1/284( معجم الشيوخ للذهبي )6) 

 ( 2/259( معجم الشيوخ )7) 

 (1/82ومنهجه في كتابه تاريخ اإلسالم )( الذهبي 8) 

 ( 2/396(، معجم الشيوخ )4/1391( تذكرة الحفاظ )9) 

 ( 2/52( معجم الشيوخ )10) 

 ( 1/149( معجم الشيوخ )11) 
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27Fجوهر التلعفري

ا  أصبح مدرسا ثم  برع فيه  و اتقن فن القراءات والتجويد  حتى    ، وغيرهم1

28Fأستاذه وتنازل عن حلقتهجامع األموي حينما مرض الفي 

2. 

بعلم القراءات في صغره، فإنه لم يغفل عن سماع    اإلمام الذهبي ومع شدة اعتناء  

عنايته بعلم الحديث لما بلغ الثامنة عشر من عمره، وقد  قد زادت  و   ،الحديث، وروايته 

29Fب إليه طلب الحديث شيخه علم الدين البرزالي وحثه على كتابتهب  ح  

3. 

ا على رواية الحديث وسماعه، وبلغت عنايته برواية الحديث أن يسمع  وكان حر يصا

 . 30F4اا من ستين شيخ  الحديث على الشيخ أكثر من مرة، بل قد يسمع جزء واحد  

ا ووعى   اإلمام الذهبيولم يغفل   ما  منه    عن علم العربية فقد حّصل منه حظاا وافرا

31Fوألفاظ رشيقةأقام به لسانه وصارت له تعبيرات رائقة  

؛ بجانب ما برع فيه في علم  5

الجرح والتعديل وصار من أئمة اإلسالم والمسلمين في عدة الفنون وخاصة في علم  

 الحديث، والتراجم، والتاريخ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2/181( معجم الشيوخ )1) 

مؤرخ اإلسالم  (، الحافظ الذهبي  85-1/84(، الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ اإلسالم )2/218( معجم الشيوخ )2) 

(1/94-112 ) 

 ( 9/102( طبقات الشافعية )3) 

 ( 314(، تاريخ اإلسالم )ص 494، 426، 383، 2/216، 73، 1/38( معجم الشيوخ )4) 

. هذا المبحث مستفاد من  تحقيق بشار عواد لسير أعالم النبالء  (2/111البدر الطالع )،  (2/324( معجم الشيوخ )5) 

 وما بعدها(  بتصرف واختصار.  1/8ف لمحمد عوامة )( ، و مقدمة الكاش1/12-31)
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 المبحث الثاني 

 رحالته العلمية 

 

على الرحلة لطلب الحديث ولقاء الشيوخ، لم يمكنه والده   اإلمام الذهبيلما عزم        

32Fمن ذلك في بداية األمر لمكان والديه

كانت رحالته  ، ثم أذن له أبوه بالرحلة بعد ذلك، ف1

33Fهـ(693األولى داخل البالد الشامية، فنزل بعلبك سنة )

وقرأ فيها    ، وروى عن شيوخها2

 وسمع من جملة شيوخها. ، ثم رحل إلى حلبالقرآن
34F

3 

إلى  و   35Fاهحمرحل 

وحمص4  ،36F

37Fوطرابلس  ،5

38Fوالكرك  ،6

39Fونابلس  ،7

40Fوالرملة  ،8

9 ،  

41Fوالقدس

42Fوالمعّر ة ،10

ي ا ،11 43Fوتبوك، ودار 

12. 

44Fهــ( وسمع من شيوخها الكبار695ثم رحل إلى مصر سنة ) 

، على رأسهم ابن  13

45Fهـ(702تدقيق العيد )

46Fوذهب إلى اإلسكندرية فسمع من شيوخها  14

، وقرأ على بعض  15

 47F16 .قرائها المتقنين القرآن بروايتي ورش وحفص، ثم عاد إلى دمشق 

هـ( رحل الذهبي إلى الحجاز ألداء فريضة الحج، وكان يرافقه 698وفي سنة )

في هذه الرحلة جمع من شيوخه وأقرانه، وانتهز فرصة وجوده هناك فسمع الحديث  

 

الشيوخ )1)  الق1/366( معجم  الكبار )ر (، معرفة  الذهبي  700-671(، تاريخ اإلسالم )وفيات سنة  2/695اء   ،)

 (1/88ومنهجه في كتابه تاريخ اإلسالم )

 (2( الكبار  القراء  معرفة   )2 /753-754 ( الصافي  المنهل   ،)6/69( الحجال  درة  الشيوخ 2/256(،  معجم   ،)

 ( 15(، ذيل العبر )ص 1/325)

 ( وسيأتي ذكر شيوخه في المبحث القادم بإذن هللا تعالى.2/283( معجم الشيوخ )3) 

 (400-1/399( معجم الشيوخ )4) 

 ( 2/283( معجم الشيوخ )5) 

 (2/27، 145، 113، 103، 1/49( معجم الشيوخ )6) 

 (2/77، 1/351( المصدر نفسه )7) 

 (93، 2/32، 109، 1/69صدر نفسه )( الم8) 

 (1/236( المصدر نفسه )9) 

 ( 2/165( الوافي بالوفيات )10) 

 ( 1/434( معجم الشيوخ )11) 

 (2/227( المصدر نفسه )12) 

- 1/90(، الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ اإلسالم )2/256(، درة الحجال )2/225, 1/419( معجم الشيوخ )13) 

91) 

 (2/96، 418، 410، 249-106،245، 1/93) ( معجم الشيوخ14) 

 (385، 2/32، 368، 141، 1/114( معجم الشيوخ )15) 

 ( المصدر السابق16) 
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 48F1 .من شيوخ مكة والمدينة 

وإذا كانت عناية الذهبي الرئيسية منصّبة على الحديث، فإنه لم ينشغل بذلك عن  

العلوم األخرى، فدرس النحو والعربية على شيخه ابن أبي العالء النصيبي،  دراسة 

ير وبهاء الدين بن النحاس إمام أهل األدب في مصر، واهتم بكتب المغازي والس

 والتاريخ العام وكتب التراجم. 

ت  وفي الوقت نفسه اتصل بثالثة من شيوخ العصر وترافق معهم، وهم: ابن تيمية )

هـ(. وقد جمع بين  739ت هـ( والبرزالي )739ت دين المزي )هـ(، وجمال ال728

هؤالء األعالم طلب الحديث، وميلهم إلى آراء الحنابلة ودفاعهم عن مذهبهم. ويذكر  

49Fالذهبي أن البرزالي هو الذي حبب إليه طلب الحديث

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (112/ رقم 1/180(، األنساب للسمعاني )225، 2/72(، معجم الشيوخ )52/67( تاريخ اإلسالم )1)

( ، و مقدمة الكاشف لمحمد عوامة  31-1/12النبالء )هذا المبحث مستفاد من  تحقيق بشار عواد لسير أعالم  (2) 

 وما بعدها(  بتصرف واختصار.  1/8)
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 المبحث الثالث 

 شيوخه وتالميذه  

 شيوخه: 

كبيرة بطلب العلم ومجالسة العلماء، وتلقى العلم عن كثير من  اعتنى الذهبي عناية  

الشيوخ، فمنهم من أخذ عنه باإلجازة، ومنهم من أخذ عنه بالسماع، ومنهم من كتب إليه  

ذل وغير  كتاب    كمروياته،  في  شيوخه  الذهبي  جمع  وقد  واألداء،  التحمل  طرق  من 

الشيوخ"سماه )" معجم  فيه  شيخا 1043وذكر  من  (  شتى،  ا  بلدان  من  وكانوا  شيوخه، 

 منهم لالختصار: اسأذكر بعضا 

 ممن أجازه:

 50F1.هـ(673-609أبو العباس، أحمد بن عبدالقادر بن حسان العامري الدمشقي ) -1

محمد    -2 بن  عبدهللا  بن  أحمد  الدين،  أمين  العباس،  )  اإلمامأبو  - 615األشتري 

 51F2. هـ(816

عبدالكر  -3 الدين،  قطب  محمد،  عبدالنور  أبو  بن  المصري    اإلماميم  ثم  الحلبي 

 52F3.هـ(664-735)

العالمة،    -4 بن عساكر  التاج عبدالوهاب  بن  الدين، عبدالصمد  أمين  اليمن،  أبو 

 53F4.هـ( 686-614الدمشقي )

-606أبو الفرج، شمس الدين، عبدالرحمن بن الزين أحمد المقدسي الحنبلي )   -5

 54F5. هـ(896

)أبو    -6 العقيلي  المعظم  بن أحمد  - 613المجد، مجدالدين، عبدالرحمن بن عمر 

 55F6. هـ(776

 

 ( 1/69( معجم الشيوخ )1) 

 ( 1/54( معجم الشيوخ )2) 

 ( 1/412( معجم الشيوخ )3) 

 ( 1/395( معجم الشيوخ )4) 

 ( 1/355( معجم الشيوخ )5) 

 ( 1/372( معجم الشيوخ )6) 
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أبو زكريا، جمال الدين، يحيى بن أبي منصور ابن أبي الفتح الجيشي الحراني   -7

 56F1.هـ(583-678)

 57F2.؟(-618أبو عبدهللا، محمد بن محمد بن عبدالقاهر النصيبي ) -8

بن    -9 محمد  )أبو  الزبيري  القرشي  عبدهللا  بن  محمد  بن  عبدهللا  -636األوحد، 

 58F3. هـ(786

 59F4.هـ(677-613شهاب الدين، أحمد بن محمد بن عيسى المحدث ) -10

 : تالميذه

ا منهم  كما كان لإلمام الذهبي شيوخ ُكثر فقد كان له من التالميذ الكثير، أذكر بعضا 

 لالختصار: 

 60F5.(هـ805-724رسالن بن نصير بن صالح البلقيني )سراج الدين، عمر بن  -1

-727أبو نصر، تاج الدين، عبدالوهاب بن علي بن تمام السبكي، الشافعي )  -2

61F(.هـ 717

6 

 62F7.(هـ 809-736قطب الدين، عبدالكريم بن محمد بن منير الحنبلي ) -3

 63F8.(هـ 807-735ناصر الدين، محمد بن عبدالرحيم بن محمد المصري ) -4

 64F9.(هـ 805-733أحمد بن محمد بن عثمان النابلسي المقدسي )  -5

 65F10. (هـ 802-723أحمد بن خليل بن طبخ الجودري المؤدب ) -6

 66F11.(هـ 803-732أبو حفص، عمر بن محمد الصالحي الملقن )  -7

 

 ( 2/378)( معجم الشيوخ 1)

 ( 2/270( معجم الشيوخ )2)

 ( 1/341( معجم الشيوخ )3)

 ( 1/98( معجم الشيوخ )4)

 (9/80( شذرات الذهب )5)

 (5/18(، الضوء الالمع للسخاوي )2/35( ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد للفاسي )6)

 ( 2/147( نيل التقييد في رواة السنن واألسانيد )7)

 ( 1/157السنن واألسانيد ) ( ذيل التقييد في رواة8)

 (2/140( الضوء الالمع ألهل القرن التاسع للسخاوي )9)

 (1/296( الضوء الالمع )10)

 ( 6/116(  ذيل التقييد )11)
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 67F1.(هـ 807-728جمال الدين بن المبارك الحالوي )  ،أبو المعالي -8

 68F2.(هـ 790 -725إبراهيم بن عبدالرحيم بن جماعة الكناني ) -9

 69F3.(هـ 743-649أبو العباس، أحمد بن علي بن داود الجزري ) -10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2/49( ذيل التقييد )1)

 (1/15( طبقات المفسرين للداوودي )2)

( ، و مقدمة 31-1/12أعالم النبالء ). هذا المبحث مستفاد من  تحقيق بشار عواد لسير  (1/244( الدرر الكامنة )3)

 وما بعدها(  بتصرف واختصار. 1/8الكاشف لمحمد عوامة )
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 المبحث الرابع 

 أقوال العلماء وثناؤهم عليه  

 

يحتل منزلة علمية رفيعة في عصره، والحديث عن  - رحمه هللا -الذهبيكان الحافظ 

ثناء العلماء عليه، وبيان مكانته فيهم يطول الحديث فيه، وال يكفيه ُوريقات، وبخاصة 

 فيما يتعلق بصناعة علم الحديث، ومعرفة تراجم الرواة وطبقاتهم، فمن ذلك:

السبكي:"وأما أستاذنا أبو عبدهللا فبصٌر ال نظير له، وكنٌز هو  قال تلميذه تاج الدين    -1

ا، وشيخ الجرح  ا، وذ ه ُب العصر معنى ولفظا الملجأ إذا نزلت المعضلة، إمام الوجود حفظا 

والتعديل، ورجل الرجال في كل سبيل، كأنما ُجمعت األمة في صعيد واحد فنظرها، ثم  

ي خرجنا في هذه الصناعة، وأدخلنا في  أخذ يخبر عنها إخبار من حضرها...وهو الذ

موفّر   الجنان  غرفات  من  حظه  وجعل  الجزاء،  أفضل  عنا  هللا  جزاه  الجماعة،  عداد 

بدرا  وس ْعد ه  الكتب،  األجزاء،  من  والصغير  الكبير  له  يُذِعن  العلوم،  في سماء  طالعا  ا 

البالد، سائر  من  إليه  يُرحل  بدمشق  أقام  األجزاء...و  من  والنازل  وتناديه    والعالي 

"... 70Fالسؤاالت من كل ناد 

1 

في فن الحديث، وجمع فيه المجاميع المفيدة    ر  ه  قال الحافظ ابن حجر العسقالني:"وم    -2

فأربى فيه على ما    "تاريخ اإلسالم"   ا، وجمعالكثيرة، حتى كان أكثر أهل عصره تصنيفا 

ورحلوا إليه بسببها،  ا...ورِغب الناس في تواليفه تقدم بتحرير أخبار المحدثين خصوصا 

71Fا."ا وسماعا وتداولوها قراءةا ونسخا 

2 

72Fمن أهل االستقراء التام في نقد الرجال""ووصفه أيضا بأنه: 

3 

الحافظ، محدث العصر، وخاتمة الحفاظ،    اإلمام قال الحافظ جالل الدين السيوطي:"  -3

ومؤرخ اإلسالم، وفرد الدهر، والقائم بأعباء هذه الصناعة...وطلب الحديث وله ثماني  

 

 ( 9/103( طبقات الشافعية )1) 

 (3/337( الدرر الكامنة )2) 

 ( 190( نزهة النظر ) ص 3) 
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عشر سنة، فسمع الكثير ورحل وُعني بهذا الشأن، وتعب فيه، وخدمه إلى ان رسخت  

73Fفي قدمه، وتال بالسبع، وأذعن له الناس."

1 

أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي:"وكان آية في نقد الرجال،  وقال الحافظ محمد بن    -4

عالما  والتعديل،  الجرح  في  إماما عمدة  والتأصيل،  بالتفريع  في  ا  فقيها  القراءات،  في  ا 

السنة   بنشر  ل ف  الخ  بين  قائما  المقاالت،  وأرباب  بمذاهب األربعة  له دربة  النظريات، 

74Fومذهب السلف."

2 

لي الشوكاني:"الحافظ الكبير، المؤرخ صاحب التصانيف  وقال الحافظ محمد بن ع  -5

75Fالسائرة في األقطار."

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 348-347/ 1( ذيل تذكرة الحافاظ )1) 

 ( 67( الرد الوافر )ص 2) 

( ، و مقدمة 31-1/12المبحث مستفاد من  تحقيق بشار عواد لسير أعالم النبالء )  . هذا(2/110( البدر الطالع )3) 

 وما بعدها(  بتصرف واختصار. 1/8الكاشف لمحمد عوامة )
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 المبحث الخامس 

 مصنفاته  

الذهبي  ألف وتراجم    اإلمام  والعلل،  ومصطلحه،  الحديث  في  كثيرة،  مصنفات 

ابتداء،   قِبله  من  موضوع  هو  ما  منها  وغيرها،  والفقه،  والعقائد،  والتاريخ،  الرجال، 

اختصارا  كان  ما  ابن  ومنها  الحافظ  عنه  قال  كما  كان  فقد  العلماء،   من  غيره  لكتب  ا 

76Fا"أكثر أهل عصره تصنيفا "حجر:

1. 

 ه في التراجم ونقد الرجال: من أشهر وأهم مؤلفات 

 ": تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم"-1

وهو مطبوع  هـ(،  714جمادي اآلخرة من سنة )غرة  فرغ من إخراجه األول في   

األولى  بتحقيق الطبعة:  اإلسالمي،  الغرب  دار  الناشر:  معروف،  عواد  بشار  د.   :

 .77F2(15م(، عدد األجزاء: )2003)

بالكتاب:   الذهبيألف  تعريف مختصر  المحدثين،    اإلمام  الكتاب على طريقة  هذا 

يذكر فيه تراجم    ألنه ال يتناول الوقائع والحوادث فقط، بل  ،وهو أشمل من كتب التاريخ

 هم ووفياتهم. مائذكر ما يتعلق بالجرح والتعديل، وضبط أسي الرجال، و 

 قد تميز هذا الكتاب بما يلي: و 

 ا من منهجه في الدراسة التاريخية. أساسيا   ااعتبر نقد الرواة وبيان أحوالهم جزءا   -  )أ(

، دون محاولة  ا وتعديالا يورد لبيان حال المترجم أقوال األئمة النقاد فيه جرحا   -   )ب( 

استقصاء جميع ما قيل فيه، وإنما يكتفي بإيراد ما يراه كفيال لبيان درجته، أو مبينا لوجه  

 على هذا الراوي. اختياره في حكمه 

يورد بعض عبارات أئمة الجرح والتعديل مختصرة، أو محكية بالمعنى مما    -   )ج(

 ا بمدلولها ويحصل بذلك الخلل في تحديد مرتبة ذلك الراوي المعني بها. قد يخل أحيانا 

يعلق على بعض آراء أئمة النقد في الراوي كردِّ تعنُّت المتعّنِت في الراوي،   -  )د(

 ة ألصقت بمن هو بريء منها. أو دفع تهم

 

 (3/337( الدرر الكامنة )1)

 (65-1/63(، ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي )14-13( مقدمة د. بشار )ص 2)
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ا أو  يا ا، أو معتزلا أو رافضيا م له كأن يكون شيعيا يعتني بذكر عقيدة المترج    -  )ر(

 ا، أو نحو ذلك، وما يتعلق بأخالقه. قدريا 

78Fا بما يحدد مرتبته عندهيلخص رأيه في الراوي أحيانا   - )س( 

1. 

بَر في َخبر من َغبَر"-2  ":العِّ

الحافظ   كتابهاختصره  من  اإلسالم" الذهبي  من  "تاريخ  وانتهى  منه،  انتهائه  بعد 

( بتحقيقهـ(،  715اختصاره سنة  أب وهو مطبوع  بسيوني    ي:  بن  السعيد  هاجر محمد 

هـ(، عدد األجزاء  1405بيروت، الطبعة األولى )- زغلول، الناشر: دار الكتب العلمية

(4)79F2. 

 تعريف مختصر بالكتاب: 

الكتابصنف   إلى سنة  و   هذا  للهجرة  السنة األولى  السنوات من    764رتبه على 

. فبدأ بذكر أحداث السنة المذكورة ثم يذكر من مات فيها من األعالم مترجما له    ة هجري 

مركزا  كان محدثا بإيجاز  من  ذاكرا ا على  الذين روى عنهم،  منهم على شيوخه  قول  ا  ا 

فيه والتعديل  الجرح  في    وقد  .علماء  السنوات وجعل  فهرس  بكل مجلد  المحقق  ألحق 

80Fآخره فهرسا لألعالم

3. 

 هذيب الكمال": ت تذهيب "-3

تهذيب الكمال في أسماء الرجال"،  "اختصره الذهبي من كتاب شيخه الحافظ المزي 

تحقيق: غنيم  وهو مطبوع بهـ( واستغرق ثمانية أشهر.  719وقد انتهى من تأليفه سنة )

أيمن سالمة وآخرون، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة    ، عباس غنيم

 . 81F4(11عدد االجزاء: ) ،هـ(1425األولى )

 تعريف مختصر بالكتاب: 

 

 (1/89ند الذهبي )( ضوابط الجرح والتعديل ع1)

 (1/66(، ضوابط الجرح والتعديل عند الذهبي ) 178( انظر: الذهبي ومنهجه في تاريخ اإلسالم )ص 2)

 ( 2/1123( كشف الظنون )3)

 ( 53(، مقدمة د. بشار عواد )ص1/68( المصدر السابق )4)
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حافظ على ترتيب األصل، وتراجمه، لكنه اقتصر في ذكر شيوخ الراوي وتالميذه  

 على المشهورين. ويتميز هذا الكتاب بما يلي: 

 األسانيد التي ساقها المزي في ذكر بعض أقوال األئمة النقاد في المترجم حذف    -أ 

وقد  -أحيانا-يختصر  -ب  الراوي،  مرتبة  لبيان  المزي  يذكرها  التي  النصوص 

 يوردها بالمعنى أحيانا. 

 . غفل بعض أقوال األئمة في الراوي فال يوردها إطالقاقد يُ  -ج  

من حيث الجرح والتعديل، ويقتصر على  قد يحذف تارة ما يبين مرتبة الراوي    - د   

 ذكر ما ال يفيد ذلك. 

  أكثر    ولكنهأضاف زيادات في بعض التراجم، مما يتعلق بالجرح والتعديل،    -ر 

82Fفي تحرير الوفيات هإضافات من 

1. 

 "الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة": -4

كتاب من  مختصر  الكمال" هو  83Fللمزي  " تهذيب 

تأليفه  2 من  وانتهى  الجمعة  ،  يوم 

أحمد  -تحقيق: محمد عوامةوهو مطبوع ب .  هـ(720السابع عشر من شهر رمضان سنة )

مؤسسة علوم القرآن، الطبعة  - محمد نمر الخطيب، الناشر: دار القبلة للثقافة اإلسالمية

 .84F3(2عدد األجزاء: ) ،هـ(1413األولى )

 التعريف المختصر بالكتاب سيأتي في الفصل القادم بإذن هللا.  

 "المغني في الضعفاء والمتروكين" -5

85Fهـ( كما نص عليه في آخره720من تبييضه لهذا الكتاب سنة )  اإلمام الذهبيفرغ  

4  ،

86Fميزان االعتدال"" وذلك قبل تأليفه لكتابه

إحياء  . تحقيق: نور الدين عتر، الناشر: إدارة  5

 .87F6(2قطر، عدد األجزاء: )-التراث

 

 

 

 (92-1/91( ضوابط الجرح والتعديل عند الذهبي  )1)

 (2/5)  -المنهاجنسخة دار -( الكاشف2)

 (1/69( المصدر السابق )3)

 ( 2/818( انظر: )4)

 (70-1/69(، ضوابط الجرح والتعديل عند الذهبي )1/1( كما أشار إلى ذلك في مقدمته )5)

 (70-1/69( ضوابط الجرح والتعديل عند الذهبي )6)
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 تعريف مختصر بالكتاب: 

مختصر   كتاب  أسماء  هو  الترتيب  على  فيه  ثم  سرد  والوضاعين،  الكذابين 

من   الوهم  كثيري  ثم  والناقلين،  المحدثين  من  الضعفاء  ثم  والهالكين،  المتروكين 

تعنت   أو  اللين،  من  شيء  فيهم  الذين  الثقات  ثم  من  الصادقين،  أحد  بعضهم  بذكر 

 على  ا وتعديالا وقد اعتمد في الحكم على الرجال جرحا   الحافظين، ثم ذكر المجهولين.

ا إلى وجود خالف في تحديد مرتبة الراوي،  ويشير أحيانا   أقوال العلماء وعلى اجتهاده.

أشار في مواطن إلى فوائد تتعلق بضوابط الجرح    دون أن يرجح ما يختاره هو فيه. 

88Fوالتعديل

1 . 

 "ميزان االعتدال في نقد الرجال": -6

الذهبيفرغ   )  اإلمام  سنة  في  الكتاب  لهذا  تأليفه  تأليفه  724من  استغرق  وقد  هـ( 

بعض   والزيادات عليه، وتصحيح  في مراجعته،  استمر  لكنه  يومين،  إال  أشهر  أربعة 

89Fاألخطاء في مدة تصل إلى أربع سنين، كما أن الكتاب قُرئ عليه في مجالس عدة

وهو  .  2

ب  المعرفةمطبوع  دار  الناشر:  البجاوي،  محمد  علي  األجزاء:  -تحقيق:  عدد  مصورة، 

(4 .) 

 : تعريف مختصر بالكتاب

وأوضح منهجه فيه من حيث    "المغني "بهذا الكتاب ب سط  ما في   اإلمام الذهبيأراد  

90Fفي مقدمته الجرح والتعديل 

3 . 

 وقد امتاز هذا الكتاب بما يلي: 

اعتمد فيما يورده في الرواة من الجرح والتعديل، على أقوال األئمة النقاد،    -  )أ(

حا بذكر أسمائهم في الغالب، وقد ال يصرح باسم صاحب الكالم أحيانا   ا.مصّرِ

 

 ( 93-1/92ديل عند الذهبي )(، ضوابط الجرح والتع1560-1559 2( منهج الذهبي في كتابه ميزان االعتدال )1)

المطبوعة منه )2) النسخة  آخر  انظر  االعتدال4/3(  في كتابه ميزان  الذهبي  ل(, و  -ط-)ص" (, و رسالة:"منهج 

 ( 71-1/70ضوابط الجرح والتعديل عند الذهبي )

 (1/2( مقدمة ميزان االعتدال )3)
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يُوهم    -   )ب( بالمعنى، وقد يختصرها بما قد  النقاد  أقوال  يتصرف كثيرا في نقل 

 معنى غير مراد. 

ح بحكمه على ال  -  )ج( الترجمة تارة، وفي    ، في أول ا أو تعديالا راوي جرحا قد يصّرِ

االسم، فهي إشارة إلى أن  واصطلح على أنه إذا وضع )صح( أول آخرها تارة أخرى، 

91Fالعمل على توثيق الرجل

1. 

92Fئمة في بعض الرواة، ووّجه بعضها في مواضعا من آراء األتعّقب كثيرا  -  )د(

2. 

تُُكلِّم فيه من المتأخرين إال من قد تبّين ضعفه، واتضح أمره من  لم يورد من   -   )ر( 

93Fالرواة 

3. 

 "الرواة الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب ردهم":-7

ميزان االعتدال"، يعني  "  انه ألف هذا الكتاب بعد تصنيفه كتابه اإلمام الذهبي ذكر 

94Fهـ(724بعد سنة )

إبراهيم الموصلي، الناشر: دار البشائر  تحقيق: محمد  وهو مطبوع ب .  4

 (. 1هـ(، عدد األجزاء )1412اإلسالمية، الطبعة األولى )

 تعريف مختصر بالكتاب: 

في هذا الكتاب رواة ثقات عنده، ولم يؤثر فيهم ما ُرُموا به من    اإلمام الذهبيذكر  

ألن ذلك إنما صدر عن متعّنت، أو هو قوٌل لم تصح نسبته إلى قائله، أو قول    ؛الطعن

شيء   في  هو  وإنما  جملة،  الراوي  رواية  ردّ  به  يراد  ال  أو  ضعيف،  عن  صدر 

95Fمخصوص، كما دل على ذلك عنوان الكتاب

5. 

 .اشخصا  96ة في هذا الكتاب عدد الروا -

 أطال في تراجم كثير من الرواة ويظهر فيها أسلوب المناقشة بالحجة.  -

 

 

 

 (1/9( انظر مقدمة لسان الميزان ) 1)

 (1/101الهذبي ) ( ضوابط الجرح والتعديل عند2)

 ( 3-1/2( مقدمة ميزان االعتدال )3)

 ( 72-71/ 1(, وضوابط الجرح والتعديل عند الذهبي )9/111( انظر كالم السبكي في طبقات الشافعية )4)

 ز(-الكتاب لد. عبدهللا بن ضيف هللا الرحيلي )ص ( انظر مقدمة تحقيق5)
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 "معجم الشيوخ )الكبير(": -8

هـ( لكنه  727أنه أنهى تأليفه لهذا الكتاب في أول صفر سنة )  اإلمام الذهبيذكر  

مجالس   في  عليه  وقرئ  فيه،  العلمية  اإلضافات  بعض  وإدخال  تحريره  في  استمر 

96Fمتعددة

تحقيق: روحية عبدالرحمن السيوفي، الناشر: دار الكتب العلمية،  وهو مطبوع ب .  1

 . (1هـ(، عدد االجزاء: )1410الطبعة االولى )

 : تعريف مختصر بالكتاب

من  ه  والذين أجازو   ، أسماء الشيوخ الذين سمع منهم في األمصار  ذكر فيه   كتاب هو  

أخرج أسماءهم على ترتيب حروف المعجم في أسمائهم وأسماء    ،أهل النواحي واألقطار

األكابر   تقديم  مراعاة  غير  من  األسماء  توالي  في  الحروف  باعتبار  وآبائهم  أجدادهم 

ا باسم نبينا صلى  بدأ في باب األلف بتقديم ذكر من اسمه أحمد تبركا   ه والعظماء غير أن 

عنه    ايجد شيئا ا ومن لم  حكاية أو إنشادا   ا أو هللا عليه وسلم وأورد عن كل واحد منهم حديثا 

ا  منه سماعا  هفي االستقبال وليعلم أن ل  هفي الحال ذكر اسمه في موضعه رجاء أن يقع ل

97Fأو إجازة لينتفع بعلم ذلك في بعض األحوال

2. 

 "تذكرة الحفاظ":-9

لكتابه  تاليفه  بعد  الكتاب  لهذا  تأليفه  بالمحدثين "كان  المختص  سنة  "المعجم 

98Fهـ( 731)

بعده3 التي  أو  السنة  نفس  في  إما  بهـ(.  732)  ا،  مطبوع  تحقيق:  وهو 

بن   االولى    يحيى عببدالرحمن  الطبعة  العثمانية،  المعارف  دائرة  الناشر:  المعلمي، 

 (. 4هـ(، عدد األجزاء: )1374)

 تعريف مختصر بالكتاب: 

في    -  )أ( إليهم  يُرجع  ومن  األخبار،  ونقلة  العلم  حملة  أسماء  ذكر  الكتاب  حوى 

 الجرح والتعديل، من عصر الصحابة إلى عصره حيث ختمهم بشيخه المزي. 

 

(, ضوابط الجرح والتعديل 1/64ي كتابه تاريخ اإلسالم )(، والذهبي ومنهجه ف429/ 2( انظر آخر المطبوع منه )1)

 (1/72عند الذهبي )

 (15-1/13( انظر مقدمة معجم الشيوخ ) 2)

 ( 4/1500( تذكرة الحفاظ )3)
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 ا لمحفوظه. ا متقنا من يُعرف بسعة المحفوظ، ولو لم يكن حافظا يذكر فيه    -  )ب(

جرحا   -  )ج( النقاد  األئمة  أقوال  الراوي  في  وتعديالا ينقل  الترجمة  ا  ر  يُصدِّ وقد   ،

 ا في أثنائها، أو يختمها بذلك. بحكمه في الراوي، وقد يذكر ذلك أحيانا 

ها، أو معلاليعلق كثيرا على آراء النقاد في بعض الرواة  -  )د( 99Fمنتقدا، أو موّجِ

1. 

 "سير أعالم النبالء":-10

تأليفه لهذا الكتاب سنة ) هـ( وأنهى تأليفه لهذا الكتاب ما بين سنة  732كان بداية 

100Fهـ(744هـ( واستمر في تهذيبه إلى سنة )734-739)

2. 

 تعريف مختصر بالكتاب: 

الخلف فشمل  الناس،  من  مختلفة  فئات  الكتاب  هذا  والوزراء،  حوى  والملوك،  اء، 

والزهاد،   واألدباء،  واللغويين،  والمفسرين،  والفقهاء،  والمحدثين،  والقراء،  والقضاة، 

 والشعراء، والمتكلمين، والفالسفة، وغير هؤالء. 

 وقد امتاز الكتاب بما يلي:

 ترجم لألعالم النبالء المشهورين.   - )أ(

، ويعزو القول إلى صاحبه  ا وتعديالا جرحا أقوال النقاد فيه  له  ينقل في المترجم    -  )ب(

 ا ما ينص على المصادر في ذلك. ا، وكثيرا غالبا 

ر كثيرا   -  )ج( ا من التراجم بذكر مرتبة الراوي من حيث العلم، أو الفضل أو  يصدِّ

وكثيرا  والتعديل،  الجرح  حيث  ومن  حديث  المنصب،  مرتبة  بذكر  الترجمة  يختم  ما  ا 

 المترجم عنده. 

الراوي تعقيبا   يعلق على  -  )د( أقوال األئمة في  ا،  ا، وتوجيها ا، وتوضيحا كثير من 

  بعبارات مختلفة. وتعليالا 

 

 (106-1/105( ضوابط الجرح والتعديل عند الذهبي )1)

- 1/122لمجد أحمد مكي )  (، أقوال الحافظ الذهبي النقدية147( انظر: مقدمة تحقيق سير أعالم النبالء )ص  2)

 (84-1/76(، ضوابط الجرح والتعديل عند الذهبي )123
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تاريخ اإلسالم"،  " كثير من تعليقاته وتعليالته تشبه ما ذكره في كتبه الثالثة:   -  )ر(

101Fتذكرة الحفاظ""و"ميزان االعتدال"، و

1 . 

 و من أشهر كتبه في فنون أخرى: 

، اعتنى به: عبدالفتاح أبو غدة، الناشر: "الموقظة في علم مصطلح الحديث" -11

 (. 1هـ(، عدد األجزاء )1412مكتبة المطبوعات اإلسالمية بحلب، الطبعة الثانية )

، تحقيق: محمد باكريم محمد باعبدهللا،  "التمسك بالسنن والتحذير من البدع" -12

 (.1هـ(، عدد األجزاء: )1416رة )الناشر: الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنو 

السلف، "كتاب العرش"-13 الناشر: أضواء  التميمي،  ، تحقيق: محمد بن خليفة 

 (. 1هـ(، عدد األجزاء: )1420الطبعة األولى )

الموضوعات-14 كتاب  تحقيق: " "تلخيص  الجوزي،  بن    أبي   البن  ياسر  تميم 

 (.1هـ(، عدد األجزاء: )1419إبراهيم بن محمد، الناشر: مكتبة الرشد، الطبعة االولى )

عبدالحي  -15 الغيط  أبو  تحقيق: مصطفى  التعليق"،  أحاديث  في  التحقيق  "تنقيح 

 (2هـ(، عدد األجزاء: ) 1421عجيب، الناشر: دار الوطن، الطبعة األولى )

 وغيرها الكثير مما ال يسعني أن أذكرها مخافة اإلطالة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. هذا المبحث مستفاد من  تحقيق بشار عواد لسير أعالم  (109-1/107( ضوابط الجرح والتعديل عند الذهبي )3)

 وما بعدها(  بتصرف واختصار. 1/8( ، و مقدمة الكاشف لمحمد عوامة )31-1/12النبالء )
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 المبحث السادس 

 وفاته  

أكثر، و توفي في دمشق ليلة االثنين    والحافظ الذهبي قبل موته بأربع سنين أ  ضر  أّ 

الصغير،  وأربعين وسبعمائة، ودفن بمقابر ب ثالث ذي القعدة قبل نصف الليل سنة ثمان  

و   السبكي،  الدين  تاج  تالميذه  بينهم  كان من  العلماء،  الصالة عليه جملة من  وحضر 

102Fصالح الدين الصفدي، وغيرهم الكثير

1. 

وقد خلف ثالثة من أوالده ُعرفوا بالعلم، وهم: ابنته أمة العزيز، وأبناؤه: أبو الدرداء 

103Fعبدهللا، وشهاب الدين أبو هريرة عبدالرحمن

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(، 3/427(، الدرر الكامنة )106-9/105(، طبقات الشافعية للسبكي )6/89( انظر: خطط الشام لكرد علي )1) 

 (2/253(، أعيان العصر وأعوان النصر )2/116والوافي بالوفيات )

. هذا المبحث مستفاد من  تحقيق بشار عواد (138-137الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ اإلسالم )ص  "( انظر2) 

 وما بعدها(  بتصرف واختصار.  1/8( ، و مقدمة الكاشف لمحمد عوامة )31-1/12ر أعالم النبالء )لسي
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 الفصل الثاني 

 ومكانته في الجرح والتعديل  تعريف موجز بكتاب الكاشف

 

 ويشتمل على ثالثة مباحث 

 األول المبحث 

ومكانته بين كتب الجرح والتعديل  "الكاشف"نبذة عن كتاب

 وأهميته 

 

 المبحث الثاني 

 " الكاشف"في اإلمام الذهبي منهج 

 

 المبحث الثالث 

 "الكاشف"في كتاب والتعديل الجرح ألفاظ 
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 المبحث األول 

 ومكانته بين كتب الجرح والتعديل  "الكاشف " نبذة عن كتاب

 اسم الكتاب: 

الكاشف في معرفة من له  "الموجود على ظهر بعض النسخ الخطية للكتاب:االسم 

رواية في الكتب الستة"، وهو االسم الذي نسبه له عددٌ من العلماء، كالحافظ ابن حجر  

104Fتهذيب التهذيب""  في مقدمة

105Fالرسالة المستطرفة""وكذا الكتاني في ، 1

، وغيرهم من  2

 سيأتي. العلماء كما 

 توثيق نسبة الكتاب للمؤلف: 

 لذهبي من أهمها:لنسبة الكتاب  تثبت صحة وردت أدلة كثيرة

لدن   -1 من  الذهبي،  لإلمام  بنسبته  الكتاب  هذا  اشتهر  فقد  والشهرة،  االستفاضة 

 تصنيفه له إلى يومنا هذا. 

النسخ الخطية للكتاب، كما  وجود اسم الكتاب منسوباا للمؤلف على ظهر بعض    -2

مركز   في  وكما  عوامة(،  )محمد  الكتاب  محقق  أبرزها  التي  المخطوطات  في صور 

 الملك فيصل للدراسات اإلسالمية. 

بعده وصنفوا في تراجم الرواة، كالحافظ ابن حجر    جاءوانسبه له العلماء الذين    -3

مقدمة التهذيب""  في  106Fتهذيب 

ومقدمة3 المنفعة""  ،  107Fتعجيل 

من4 مواضع  وفي  لسان "  ، 

108Fالميزان"

مقدمة5 في  الحلبي  الدين  برهان  والحافظ  الستة   "،  رواة  في  السول  نهاية 

109Fاألصول"

مقدمة 6 في  الكي ال  وابن  الرواة""  ،  من  اختلط  فيمن  النيرات  110Fالكواكب 

7  ،

 وغيرهم الكثير. 

 

 (1/3) مقدمة الكاشف لمحمد عوامة( 1)

(2( )1/208 ) 

 ( 1/3( المقدمة )3)

(4( )1/237 ) 

(5( )1/367 ،7/167 ،7/535) 

(6( )1/135 ) 

(7( )1/76 ) 
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 سبب تأليف الكتاب: 

كتاب  مختصر  في   الحاجة إلىهذا الكتاب هو  سبب تأليفالذي يظهر أن       

تراجم رواة الكتب الستة، دون غيرهم من المؤلفات التي صنفها أصحاب هذا 

فيه تطويل كما وصفه بذلك غير   "التهذيب التذهيب " الكتب، خاصةا وأن  كتابه 

قتصرُت فيه على ذكر  الكاشف": ا"  واحد  من أهل العلم، وقال الذهبي في مقدمة

التهذيب"، ودون  "من له رواية في الكتب الستة، دون باقي تلك التواليف التي في

ر للتنبيه 111Fمن ذكر للتمييز، أو ُكِرّ

1. 

 موضوع الكتاب: 

، وقد قال  تراجم مختصرة للرواة الكتب الستة وقد اختصرها بشكر كبير جداا     

نافع.. اقتصرُت فيه على ذكر من له رواية في  المؤلف في المقدمة: هذا مختصر  

التهذيب"، ودون من ذكر للتمييز،  "الكتب الستة، دون باقي تلك التواليف التي في 

ر للتنبيه 112Fأو ُكِرّ

2 . 

عشرين من شهر رمضان وكان فراغ الذهبي من تأليف هذا الكتاب في السابع وال

 .هـ( 720عام )

 ( راوياا بحسب المطبوع. 7179)  بلغ عدد المترجمين في الكتاب:قد و 

 الكاشف": "الرموز التي استعملها المؤلف في

113Fقال المصنف رحمه هللا في المقدمة

مبِيّناا الرموز التي استخدمها في هذا   - 3

: والرموز فوق اسم الرجل: )خ( للبخاري، و)م( لمسلم، و)د( ألبي  -الكتاب 

داود، و)ت( للترمذي، و)س( للنسائي، و)ق( البن ماجه، فإن اتفقوا فالرمز:  

 (. 4رباب السنن األربعة فالرمز: ))ع(، وإن اتفق أ

ليست على شرطه، ومن ذلك: )خت(  وقد استخدم المصنف رموز كتب أخرى 

معلقاا، و)مق( لمن يروي له مسلم في  " صحيحه"لمن يروي له البخاري في

 

 (1( )1/13 ) 

 (2( )1/187 ) 

 (3( )1/78 ) 
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تفسيره"، )سي( لمن يروي  "صحيحه"، )فق( لمن يروي له ابن ماجه في"مقدمة 

خصائص  " عمل اليوم والليلة"، )ص( لمن يروي له النسائي في"له النسائي في

 ضي هللا عنه".أمير المؤمنين على بن أبي طالب ر

 عناصر الترجمة عند المصنف: 

 العناصر التالية:"الكاشف"مة فيتتضمن الترج 

 ك.اسم المترجم واسم أبيه وجده، وكنيته ونسبه ونسبته، وال يُطيل في ذل  - 1

 شيوخ المترجم وأشهر الرواة عنه. أسماء أشهر - 2

أحياناا يذكر بعض المعلومات العامة عنه؛ من أخباره، ومناقبه ومآثره العلمية   - 3

 . أو العملية

ا ما يذكر المؤلف بعض ما قيل في الراوي من   - 4 جرح الراوي أو تعديله؛ فكثيرا

  -وفيه جرح   -جرح وتعديل، فيكون ناقال عن غيره، وقد يقتصر على تعديله 

أو العكس، وقد يشير إلى االختالف فيه فقط   داللة على اختياره تعديل الرجل، 

كثير، وليس له   دون ترجيح، كقوله: مختلف فيه، وقد يسكت عن ذلك، وهو 

 اصطالح في سكوته. 

ا ال   - 5 ا، وقد يحكي الخالف، وكثيرا ا ما يؤرخ وفاة الرجل جزما وفاته، وكثيرا

خها.  -أو غيره   -ن المزي  يؤرخها، ويكو   قد أر 

 حديثه من أصحاب الكتب الستة. رموز من أخرج   - 6

 طبعات الكتاب: 

طبع الكتاب بتحقيق: عزت علي عيد عطية، وموسى محمد علي، ونُِشر في دار  

 .هـ(1392القاهرة، الطبعة األولى )الكتب الحديثة في 

 .هـ(1403لطبعة: األولى، عام )بيروت، ا  –وطبع في دار الكتب العلمية 

الحلبي، بتحقيق: محمد عوامة، وأحمد الخطيب،  لبرهان الدين "الذيل "وطبع مع

مؤسسة علوم القرآن، جدة، الطبعة: األولى، سنة    -ونشر في دار القبلة

 . هـ(1413)
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 أهمية الكتاب وبعض فوائده:

الحافظ الذهبي، ولذلك فال غرابة   اإلمامإن هذا الكتاب أحد الكتب التي سطرتها يد 

يُقبل عليه طلبة العلم في القديم والحديث،  أن يحتل مكانة عالية ومنزلة رفيعة وأن  

 ولقد تمي ز هذا الكتاب بمزايا كثيرة، من أهمها: 

مكانة المؤلف العلمية المرموقة في هذا الفن، ال سيما وأن تأليفه لهذا الكتاب   -1

كان بعد اكتماله في هذا الفن، فقد أل فه وله من العمر سبع وأربعون سنة، وسبقه  

 المغني في الضعفاء". "التهذيب"، وأل ف في العام نفسه لتذهيبا"قليالا تأليفه

ومما يدل على أهمية الكتاب: اعتناء العلماء بسماعه من مؤلفه، وقراءتهم له    -2

ا، وذي ل عليه   العلماءعليه، ونسخهم منه نسخا الكتاب:بعض  لقد  "، فقد قال محقق 

ِفلت الصفحة األولى واألخيرة من نسخة المصنف   بوثائق السماع والقراءة على  ح 

مصنفه، والمناولة منه، لعدد غير قليل من العلماء الكبار، وفيها إشعار باستنساخ  

ا عنه، ومنهم من نسخه ثالث مرات  .114F1"بعضهم نسخا

 وممن اختصره وذيل عليه: 

سنة    -  أ( المتوفى  الحنفي  األصبحي  منصور  بن  محمد  عبدهللا  أبو  اختصره 

تلخ 793) ومن  بالمدينة  هـ(،  اإلسالمية  الجامعة  مكتبة  في  محفوظة  يصه صورة 

 المنورة.  

بي ن الحافظ ابن حجر أن  الحافظ أبا عبدهللا محمد بن علي بن حمزة الحسيني   - ب(

في    "الكاشف"قد حذا حذو الذهبي في "التذكرة برجال العشرة"الدمشقي في كتابه

أخرج   من  دون  الستة  الكتب  في  من  على  لمصنفيها االقتصار  تصانيف  في  لهم 

115Fخارجة عن ذلك

2.. ". 

الكاشف"، وقد طبعت هذه  "لإلمام برهان الدين سبط ابن العجمي حاشية على  -   ج(

 بتحقيق: محمد عوامة.  "الكاشف"الحاشية مع

 

 (1/9) مقدمة الكاشف لمحمد عوامة( 1) 

 ( 2/1( تعجيل المنفعة )2) 
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هـ(،   826لإلمام ولي الدين أبي زرعة العراقي المتوفى سنة )"ذيل الكاشف" -  د(

(، وقد طبع  1/3)"تعجيل المنفعة " الحافظ ابن حجر في مقدمةعزاه له وتكل م عنه  

في   العراقي  قال  وقد  الضناوي.  بوران  بتحقيق:  المكرمة  بمكة  الباز  دار  في 

على"مقدمة  ذيل  فهذا  وبعد  الكاشف":  الذهبي  "الكاشف"ذيل  عبدهللا  أبي  للحافظ 

اج المزي للحافظ أبي الحج "التهذيب"ذكرُت فيه بقية التراجم التي في  ، رحمه هللا 

هللا الستة  ،رحمه  رجال  على  اقتصر  الذهبي  كتبهم   ،فإن  بقية  رجال    ، فذكرت 

 وزيادات ولده عليه.  ،أحمد بن حنبل" اإلماممسند "وضممُت إلى ذلك رجال 

اشتمل الكتاب على تحريرات مهمة وفوائد قِيّمة قل  أن توجد في غيره، ومن    -3

األوزاعي، وما أراه لقيه، وقال    ذلك: قال في ترجمة )ممطور الحبشي(: روى عنه

أبو مسهر: سمع من عبادة ابن الصامت، وغالب رواياته مرسلة، ولذا ما أخرج له  

116Fالبخاري

العبسي(  1 زفر  بن  )صلة  ترجمة  في  وقال  أيوب    -.   شيوخ  أحد  وهو 

أيوب  -السختياني  يلقه  لم  توفي زمن مصعب، فعلى هذا  117Fقيل: 

. ومثال آخر: في  2

118Fترجمة )أنس بن أبي أنس( قال: األظهر أنه عمران بن أبي أنس. دس ق

3  . 

المترجمين على حروف    -4 أسماء  ترتيب  الترجمة، بسبب  إلى  الوصول  سهولة 

المترجم خالل مدة    المعجم، وهذه الطريقة في الترتيب تيُِسّر للباحث الوقوف على

 وجيزة، ومن غير الرجوع إلى فهارس.  

في هذا الكتاب وفي سائر كتبه بالدقة، واألمانة    - كما سبق    - ما يمتاز به المؤلف    -5

 العلمية، واإلنصاف، وسعة االطالع. 

 

 

 

 

 (5623رقم  2/293الكاشف )( 1)

 (2414رقم  1/505) الكاشف( 2)

النبالء )(1/256)  الكاشف(  3) أعالم  لسير  المبحث مستفاد من  تحقيق بشار عواد  ، و مقدمة  31-1/12. هذا   )

 دها(  بتصرف واختصار.وما بع 1/8الكاشف لمحمد عوامة )
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 المبحث الثاني 

 " الكاشف"في  اإلمام الذهبي منهج 

 . الحافظ الناقد الذهبي اإلمامراعة ب أحد الكتب التي دبجتها  "الكاشف"  إن كتاب

  "الكمال في أسماء الرجال"  ولتاب الرابع المتفرع عن الكتاب األالك  هو   "الكاشف"و 

 ، رحمه هللا تعالى. هـ(600)ت لالمام الحافظ عبد الغني المقدسي، 

 اتبع المؤلف في تصنيفه لهذا الكتاب المنهج التالي:وقد 

قد م المؤلف لكتابه بمقدمة  مختصرة  بي ن فيها موضوع كتابه، وذكر الرموز التي    -1

 استخدمها في الكتاب، ولم يتكلم عن منهجه وال عن سبب تأليفه للكتاب. 

رت ب المؤلف كتابه على حروف المعجم في أسماء المترجمين وأسماء آبائهم    -2

يذكر    -غالباا  - ياق نسب المترجم، فهووأجدادهم، ولكنه لم يسر على وتيرة واحدة في س 

ا الترتيب الهجائي الدقيق، لكنه تارة ال يسمي أباه، وتقع   اسم الرجل، واسم أبيه، ملتزما

 . الترجمة وسط أسماء المذكورين بآبائهم، فال يقع على بغيته إال من عرف نسب الرجل

بالكنى، ثم  بعد أن ذكر المؤلف أسماء المعروفين بأسمائهم، ذكر المشهورين    -3

المسّمين بابن فالن، ثم األنساب، ثم األلقاب، ثم المبهمين، ثم أسماء النساء، ثم كناهن،  

 ثم المعروفات بابنة فالن، أو فالنة، ثم المبهمات. 

يُترجم المؤلف للراوي ترجمة مختصرة بحيث ال تتجاوز السطر أو السطرين    -4

 في الغالب.

م  من عنده، كأن يقول: ثقة، أو صدوق، أو  ربما حكم المؤلف على الراوي بحك -5

 ضعيف، إلى غير ذلك، وربما نقل أحكام من سبقه من األئمة.  

ا ما يقول المؤلف عبارة: )ُوِثّق( في الرواة الذين لم يوِثّقهم إال ابن حبان    -6 كثيرا

 ومن شابهه من المتساهلين، وكأنه يُشير بذلك إلى عدم االعتداد بهذا التوثيق.  

وفيهم كالم    "صحيحه "ه المؤلف إلى عدد من الرواة قد روى لهم مسلم في نب    -7

ا روى لهم متابعة، ال في األصول، ومنهم: سليمان بن قرم 119Fوجرح، وذلك أن مسلما

1  ،

 

 ( 2/105(، تهذيب التهذيب )4/440(، تاريخ اإلسالم )12/51تهذيب الكمال )(1) 
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120Fوصالح بن رستم الخزاز

121F، وعبدالعزيز بن المطلب بن حنطب1

، بينما لم يُنِبّه المزي  2

 هذا. وال ابن حجر إلى شيء  من 

عدُّ المؤلف من المعتدلين في الحكم على الرواة، وما يوجد في كتبه من توثيق  ي  -8

لفالن، والصواب خالفه، أو من تضعيف والصواب غيره: فإنما مردُّ ذلك إلى المنهج  

الذي انتهجه في كل كتاب، وليس مردُّه إلى أنه متشِدّدٌ أو متساهل، فالتوثيق الذي نجده  

ونجد خالفه في كالمه أو كالم غيره، ليس سبب هذا التوثيق كونه   مثال، "الكاشف"  في

الميزان"، وقد نرى خالفه في كالم غيره، ليس مردُّه  "متساهال، والجرح الذي نجده في

في الذهبي  أن  وذاك  "الميزان"إلى  هذا  سبب  إنما  المتعنتين،  الغالب    -من  هو    –في 

 الطريقة التي سلكها وهو يصنف كل واحد من هذه الكتب، وهللا أعلم.  

تتمي ز أحكام ونقوالت المؤلف في هذا الكتاب وفي سائر كتبه بالدقة واإلنصاف،   -9

122Fواألمانة العلمية

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6/330(، إكمال تهذيب الكمال )4/85(، تاريخ اإلسالم )13/47تهذيب الكمال )(1) 

 ( 2/595(، تهذيب التهذيب )4/442(، تاريخ اإلسالم )18/206تهذيب الكمال )(2) 

 وما بعدها(  بتصرف واختصار. 1/8ستفاد من مقدمة الكاشف لمحمد عوامة )( هذا المبحث م4)
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 المبحث الثالث 

 " الكاشف"في كتاب والتعديل  الجرح ألفاظ

 فمنها: "الكاشف"  للتعبير عن الرواة في كتابه  عدة ألفاظ اإلمام الذهبيذكر 

موضوعه علم الجرح والتعديل ال شك أنه يحوي على العدد    "الكاشف"  كتاب مثل كتاب

الكبير من ألفاظ الجرح والتعديل الصريحة منها والمؤولة، واكتفيُت هنا بذكر األلفاظ  

على الرواة، دون ذكر األلفاظ الصادرة من غيره من األئمة    اإلمام الذهبيالتي أطلقها  

 : (123F1)ونقلها هو في كتابه، فمن هذه األلفاظ 

 مرة تقريبا.  643ثقة: وردت  ❖

 مرة تقريباا.   40ثبت، وردت  ❖

 مرة تقريباا.   42حجة، وردت  ❖

 . 124F2مرة 827وثق،  ❖

 مرة.  60وثقوه، ووردت  ❖

 مرة. 385صدوق، ووردت  ❖

 محله الصدق، وردت مرتان فقط.  ❖

 مرة.  15صالح الحديث، وردت  ❖

 تُكلم فيه بال حجة، وردت مرة واحدة، وتُكلم فيه، ووردت مرتان.  ❖

 جيد الحديث، ورودت مرة واحدة فقط.  ❖

 مرات.  8حسن الحديث، ووردت   ❖

 أمير المؤمنين في الحديث مرة.  ❖

 مرات.  5إمام، وردت  ❖

 مرات.  4ال بأس به، ووردت  ❖

 

في بعض األحيان أكثر من وصف فيقول ثقة ثبت، أو ثقة حجة،  -عند الحكم على الراوي-يطلق اإلمام الذهبي  (1)

فمثال: إن   أو حافظ إمام، ونحو ذلك؛ ولكن اكتفيت بذكر اللفظ وإحصاءه عند أحد هذه األوصاف مرة واحدة فقط،

 قال ثقة ثبت أحصيه في ثقة، وال أكرره في وصف ثبت. 

 ته في الخطة، وهللا أعلم. دهذا العدد الذي اعتم ((2
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 ليس به بأس مرة واحدة.  ❖

 مرات. 4ليس بالقوي، وردت  ❖

 مرات.  3ليس بقوي، وردت  ❖

 مرة تقريبا.  32شيخ، ووردت  ❖

 يتبعها بحكم أحد األئمة أو يسكت.  مرة، وقد  16مختلف فيه، وردت  ❖

 مرات.   3مقبول، وردت  ❖

 مرة تقريبا  37شيخ، ووردت  ❖

 راويا. 59لين، وقالها في  ❖

 مرة. 47ضعيف، وردت  ❖

 مرة.  91ضعفوه ووردت قرابة  ❖

 مرة.  57ضعف ووردت  ❖

 مرات.  7متروك، وردت  ❖

 مرات.   5منكر الحديث ووردت  ❖

 مرة.   53واه وردت  ❖

 مرات.  7نكرة، ووردت  ❖

 مرة تقريبا. 15يصح خبرة ووردت لم  ❖

 مرات. 5مستور ووردت  ❖

 مرة، ومجهولة وردت مرة واحدة. 65مجهول ووردت  ❖

 ولم يحكم عليهم أو ينقل حكم غيره فيهم.  اإلمام الذهبي هناك رواة سكت عنهم  ❖

هناك عدد كبير من الرواة نقل فيهم حكم غيره من األئمة، فيقول مثال: وثقة فالن،   ❖

وردت   ووردت  مر  281وقد  فالن  وضعفه  تقريبا،  من    97ة  وغيرها  مرة، 

125Fاألحكام

1 . 

 

( ، و مقدمة الكاشف لمحمد عوامة 31-1/12هذا المبحث مستفاد من  تحقيق بشار عواد لسير أعالم النبالء )  (1)

 وما بعدها(  بتصرف واختصار.  1/8)
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 في هذا الجدول التوضيحي:  "الكاشف"  واأللفاظ الصادرة عنه وعن غيره في كتابه

 ألفاظ التعديل: 

 ثقة ثبت حافظ إمام - ةٌ ق  ِث -

 ثقة حافظ - ثقة يحفظ -

 ثقة عالم - ثقة حافظ من األبدال -

 ثقة صدوق - ثقة حجة -

 ثقة عابد - إمام ثقة -

 ثقة ورع - ثقة صدوق يغلط -

 ثقة يهم - ثقة فقيه -

 ثبت حجة - ُوثِّق  -

 من األثبات- تُ بْ الث  -

 نُ قِ ْت المُ  - أحد األعالم -

 وقٌ دُ صُ  - قٌ ث  و  مُ  -

 محدث صدوق - صدوق مقل -

 صدوق وسط - صدوق سيئ الحفظ -

 ا كان صدوقا - محله صدق -

 ا سيئ الحفظ ا محدثا عابدا ا كان صالحا - صالح الحديث-

 صويلح - صحابي -

 حجة عالم- بدري -

 ورع قانت مخبت رباني حجة - ئمة من نبالء األ -

 ----  الحافظ الجوال -

 لم يضعف - صنف الكتب وكان من العلماء-

 كان من األبدال - من الطلقاء-
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 فقيه كبير ثبت - حسن الحديث -

 حافظ متقن - فقيه -

 فقيه كبير ثبت  شيخ -

 حافظ متقن  فقيه

 حسن الحديث  صنف الكتب وكان من العلماء

 

 ألفاظ الجرح: 

 ُضعف ضعفوه

 يُجهل كذب 

 تركوه مختلف فيه

 مختلف في صحبته  يُكتب حديثه 

 لينوه  لين 

 فيه لين  فيه ضعف

 رأس في اإلرجاء ثقة  مناكير 

 ال يحتج بحديثه  متهم

 أرسل  منكر الحديث

 ليس بالقوي  مستور

 واهي الحديث بقوي ليس 

 فيه لين ما هو صدوق لم يصح 

 واه لم يضعف

 كان من األبدال من الطلقاء 

 كان حافظا كان يحفظ 

 مجهول  واهي الحديث

 ليس بحجة  فيه اضطراب

  له مراسيل
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 الفصل الثالث

 
 ثقة"، و"وثق" " دراسة عن  مصطلح: 

 وفيه مبحثان: 

 مطالب  ثالثةالمبحث األول: مصطلح ))ثقة((، وفيه 

االمطلب األول:    تعريف الثقة لغة واصطالحا

اصطالحات أئمة الجرح والتعديل في التعبير عن وصف الراوي المطلب الثاني: 

 الثقة.

مدلول مصطلح ))ثقة(( ومرتبة حديث الراوي الثقة في كتب  المطلب الثالث: 

 والتعديل.  الجرح

المبحث الثاني: مصطلح ))وثق(( في كتاب الكاشف للذهبي، وعالقته بكتاب  

 الثقات البن حبان 

 مطالب   ثمانيةوفيه  

رحمه  – اإلمام الذهبي مصطلح )وثق(( هل هو مصطلح خاص ب   المطلب األول:

 ؟ أم استخدمه غيره من األئمة -هللا 

 .ر ذلك توثيقاا لهمبقوله: ))وثق((، وهل يعتب  اإلمام الذهبيمراد   المطلب الثاني:

 .في الرواة الذين قال فيهم وثق في الكاشف اإلمام الذهبيمنهج  المطلب الثالث: 

 . عالقة من قال فيهم الذهبي في الكاشف بكتاب الثقات البن حبان المطلب الرابع: 

 منهج ابن حبان في كتابه الثقات. المطلب الخامس: 

قال فيهم الذهبي))وثق(( في   هل انفرد ابن حبان بتوثيق من المطلب السادس:

 كتابه الكاشف.

 . في الكاشف ))وثق(( و ))موثق(( اإلمام الذهبي: الفرق بين قول المطلب السابع

الرواة الذين قال فيهم الذهبي في الكاشف ))وثق(( وحكم عليهم   المطلب الثامن:

 في كتبه األخرى. 
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 المبحث األول 

 مطالب: ثالثةمصطلح ))ثقة((، وفيه  

 

 المطلب األول 

ا    تعريف الثقة لغة واصطالحا

 

 المطلب الثاني 

اصطالحات أئمة الجرح والتعديل في التعبير عن وصف   

 الراوي الثقة

 

 الثالث المطلب 

مدلول مصطلح ))ثقة(( ومرتبة حديث الراوي الثقة في  

 والتعديل  كتب الجرح
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 المطلب األول 

 تعريف الثقة لغة واصطالًحا

   :الثقة لغة :أوال

 وثق".   " وعلى هذا تدور جميع المعاني في مادة ،مأخوذ من اإلحكام واإلتقان

ابن فارس كلمة تدل على عقد وإحكام ووثقت الشيء   :الواو والثاء والقاف":قال 

 . 126F1"أحكمته

وأخذ األمر باألوثق أي األشد   ،استوثقت منه أي أخذت منه الوثيقة":وفي الصحاح

 127F2"األحكم 

 128F3"وأوثقته شددته  ،سكنت إليه واعتمدت عليه  :وثقت به أثق ثقة":وقال الراغب

اللسان يثق  ":وفي  به  وثق  قولك  فيهما  الثقة مصدر  ائتمنه    - بالكسر  وثقة:  وثاقة 

وهي ثقة .    ، ويقال: فالن ثقة  ،وقد يجمع على ثقات  ،ورجل ثقة وكذلك االثنان والجمع 

 ويجمع على ثقات في جماعة الرجال والنساء ... 

 .129F4"إنه ثقة .. والوثاقة مصدر الشىء الوثيق المحكم  :ا إذا قلتووثقت فالنا 

 [ 26}وَالَ يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَد{]الفجر: : كما قال هللا تعالىوفي كتاب هللا  

تعالى:و  قال  الْوُثْقَى }كما  بِالْعُرْوَةِ  اسْتَمْسَكَ  تعالىو   [ 22لقمان:{] فَقَدِ  قال  وَإِذْ  } : كما 

 وكلها بمعنى العقد واإلحكام .   [ 81آل عمران:{] النَّبِيِّيْنَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ  

 

 

 

 

 ( 6/85معجم مقاييس اللغة )( 1)

 (5/620)الصحاح   (2)

 (  512ص )المفرادات   (3)

 (15/212)لسان العرب   (4)
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 الثقة في االصطالح  :ثـانيا

 الراوي الثقة هو الذى جمع بين صفتي العدالة والضبط.  

أبي حاتم:   اإلمامقال   إنه ثقة "ابن  للواحد  ، أو متقن ثبت فهو ممن يحتج  وإذا قيل 

 . 130F1"بحديثه 

ابن   الحافظ  فيمن  وقد حكى  أنه يشترط  الحديث والفقه على  أئمة  الصالح إجماع 

بروايته  عدالا   ،يحتج  يكون  ضابطا أن  يرويه.  لما  131Fا 

الخطيب    2 ذلك  بعض  إلى  وسبقه 

132Fالبغدادي

كما أنه    ،أجمع أهل العلم على أنه اليقبل إال خبر العدل":إذ قال في الكفاية  3

   133F4."التقبل إال شهادة العدل 

الذهبي الحافظ  واإلتقان" :وقال  العدالة  الثقة  في   "وحد  ذلك    " السير"وفص ل 

، الضابط  المتقن لما حمله  ،العدل في نفسهالثقة في عرف أئمة النقد كانت تقع على  ":فقال

   134F5."وله فهم ومعرفة بالفن  ،لما نقل 

 ا على هذا المعنى االصطالحي. ألفاظ الجرح والتعديل استخداما ولفظ الثقة من أقدم  

كان يأمرنا أال نأخذ إال  "يقول عن أبيه:   -رضى هللا عنهما   -حيث نجد أن ابن عمر

 135F6."عن ثقة 

نافع بن  136Fوعن عقبة 

بثالث  -رضى هللا عنه  7 أوالده  أوصى  التأخذوا  ":أولها  ،أنه 

 .137F8"عليه وسلم إال عن ثقة الحديث عن رسول هللا صلى هللا 

 

 

 ( 1/37)الجرح والتعديل   (1)

 (133ص )مقدمة ابن الصالح  (2)

 ( 18/270)السير  (3)

 ( 51ص )الكفاية  (4)

 ( 16/70)سير أعالم النبالء  (5)

 (87)ص أخرجه البيهقي في المدخل (6)

 ( 8/217)البداية والنهاية هـ(،  62)عقبة بن نافع الفهري أمير أفريقية توفي  (7)

  (48ص )أخرجه الخطيب في الكفاية  (8)
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إنى ألسمع الحديث أستحسنه فما يمنعني  ":-رضى هللا عنهما  -وقال عروة بن الزبير

قد حدثه    ،أسمعه من الرجل ال أثق به  ، من ذكره إال كراهية أن يسمعه سامع فيقتدي به

 138F1".قد حدث به عمن ال أثق به  ، وأسمعه من الرجل أثق به ، عمن أثق به

ودعا سعد بن إبراهيم رواة الحديث إلى أال يحدث منهم عن رسول هللا صلى هللا  

139Fعليه وسلم إال الثقات

. وكذا استشنع القاسم بن عبيدهللا الرواية عن غير الثقات عندما  2

فال    ،أمر الدينإنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من  "بن سعيد: يحيىقال له  

  : ألنك ابن إمامي هدى  :قال  وعم ذاك؟  :يوجد عندك منه علم وال فرج، فقال له القاسم

أقبح من ذاك عند من عقل عن هللا أن أقول بغير علم    :ابن أبي بكر وعمر! قال له القاسم

140Fأو آخذ عن غير ثقة

  ، ونق ادهم هي  أئمة الحديث أكثر األلفاظ تداوالا بين    " ثقة "  ولفظ  . 3

 فمن المهم أن نفهم مراد األئمة باطالقهم هذه الكلمة على الرواة.  .وهللا أعلم

 ؟ اإلمام الذهبيعند "الثقة"فما معنى

ف، فإن  قال في الموقظة: "الثقة من وثقه ولم يُضعف، ودونه من لم يوثق وال ُضعِّ

الترمذي وابن  ُخّرج حديث هذا في   له مثل  بذلك، وإن صحح  الصحيحين فهو موثق 

وقد    خزيمة فجيد أيضا، وإن صحح له كالدارقطني والحاكم فأقل أحواله: حسن الحديث.

اسم   المتأخرين إطالق  ارتفاع    "ثقة" اشتهر عند طوائف من  يُجرح، مع  لم  على من 

ويق الصدق،  محله  ويٌسمى:  مستورا،  يُسمى:  وهذا  عنه،  شيخ،  الجهالة  فيه  ال 

ال يلزم منه جهالة عينه، فإن ُجهل عينه وحاله، فأولى أن ال يحتجوا    "مجهول "وقولهم: 

بمثله جماعة كالنسائي   المنفرد عنه كبار األثبات، فأقوى لحاله، ويحتج  به. وإن كان 

141Fوابن حبان."

4 

 

 

 

 (48ص )أخرجه الخطيب في الكفاية  (1)

 (49ص) ( والخطيب في الكفاية1/202أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه ) (2)

( وفيه أبو عقيل ) صاحب بُهية ( . وهو الراوي عن يحيى: ضعفه  1/205في مقدمة صحيحه )أخرجه مسلم    (3)

 بسند صحيح . (48ص ) ، وأخرجه الخطيب في الكفاية(1/207)كما في شرح النووي  -جماعة من العلماء

ي، بحث تكميلية  . هذا المطلب مستفاد من بحث: زيادة الثقة بين القبول والرد ألسماء الحميض(1/18الموقظة )(4) 

 متطلبات الماجستير في قسم الثقافة اإلسالمية، شعبة التفسير والحديث، منشور في جامعة الملك سعود بتصرف. 
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 المطلب الثاني 

 في التعبير عن وصف الراوي الثقة  اصطالحات أئمة الجرح والتعديل 

 

أنفسهم    عديل الرواة تبعاا لتفاوت الرواةتتفاوت األلفاظ التي استعملها أئمةُ النقد في ت 

،  إذا صدرت من ناقد عارف  "ثقة"   ذه اللفظةهو   في األوصاف المعتبرة لقبول الروايات،

 بها يكون: فإنها تعني أن الموصوف 

الن اشئ عن ارتِكاب كبيرة، أو إْصرار   -أ   الِفْسق  بالغاا، عاقالا، مع سالمِته من  عدالا، 

ا ال يليق به، فيذمُّ به عرفاا.  على صغيرة أو بدعة، ومن خوارم المروءة مم 

يصل مرسالا، أو  متيقِّظاا، غير  غافل عن صناعة الحديث، فال يرفع موقوفاا، وال    -ب  

ف سماعاا.  يصّحِ

حافظاا، ضابطاا، يُْثبت ما سمعه في حافظِته بحيث يبعد زوالُه عنها، ويتمك ن من    -ج  

استحضاره متى شاء، لفظاا أو معنى، أو يحفظه في كتاب  يصونه بعيداا عن تطرق أي  

142Fتغيير إليه.

1 

  أو التوثيق ومن هنا صارت ألفاُظ التعديل   ، وتتنوع تلك األلفاظ تبعاا لمقاصد األئمة منها

مصنفةا في مجموعات على مراتب، كلُّ مرتبة  ت ُضمُّ عدداا من األلفاظ التي يُع ب ُر بها عن  

ج تلك المراتُب بحسب دالالتها من أعلى درجات التعديل    معنى واحد أو متقارب، وت ت د ر 

 143F2... فقاا لدالالت ألفاظهاوتأخذ كل مرتبة أحكامها و  اه،  إلى أدن  أو التوثيق

بأن   ثقة قولهم  أنه  للراوي  األئمة في وصفهم  استعملها  التي  العبارات  الن  فومن 

 )جيد الحديث(. 

وفي    ، "جيد الحديث، ثقة "فمن ذلك، قول أحمد بن حنبل في )زكريا بن أبي زائدة(:

 . "ثقة، جيد الحديث ")سليمان بن أبي مسلم األحول(: 

 

 300: 2، تدريب الراوي 118: 2وضيح األفكار (، ت1/290( فتح المغيث )1)

انظر:  2)  )https://www.alukah.net/sharia/0/7336/#ixzz5Y3xs3Upp    الموقع هذا  من  مستفاد 

 بتصرف واختصار

 

https://www.alukah.net/sharia/0/7336/#ixzz5Y3xs3Upp
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للثقة المبرز في الحفظ واإلتقان، فيكون إطالقها عليه  وقد تأتي   ا  )صدوق( وصفا

الحافظ، من أجل ما   بدرجة ذلك  ينزل  القائل، ال  قبل  يخلو من قصور من  مجردة ال 

 استقر من العلم بمنزلته. 

اللين اليسير الذي ال يضعف به الراوي، وإنما قد   يستعمل فيهلفظ )ثقة(  وقد يكون 

كان ثقة،  "بة الحسن، كقول علي بن المديني في )أيمن بن نابل(:ينزل بحديثه إلى مرت

 .144F1"وليس بالقوي 

الكندي(: في )األجلح بن عبد هللا  بن سفيان  يعقوب  لين" وقول   . 2" ثقة، في حديثه 

 .3" في حديثه لين، وهو ثقة" وفي )فراس بن يحيى(: 

يعتبر بحديثه، مثل قول  كما أنه قد يجامع الضعف الذي يبقي الراوي في إطار من  

جدعان(:  بن  زيد  بن  )علي  في  شيبة  بن  ما ثقة "يعقوب  اللين  وإلى  الحديث،  ، صالح 

من  و   .4" هو  جملة  للراوييوجد  وصفهم  في  األئمة  استعملها  التي    العبارات 

 . ثبت" "مصطلحك

ة الش أن هذا االصطالح  من الجذر الثالثي وقد   الشيء،  ثبت"، يقال: ث ب ت   "اقتبس أئم 

يثبت ثباتاا، وثبوتاا، فهو ثابت، وث ْبت، وثبيت، ويقال: ثبت فالن في المكان، يثبت، ثبوتاا،  

فهو ثابت، إذا أقام به، وفرس ثبت: ث ِقٌف في عدِوه، ورجل ثبت الغدر: إذا كان ثابتاا في  

 5. قتال  أو كالم

ولم   فيه  تأن ى  واستثبت:  والرأي،  األمر  في  إذا وتثب ت  أمِره  في  واستثبت  ي ْعجل، 

 .6شاور، وفحص عنه، وثابته، وأثبته: عرفه حق المعرفة 

 

 

 

 (195سؤاالت ابن أبي شيبة )النص: ( 1)

 (104/ 3المعرفة والتاريخ )( 2)

 (92/ 3المعرفة والتاريخ )( 3)

 (438/ 20تهذيب الكمال ) ي فيزنقله الم( 4)

 (1/346) لسان العرب (5)

 (1/346) لسان العرب (6)
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ة""اصطالح  : ُحجَّ

الصطالح  مرادفاا  وجعله  االصطالح،  هذا  البغداديُّ  الخطيُب  ثقة"،  "استعمل 

كفايته:  في  فقال  التوثيق،  عبارات  بين  الص دارة  مكان   أهما  العبارات  "وب و  أقسام  ا  فأم 

ة أو ثقة"باإلخ  . 1بار عن الرواة، فأرفعُها أن يقال: ُحج 

عين وأقرانه، فقِد اعتبروه أعلى درجةا من الثقة، فقد ُسِئل يحيى بن   ا يحيى بن م  أم 

ة: عبيدهللا   د بن إسحاق منهم؟ فقال: كان ثقةا، إن ما الُحج  ة، فقيل له: محم  معين عن الُحج 

 . وسعيد بن عبدالعزيزبن عمر، ومالك بن أنس، واألوزاعي،  

جال ألفاظاا أخرى؛ لتعميق  ذكرناهاإضافةا إلى األلفاظ التي  و  الّرِ نُق اد  ، فقد وظ ف 

 حدود بعض العبارات، وزيادةِ مساحة داللتها االصطالحي ة. 

عبارة استخدام  إلى  في  "  فعمدوا  الحزم  معاني   طي اتها  بين  تحمل  التي  ضابط"، 

جبل"، التي تطلق على سّيِد القوم وعاِلمهم "  وعبارة،  2الرواية وأخذها 
، فكأن  صاحبها  3

نعة، ف س اد هم بِعلمه، كذلك استُعيرت عبارة ا إلى    "نبيل"   قد فاق أقران ه في هذه الص  تلويحا

 4ذكاِء ونجابة الثِّقة الذي تُطلق عليه؛ لتزداد  الثقةُ بمروياته. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  ص22) الكفاية( 1)

   (2/370)  القاموس المحيط( 2)

  (143) شرح علل الحديث( 3)

وما بعدها(، ومن   1/370هذاالمطلب منقول ومستفاد من كتاب "تحرير لعلوم الحديث" لعبدهللا الجدييع من )  (4)

 /https://www.alukah.net/sharia/0/7164 الموقع االلكتروني: 

https://www.alukah.net/sharia/0/7164/
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 المطلب الثالث 

 والتعديل مدلول مصطلح ))ثقة(( ومرتبة حديث الراوي الثقة في كتب الجرح 

   : مـراتب التوثيق

لكنها متقاربة ألنها مبنية    ،لقد رتب العلماء ألفاظ الجرح والتعديل على صيغ متعددة

المجرد  النظر  على  وليس  االستقراء  المراتب    ،على  تلك  يختصر  بعضهم  فكان 

يحاول  اعتمادا  وبعضهم  نظائرها،   مع  لفظة  كل  إدخال  في  المتلقي  فهم  على  ا 

 استيعاب األلفاظ مبينا التفاوت الدقيق بينها.  

بالمرتبة المشابهة لها مع  ولو اعتنى بارع بتتبعها، ووضع كل لفظة  " :قال السخاوي

بذكر ذلك فما    1ا، وقد كان شيخنا شرح معانيها لغة واصطالحا: لكان حسنا  يلهج 

في   عباراتهم  من  بما عرف  مقاصدهم  يفهم  القوم  عبارات  على  والواقف  تيسر، 

 2. "وبقرائن ترشد إلى ذلك  ،غالب األحوال 

   :مراتب ابن أبي حاتم 

حاتم  اإلمامقال   أبي  بن  على  " :عبدالرحمن  والتعديل  الجرح  في  األلفاظ  وجدت 

 : مراتب شتى

 فهو ممن يحتج بحديثه.   ، إنه ثقة أو متقن ثبت :فإذا قيل للواحد

فهو ممن يكتب حديثه وينظر    ،صدوق أو محله الصدق أو البأس به  :وإذا قيل له

 وهي المنزلة الثانية .    ،فيه

 إال أنه دون الثانية.    ،فهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر فيه  ، شيخ :وإذا قيل

 3." فإنه يكتب حديثه لالعتبار ،صالح الحديث  :وإذا قالوا

 

 

 

 يعني الحافظ ابن حجر ( 1)

 ( 110-2/109)فتح المغيث   (2)

 ( 1/37)الجرح والتعديل  (3)
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إذا قيل  ": إال أنه أضاف للمرتبة األولى  ،وتبعه الحافظ ابن الصالح على هذا التقسيم

 1. وكذا إذا قيل في العدل إنه حافظ أو ضابط  ،ثبت أو حجة 

وينظر  ثم أيد صنيعه في المرتبة الثانية وما دونها في كون أصحابها تكتب أحاديثهم  

ألن هذه العبارات التشعر بشريطة الضبط فينظر في حديثه ويختبر حتى  ؛  "فيها

 "2. يعرف ضبطه

أن ما دون المرتبة األولى،    ،ويالحظ من تقسيم ابن أبي حاتم وتعقيب ابن الصالح

 اليشمله تعريف الثقة )الذى سبق ذكره في أول هذا المبحث( .  

 : مراتب الحافظ  الذهبي

 فأعلى العبارات في الرواة المقبولين: "الحافظ الذهبي:قال 

 وثقة ثقة .   ،وثقة متقن ،وثبت حافظ   ،ثبت حجة -

   .ثم ثقة  -

 وليس به بأس .   ،بأس به  صدوق وال )ثم( -

الصدق  - محله  الحديث  ،ثم  الحديث  ،وجيد  وسط  ،وصالح  حسن    ،وشيخ  وشيخ 

 .  3ونحو ذلك"  وصويلح  ،وصدوق إن شاء هللا  ،الحديث

لكنه لم يحدد حكم كل مرتبة    " بالرواة المقبولين" في تعبيره  اإلمام وهنا يالحظ دقة  

إن قولهم ثبت وحجة  ":إال أن الحافظ السخاوي نقل عنه قوله  ، كما فعل ابن أبي حاتم 

  - وأما صدوق وما بعده    ،من عبارات التعديل التى النزاع فيها  ،وإمام وثقة ومتقن 

هل    ،فمختلف فيها بين الحفاظ  -اتين اللتين جعلهما ثالثا يعني من أهل هاتين المرتب

ومرتفعة    ،وبكل حال فهي منخفضة عن كمال رتبة التوثيق   ، هي توثيق أو تليين 

 4" .عن رتب التجريح

 

 

 (152ص )مقدمة ابن الصالح  (1)

 (152ص )مقدمة ابن الصالح  (2)

 (1/4)ميزان االعتدال  (3)

 ( 2/117)فتح المغيث   (4)
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إال أنه أضاف إلى بعض    ، وتابع الذهبي على هذه المراتب  ثم جاء الحافظ العراقي

 : حيث قال في ألفيته  ،المراتب بعض األلفاظ

   "مافي كالم أهله وجدت  والشيخ زاد فيهما وزدت "

 1. ثقة ثبت   :فمما زاده في المرتبة األولى

األلفاظ )التي جعلها ابن أبي حاتم وتبعه ابن الصالح   : ومما زاده في المرتبة الثانية

 أو عدل حافظ أو عدل ضابط.   ،أو حجة  ، أو متقن ،ثبت   :األولى( وهي

 مأمون أو خيار.   :ومما زاده في المرتبة الثالثة

أو وسط أو شيخ،    ،أو إلى الصدق ما هو  ،رووا عنه   :ومما زاده في المرتبة الرابعة

 2. الراء وكسرها( أو أرجو أنه ليس به بأسأو مقارب الحديث ) بفتح 

 :مراتب الحافظ  ابن حجر

حجر ابن  الحافظ  المهم  " : قال  التعديل  -اأيضا -ومن  مراتب    :وأرفعها  ، معرفة 

فيه   -اأيضا -الوصف   المبالغة  على  دل  بأفعل  ،بما  التعبير  ذلك  كأوثق    ،وأصرح 

 الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت.  

أو صفتين كثقة ثقة أو ثبت ثبت،     ،ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل  :ثم

 أو نحو ذلك .   ،أو ثقة حافظ أو عدل ضابط 

التجريح أسهل  من  بالقرب  أشعر  ما  به،    ، كشيخ  : وأدناها  ويعتبر  حديثه  ويروى 

 3" . وبين ذلك مراتب التخفى  ،ونحو ذلك

   :مراتب السخاوي

بصيغة    - كما قال شيخنا    -   "فأرفع مراتب التعديل: ما أتى:قال الحافظ السخاوي

 أفعل. 

فالن اليسأل عن مثله، ونحو    :ثم يليه ما هو المرتبة األولى عند بعضهم، قولهم  -

 . ذلك

 

 للذهبي ولعلها من باب ضرب المثل لمنهجه. (152ص )عزا هذه اللفظة في التقييد واإليضاح  (1)

 ( 10-2/3)  فتح المغيث (2)

 ( 66ص )نزهة النظر  (3)
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 ثم يليه ماهو المرتبة األولى عند الذهبي في مقدمة ميزانه   -

 ثم يليه ما هو المرتبة األولى عند ابن أبي حاتم وتبعه ابن الصالح   -

  - ليس به بأس أو البأس به أو صدوق..    :ويلي هذه المرتبة )خامسة( وهي قولهم  -

ا البن أبي حاتم ثم ابن الصالح   ،محله الصدق  :هيوتال هذه المرتبة )سادسة( و  خالفا

 1" .ا للذهبي وتبعا 

إن الحكم في أهل  "ثم قال:  ، وأضاف في كل مرتبة من هذه المراتب ألفاظا من عنده

وأما التي بعدها فإنه اليحتج بأحد    ،االحتجاج باألربعة األولى منها  :هذه المراتب

وأما  00لضبط بل يكتب حديثهم ويختبر  من أهلها لكون ألفاظها التشعر بشريطة ا

قبلها التي  أهل  دون  أهلها  في  فالحكم  حديثه    ، السادسة  يكتب  من  بعضهم  وفي 

 .   2لالعتبار دون اختبار ضبطهم لوضوح أمرهم فيه"

 أهمية هذه المراتب 

األلفاظ  لهذه  العلماء  تسمية  في  النظر  يسميها  ، عند  من  منهم  ألفاظ "نجد 

العراقي في مواضع من التقييد  كالحافظ    -"ألفاظ التوثيق "يسميهاومنهم من  "التعديل 

 4. " العبارات في الرواة المقبولين"ومنهم من يسميها  - 3يضاح واإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 (114 - 2/110)فتح المغيث   (1)

 ( 117-2/116)فتح المغيث   (2)

 ( 156 -155ص )التقييد واإليضاح  (3)

 الحميضي بتصرف يسير واختصارهذا المطلب منقول من بحث: "زيادة الثقة بين القبول والرد" ألسماء  (4)
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 المبحث الثاني 

 : مصطلح ))وثق(( في كتاب الكاشف للذهبي، وعالقته بكتاب الثقات البن حبان 

 مطالب:  ثمانيةوفيه 

 المطلب األول 

أم استخدمه   - رحمه هللا – اإلمام الذهبي)وثق(( هل هو مصطلح خاص ب مصطلح   

 ؟ غيره من األئمة 

 المطلب الثاني 

 ؟ بقوله: ))وثق((، وهل يعتبر ذلك توثيقاا لهم  اإلمام الذهبيمراد  

 المطلب الثالث 

 .في الرواة الذين قال فيهم وثق في الكاشف اإلمام الذهبي منهج  

 المطلب الرابع 

   .عالقة من قال فيهم الذهبي )وثق( في الكاشف بكتاب الثقات البن حبان 

 المطلب الخامس 

 .منهج ابن حبان في كتابه الثقات 

 المطلب السادس 

 ؟ هل انفرد ابن حبان بتوثيق من قال فيهم الذهبي))وثق(( في كتابه الكاشف 

 المطلب السابع 

 . في الكاشف ))وثق(( و ))موثق(( اإلمام الذهبيالفرق بين قول  

 المطلب الثامن 

الرواة الذين قال فيهم الذهبي في الكاشف ))وثق(( وحكم عليهم في كتبه   

 األخرى. 
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 المطلب األول 

أم استخدمه   -رحمه للا– اإلمام الذهبيمصطلح )وثق(( هل هو مصطلح خاص ب

 ؟ غيره من األئمة

ليس هو أول    اإلمام الذهبي ظهر لي أن    1بعد البحث والدراسة التطبيقة للرواة وسبرهم 

  اإلمام الذهبي  لكن    ، بل سبقه في ذلك إمام الحافظ ابن خلفون  من استخدم هذا المصطلح

 . في كتبه  إطالقه على كثير من الرواةاشتهر بأول من أشهره و 

  -   هللا   رحمه  -   مغلطاي  للحافظ  "الكمال   تهذيب  إكمال"  في  موضع   على  وقفتُ   فقد

  بن   عبدالرحمن  بن   إبراهيم :ترجمة  عند  "وثق "  لفظ  خلفون   ابن  الحافظ  عن   نقل  حيث 

 .2الزهري  القرشي عوف

الراوي    وابن   ، 4والنسائي   ،3داود   أبو  له  وأخرج   الصحيحين،   رواة  من  هو  وهذا 

 .5ماجه 

  فيه  يذكرا   ولم  ،8" التقريب"في  الحافظ  وكذا  ،7" الكاشف"في  6الذهبي   له  وبيض 

 . اشيئا 

 ، "وغيره  النسائي وثقه ،..  الفقيه اإلمام":9"   النبالء أعالم سير"  في الذهبي قال

 .10"  اإلسالم تاريخ"  في  قال وكذا

 .11" هوثقة :  للنسائي الكنى كتاب وفي": مغلطاي الحافظ قال

 

كالتا(1)  ذلك  في  ببرنامج-1ي:  لمنهجي  الشاملة"استعنت  وبرنامج" مكتبة  للسنة "حيث  الشريفين  الحرمين  خادم 

الحديث، "النبوية ومتون  والتعديل،  الجرح  وكتب  التاريخ،  كتب  التراجم،  كتب  الرجال،  كتب  جميع  وحددت 

 وثق"."والمصطلح وبحثت فيها لكلمة

(2)(1/241 ) 

 (2925( كتاب الفرائض، باب في الحلف برقم )3)

 (11848في الكبرى، كتاب المواعظ برقم ) (4)

 (999ب إقامة الصالة والسنة فيها، باب فضل الصف المقدم  برقم )اأبو (5)

 معروف. إشارة إلى أنه غير  اا وال تضعيفا ومعنى: "بيض له ... " أنه ذكره في كتابه " ولم يذكر فيه توثيقا  (6(

بيض له ف الكاشف"لم يذكر سوى اسمه إشارة إلى أنه غير معروف ـو غير مشهور أو فيه جهالة، وهللا  "معنى(7) 

 ( 2/60أعلم. )

(8( )1/111 ) 

)9)  (٢٩٢/  ٤   ) 

)10 ) (١٠٥٢/  ٢  ) 

11)( )1/241 ) 
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 .  1" مدني  تابعي  ثقة ": العجلي وقال

 .2ثبت وهوثقة : "للباجي والتعديل  الجرح"  كتاب  وفي

 .4" دمشق تاريخ "و   ،3" الكمال  تهذيب"في كما   شيبة بن  يعقوب  وثقه 

 . 5" األقطار فقهاء و  األمصار مشاهيرعلما" كتابه  في حبان،   ابن وذكره

  وثقه   من  قلة  إلى"وثق " :بقوله  خلفون  ابن  الحافظ  وأشار  ثقة،  أنه  : ترجمته  من  يستفاد

 .  األئمة  من

  هبيوهو جاء بعد اإلمام الذ-تعالى  هللا  رحمه -  العسقالني   حجر   ابن  الحافظ  رأيت و 

  بن  إبراهيم:ترجمة   عند 6" التهذيب  تقريب"  كتابه   من   موضعين   في   " وثق" :لفظذكر  

 .  الشامي طريف 

 . "السابعة من  وثق،  وقد األوزاعي، عنه تفرد  مجهول":فيه قال

  ابن   ونقل  ،" شيخ":وقال  ،8"الثقات"في   حبان  ابن   ذكره ":7" التهذيب  تهذيب " في  قال

 .9" الثقات"في شاهين

 .  مجهول  أنه  ترجمته، من يستفاد

  ابن   قول  وأن  التوثيق،  هذا  تليين  إلى  إشارة  ، "وثق  وقد": حجر  ابن  الحافظ  وقول 

  أن   السيما  حبان،   ابن  من  له  اقا ي توث   اليعدّ   شيخ،:  "الثقات"  كتابه  من  الراوي  في  حبان

 .الضعفاء بعض  عن بروايته عرف األوزاعي اإلمام

 ." صدوق": والعجلي  حبان  ابن يوثقه   من  في يقول ما اغالبا ابن حجر والحافظ

 . التوثيق  هذا قبول في  اإلماممن  تردد  أنه  آخر واحتمال

 

 كما نقله عنه في المصدر السابق (1)

 (   ٢٤١/  ١)   إكمال تهذيب الكمال (2) 

(3)  (١٣٥/  ٢  ) 

(4)  (٢٧/  ٧ ) 

 ( ١١٠ ص)  (5)

(6) (1/109 ) 

(7)  (١٢٨/  ١   ) 

8)( )6/21 ) 

 (1/219نقل عنه مغلطاي في إكمال ) (9)
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  المكي   عوسجة:ترجمة  عند   " وثق"   تقريب التهذيب"  كلمة"   وذكر ابن حجر في 

 1. "  وثق  وقد بمشهور،   ليس":فيه  قال . عباس ابن مولى 

 . "ديثه ح  حيص  لم : البخاري قال":"  التهذيب تهذيب"  في قال

 . "بمشهور   ليس" :والنسائي أبوحاتم  وقال

 . " ثقة"  : زرعة أبو  وقال

 . " الثقات"في  حبان  ابن وذكره

 :  "الحديث  مشكل " كتاب في قتيبة  بن  محمد  بن  عبدهللا  قال(  حجر  ابن)  :قلت

  يثبتبه   ال  ممن   فإنه   عوسجة،   التهامهم   إما  هذا،   عوسجة   حديث  خالف   على  الفقهاء

 .  النسخ وإما  التأويل في  التحريف وإما  ،والسنة  فرض

  عوسجة،  عن  عمرو،  عن   عيينة،   ابن  عند  : وقال  ، 2" الكامل"في  عدي   ابن   وذكره 

 . أحاديث عدة عباس، ابن عن

 . انتهى كالم ابن حجر من تهذيب التهذيب. 3" نكرة  هو  :الذهبي وقال

  ابن   عن  عوسجة،   حديث   ذكر   أحمد  سمعت   : داود  أبو  قال: "يداود   أب  سؤالت "وفي

  4" . أعرفه ال  عوسجة :فقال الميراث، في عباس، 

 . 5" حديثه  يصح لم : البخاري وقال  وثق،" :"الكاشف"في  الذهبي وقال

 .6" عليه  اليتابع:" حديثه  عقب"الضعفاء"في العقيلي وقال

 . 7" المستدرك"في  الحاكم حديثه  وصحح 

 أيضا،   له  الرازي  حاتم  أبي  وتضعيف  به،  وتفرد  لحديثه،  البخاري  تضعيف  ال  لو 

 .  اقويا  فيه الخالف لكان

 

1) ) (1/757   ) 

(2) (7/103 ) 

 ( 3/335تهذيب التهذيب ) (3)

 (  ٢٣٥ ص)   ((4

(5) (3/559 ) 

6))  (٤١٣/  ٣   ) 

(7)  (٣٤٧/  ٤  ) 
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  ضعف   إلى  إشارة  ، "وثق   وقد"فقال  يه، ف-هللا  رحمه -حجر   ابن  الحافظ  تردد   وذاك  لهذا

 . فيه  تردد أو  التوثيق

  زرعة،   أبو   وثقه  الكبار،  المتقدمين  األئمة  بين  فيه  مختلف  أنه  :ترجمته  من  سبق  وبما

 .   مجهول  أنه والجمهورعلى الترمذي،  حديثه وحسن   حبان،  وابن

  لم  من   على  حجة  علم  ومن  التجهل،   على  مقدم  التوثيق  :قاعدة  هنا؛  يقال  هلولكن  

  ؟النافي  على مقدم  والمثبت  يعلم، 
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 المطلب الثاني 

 ؟ بقوله: ))وثق((، وهل يعتبر ذلك توثيقًا لهم اإلمام الذهبيمراد  

  اإلمام خاصة إذا لم يبين  من أصعب ما يكون لطالب العلم، و   تفسير مراد إمام من اإلئمة

 من األلفاظ.    معينا   منهجه في استعمال لفظا 

  " وثق "  كلمة  يطلق   أن اإلمام الذهبي   للرواة  والسبر   البحث   خالل   من   لي  ظهر   الذيو 

صفة واحدة أو أكثر    م فيه  تْ على من اجتمع  1لكن كان يطلقه في الغالب  ، معان    عدة  على

إما ألنهم غير معتبرين  -ويريد بها تمريض توثيق من وثقهم من األئمة ،  من هذه الصفات

 : وهي  بسبب الجهالة فيهم - عند الذهبي أو توثيقهم غير معتبر عنده

 لم يوثقه إال ابن حبان. من  -1

 من لم يوثقه معتبر.  -2

 من هو قليل الحديث.  -3

 التالميذ. من هو قليل  -4

 من هو قليل الشيوخ.  -5

 من لم يشتهر بطلب العلم.  -6

والرواة الذين فيهم صفة واحدة  جهالة،  شيء من المن كان فيه  بهذه الصفات متعلقة  و 

  جدتْ وُ فكلما    .من صفة   أكثر  م فيه  من اجتعمتْ  مأحسن حاالا و أقل جهالة    من هذه الصفات

هذه الصفات في الراوي    جهالته، وكلما قلتْ   ادتْ دزفي الراوي اصفة من هذه الصفات  

إلى    - وهي جهالة العين-  جهالةمن المن أدنى درجة    ويرتقي  شهرةا   الراوي  كلما ازداد

الراوي حتى    درجةال يرتقي  الحال، وهكذا    إلى درجة   يصلاألعلى منها وهي جهالة 

   .ويرتفع عنه الجهالة بالكلية عند اإلئمةالقبول 

 

 

 وبيانه سيأتي في الجدوال اآلتية بإذن هللا تعالى 1))
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 والمعاني األخرى التي كان اإلمام الذهبي يطلق كلمة "وثق" عليها هي: 

 . األئمة المتقدمين عليه عند  ثقة كان  من  علىيطلقه  :األول

 . عند األئمة المتقدمين عليه الصدوق  على هيطلق الثاني: 

 . المتقدمين عليهعند األئمة   ه على المجهوليطلق  :الثالث 

 . عند األئمة المتقدمين عليه يطلقه على الضعيف:  الرابع
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  الشيوخ،  قليل  أو  الرواية، قليل كان  سواء ثقة، كان  من على يطلقه:  الثقات :األول

  رواة  على  ذلك  ويطلق  توثيقه،  في  مختلف  ثقة  أو   وثقه،  من  قليل  أو   التالميذ،  قليل  أو 

 . اأيضا  الصحيحين

 :وقال عنه الذهبي "وثق"  عند بعض األئمة عليه  المتفق  الثقة  مثال  – ١

 .1الجهم  بن  سليمان (أ

  حبان،  وابن   والعجلي،  نمير،  بن  ومحمد  ا،خيرا   عليه  أثنى  طريف  بن   مطرف  وثقه

 . خلفون   وابن

 .  "ثقة" :"التقريب" في حجر  ابن قال

 

 :2العبسي  المغيرة أبي بن سليمان  ( ب

  وابن   شاهين،  وابن  حبان،  وابن  والعجلي،  وأحمد،  معين،  وابن  عيينة،  ابن  وثقه

 . خلفون

 . أحد يضعفه ولم.  شيخ :زرعة أبو  وقال 

 . " معين  وابن أحمد، وثقه " :" تاريخ اإلسالم"  في الذهبي قال لذلك

 . "صدوق": "التقريب" في  حجر  ابن وقال

 ، وهللا أعلم. "ثقة": مثله  في يقال أن الحق

 

  الحضرمي   زياد  بن  وسليمان  ، 3النخعي   المثنى   بن   صدقة  دراسة  أيضا  وينظر 

 .5الزهري  عيسى  بن وصفوان ،4المصري

: يتضح من خالل هذه األمثلة أن اإلمام الذهبي أطلق "وثق" على هؤالء الراوة قلت

من   وثقهم  من  توثيق  إلى  ينظر  لم  وكذلك  لنا،  يبينه  لم  الذي  األسباب  من  بسبب 

 

 (212( انظر الباب الثاني في جزء الدراسة )ص(1

 ( 251( انظر الباب الثاني )ص 2)

 ( 407)ص  (3)

 ( 219)ص  (4)

 ( 417)ص  (5)
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القاسم  هو  أحاديثهم  قلة  ألن  الحديث،  قليل  أنهم  إلى  يشير  أن  أراد  فلعله  األئمة، 

 المشترك بين الراوة كلهم.

 : وقال عنه الذهبي "وثق" الرواية قليل الثقة  مثال  – ٢

 :1الصنعاني  الفضل بن سماك

 . خلفون   وابن  حبان، وابن   والنسائي، والثوري، نمير،  ابن وثقه 

 . اواحدا   احديثا  والنسائي،   والترمذي،  داود، أبو  له روى

 

 :  وقال عنه الذهبي "وثق" الشيوخ قليل الثقة  مثال  – ٣

 :2سمعان بن مشنج 

 ابن حبان، والعجلي، وابن خلفون، وأبو نصر بن ماكوال. وثقه 

 ولم يرو عنه إال الشعبي. 

 

 : وقال عنه الذهبي "وثق" التالميذ قليل الثقة  مثال  – ٤

 :3المصري  جيبيالت 

 . حبيب   أبي بن   يزيدغير  عنه  يرو لم

 . خلفون  وابن حبان،   وابن النسائي، و   ،الفسوي يعقوبو  ،الدارمي وثقه 

 

 : وقال عنه الذهبي "وثق" عند بعض األئمة 4التوثيق  قليل الثقة  مثال  – ٥

 .5المروزي  عبدالملك  بن سفيان

 . حبان  ابن:وثقه

 . كتبه  إليه ويدفع به يثق  المبارك  ابن وكان 

 

 ( 259)ص  (1)

 ( 268)ص  (2)

 ( 295 ) ص (3)

 وثقه في عدالته الظاهره ولم يوثقه في عدالته الباطنة.يعني: لم يوثقه تمام التوثيق، وقد يكون  (4)

 ( 180)ص (5) 
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 .1البجلي  سعد بن  عامر دراسة اأيضا  وينظر 

 :وقال عنه الذهبي "وثق" عند بعض األئمة توثيقه في  المختلف الثقة مثال – ٦

 .  2البكراوي  جعفر  بن سلم (أ

 . شاهين وابن  خلفون،  وابن  حبان،  وابن  المديني، بن  وعلي كثير،   بن  يحيى وثقه 

 . متروك: األزدي قال

 

 .3الصريفيني  أيوب بن  شعيب   ( ب

 : وقال ، "الثقات"في  حبان ابن  وذكره والحاكم، الدارقطني،  وثقه 

 . يدلس  و   يخطئ كان

 . أبي  وإلى إلي  كتب : حاتم  أبي ابن وقال

 . أيوب  بن  شعيب  عن الرواية  في هللا ألخاف  إني :أبوداود وقال

 .4ا عالما  ا،قاضيا  ا،محدثا  ا، مجودا  ا، مقرئا  ا،إماما   ا،فقيها  كان  :الذهبي وقال

 .5فروة أبي بن  عبدهللا   بن صالح دراسة اأيضا  وينظر 

 

 : الذهبي "وثق"وقال عنه  الصحيح رواة من  الثقة  مثال  – ٧

 . 6التميمي  أمية  بن  يعلى بن  صفوان (أ

 ". صحاحهم"  في حبان وابن خزيمة،  وابن ومسلم،  البخاري، حديثه أخرج

 . خلفون  وابن  حبان،  ابن وثقه 

 

 

 

 

 ( 474( )ص 1(

 ( 184) ص  (2)

 ( 338) ص  (3)

 (  ٣٤١/  ٦)   تاريخ اإلسالم(4) 

 ( 381( ) ص5(

 ( 428( )ص 6(
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 . 1بن أبي أمية  صفوان  بن  عبدهللا بن صفوان  ( ب

 . الصحيح في  مسلم له خرجأ

 .   حبان  وابن  والعجلي، النسائي،  وثقه 

 .2العبسي  زفر بن  صلةج( 

  ، خراش   وابن   سعد،   وابن  صالح،  بن   وأحمد   معين،   ابن  وثقه   الجماعة،  له  أخرج

 . والخطيب  حبان،  وابن  والعجلي،  خزيمة،  وابن

 .  3الهجيمي  مجالد بن  طريف دراسة اأيضا  وينظر 

األئمة  فيه  المختلف  الصحيح  رجال  من  الثقة  مثال  –  ٨ بعض  عنه    عند  وقال 

 : الذهبي "وثق"

 .4الثقفي  صفوان بن  شعيب (أ

 .  ثقة :  ال بأس به، وقال مسلمة: قال أحمد بن حنبل  

 . الصحيح في  مسلم له خرجأ

 . بشيء ليس حديثه  : معين  ابن وقال

 . به  يحتج وال  حديثه،  يكتب  :حاتم  أبو  وقال

 . أخطأ ربما وكان:"الثقات"في حبان  ابن وقال

 . "الثقات"في  خلفون  ابن وذكره

 . أحمد وثقه :الذهبي قال

 

 

 

 

 ( 414( )ص (1

 ( 436( )ص 1(

 ( 481)ص  (3)

 ( 343) ص(4) 
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  المحتمل،   أوالصدوق  فيه،  المختلف  الصدوق  أو   الصدوق،  : على  ذلك  يطلق  :الثاني

 ؟ اإلمام الذهبيفمن هو الصدوق عند  . أو األحاديث التالميذ  قليل أوالصدوق

 : وقال عنه الذهبي "وثق" عند بعض األئمة  الصدوق مثال  – ١

 . 1عبدالجبار بن  سليمان (أ

 . صدوق  :حاتم  أبو  قال

 . بالخير   ويذكره  عليه، الثناء في يبالغ الشاعر بن  حجاج  سمعت :وقال

 . "  صحيحه" في خزيمة  ابن حديثه  خرج

 . "الثقات"في حبان   ابن ذكره

 

 . 2القرشي معاوية   مولى سيار  ( ب

 . خلفون  وابن  حبان،  ابن وثقه 

 . الترمذي  حديثه وحسن 

 . فيه تكلم أحدا ماعلمت  :الذهبي وقال

 

 .3الرحبي  شفعة بن  شرحبيلج( 

 .  ثقات  كلهم حريز  شيوخ :أبوداود وقال  عثمان، بن  حريز  عنه روى

 . خلفون وابن  حبان،  ابن  ووثقه

وقال عنه الذهبي    عند بعض األئمة  قليل الحديث  فيه  المختلف  الصدوق   مثال   –  ٢

 :  "وثق"

 .4الصائدي النعمان بن  شريح (أ

 . صدق رجل   :السبيعي إسحاق  أبو  قال

 

 ( 237)ص  (1)

 ( 300)ص  (2)

 ( 321)ص  (3)

 ( 324) ص (4) 
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 . الحديث قليل  :سعد ابن وقال

 . مجهول شبه  :حاتم  أبو  وقال

 .شاهين وابن خلفون،  حبان،وابن   وابن العجلي، وثقه 

 .صالح  ألمر جيدا : وقال ،األمر  قوي :الذهبي وقال

 

 . 1ئياالسب  خيوان بن صالح  ( ب

 . " صحيحه "في حديثه  وخرج  حبان،  وابن العجلي، وثقه 

 . به يحتج  ال هذا صالح  : اإلشبيلي عبدالحق وقال

 .به يحتج  ال  : وقال بعضهم،  غمزه : خلفون  ابن وقال

 : وقال عنه الذهبي "وثق" عند بعض األئمة  المحتمل الصدوق مثال  – ٣

 .2العنبري  التميمي  الزبيب  بن  عبيدهللا بن  شعيث (أ

 . ووثقه ابن حبان  

 . حجة كأنه  ما  حديثه، يكتب أعرابي  :الذهبي قال

 .اصدوقا  يكون   أن وأرجو  : قال ثم  ،منكرين  حديثين له  فساق عدي ابن وذكره

 . صدوق  لعله  أعرابي، :اأيضا  وقال

 : وقال عنه الذهبي "وثق" عند بعض األئمة التالميذ  قليل الصدوق مثال  – ٤

 .  3المدلجي  حرملة بن  عبدهللا بن  صخر (أ

 .مضر بن  بكر   إال عنه  يرو لم

 . خلفون وابن   ،"  صحيحه" في  حديثه  وخرج حبان   وابن العجلي، وثقه 

 . الترمذي  حديثه وحسن 

 . صالح :النسائي وقال

 . يعرف   ال  الحال مجهول  :القطان ابن وقال

 

 ( 367) ص  (1)

 ( 349)ص (2)

 ( 403)ص (3) 
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  يوثقه   لممن    الراوي،  حال   جهالةو  الراوي،  عين  جهالة  :على ذلك    ويطلق  :الثالث 

من    معتبر،   بحال  الجزم  عدم   أو   التردد و   والتوثيق،   الجهالة  بين  خالف  فيه   و 

للراويل   التوثيق  تضعيفو  الراوي، األئمة  إلى  أحيانا و   ،بعض  به  يشير    ضعف ا 

 . الراوي

   .يطلقه على من لم يرو عنه إال واحد أو اثنان )مجهول العين ومجهول الحال( أ( 

   .يطلقه لتضعيف توثيق الراوي أو لبيان ضعفهب(  

 . يطلقه على من كان قليل الحديثج( 

 أ( يطلقه على من لم يرو عنه إال واحد أو اثنان  

 : وقال عنه الذهبي "وثق" عند بعض األئمة الراوي عين جهالة  مثال-1

 . 1عياض  مولى  شداد أ(

 . حبان غيرابن  يوثقه لم

 . اليعرف  مجهول،  :القطان ابن قال

 . يعرف  ال  :الذهبي وقال

 . برقان بن غيرجعفر  يروعنه ولم

 

 .2المنبهي  سليمانب( 

 . فقط الشامي حميد  عنه روى

 . أعرفه ال  :معين ابن قال

 . " مجهول" :"التقريب"  حجرفي  ابن وقال

 

 

 

 

 ( 313)ص  (1)

 ( 255) ص (2) 
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 .1األسدي  القرشي سهم بن  سمرةج( 

 .سلمة  بن  غيرشقيق يروعنه لم

 .مجهول :  المديني ابن قال

 . يعرف  ال  :الذهبي وقال

 .  مجهول   :"التقريب" في  حجر  ابن وقال

 . 4محرز  بن  صبيح و   ،3الخضري وشيبة  ،2المعتمر  بن سهم  دراسة أيضا وينظر 

 

 :وقال عنه الذهبي "وثق"  عند بعض األئمة الراوي حال جهالة  مثال  – ٢

 .5الطهوي  عبدهللا بن  سليط (أ

 . أرطأة بن  وحجاج فرقد، بن  جسر  عنه روى

 . مجهول  :له  إسناد في البخاري قال

 . حبان  ابن وثقه 

 . الحال :يعني.  مجهول :"التقريب"  حجرفي  ابن وقال

 

 .6المكي  بابيه بن  سليمان ( ب

 .جريج  ابن  إال عنه  يرو لم

 . حبان ابن  غير يوثقه  ولم

 . الحديث فلين وإال  توبع، إذا يعني. مقبول  :"التقريب" في حجر  ابن قال

 . 7عبدهللا أبي بن سليمان دراسة اأيضا  وينظر 

 

 

 ( 264)ص (1) 

 ( 275)ص (2) 

 ( 360)ص (3) 

 ( 389)ص (4) 

 ( 203)ص (5) 

 ( 207)ص  (6)

 ( 230)ص  (7)
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الذهبي   معتبر  يوثقه  لم  الذي  الراوي  مثال  –  ٣ اإلمام  الذهبي    عند  عنه  وقال 

 : "وثق"

 .  1الزبرقان بن  عبدهللا  بن  سليمان (أ

 . سالم بن يحيىو   حيان،   بن خالد  عنه روى

 . حبان غيرابن  يوثقه لم

 . الحديث لين  :"التقريب" في حجر  ابن قال

 

 .2التيمي  ربيعة  بن صالح ( ب

 . فقط عروة بن  هشام عنه روى

 .  حبان  ابن غير يوثقه لم

 . "مقبول"  :"التقريب" حجرفي  ابن قال

  بن   وسالم  ،3الهاشمي   عباس  بن  عبدهللا   بن  علي  بن  سليمان  دراسة  اأيضا   وينظر

 . 5سعد  بن  سعيد بن  شرحبيل  ،4شرحبيل 

 

وقال    عند بعض األئمة  والتوثيق  الجهالة   بين  خالف  فيه  الذي  الراوي  مثال   –  ٤

 : عنه الذهبي "وثق"

 . 6الفزاري جندب  بن  سمرة بن  سليمان (أ

 . هند  أبي بن  ونعيم  ربيعة، بن  وعلي  سليمان،  بن  خبيب   ابنه عنه روى

 .حبان   وابن العجلي، وثقه 

 . بقوي  ليس: اإلشبيلي عبدالحق  قال

 

 ( 230)ص  (1)

 ( 377)ص  (2)

 ( 248)ص  (3)

 ( 296)ص  (4)

 ( 320)ص  (5)

 ( 219)ص  (6)
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 . 1جبير   أبي بن صالح ( ب

 . مجهول :القطان ابن قال

 . حبان ابن  ووثقه  حديثا، الترمذي  له حسن

 .الصدق محله شيخ : الذهبي وقال 

 . مقبول  :"التقريب"  حجرفي  ابن وقال

  وصهيب  ،3الدمشقي   رستم  بن  وصالح  ،2الشامي  سيف  دراسة  أيضا  وينظر 

 .4الحذاء أبوموسى 

 

 ب( يطلقه لتضعيف توثيق الراوي أو لبيان ضعفه  

 :وقال عنه الذهبي "وثق"  5التوثيق  ضعف  مثال-1

 .6العبسي  حنبل   بن  شريك (أ

 . فقط السبيعي إسحاق أبو  عنه روى

 . الحديث  قليل امعروفا  كان  :سعد ابن وقال

 .  حبان  ابن وثقه 

 . يعرف ال  :الذهبي قال

 

 . 7السمعي  شفعة ( ب

 . مسلم  بن شرحبيل  غير عنه  يرو لم

 .  فقط حبان  ابن وثقه 

 . مقبول  :"التقريب" حجرفي  ابن قال

 

 ( 364) ص  (1)

 ( 307) ص  (2)

 ( 377) ص  (3)

 ( 442) ص  (4)

يعني: اإلمام الذهبي يريد أن [شير إلى أن هذا التوثيق ضعيف بسبب من األسباب مثل أن الراوي قليل الحديث  (5)

 أو لم يرو عنه إال واحد. 

 ( 333) ص  (6)

 ( 356) ص  (7)
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 . 1األوزاعي  األحنف بن شيبة  دراسة أيضا وينظر 

 : وقال عنه الذهبي "وثق" الراوي بحال الجزم أوعدم التردد مثال-2

 .2حرملة بن  عبدهللا بن  صخر (أ

 .صالح: النسائي قال

 .  الحال مجهول :القطان ابن وقال

اثناء مناقشة    -حفظه هللا تعالى-ذكر فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم نور سيف*تنبيه:  

 أن لإلمام الذهبي في ترجمة صخر بن عبدهللا ثالث حاالت: هذه األطروحة

؛  النقل دون تحرير، كما ذكره الذهبي في المغني في الضعفاء و ديوان الضعفاء أ(

: "صخر بن عبدهللا بن حرملة أبو حاجب، عن الليث، اتهم  -1/307  - قال في المغني

حيث خلط ابن الجوزي   -2/53-فقلد فيه ابن الجوزي، كما في الضعفتء له بالوضع"، 

 الحاجبي أبو حاجب. -وقيل ابن محمد - بينه وبين صخر بن عبدهللا 

عبدهللا ب(   بن  ترجمة صخر  في  الميزان،  في  ذكرها  التردد؛  حرملة  حالة  - بن 

ن اثنين  زم، بل قال: "أخاف أن يكو حيث تنبه للخلط في الترجمة، لكنه لم يج-2/308

 فيحرر هذا". 

  ج( الجزم والتفريق بينه وبين الحاجبي، ذكره في ترجمة صخر بن محمد الحاجبي 

الميزان ابن الجوزي في ترجمة صخر بن عبدهللا بن    -2/309-في  وقال: "وقد خبط 

على قوله:    -في ترجمة ابن حرملة-، وضرب الذهبي في نسخته من )الميزان(حرملة" 

في    -1/68-ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة   بالوضع"، كما أفاده"عن الليث متهم  

والصواب أن ينقل عن العالم آخر قولين له، وال يجوز نقل القول األول    ترجمة صخر. 

 حفظه هللا تعالى. - انتهى كالم د. إبراهيم  عنه إال مع بيان رجوعه عنه.

 

 

 

 ( 306) ص  (1)

 ( 403) ص  (2)
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 :وقال عنه الذهبي "وثق"  الراوي ضعف  مثال-3

 . 1الحمصي عبدهللا  بن ضبارة (أ

 . حبان  ابن وثقه 

 ". روى حديثا معضال:"قال الجوزجاني

 . لين فيه :في "الميزان" الذهبي قال

 ا على من كان قليل الحديثكثيرً يطلق كلمة "وثق"   ( ج

 

ا  أمورا   -اا وتجريحا توثيقا   -راعى في تراجم الرجال وبيان درجاتهم  اإلمام الذهبي   

ات الراوي أو كثرتها. فبعد البحث  لة مروي ق شارة إلى  اإل، ومن هذه األمور  عديدةا 

تبين لي أن الحافظ   في هذه الدراسة  "والسبر للرواة الذين وصفهم الذهبي بــ"وثق 

إلى شيئ مهم  يشير  أن  أراد  الراوي  ،الذهبي  قلة مرويات  إلى  التنبيه  ؛ ألن  وهو 

بــ"وثق"    ممن  راو    (91)من    (88) الذهبي  المقلينوصفهم  عداد  في    يدخلون 

 ( منهم لم يروا إال حديثاا واحداا فقط.70عموما، و )

معنى  لتعريف  تعرض  من  أجد  الحديث"ولم  بعضهم  عند    "قليل  لكن  المحدثين، 

 ا كالشمس في أذهانهم. لمحوا إلى شيئ يبين لنا أن هذا المعنى كان واضحا 

 وقد استخدم األئمة عبارات مختلفة ليعبروا عن قلة حديث الراوي، مثل مصطلح

بشيء " معين   "ليس  ابن  و 2عند  الحديث "،  طبقاته   "قليل  في  سعد  ابن  ،  3عند 

الحديث"  ومصطلح الحاكم    "عزيز  الكامل   4النيسابوري عند  في  عدي  ،  5وابن 

 6عند أبي حاتم الرازي. "شيخ " ومصطلح

 

 ( 449) ص  (1)

 (3/228(، و انظر بيان الوهم واإليهام )6/356( و في فتح الباري )8/419)ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب  (2) 

(3) (5/14 ،5/62 ،5/79) 

 (204، 163، 77سؤاالت السجزي للحاكم )ص (4)

 (5)(4/173 ،5/112 ) 

 (3/539، 4/627) بيان الوهم واإليهام:  ( ذكره ابن القطان الفاسي في كتابه6(
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األمثلة الكامل ومن  في  ابن عدي  ما ذكره  أبو    1:  بن عطية  ترجمة إلبراهيم  في 

 إسماعيل الثقفي إذا قال فيها:..."قليل الحديث، لعله يبلغ عشرة". 

وقوله في ترجمة زياد بن أبي حسان النبطي إذ قال:"...هذا قليل الحديث، ولم أر  

 2له إال عن أنس ما ذكرته، وما لم أذكره لعل له إلى تمام خمسة أحاديث." 

 .4، وعمر بن مغيب 3: عمر بن الوليد الشني وانظر كذلك في الكامل

وسلم العلوي قليل الحديث جدا، وال أعلم "ومنها قوله في ترجمة سلم العلوي:    

 5له جميع ما يروي إال دون خمسة أو فوقها قليل." 

ومنها قول الحاكم في سؤاالت السجزي له، إذ سأله عن محمد بن ثابت البناني،  

 6أسند خمسة عشر حديثا." وقال:"عزيز الحديث 

، و  8، وترجمة القاسم بن مطيب7بن سليمان  يحيىانظر أيضا في ترجمة أبو البالد  

 .10، وترجمة عبدالمالك بن سعيد بن جبير 9ترجمة سليم مولى الشعبي

الرواة أغلب  ومن هذه األمثلة أستطيع أن أقول: أن القلة ليست مسألة حدية وأن  

في الكتب الستة مجموع ما وقع منهم من األحاديث  سة،  في هذه الدراالمذكورين  

 ا. الخمسة عشر حديثا إلى ا ما بين الحديثين عدد قليل جدا 

ين الذين  لّ قِ فكان من منهج المحدثين في كثير من األحيان السكوت والتوقف عن المُ 

دليل  ، وهذا  ا أو تعديالا ر المعلومات عنهم التي تساعد في الحكم عليهم تجريحا دُ نْ ت  

ل على  دُّ مرويات الراوي قد تّ   قلة    ألن  و   في جانب الجرح والتعديل.  األئمةِ   على ورعِ 

 ل أحوالهم. ه  ون تُجْ لّ الحديث وعدم اشتغاله به، والمقِ عدم عنايته ب 

 

 (1)(1/398 ) 

 (4/142المصدر السابق ) (2)

 (3)(6/85 ) 

(4) (6/949 ) 

 ( 4:352الكامل )(5) 

 ( 77)ص  (6)

 ( 163( ) ص7(

 ( 163)ص (8) 

 ( 204( ) ص 9(

 (204)ص 10) )
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 : هذا المنهج عند األئمة المتقدمين وجود تبين   األمثلة بعض

ذا أخو سعيد بن عبيد الطائي  ه"قال عبدهللا بن أحمد: سألته عن عقبة بن عبيد. فقال:

ا أو  هو ثقة؟". فقال: وكم يروي عنه! يروي عنه حديثا "فقلت:"سمع منه أبو معاوية 

 1ثالثة". 

ا للحكم عليه بأنه ثقة، يعني ال  أحمد أن هذا العدد من المرويات ليس كافيا   اإلمامبين  

 ا.ا صحيحا بد له من مرويات كثيرة ليحكم عليه حكما 

ا أن عبدهللا سأل أباه عن أبي نصر. فقال:"هذا شيخ، روى عنه  أيضا ومن أمثلة     

سفيان الثوري، وابن عيينة، وابن فضيل، واسمه عبدهللا بن عبدالرحمن وهو شيخ  

كيف حديثه؟". قال:"أيش حديثه؟! إنما يُعرف  " :-أي عبدهللا بن أحمد -قديم". قلت

 2الرجل بكثرة حديثه." 

ِريش قال:  وقال ابن عدي في ترجمة ح  يت،  ّرِ الخ  وال أعرف له كثير حديث  "بن 

 3فأعتبر حديثه، فأعرف ضعفه من صدقه." 

بهذا  " وقال في ترجمة داود بن عجالن: وداود بن عجالن هذا هو غير معروف 

الحديث، وإن كان له غيرها فلعله حديث أو حديثين، وفي هذا المقدار من الحديث  

 4يف." كيف يعتبر حديثه، فيتبين أنه صدوق أو ضع 

ا، وال أعلم له ا في ترجمة سلم العلوي:"وسلم العلوي قليل الحديث جدا وقال أيضا 

جميع ما يروي إال دون خمسة أو فوقها قليل، وبهذا المقدار ال يعتبر فيه حديثه أنه  

 5صدوق أو ضعيف وال سيما إذا لم يكن في مقدار ما يروي متن منكر." 

 

(، تهذيب التهذيب  6/315(، الجرح والتعديل البن أبي حاتم )3/106العلل و معرفة الرجال ألحمد بن حنبل )1) )

(2/103) 

 (2/369العلل ومعرفة الرجال ) (2)

 ( 2/442مل )( الكا3)

 (  3/93الكامل ) (4)

 ( 3/329الكامل ) (5)
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بن   سويد  بن  لعاصم  ترجمة  معين:"ال  وفي  ابن  فيه  قال  وقد  األنصاري،  عامر 

وقال ابن عدي بعد أن ذكر قول ابن معين:"وإنما ال يعرفه، ألنه رجل    1أعرفه".

 2قليل الرواية جدا، ولعل جميع ما يرويه ال يبلغ خمسة أحاديث." 

رير 3وانظر كذلك ترجمة حنظلة بن عبدالرحمن التيمي  ، وسوار بن  4، وسلم بن ز 

 .6، وصاعد بن مسلم مولى الشعبي 5عبدهللا بن قدامة 

 : "قليل الحديث"ماء في تعاملهم مع من كان مذاهب العل

 : على مذاهب تعاملهم مع الراوي إذا كان قليل الحديث   في طريقةالعلماء  وقد اختلف 

ا. وهو مذهب ابن حبانمذهب توثيق المجاهيل  -1   ، ، حتى لو كانوا ال يعرفون عنهم شيئا

 .والحاكم  ،وابن خزيمة   ،والعجلي 

د.  ، من ليس بالمشهور حتى لو لم يكن له إال حديٌث واح توثيق قليل الحديث مذهب  -2

 .والدارقطني ،والطبري  ،والبّزار ، النسائيوهو مذهب ابن سعد، وابن معين، و 

أحاديث له تكون مستقيمة.  : ال يوثقون أحداا حتى يطلعون على عدة  مذهب الجمهور -3

والتعديل   الجرح  علماء  غالب  مذهب  وهو  الراوي.  هذا  حفظ  بقوة  يجزمون  وبذلك 

 .وأبي حاتم الرازي  ،والبخاري   ،وبخاصة علي بن المديني

القطان  مذهب التضييق في هذا والتشديد في ذلك  -4 يفعل ذلك ابن حزم وابن  . كما 

ا من ال ا ال بأس بهم الفاسي حتى أنهم قد يجّهلون أناسا  .7ثقات أو أناسا

 

 (165سؤاالت الدارمي البن معين )ص(1) 

 ( 5/240الكامل ) (2)

 ( 2/423الكامل )(3) 

 ( 3/327الكامل )(4) 

 ( 3/453الكامل ) (5)

 ( 4/89الكامل ) (6)

من:    (7) منقول  المبحث  يسير    http://www.ibnamin.com/Manhaj/scholars.htm  هذا  بتصرف 

 وإضافات

http://www.ibnamin.com/jahala_dispute.htm
http://www.ibnamin.com/Manhaj/scholars.htm
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 -الثاني والثالث-ين بين مذهب  يجمع  متميز حيث أنه   مذهب  اإلمام الذهبي ومذهب  

كثر،  ن له حديثان أو أ مكذلك يطلقه على  على من له حديث واحد، و "وثق" طلقي   حينما

 وسبرها واختبارها، وهللا أعلم.    الراوي  ير بذلك إلى ضرورة االطالع على مروياتش وي 

 : اإلمام الذهبيعند  األمثلة على ذلك

ترجمة    قال عند  الثقفيالذهبي  سفيان  بن  عاصم  بن  عبدالرحمن  بن  في    سفيان 

 1. "له حديث في الكتابين...ذكره ابن حبان في الثقات": "التذهيب"

  عنه الشعبي. تفرد    عن سمرة. :"" الميزان "في    وقال عند ترجمة سمعان بن مشنج

 2  ".له حديث واحد  وثقه ابن ماكوال. 

أعرابي  :" "الميزان "في    وقال عند ترجمة شعيث بن عبيدهللا بن الزبيب العنبري

وقد روى عنه النضر بن محمد، وأبو سلمة التبوذكى،   يكتب حديثه، ما كأنه حجة.

أحاديث، وأرجو  ثم قال: له نحو خمسة   وذكره ابن عدي فساق له حديثين منكرين.

 انتهى كالمه  3  "أن يكون صدوقا.

ما روى عنه سوى ابنه داود  :" "الميزان"  في وقال عند ترجمة صالح بن دينارالتمار

 4 " له حديث التسعير.  وثق.

شيخ حجازى قليل  :""الميزان "في    صخر بن عبدهللا بن حرملةوقال عند ترجمة  

 5  ..."الحديث

الرواة الذين تم دراستهم في هذا البحث يدخلون في  من    91من    88و على هذا فــــ  

 .عداد المقلين

 

 ( 4/78( التذهيب التهذيب )1)

(2( )2/234 ) 

(3( )2/279 ) 

 (2/294( ميزان االعتدال )4)

(5( )2/308 ) 
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فيهم    اإلمام الذهبيفتبين لي وجود رابط وثيق بين قلة مرويات الراوي ووصف  

الراوي؛ بسبب  بــــ"وثق".   ث ق  هذا  و  توثيق من  إلى تمريض  أن يشير  أراد  وأنه 

 الجهالة فيه، وهللا أعلم.

 وبيان ذلك: 

 

 

 :1لم يرووا إال حديثا واحداو"وصفهم الذهبي بــ"وثق الرواة الذينأسماء 

الرواة:تنبيه لم يرووا إال حديثا   هؤالء  الغالب ليس لهم إال شيخ  ا واحدا الذين  ا في 

واحد أو اثنان، ومن هذه حاله يوجد صعوبة في إزالة الجهالة عنه، ألنه ال يُعرف إال  

بر به، وليس له من الرواة ما ت األحاديث ما يمكن أن يع بهذا الحديث، فليس عنده من  

، ألن الجهالة ال تزول بمجرد رواية واحد عن هذا الرجل فحسب،  هيزيل اسم الجهالة عن 

 انظر في الجدول التوضيحي تحت: . 2وبخاصة إذا كان حال هذا الراوي كحال شيخه 

 

 

 

 في الكتب الستة (1)

 https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=33189( انظر: 2)

 

77%

5%

18%

حديث واحد حديثان ثلثة أو أكثر

https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=33189
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 في الكتب الستة  واحًداالذين لم يرووا إال حديثًا  لرواة لجدول توضيحي 

 سفيان بن عبدالملك المروزي .2 سفيان بن عبدالرحمن بن عاصم بن سفيان الثقفي .1

 سلم بن عبدالرحمن النخعي  .4 سلم بن جعفر البكراوي .3

 سليط بن عبدللا الطهوي .6 سليط بن أيوب األنصاري .5

 سليمان بن زياد الحضرمي  .8 سليمان بن بابيه المكي  .7

 سليمان بن عبدللا بن الزبرقان  .10 سليمان بن سنان  .9

 سليمان بن عبدالرحمن بن ثوبان المدني .12 سليمان بن أبي عبدللا .11

 سليمان المنبهي  .14 سليمان بن أبي المغيرة العبسي  .13

 سمرة بن سهم  .16 سماك بن الفضل الصنعاني .15

 سهم بن المعتمر  .18 سمعان بن مشنج  .17

 سالم بن شرحبيل .20 سوادة بن أبي الجعد أو بن الجعد  .19

 سيف الشامي  .22 ى معاوية سيار مول  .21

 شداد مولى عياض  .24 شداد بن حي أبو حي المؤذن  .23

 شرحبيل بن شفعة الرحبي  .26 شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة  .25

 شريق الهوزني  .28 شريح بن النعمان الصائدي .27

 شعيب بن أيوب الصريفيني الواسطي  .30 شريك بن حنبل العبسي  .29

 السمعي شفعة  .32 شعيث بن عبيدللا بن الزبيب العنبري  .31

 شيبة الخضري .34 شيبة بن األحنف األوزاعي  .33

 صالح بن خيوان السبائي .36 صالح بن أبي جبير .35

 صالح بن ربيعة التيمي  .38 صالح بن دينار التمار  .37

 صالح بن عبدللا بن أبي فروة  .40 صالح بن رستم أبو عبد السالم الدمشقي .39

 صبيح بن محرز  .42 صالح بن عجالن  .41

 صخر بن بدر  .44 مولى أم سلمة زوج النبي -بالضم–ُصبَيح .43

 صخر بن عبدللا بن حرملة  .46 صخر بن عبدللا بن بريدة .45

 صرد بن أبي المنازل  .48 صدقة بن المثنى النخعي  .47

 الصلت بن عبدللا بن نوفل بن الحارث  .50 صفوان بن موهب  .49

 صهيب أبو موسى الحذاء المكي  .52 الصلت بن مسعود الجحدري .51

 صهيب بن سنانصيفي بن  .54 صهيب العتواري .53

 الضحاك بن فيروزالديلمي  .56 ضبيعة بن حصين ويقال ثعلبة بن ضبيعة  .55

 ضمضم أبو المثنى األملوكي  .58 ضمرة بن عبدللا بن أنيس الجهني .57

 طارق بن مخاشن  .60 طارق بن عبدالرحمن الحجازي .59

 طليق بن عمران بن حصين  .62 طلحة بن أبي سعيدا السكندراني  .61

 ابن عمرو، الحجازيعاصم بن عمر، أو  .64 عاصم بن شميخ  .63

 عاصم العدوي .66 عاصم بن عمير  .65

 عامر بن مالك البصري .68 عامر بن عقبة، ويقال ابن عبدللا، العقيلي .67

 عباد بن حبيش، الكوفي  .70 عائش بن أنس البكري  .69

 



 

  

 في كتابه الكاشف  (( وثق))الرواة الذين وصفهم الذهبي بقوله 
89 

من الرواة الذين   راو  -%( 77ما يعادل )- (  91( من )70يظهر من الجدول السابق أن )

 وصفهم الذهبي بــوثق" لم يرووا إال حديثا واحدا. 

منهم    ( 41)ا  ا واحدا ( الذين لم يرووا إال حديثا 70هؤالء الرواة )  مما سبق تبين لنا أنو 

 .1%( 58ما يعادل )"مقبول " أشار ابن حجر إلى أنهم قليل الرواية بقوله

 ويتلخص مما سبق:  

وصفهم  الذهبي  عند    الثقات  عدد لقلة    بــ"وثق"وقد  إما  األسباب،  من  بسبب 

تالميذهم  قلة  أو  قلة شيوخهم،  أو  المذكورة  أحاديثهم،  الصفات  فيهم صفة من  أو   ،

   : وهم%( 13ما يعادل )  راو (82) سابقا. 

 سلم بن جعفر. -2 سفيان بن عبدالملك المروزي. -1

 سليمان بن الجهم. -4 سلم بن عبدالرحمن.  -3

 سليمان بن سنان. -6  سليمان بن زياد الحضرمي. -5

   سماك بن الفضل الصنعاني. - 8   سليمان بن أبي المغيرة العبسي. -7

 .سهم بن منجاب الضبي - 10 .  سمعان بن مشنج - 9

 .. شعيب بن أيوب الصريفيني - 12 . سويد بن قيس التنيجي - 11

 . صالح بن عبدللا بن أبي فروة - 14 .صفوان بن عبدللا بن صفوان - 13

 . صفوان بن عيسى الزهري  - ١6 صدقة بن المثنى.  -15

 .صفوان بن يعلى بن أمية-18 صفوان بن عبدللا بن صفوان بن أمية  - 17

 صلة بن زفر العبسي.  -20 الصلت بن مسعود الجحدري.  -19

 .طريف بن مجالد الهجيمي -22 .الضحاك بن عبدالرحمن - 21

 . عاصم بن حميد السكوني - 24 طلحة بن أبي سعيد األسكندراني. -23

 عاصم العدوي - 26 . عاصم بن النضرالبصري  - 25

 . عامر بن سعد البجلي - 28 عامر جشيب الحمصي  - 27

 

 : وهم  %(14ما يعادل ) راو  (13) عند الذهبي الصدوقين عدد

 معاوية سيار مولى  -2 سليمان بن عبدالجبار الخياط  -1

 شرحبيل بن شفعة  -4 شرحبيل بن سعيد  -3

 صخر بن عبد للا بن حرملة  -6 شعيب بن صفوان الثقفي -5

 ضمرة بن عبدللا بن أنيس  -8 الصلت بن عبدللا بن نوفل  -7

 طارق بن مخاشن  -10 ضمضم أبو المثنى -9

 طليق بن محمد الواسطي  -12 طليق بن عمران -11

  عباد بن حبيش  -13

 

 ( في قسم الملحقات في نهاية البحث 1انظر جدول رقم )(1) 
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 : وهم   %(55ما يعدال ) راو ( 50) عند الذهبي الضعفاء وأ المجاهيل  عدد

 سليط بن أيوب األنصاري -2 سفيان بن عبدرالرحمن الثقفي -1

 سليمان بن بابيه المكي -4 سليط بن عبدهللا الطهوي  -3

 سليمان بن عبدهللا بن الزبرقان -6 سليمان بن سمرة  -5

 سليمان عبدالرحمن بن ثوبان -8 سليمان بن أبي عبدهللا -7

 سليمان المنبهي -10 سليمان بن علي الهاشمي -9

 سهم بن المعتمر  -12 سمرة بن سهم  -11

 سوادة بن أبي جعد -14 سواء الخزاعي  -13

 سيف الشامي -16 سالم بن شرحبيل  -15

 شداد مولى عياض -18 شداد بن حي  -17

 الهوزني شريق  -20 شريح بن النعمان -19

 شعيث بن عبيدهللا  -22 شريك بن حنبل -21

 شيبة بن األحنف  -24 شفعة السمعي  -23

 صالح بن أبي جبير -26 شيبة الخضري  -25

 صالح بن دينار -28 صالح بن خيوان  -27

 صالح بن رستم  -30 صالح بن ربيعة -29

 صبيح بن محرز  -32 صالح بن عجالن  -31

 صخر بن بدر -34 صبيح مولى أم سلمة -33

 صرد بن أبي المنازل  -36 صخر بن عبدهللا بن بريدة  -35

 صهيب أبو موسى  -38 صفوان بن موهب  -37

 صيفي بن صهيب  -40 صهيب العتواري -39

 ضبيعة بن حصين -42 ضبارة بن عبدهللا -41

 طارق بن عبدالرحمن  -44 الضحاك بن فيروز -43

 عمر عاصم بن  -46 عاصم بن شميخ -45

 عامر بن عقبة -48 عاصم بن عمير -47

 عائش بن أنس  -50 عامر بن مالك -49
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هو إمام متقن في القراءات، بهدلة االسدي فيه التفصيل:    عاصم بن أبي النجودوالراوي  *

 أما في الحديث ففيه تفصيل:

وزّر، أو قارن بغيره إن روى عن شيوخه الذين الزمهم واختّص بهم وأتقن حديثهم كأبي وائل  

كما فعل البخاري ومسلم فهو أصّح حديثه، وإن روى عن غيرهم من شيوخه فهو حسن حتّى 

 وهللا أعلم. يتبيّن غلطه، وإذا تفرد عن غيره ففي حديثه اضطراب ونكرة.

 الخالصة:

  عدة   على  " وثق"   كلمة   يطلق  أنهللرواة    والسبر  البحث  خالل   من  لي  ظهر  الذي

  ـ"وثق"يريد ب ، و1كان يطلقه في الغالب على من فيه صفة من صفات الجهالة ، لكن  معان  

  ا هؤالء الرواةوثقو ؛ ألن بعض األئمة  المتقدمين  تمريض توثيق من وثقهم من األئمة

فعالج اإلمام الذهبي هذا نوع من التساهل منهم في توثيق بعض  وفيهم شيء من الجهالة،  

"وثق"؛ ألن    هاإلمام الذهبي على ذلك بقول  همفنبه   الرواة الذين فيهم شيء من الجهالة،

 التي في هؤالء الراوة. بسبب الجهالة  هتوثيقهم غير معتبر عند

 

قليل من هو    -4،من هو قليل الحديث  -3،  من لم يوثقه معتبر  -2  ،من لم يوثقه إال ابن حبان  -1  وهي:  (1)

 من لم يشتهر بطلب العلم. -6، من هو قليل الشيوخ -5، التالميذ

 

الثقات
31%

الصدوقون
14%

الضعفاء والمجاهيل
55%

رواة الدراسة
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 المطلب الثالث 

 في الكاشف  ( وثق)في الرواة الذين قال فيهم   اإلمام الذهبيمنهج 

النظري    منهجه ينقسم إلى قسمين، قسم نظري وقسم تطبيقي.    اإلمام الذهبيمنهج  

  أقوال العلماء فيه بالنظر إلى  ذلك    يكونو   1والقواعد التي ذكرها في كتبه   ئيتعلق بالمباد

والمبادئ القواعد  هذه  ب   ،مستحضرا  يتعلق  التطبيقي  الراوي والمنهج  دراسة مرويات 

واختبارها وسبرها  ثم    ومقارنتها  حكما   اإلماميستطيع  ومن  يصدر  على    اا صحيحا أن 

 الراوي.

 ا وتعدياًل منهجه في التعامل مع أقوال النقاد جرحً 

،  (ومعتدلين ومتشددين  متساهلين) إلى    فيه األئمة النقاد  قّسم  اكتابا  اإلمام الذهبي  ألفوقد  

وال يمكن أن يتم هذه الدراسة   .وهو كتابه "ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل" 

اإلمام  على وجه مرضي صحيح إال بعد االطالع على هذا الكتاب العظيم وفهم منهج  

ا وتعديالا  النقاد ئمةاألمنه في تعامله مع أقوال  الذهبي    .على هؤالء الرواة جرحا

المعلمي:"مهمتنبيه   ليس    ،دشدّ ت ا م وفالنا   ، هلتساا من األئمة م ما اشتهر أن فالنا : قال 

فة  شدد أخرى بحسب أحوال مختلفة ومعرت هل تارة وياست فان منهم من ي  ،طالقهإعلى  

الت األئمة  أحكامهم ال   يهذا وغيره من صفات  في  أثر  اال   لها  بالغ    تحصل  باستقراء 

 2."ألحكامهم مع التدبر التام

 ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل": "قال الذهبي في

 لهم في الجرح والتعديل، على ثالثة أقسام:"أن الذين قبل الناس قو 

 قسم تكلموا في أكثر الرواة، كابن معين، وأبي حاتم الرازي. -1

 قسم تكلموا في كثير من الرواة، كمالك وشعبة. -2

 

وهي مبثوثة في كتبه مثل "سيرأعالم النبالء"، "الكاشف"، "المغني"، "ميزان االعتدال"، "من يعتمد قوله في   (1)

 الجرح والتعديل"، "الموقظة"، "من تكلم فيه وهو موثق".

 المجموعة للشوكاني )صفحة ط(مقدمة تحقيقه للفوائد  (2)
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 ، كابن عيينة والشافعي. بعض الرجالقسم تكلموا في  -3

 ا على ثالثة أقسام: والكل أيضا 

ن  في التعديل، يغمز الراوي بالغلطتين أو الثالث ويلّيِ ت  ت في الجرح متثّب قسم منهم متعّن 

   .بذلك حديثه 

ك بتوثيقه، وإذا ضعف يك وتمسّ ا فعض على قوله بناجذ  فهذا إذا وثق شخصا 

 فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه، فإن وافقه، ولم يوثق ذاك أحد من  رجالا 

قبل تجريحه إال  يُ اق، فهو ضعيف، وإن وثقه أحد فهذا الذي قالوا فيه: ال  الحذّ 

ا، يعني ال يكفي أن يقول فيه ابن معين مثال: هو ضعيف، ولم يوضح سبب  مفسرا 

توقف في تصحيح حديثه، وهو إلى الحسن م ضعفه، وغيره قد وثقه، فمثل هذا 

 أقرب. وابن معين وأبو حاتم، والجوزجاني متعنتون." 1 انتهى كالمه 

 : اإلمام الذهبي عند تقسيم أئمة النقاد

  يحيى ، 3، أبو نعيم فضل بن دكين 2شعبة بن الحجاج : مجموع المتشددين عند الذهبي

معين  القطان،  4بن  سعيد  بن  الرازي،  5يحيى  حاتم  ،  8الجوزجاني   ،7النسائي   ،6أبو 

 .  11، ابن حزم 10،   األزدي 9عبدالرحمن بن خراش 

 

 وما بعدها(  172) ص  (1)

 ( قال الذهبي:"شعبة متعنت" 1/538المغني في الضعفاء ) (2)

 (10/250سير أعالم النبالء ) (3(

 (172(، وذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل )ص 83( الموقظة )ص4(

( قال الذهبي:"كان يحيى  83(، الموقظة )ص2/171(، ميزان االعتدال )9/183،  7/194سير أعالم النبالء )  (5)

 بن سعيد متعنتا في الرجال" 

( قال فيه الذهبي:"قد يقول أبو 1/137(، المغني )6/320(، سير أعالم النبالء )355،  2/43ميزان االعتدال )  (6)

 حاتم مجهول، ويكون روى عن جماعة". 

(7)  ( النبالء  أعالم  )9/228سير  االعتدال  ميزان   ،)1/437  ،)( بالنسائي  1/538المغني  الذهبي:"حسبك  وقال   )

 وتعنته في النقد"

 ( وقال:"هو ممن يبالغ في الجرح"66/ 2(، ميزان االعتدال ) 193، 172ذكر من يعتمد قوله...)ص  (8)

 ( قال السخاوي عنه:"قوي النفس كأبي حاتم" 83الموقظة )ص (9)

 األزدي يسرف في الجرح"  ( وقال عنه الذهبي:"أبو الفتح1/8ميزان االعتدال ) (10)

 ( 2/653المغني ) (11)
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الذهبي المعتدلين عند  أبو  3أحمد بن حنبل ،   2محمد بن سعد ،  1:ابن عدي مجموع   ،

  .5البخاري ،4زرعة الرازي

وابن   وأبي زرعة،  حنبل،  بن  كالبخاري، وأحمد  الذهبي:"قسم  قال عنهم  الذين  هم 

 6عدي: معتدلون منصفون." 

،  ابن  10الحاكم ،  9، الدارقطني 8الترمذي  ،7العجلي :  مجموع المتساهلين عند الذهبي

 شاهين.

عنهم   قال  الذين  وأبي  -الذهبي:"هم  الترمذي،  عيسى  كأبي  هؤالء،  مقابلة  في  قسم 

 11عبدهللا الحاكم، وأبي بكر البيهقي: متساهلون." 

كان يستحضر في ذهنه هذه التقسيمات حينما    اإلمام الذهبي واألمثلة التي تدل على أن  

كلها وبخاصة كتابه  وتعديال ظاهر من خالل كتبه  الرواة جرحا    يصدر حكمه على 

 ".الكاشف"

 

 

 

وهو منصف في الرجال بحسب "( وقال الذهبي:16/156(، سير أعالم النبالء )172ذكر من يعتمد قوله...)ص    (1)

 اجتهاده"

 (172ذكر من يعتمد قوله...) ص  (2)

 المصدران السابقان (3)

 المصدران السابقان (4)

 (  172(، ذكر من يعتمد قوله...)ص 83الموقظة )ص  (5)

 ( 172وذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل )ص  (6)

تساهل العجلي، وابن شاهين، وأحمد بن صالح عند الذهبي يظهر جليا في الجزء التطبيقي لدراسة الرواة حينما    (7)

 إلى أنه توثيق غير معتبر عنده، وهللا أعلم.  إشارة"وثق"يطلق على بعض الرواة الذين وثقهما لعجلي وابن شاهين

( قال الذهبي عنه:"فلهذا  83(، الموقظة ) ص  13/276(، سير أعالم النبالء )4/416،  3/407ميزان االعتدال )  ((8

 ال يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي"، وقال:"فال يغتر بتحسين الترمذي، فعند المحاقلة غالبها ضعاف"

 في بعض األوقات كما قيده الذهبي (83(الموقظة )ص (9

 ( 172(، ذكر من يعتمد قوله...) ص 83الموقظة )ص  (10)

 ( 172وذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل )ص  11))
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المتساهلين   األمثلة  توثيق  اعتبار  عدم  الذهبي عند    على  أطلق    اإلمام  حينما 

 :"الكاشف"في "وثق"عليهم

 1سليمان بن الجهم أبو الجهم  الجوزجاني  -1

 . من الطبقة الوسطى من التابعين-

 .من الشيوخ   9روى عن -

 .روى عنه ثالثة وهم ثقات-

 . لم يذكر فيه جرح -

نمير،  - بن  محمد  طريف،  بن  مطرف  تلميذه  من:  كل  حبان،   العجلي  وثقه  ابن   ،

 . وابن خلفون ، والحاكم

 " . قال الذهبي:"وثق-

 2سهم بن منجاب الضبي الكوفي  -2

 . روى عن أكثر من خمسة شيوخ -

 . روى عنه أكثر من خمسة تالميذ-

 . روى أكثر من خمسة أحاديث-

 . لم يذكر فيه جرح -

 . ابن خلفون و   ، النسائي، ابن حبان، ، الدارقطني أبو عوانة وثقه كل من: العجلي،  -

 " .وقال الذهبي:"وثق-

 

 3صفوان بن عيسى الزهري البصري القسام -3

 .+(10روى عن شيوخ كثير ) -

 .+(10روى عنه تالميذ كثير ) -

 

 ( 210)ص  (1)

 ( 277)ص  (2)

 ( 417)ص  (3)
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 . الباقوناألدب". وروى له "الصحيح"، وروى له في"استشهد به البخاري في  -

 .وثقه كل من: ابن سعد، العجلي، ابن حبان، الحاكم-

 " .صالح الحديث "وقال أبو حاتم:  

 " . وثق" قال الذهبي:-

طلحة بن    ،2، صلة بن زفرالعبسي 1صفوان بن يعلى بن أمية التميمي وانظر أيضا:  

النضر  ،  4عاصم بن حميد السكوني الحمصي ،  3أبي سعيد االسكندراني  عاصم بن 

 .  5البصري االحول 

 

اعتبار    األمثلة عدم  عند  على  المتشددين  الذهبيتجريح  أطلق    اإلمام  حينما 

 : "الكاشف"في "وثق"عليهم

 6سليمان بن سمرة بن جندب الفزاري -1

 . روى عن أبيه-

 . روى عنه ثالثة-

 . لم يوثقه إال ابن حبان-

 القطان:"حاله مجهولة". ليس بقوي"، وقال ابن "قال عبد الحق اإلشبيلي: -

 " .قال الذهبي:"وثق

 7صالح بن أبي جبير  -2

 . روى عن شيخ واحد-

 . روى عنه اثنان-

 " .قال ابن القطان:"مجهول 

 

 ( 428)ص (1)

 ( 440)ص (2)

 ( 484)ص (3)

 ( 501)ص (4)

 ( 516)ص (5)

 ( 219)ص (6)

 ( 364)ص (7(
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 " . قال الذهبي في الكاشف:"وثق-

وهذا شيخ محله الصدق،    ا ما وثقه.أن أحدا   ونِ ك  غمزه ابن القطان لِ "وقال في الميزان: 

قال ابن القطان: ال ينبغي    الترمذي حديثه وحسنه مع التغريب. روى  .  وأبوه فال يعرف

 " . أن يحسن، بل هو ضعيف للجهل بحال صالح وأبيه

اعتبار    األمثلة  عدم  عند  على  المتشددين  الذهبيتجهيل  أطلق    اإلمام  حينما 

 . ( )مثل ابن القطان، وأبو حاتم في الكاشف"وثق"عليهم

 1الهاشمي سليمان بن علي األمير أبو محمد  -1

 . روى عن ثالثة شيوخ-

 . روى عنه أكثر من عشرة طالب-

 . وثقه ابن حبان، وصحح الحاكم حديثه -

 . روى أكثر من حديث-

 " .قال النسائي في الكبرى:"سليمان الهاشمي ال أعرفه -

 ". هو مع شرفه في قومه ال يعرف حاله في الحديث":وقال ابن القطان-

 " .وقال الذهبي:"وثق-

 2بن النعمان الصائديشريح   -2

 روى عنه أربعة تالميذ -

 لم يرو إال حديثا واحدا -

 قال أبو حاتم: مجهول، ال يحتج به -

 وقال الذهبي: "وثق". -

 

 

 

 ( 248)ص (1)

 ( 324)ص (2)
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الذي له عالقة وثيقة بمسألة   وكذلك لألئمة مذاهب في تعاملهم مع من كان قليل الحديث

ومن هنا أقول بأن    . في المطلب السابق  لمذاهبلهذه ابيان  الالحكم على الرواة، وقد سبق  

والتعليق عليها، وتصنيفها،    في رواية األحاديث،  لكل إمام من أئمة الحديث منهج يسلكه  

في نقدهم الرواة ومروياتهم، واصطالحاتهم في فنهم، وشروطهم    ثابتة  أصولولديهم  

. فما هو المنهج الذي  في تصنيف كتبهم، ومواردهم فيها، وكل ما يتعلق بهذه المسائل 

 مشى عليه اإلمام الذهبي في تعامله مع أقوال النقاد؟ 

 التطبيقي:  اإلمام الذهبي نهج م

الذهبي  منهج  "الكاشف"  في  "وثق "  فيهم  قال  الذين  الرواة  التطبيقي على  اإلمام 

 : فقرات عدة إلى سبق ما  بحسب، ينقسم

 .الثقات  مع  منهجه :ىاألول

 . الصدوقين مع  منهجه : ةالثاني

 .الضعفاء مع  منهجه : ثالثةال

 . المجاهيل مع  منهجه :الرابعة
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    األولىالفقرة 

 الثقات  مع  منهجه  

الذهبي  أن  ندرك  السابقة،  األمثلة  في  تمعنا  فإذا      يطلق   -  هللا   رحمه  -   اإلمام 

 : ألمور  الثقات على"وثق" :كلمة

 . ثقته على متفق  ثقة  كان  من – ١

 . فيه  مختلف  ثقة  كان  من – ٢

 . أو األحاديث التالميذ أو  الشيوخ  قليل  ثقة  كان  من – ٣

 . الصحيحين رواة من  ثقة  كان  من – ٤

 . التوثيق  قليل  ثقة  كان  من – ٥

  على   ليؤكد  بل !  لتضعيفهم   تخرج  لم  هؤالء   حق  في  " وثق"   كلمة   أن   يتبينومن هنا  

  شيوخهم   قلة  أو   لهم  الموثقين  قلة  من  سواء  األمثلة  في  سبق  كما  آخر،  معنى

 . أو أحاديثهم وتالميذهم 

  " وثق "من   فليس  طبقات،  والثقات  مراتب،  الصحيح":قال  حيث  الذهبي  منهج  وهذا

  كمن   الطلب،  في  واجتهاده  حفظه  سوء  في  كلمتُ   من  وليس  فيه،  كلمتُ   كمن  امطلقا 

  اتهمهوه  كمن  تركوه،   والمن  تركوه،  كمن  له،  ورووا  ضعفوه  من   وال  ضعفوه،

 . وكذبوه

  وضبط   متعذر،  مصنف  في  الثقات  وحصر  الروايات،  تعارض  عند  يدخل  فالترجيح

  فيه   ألفت  قد  فهذا  شيء،  أدنى  فيه  قيل   أو  ف،عّ ضُ   من  فأما  !مستحيل   المجاهيل  عدد

 1" .الميزان ــ"ب  سميته   امؤلفا   فيه وبسطت  ، "المغنيــ"ب   سميته مختصرا

  اختلف   من  ا،علىغالبا "الكاشف"  كتابه   في   " وثق"   الكلمة  هذه  يطلق  أنه  يظهر  وبهذا

  بعد   لفتْ التي أُ -في كتبه األخر  ويرجح  مراده من ذلك   يبينبين التوثيق والتجهيل ثم   فيه

 . "موثق  وهو  فيه  تكلم  من" و "المغني"،   و   ،"الميزان" مثل -الكاشف""

 

 

 ( ٨١ ص)الموقظة  (1)
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 " .وثق "كلمة  عليه  يطلق   ما فقلّ  توثيقه، على متفق ثقة  كان  من أما 

ا و  أيضا   "تاريخ اإلسالم"  في كتابه  "وثق "  يطلق كلمة  اإلمام الذهبيوظهر لي أن  

الثقة، أو مختلف فيه بين الضعيف  يريد بها من اختلف في توثيقه، أو من هو صدوق دون  

 : "اإلسالم  تاريخ"كتاب من توثيقه،   في اختلف من مثلةوالصدوق، ومن األ 

 . 1الحمصي الوحاظي روح أبو  شبيب – ١

 .2ر يحج بن سويد – 2

 .3القرشي  عثمان  بن عبدالرحمن بن  عثمان – 3

 . 4الكوفي مهران  بن عبيد – 4

 . 5الدباغ  حبيب  أبو  صالح أبي بن يزيد – 5

 : تاريخ اإلسالم""التالية من  األسماءراجع  من األمثلة للمزيد

  بن   سبرة ،  7الكوفي   الطنافسي  عبيد  بن  عمر،  6البصري  موسى  بن  سفيان

 .10الكندي محمد  بن  قيس، 9العطار فرقد بن  عثمان،8الجهني  الربيع بن  عبدالعزيز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2/565، الكاشف )(2/941تاريخ اإلسالم ) (1)

الجرح والتعديل  (،  6031انظر: العلل ومعرفة الرجال لعبدهللا بن أحمد بن حنبل )برقم    (3/246) تاريخ اإلسالم (2)

(4/235( الكمال  تهذيب   ،)12 /244  ،)( التهذيب  الكم2/132تهذيب  تهذيب  إكمال   ،)( الكاشف 163/ 6ال   ،)

(2/551) 

(،  9/164(، إكمال تهذيب الكمال )19/424تهذيب الكمال )(،  4/389، انظر: الكاشف )(3/462تاريخ اإلسالم )  (3)

 ( 3/68تهذيب التهذيب )

تهذيب    (،5/31(، الميزان )3/370، الكاشف )( ١١٩/     ٧)  والتعديل  الجرح  ، انظر:(3/693تاريخ اإلسالم )   (4)

 ( 3/40، تهذيب التهذيب ) (9/102(، إكمال تهذيب الكمال )19/234الكمال )

 ( 2/372(،  تعجيل المنفعة )9/272الجرح والتعديل )، انظر: (3/1014تاريخ اإلسالم ) (5)

 ( 4/858( )ص 6)

 (7)(4/934 ) 

(8( )4/1106 ) 

(9) (4/1166 ) 

(10) (5/430 ) 
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 الثانية الفقرة 

 الصدوقين  مع  منهجه  

  كلمة  يذكر  اإلمام الذهبي  أن  يتبين "اإلسالم  تاريخ"  كتاب  من األمثلة  من  سبق  بما

 .  فيه  والمختلف  الصدوق، على "وثق "

 الراوي  ترجمة  وإلى  األخرى،  كتبه  إلى  بالرجوع  ،اقبله  والتي  هذه النقطة  بين  قيفرّ 

  تساهل  هو   اغالبا   ذلك  على  له  الحاملو   .هو   القسمين  أي  من  يتبين  فيه،  قيل  وما

الصحة من غير صاحبيّ   قلتهم   أو   الموثقين اشترط  كتاب  في  إخراج حديثه     أو 

 . الصحيحين مثل ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان، والحاكم 

  اثنان،   أو   واحد  إال   عنهم   يرو  لم  من  في   يكون   ما   اغالبا   ذلك  فإن   الصحيحين،  رواة  أما

، وإن  لهم  اضمنيا   اتوثيقا   يعدّ   ين الصحيح   يّ صاحب    إخراج  كان  وإن  ر،معتب    يوثقهم  ولم

ن ويقوي  يحسّ ، أو الحاكم فحديثه معتبر عنده وكان إخراج ابن حبان، أو ابن خزيمة

 . الراوي حال

  به   احتج   رجل   -ومسلم  البخاري–  الكتابين   في  فما": هللا   رحمه  الذهبي  الحافظ  قال

  ومن ...    صحيحة  أو   حسنة  بل  ضعيفة،   ورواياته  األصول  في  مسلم  أو   البخاري

ن   ففيهم   والمتابعات الشواهد  في   مسلم أو  البخاري  له  رج خ     وفي  شيء،  حفظه  في   م 

 .1باختصار انتهى  ".د دُّ ر  ت   توثيقه 

  مقتض   كان  راو    ألي   الصحيح   صاحب  تخريج " :هللا   رحمه   حجر   ابن   الحافظ  قال

  إطباق   من  ذلك  إلى  انضاف  ما  ماوالسّي   غفلته،  وعدم  ضبطه،  وصحة  عنده،  هلعدالِت 

  من   لغير   يحصل  لم  معنى  وهذا  بالصحيحين،  الكتابين  تسمية  على   جمهوراألئمة

  هذا  فيهما،   كرذُ   من   تعديل   على   الجمهور  إطباق   بمثابة  فهو  الصحيح،  في   عنه   خرج 

  فهذا   والتعاليق  والشواهد  المتابعات  في  له  رجخُ   إن  فأما  األصول،  في  له  خرج  إذا

 

 ( 81-79/ص)الموقظة  (1)
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 الصدق  اسم  حصول  مع  وغيره،  الضبط   في  منهم  له  أخرج  من  درجات  يتفاوت 

 . 1انتهى "لهم

 :"الكاشف " كتاب  من ما ذكرته على  األمثلة بعض

 2[  خم]   البصرى ذبيان أبو  التميمى كعب   بن  خليفة( 1)

 3[  خم]    التميمى أمية  بن يعلى  بن  صفوان( 2)

 4[  خم]  الكوفى العالء أبو  العبسى زفر بن  صلة( 3)

 5[  خم]   األبناوى محمد أبو  الختلى موسى  بن  عباد( 4)

 6[  خم ]  القرشى ثور  أبى بن عبدهللا  بن  عبيدهللا ( 5)

 7[   خم]   التيمى  موهب   بن  عبدهللا  بن  عثمان بن  عمرو( 6)

 8[  خم]   الهاشمى طالب  أبى بن  على  بن الحسن بن  عمرو بن محمد( 7)

 9[  خم]    سعيداألنصارى أبو سعد بن  بشير  بن  النعمان بن محمد( 8)

 10[  خم ]  الكوفى  عماراألشجعى بن ميسرة( 9)

 11[   خم]  األنصارى مالك بن أنس بن  زيد بن هشام( 10)

  . ((  الصحيحين))   رجال  ثقات من  عشرة فهؤالء 

 

 

 

 

 

 ( 381/ص)هدي الساري  (1)

(2 )(1/375 ) 

(3) (1/504 ) 

(4) (1/505 ) 

(5 )(1/532 ) 

(6) (1/681 ) 

(7) (2/83 ) 

(8) (2/206 ) 

(9) (2/227 ) 

(10) (2/310 ) 

(11) (2/336 ) 
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 الثالثة الفقرة 

 الضعفاء  مع  منهجه  

بل يذكره    ،1الضعفاءعنده  على"وثق "   كلمة  يطلق  ماقلّ   فإنه  السابقة،  األمثلة  حسب

  باعتبار   ذلك  يكون  ما  اوغالبا الميزان"،  "أو يفصل القول فيه في  "المغني"  في كتابه

   .عنده  بمعتبر  ليس ثقهو من  أو  أقرب، الضعف إلى أنه أو الراوي في تردده

 : أمثلته 

  .الخفاف مسلم  بن  عطاء – ١

 2"   ضعيف:"النسائي قال

 .  3" به  حتجاجاإل  فبطل فيخطئ، يحدث، جعل ثم  كتبه، دفن:"حبان  ابن وقال

  فيه،   أصحابنا  فرط"فيه:  قال  أنه  داود  أبي  عن  "تاريخه "في  البغدادي  الخطيب  نقل

 4. " ثقة  وكان

  وقال   ." ثقة:" فقال  سؤاله  الدارمي  عن"  تاريخه "  في  البغدادي   الخطيب  ونقل

 .5أعرفه"  ال :"البخاري

 6" .بذاك ليس ":" الكاشف"في قال

  7" .ضعيف:"أبوداود وقال  ،"وثق ": "المغني"في وقال

  أسباط،   بن   يوسف  يشبه   صالحا،  شيخا  كان" :أبوحاتم  قال"  : "الميزان"في   وقال

 8" . حديثه يثبت   فال كتبه،  دفن وكان

 .9" الحديث  مضطرب:" أحمد اإلمام وقال  :)ابن حجر( قلت

 

 يعني: إذا كان الراوي ضعيف بسبب آخر غير الجهالة (1)

 (  9/251(، إكمال تهذيب الكمال )4/924تاريخ اإلسالم ) (2)

   ( ٢٥١/  ٩) إكمال تهذيب الكمال، (  ٩١،  ٤١/  ٣السنن الكبرى ) (3)

   (٢٣٧/  ١٤) تاريخ بغداد (4)

 (   ٢٣٧/  ١٤) تاريخ بغداد (5)

 (6)(3/415 ) 

(7) (2/60 ) 

(، 20/14(، تهذيب الكمال )5/96(، ميزان االعتدال )7/80(، الكامل في الضعفاء )3/336الجرح والتعديل )  (8)

 ( 9/251إكمال تهذيب الكمال )

 ( 3/207تهذيب التهذيب ) (9)
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 .  1"كثيرا  يخطئ صدوق": "التقريب "في  حجر  ابن وقال

  ،3"الكاشف"وفي  2" الميزان"في  أرطأة  بن   حجاج   ترجمة   أيضا   وينظر 

 .4" المغني "وفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 9/251(، إكمال تهذيب الكمال )3/207تهذيب التهذيب ) (1)

(2)(2/197 ) 

(3)(2/240 ) 

(4)(1/235 ) 
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   الرابعةالفقرة 

 المجاهيل  مع  منهجه  

مبحثا  الجهالة  الحديث  ا مهما   ا تعد  مباحث علوم  أو    ؛من  الرواية  بقبول  يتعلق  ألنه 

الذين وصفهم   الرواة  التي تتعلق بهؤالء  المباحث  المبحث من أهم  اإلمام  ردها، وهذا 

  " وثق " أكثر الرواة الذين أطلق عليهم الذهبي  ألن؛  "الكاشف"  في كتابه  "بــ"وثق   الذهبي

، أو  ل الحديث، إما جهالة العين، أو جهالة الحال، أو أن الراوي قلي فيهم نوع من الجهالة

عن  متى ترتفع  الة؟ وما أقسامها؟ وأتجاهاتها؟ ولجهلتعريف  ال. فما هو  رٌ ب  لم يوثقه معت  

ترتفع؟  الراوي   ال  ومتى  منهج  و الجهالة؟  الذهبيما  المجاهيل؟    اإلمام  مع  تعامله  في 

بين من لم يرو عنه إال    اإلمام الذهبي  ولماذا لم يفرق  وثق"؟"ولماذا أطلق عليهم كلمة 

لم ينص أحد من  و   ومن روى عنه اثنان ولم يوثق   ؟راو واحد ولم يوثق )مجهول العين( 

لماذا لم يصرح بأن  و   ن هذا الراوي موثق )مجهول الحال(؟ أهل الجرح والتعديل على أ

إال حديثا  لم يرو  إذا  واحدا الراوي  بأنه  ا  أو حديثين  يشتهر  ا  لم  أو  الحديث،  بطلب  قليل 

 .  العلم؟

جميع هذه األسئلة بعون هللا تعالى   علىفي هذا المبحث سأحاول أن أجيب 

 وتوفيقه.  

  مقدمات  وضع   من   البد   هذه األسئلة،  على   اإلجابةو   الفقرةهذه    عن  الكالم  قبل و 

 المجاهيل. تعامله مع في   اإلمام الذهبي أذكر منهج  مّ ث    ومنالجهالة  عن
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 : تعريف الجهالة لغة 

 .1"خالف الحلم : واآلخر ،خالف العلم  :أحدهما :الجيم والهاء والالم أصالن"     

الجهالة أن تفعل فعالا بغير علم …والمعروف في كالم العرب جهلت الشيء  "و 

وهو يجهل    ،وجهل حق فالن   ،وقد جهل باألمر  ، فالن جهول":ويقـال" إذا لم تعرفه

ل ة ال ع ل م  " :وفي المثل"على قومه ؛ يتسافه عليهم ْجه  كفى بالشك جهالا .. وفالة م 

 .2" بها

 تعريف الجهالة اصطالحا: 

وقال ابن عبدالبر:"كل من لم يرو عنه إال واحد، فهو مجهول عندهم، إال أن يكون  

3ا بغير حمل العلم..." مشهورا 
 . 

وال عرفه   ،من لم يشتهر بطلب العلم في نفسهكل  ":البغدادء بـــعرفه الخطيب  

   4." ومن لم يعرف حديثه إال من جهة راو واحد  ،العلماء به

  وقد يقصد الخطيب البغدادي بهذا التعريف معنى مجهول الع ْين فقط، لكونه 

وأقلُّ ما ترتِفُع به الجهالةُ أن " ُمطلقاا، فلم يُقّيِده، وقد قال بعد ذلك:   جاء عنه 

عن الرجل اثناِن فصاعداا من المشهورين بالعلم إال  أنه ال يثبُت له ُحْكُم  يروي 

   5." العدالة بروايتهما عنه

وقال يعقوب بن شيبة: قلُت ليحيى بن معين: متى يكون  " قال ابن رجب الحنبلي:

ابن سيرين والشعبي   الرجل مثُل  إذا روى عن  وهؤالء    -الرجل معروفاا؟ قال: 

غير مجهول، قلت: فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب  فهو    -أهل العلم  

 

 (1/487)معجم مقـاييس اللغة   (1)

 (67مادة جهل، ص:  )أساس البالغة  (/، 11/129)لسان العرب  (2)

 (35نقله ابن حجر عنه في النكت على كتاب ابن الصالح )ص (3) 

فتح المغيث شـــرح ألفية   (،122-121البن الصـــالح )ص علوم الحديث (، 149)ص الرواية   علمالكفاية في    (4(

 (1/316)الحديث 

 ( 149( الكفاية )ص 5(
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قال:  ثم  قال: هؤالء يروون عن مجاهيل"،  س ٌن،  "وأبي إسحاق؟  ح  تفصيل  وهذا 

أنه ال   رون  المتأّخِ تِبع ه عليه  الذي  الذهلي،  يحيى  بن  يُخالف إطالق محمد  وهو 

يشترُط أكثر    يخُرج الرجُل من الجهالة إال  برواية رجلين فصاعادا، وابن المديني

من ذلك، فإنه يقول فيمن يروي عنه يحيى بن أبي كثير وزيد بن أسلم معاا: إنه  

  1." مجهول... وقال فيمن روى عنه مالك وابن ُعيينة: إنه معروف

واحدٌ،  وبه إال   ي ْرِو عنه  لم  ْن  م  المجهول  ع د   كالذهلي  العلماء  أن بعض  يتبي ن  ذا 

ْن أضاف؛ كالخطيب:   فه العلماءو"ومنهم م  ْن ع د  كثرة الرواية  "ال عر  ، ومنهم م 

واية هي سبب الجهالة،   تُخرج الراوي عن حدِّ الجهالة، فيكون عندهم أن قل ة الّرِ

أحمد بن حنبل رحمه هللا، فقد ُسئل عن عقبة بن عبيدهللا أبي    اإلمامومن هؤالء  

 2. "كم يروي؟ إنما يروي حديثيِن أو ثالثة " الرحال الطائي، فقال:

ْن روى   فمدار الجهالة المطلقة عند جمهور المحدثين نظريًّا على عدد التالميذ، فم 

ْن روى عنه عدالِن صار معروفاا، وارتفعتْ    عنه واحدٌ فقط فهو مجهول العين، وم 

 3. جهالة عينه؛ لكن لم تثبُت عدالتُه، إال  أن األمر ليس على إطالقه 

 فما أقسام الجهالة؟ 

كان   عصر  لقد  قبل  عاشوا  الذين  الصالحالالمحدثون  وابن  البغدادي  -خطيب 

،  لالكل عندهم مجهوو  ،رون عن جهالة الراوي بعبارات مختلفةّبِ ع  يُ  -رحمهما هللا 

لديهم يكن  المجاهيل  قاعدة    ولم  الرواة  إلى  ينظرون  كانوا  بل  ذلك،  في  مطردة 

عتبارات مختلفة ومن جهات متباينة مع النظر الدقيق والتأمل العميق  اومروياتهم ب 

يسبُ  وكانوا  للراوي،  المصاحبة  القرائن  كم عدد  في  ويتساءلون:  مروياتهم  رون 

  ؟ضعيف   ر واآلخ ثقة  عنه اثنان أحدهما    ىأو رو   ؟ تالميذه، وهل روى عنه ثقتان

 

 .(379-378/ 1شرح علل الترمذي؛ البن رجب ) ((1

 ( 2/95)تهذيب التهذيب  (2)

ل https://www.alukah.net/sharia/0/129145/#ixzz5zXbn5J32 انظر:  (3) عبدهللا  مقالة  محمد  د. 

 وتصرف باختصارمنقول  العجمي

https://www.alukah.net/sharia/0/129145/#ixzz5zXbn5J32
https://www.alukah.net/authors/view/home/15100/
https://www.alukah.net/authors/view/home/15100/
https://www.alukah.net/authors/view/home/15100/
https://www.alukah.net/authors/view/home/15100/
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الجهالة   ةهذا يكفي إلزالإذا روى عنه اثنان وأحدهما ثقة واآلخر ضعيف فهل  وهل  

بلده وبين  أحاديثه، وهل كان مشهورا   ينظرون إلى عدد   او وكان   ؟ عنه أم ال ا في 

أئمة الجرح    إمام منوهل روى عنه    أم ال؟  وهل وثقه معتبر  بطلب العلم؟  أقرانه

وإلى غير ذلك من القرائن التي    ؟احالصح   أصحاب وهل أخرج حديثه    ؟والتعديل 

   استعملوها. 

 وخالصتها:  1ل إلى ثالثة أقسام ي هاالمج  ةس م ابُن الصالح الراو ققد و 

من لم يرو عنه إال راو واحد ولم يوثق، أو من لم يشتهر  وهو  : جهالة العين-1

 2بطلب العلم، ولم يعرف حديثه. 

فه ابن الصالح و   :جهالة الحال-2 مجهول العدالِة من حيث الظاهر والباطن  أنه  عر 

  . جميعاا

   3. ذهب إلى هذا التعريف ابن كثير 

ف مجهول الحال بقوله: إن روى عنه اثنان فصاعداا ولم ه  يوث ق أما ابن حجر فقد عر 

وفي هذا إشارة إلى أن ابن حجر لم يُمّيِز بين  ، فهو مجهول الحال، وهو المستور

  4. المستور ومجهول الحال، فاعتبر كليهما واحداا

 

 

 ( 223معرفة علوم الحديث؛ البن الصالح )صانظر  (1)

فه في النخبة بقوله:"إن  "مجهولْن لم ي ْرِو عنه غيُر واحـد  ولم يُوث ق، وإليه اإلشارة بلفظ  قال ابن حجر:"م(2)  ، وعر 

ي الراوي وانفرد راو  واحدٌ بالرواية عنه فهو مجهول العين"  (. 50(، نزهة النظر )ص74تقريب التهذيب ص)ُسّمِ

 ( 97/ 1الباعث الحثيث )، ) 111معرفة علوم الحديث )ص (3)

 ( 126نزهة النظر )ص (4)

  https://www.alukah.net/sharia/0/129145/#ixzz5zXr8DSQJ انظر:منقول ( 3)

 https://www.alukah.net/sharia/0/129145/#_ftnref49 انظر: منقول ( 4)

 http://www.aslein.net/showthread.php?t=4412 انظر: منقول ( 5)

https://www.alukah.net/sharia/0/129145/#ixzz5zXr8DSQJ
https://www.alukah.net/sharia/0/129145/#_ftnref49
http://www.aslein.net/showthread.php?t=4412
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،    و هفأقول: مجهول الحال لتعريف ونخلص مما سبق ل  ْن روى عنه أكثُر من راو  م 

ْت سيرتُه، كما لم يُعلم شيٌء عن مروياته و  ف عدالتُه وال ُخِبر  إذ لم يتهي أ   ؛لم تُعر 

د بأحاد ْبُرها ليُعل م حالُها، وربما تفر   . يث لم يُتابع عليهافْحُصها وس 

هو التفريق بين مجهول الحال وبين المستور، فهو يشترك مع مجهول   والراجح

ة  1. الحال بأنه لم تُسب ر مروي اتُه، ويفترق عنه بوجود معرفة ما عن أحواله العام 

هو روى عنه اثنان فصاعدا فارتفعت عنه   :أو مستور الحال لمستورا-3

وروايته يُتوقف في    ،إال أنه لم يصدر عن أحد من األئمة توثيقه أو تجريحه  ،الجهالة

 2.قبولها أو ردها حتى يستبين حاله

 فما الحكم الراجح لهذه األقسام؟

 3أن رواية مجهول العين مردودة. لراجح ا( مجهول العين:1

حديثه إذا زكاه :أبي الحسن القطان وابن حجر ذهبا إلى أن المجهول العين يقبل  تنبيه

  4أو وثقه من ينفرد عنه، أو أحد أئمة الجرح والتعديل. 

 5( مجهول الحال:الراجح  أن رواية مجهول الحال مردودة. 2

 

 وما بعدها(  20الراوي المجهول مفهومه أنواعه أحكامه )ص  (1)

 وما بعدها(  20المجهول مفهومه أنواعه أحكامه ) ص الراوي  (2)

( لما قال:"إن كان  204-203وقد فصل القول الشيخ التهانوي في هذا القسم في قواعد في علوم الحديث )ص    (3)

الراوي من غير الصحابة فإما أن يظهر حديثه في القرن الثاني أو ال، فإن لم يظهر جاز العمل به في الثالث ال بعده،  

 ن فيه قُبِل  وإال رفع." وإن ظهر فإن شهد له السلف بصحة الحديث أو سكتوا عن الطع

  (، قواعد في علوم الحديث؛ للتهانوي 155(، شرح النخبة؛ للقاري )ص50-47/  2فتح المغيث للسخاوي )انظر:  

)207-206)ص   الميزان  لسان   ،)1/14 ( حبان  البن  الثقات  الكفاية )ص1/11-12(،  الحثيث 150(،  الباعث   ،)

 (.2/117(،   توضيح األفكار )1/28(، التمهيد )97)ص

 ( 1/317(،, فتح المغيث )50نزهة النظر )ص  (4)

واختار ابن حبان والحنفية قبول رواية مجهول العدالة )مجهول الحال( إذا انفرد عنه راو واحد بشرط أن يكون   (5)

 (3/90كل من شيخه والراوي عنه ثقة، ولم يُعرف للراوي مناكير في مروياته. انظر تذكرة الحفاظ للذهبي )

(،  التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث )ص 2/78أصول األحكام لآلمدي ) اإلحكام في

الحثيث )ص7 الباعث  للتهانوي ) ص  192-2/191(، توضيح األفكار )97(،  الحديث  -203(، قواعد في علوم 

 (،  50-2/47(، فتح المغيث )126(، نزهة النظر )ص204
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  السخاوي عن والدارقطني: قبول روايته كما نقليُنس ب إلى المحدثين كالبزار   تنبيه:

 1ته." الدارقطني:"من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدال

عند تصنيفه لإلمام الدارقطني مع األئمة  اإلمام الذهبيولعل هذا ما أشار إليه 

 2المتساهلين، مع تقييده لذلك بقوله:"في بعض األوقات."

أبو حنيفة   اإلمام( المستور:الراجح عند ابن الصالح قبوله، وذهب إلى هذا المذهب 3

 3والشافعي، وابن حبان. 

ا على عدد التالميذ فمن روى عنه   فمدار الجهالة المطلقة عند جمهور المحدثين نظريا

وارتفعتْ  العين ومن روى عنه عدالن صار معروفاٌ  جهالة    واحد فقط فهو مجهول 

 إال أن األمر ليس على إطالقه. ،عينه لكن لم تثبت عدالته 

 ؟ اتجاهات العلماء في المجهولفما 

   :أهمها ، في المجاهيل للعلماء في تحديد المجهول اتجاهات عدة

فإن روى عنه اثنان ارتفعت الجهالة   ،المجهول من روى عنه واحد    :االتجاه األول

 ونسب للذهلي .  ، عنه

الثاني وقلتها  :االتجاه  الرواية  بكثرة  العبرة  يكون    ، أن  ال  الرواية  قليل  كان  فمن 

ا  وأشار إليه ابن    ، أحمد  اإلماموأفاده بعض تصرفات    ،ونسب هذا إلى الحنفية   ،معروفا

 رجب ونسبه إلى أبى حاتم.

فإن روى عنه المعروفون الثقـات فهو    ، أن العبرة بحال من روى عنه  : االتجاه الثالث

الرواية   ،معروف غير مجهول  يتحرى في  ليس من    ،أما من روى عنه من ال  أو 

 

 ( 1/330فتح المغيث ) (1)

 ( 83الموقظة )ص  (2)

 (232(، نخبة الفكر ) ص 61( معرفة علوم الحديث البن الصالح )ص 3)
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ويفيده بعض كالم ابن    ،ونسب هذا إلى ابن معين  ، األئمة الثقات فقد يكون مجهوالا 

 المديني . 

عيف  أو لم يرو هو إال عن ض  ،من لم يرو عنه إال ضعيف أو مجهول  :االتجاه الرابع

 ونسب هذا البن حبان .   ،أو مجهول 

ا بحمل العلم والعناية به   : االتجاه الخامس وهو مع ذلك لم يتبين    ، أن ال يكون معروفا

 وهو مضمون رأي ابن عبد البر .   ،من أمره شيء

   :أن المجهول من تحقق فيه أمران :االتجاه السادس

 ـ لم يرو عنه إال واحد .  1 

فإن روى عنه أكثر من واحد ولم يزك ؛ فهو مجهول    ،لنقدـ لم يزكه أحد من أئمة ا2  

يعد مجهوالا   ،الحال لم  ؛  وزكي  واحد  ابن    ،وإن روى عنه  ذهب  الرأي  هذا  وإلى 

وهو ما يفهم من كالم الخطيب البغدادي في نظري    ، والسخاوي  ،وابن حجر   ،القطان

. 

ولعل    ،العين حصراا ومن تأمل في هذا االتجاه يرى أنهم إنما يريدون بذلك مجهول  

هذا القول أقرب إلى واقع عمل المحدثين ؛ إذ نجد في الصحيحين من لم يرو عنه إال  

 فال يعد مجهوالا .  ،ووثق  ، واحد

   :كما يجمع بين أمرين ،ويقرب هذا الرأي من رأي ابن عبد البر 

 ـ إثبات العدالة .  2ـ رفع الجهالة .           1       

وهللا    ، ابن المديني  وابن معين وأحمد في رفع الجهالة  وهو ال يتناقص مع رأي 

 أعلم .

ا ما يطلقون    :يالحظ مما سبق   " مجهول العين " ؛ ويريدون به  " مجهول" أن النقاد غالبا

المجهول   ،ابتداءا  أنواع  أحد  عندهم  ،وهو  بمطرد  هـذا  فليس  ذلك  يقـولون  ، ومع    : فقد 
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:  وإلى هذا أشـار الذهبي بقوله  ، نويقصدون به ما هو أعم من مجهول العـي   "مجهول "

فإن ُجِهل  عينه وحاله ؛ فاألولى أن ال    ، ال يلزم منه جهالة عينه  " مجهول"   : وقـولهم"

ا 1" يحتجوا به   ا للمجهول مطلقا   : فيمكننا القول إنه ،، وعليه فلو أردنا أن نستخلص تعريفا

 2.من لم تعرف عينه وال حاله

 يل؟ في التعامل مع المجاه  اإلمام الذهبيما هو منهج 

ا  اإلمام الذهبي صنف  وقد   متساهلين، ومعتدلين  إلى ) فيه العلماء    قّسم  كتاباا عظيما

من قراءة فال بد    "ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل"  واسمه  ،(ومتشددين 

في تعامله مع    اإلمام الذهبيع في شرح منهج  و شرال   هذا الكتاب قراءة متأنية قبل

 الرواة. 

 : بالراوي المجهول حتجاجاإل عدم األصل – ١

 الرازي  حاتم  أبو  ينص  ممن المجهولين من  كثير خلق على ثم":الذهبي الحافظ قال

  من  ذلك  نحو   أو  أويجهل،  جهالة،  أوفيه   يعرف،  ال :  غيره  يقول  أو  مجهول،  أنه  على

 3." به  محتج غير المجهول  إذ  بالصدق، الشيخ شهرة  ى عل تدل التي العبارات

أسفع  في  وقال   بن   سويد  سوى   عنه   روى   علمت   األسلع:"ما  بن  ترجمة 

  لكن بحجة،  ليس يعرف ال  من كل  فما معين،  بن  يحيى هذا مع  وثقه  حجيرالباهلي،

 5. "  4األصل هذا

إلى أن األصل عنده عدم اإلحتجاج بالراوي المجهول لكن    اإلمام الذهبيوهنا يشير  

د قد   أو ترفع عنه الجهالة   جهالتهمن  تخفف    مروياته  و ألراوي  ل بة  قرائن مصاحِ   توج 

 بالكلية وقد يقوى حديثه وحاله. 

 

 ( 79)ص الموقظة في علم مصطلح الحديث  (1)

ــرح النخـبة  (  2) ــرف    (89ص  )  نور اـلدين عترلمنهج النـقد  (، و149ص  )مال علي الـقاري  لشــ منقول عـنه بتصــ

 (31-1واعه وأحكامه" لد. سعيد حوى )صواختصار، و البحث بعنوان: "الراوي المجهول مفهومه أن

 (  ٣ ص  - مقدمة)  ميزان االعتدال (3)

 قلت:يعني: قد يكون الراوي غير معروف عند بعض األئمة ويحتج به آخرون ويعتبر ويكتب حديثه لالعتبار. (4)

 (   ٢١١/  ١)    ميزان االعتدال (5)
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  بمعروف   ليس   من   في   حجة فال  يعرف، ال تابعي" :سهم  بن  سمرة   ترجمة   في   وقال

 1. "الجهالة عنه  انتفت  وال العدالة،

 هنا يشير الذهبي إلى أن الراوي مجهول العين. و 

  ولم   جماعة،  عنه  روى   قد   المشايخ،  من   كان  من  أن  والجمهور :"الذهبي  الحافظ  قال

 . 2"  صحيح حديثه أن ينكرعليه،  بما يأت

 احتمل  النكارة  من  حديثه  مَ لِّ وسَ   أوساطهم  و  التابعين  كبار  من  الراوي  كان  إذا  –  2

 : حديثه

  التابعين،   لكبارا  من   الرجل   كان  فإن  الرواة،  من  المجهولون  أما:"الذهبي  الحافظ  قال

  األصول،   مخالفة  من  سلم  إذا  الظن،  بحسن  وتلقي  حديثه،  احتمل  أوساطهم،  أو 

 .3"   األلفاظ وركاكة 

 إذا روى عن المجهول ثقتان فإن روايتهما عنه تخفف جهالته: -3

في الذهبي  أبو    4و"المغني"   االعتدال"ميزان  "قال  رستم  بن  صالح  ترجمة  عند 

الدمشقي ثقتان، فخفتْ   شامي مجهول.  عن مكحول.":عبدالسالم    قلت: روى عنه 

 "الجهالة.

 جهالته"؟   تْ ف  "خ  قولهبــ  اإلمام الذهبي:ما مراد مسألة

زل فيه جهالة ت ترتفع عنه بالكلية، أو يقصد به أن الراوي لم  لم    جهالتههل يقصد أن  

 ر حديثه؟ ب  عت  ويُ 

 

 (  ٢٣٤/  ٢)  ميزان االعتدال (1)

 (  ٤٢٦/  ٣)  ميزان االعتدال (2)

 (   ٢٧٤ ص)  ديوان الضعفاء (3)

 ( 1/303، المغني )(2/295)ميزان االعتدال (4) 
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عدد الرواة الذين   قبل أن أجيب على هذا السؤال، فال بد من مقدمة عن مسألة "كم

 ؟ "إذا رووا عن المجهول ترتفع عنه اسم الجهالة

يعتمدون    فليس لألئمة قاعدة مطردة في مسألة رفع جهالة الراوة، والمشهور أنهم 

على عدد من روى عن الراوي، لكن ال يتقيدون باثنين أو ثالثة، فقد يكفي اثنان،  

ألنه    كما هو الظاهر في قول الذهبي:"خفت جهالته"،  وقد ال يكفي أكثر من ذلك،

قد يضاف إلى العدد اعتبارات أخرى، كمنزلة من روى عنه، وهل ينتقي شيوخه  

 .. أو يروي عن كل أحد.

األئمة في العدد الذي ترتفع به جهالة الراوي، والذي عليه المحققون من  اختلف  و 

الع فصاعدا 1ملأهل  ثقتين  برواية  ترتفع  الجهالة  أن  فال  :  المجهول،  الراوي  عن  ا 

ترتفع الجهالة برواية الواحد وإن كان ثقة على الصحيح، وال ترتفع برواية الضعفاء 

 2عنه. 

ة  اْبُن   ذ ه ب   قد ْيم  ْشُهور   ُخز  اِحد  م  اي ِة و  ال ة  اْلع ْيِن ت ْرت ِفُع ِبِرو  ه  إِل ْيِه يُوِمُئ    ،إِل ى أ ن  ج  و 

ِتْلِميِذهِ  إِِذ الت ْجِريُح ِضدُّ الت ْعِديلِ  :اْبِن ِحب ان   ق ْوُل  ْرُح ;  ْف فِيِه اْلج  ل ْم يُْعر  ْن    ، اْلع ْدُل م 

ْح ف ُهو  ع دْ  ر  ْن ل ْم يُج  ْرُحهُ ف م  ت ى ي ت ب ي ن  ج  ْنُهمْ  ،ٌل ح  ا غ اب  ع   3" .إِْذ ل ْم يُك ل ِف الن اُس م 

أ ْول ىقال السخاوي:" ب اِب  ِمْن  ك افِي ةٌ  ف ِهي   ان ِة  اأْل م  و  ِق ِة 
الثّ و  ِباْلِعْلِم  ةُ  الشُّْهر  ا  ا    ، ف أ م  ك م 

طِ  ب ْل ن ق ل هُ  ،ت ق د م  فِي اْلف ْصِل الث انِي  ِديِث    4فِي اْلِكف اي ةِ  يبُ اْلخ  اِب اْلح  ا ع ْن أ ْصح  ُهن ا أ ْيضا

ْجُهولُ  :; ف إِن هُ ق ال   ْن ل ْم ي ْشت ِهْر ِبط ل ِب اْلِعْلِم فِي ن ْفِسهِ  اْلم  ِديِث ُهو  م  اِب اْلح    ، ِعْند  أ ْصح 

اُء ِبهِ  ف هُ اْلعُل م  ال  ع ر  اِحد    ،و  او  و  ِة ر  ِديثُهُ إاِل  ِمْن ِجه  ْف ح  ْن ل ْم يُْعر  م  ْيُث ل ْم    ، و  ي ْعنِي ح 

ِلذ ا ق ال    ...ي ْشت ِهرْ  ْبِد اْلب رِّ  و  اْلع د ال ِة  :اْبُن ع  ان ِة و  اأْل م  ْن ُعِرف  ِبالثِّق ِة و  ال ِذي أ قُولُهُ إن  م 

إاِل   إِذ ا ل ْم ي ْرِو ع ْنهُ  هُ  اِحدٌ ال  ي ُضرُّ ق ْولُ  .  و  ن ْحُوهُ  افِظِ  و  اْلح  ْشِقّيِ  م  ْسعُود  الدِّ إِن هُ   :أ بِي م 

 

 ( 2/47(، فتح المغيث )150الكفاية للخطيب )ص  (1)

http://albader1.com/?p=203 (2)  منقول عنه بتصرف يسير 

 ( 207-2/206فتح المغيث ) (3)

 ( 88) ص  (4)

http://albader1.com/?p=203
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ال ةِ  ه  اِوي اْسُم اْلج  اِحِد ال  ت ْرت ِفُع ع ِن الر  اي ِة اْلو  ْعُروفاا فِي ق ِبيل ِتهِ   ، بِِرو    ،إاِل  أ ْن ي ُكون  م 

رُ  آخ  ي ْرِوي  ع ْنهُ  الْ ... أ ْو  ب ْعُضُهُم  خ ص   د ِمْن  و  أ ح  اِحِد  و  اي ِة  ع  ِرو  يِه م  ّكِ يُز  ْن  بِم  ق بُول  

الت ْعِديلِ  و  ْرحِ  اْلج  ِة  امِ   ،أ ئِم  يه  اإْلِ و  ْهِم  اْلو  ب ي اِن  فِي  اْلق ط اِن  اْبُن  هُ  اْخت ار  هُ    ،و  ح  ح  ص  و 

ْيُخن ا لُِّف   ،ش  اْلُمؤ  د ُهُم  أ ْفر  اع ة   م  ِلج  ا  ْيِهم  ِحيح  ص  فِي  ْيِن  الش ْيخ  ت ْخِريُج  ش ى  ي ت م  ل ْيِه  ع  و 

 .1" ِبالت أِْليفِ 

لكن الصحيح أن الجهالة ال ترتفع بمجرد رواية أي اثنين عنه، بل إذا كان من أهل  

وقال  ابن معين:"العلم ممن ال يعرف عنهم الرواية عن المجاهيل كما سبق من قول  

يعقوب بن شيبة: قلُت ليحيى بن معين: متى يكون الرجل معروفاا؟ قال: إذا روى  

فهو غير مجهول، قلت:    - وهؤالء أهل العلم    - عن الرجل مثُل ابن سيرين والشعبي  

فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق؟ قال: هؤالء يروون عن  

 2." مجاهيل

البزار في مسنده: ترتفع جهالة المجهول    اإلمام"قال  :ألفكار"نخب ا" قال العيني في

إذا روى عنه ثقتان مشهوران، فأما إذا روى عنه من ال يحتج بحديثه لم يكن ذلك  

 3  "الجهالة. الحديث حجة وال ارتفعتْ 

 :4ةطين في رفع الجهالشر  اشترطإمام البزار كأن : قلت

 رواية ثقتان عنه -

 الشهرة-

 

 المصدر السابق (1)

 .(379-378/ 1شرح علل الترمذي؛ البن رجب ) (2)

 (3)(6/192 ) 

لم    ((4 الرواة الذين رووا عنهم ثقتان، لكن  الذهبي أيضا حينما يطلق "وثق" على  ولعل هذا كان مقصود اإلمام 

 ر د. إبراهيم نور سيف :"أن مقصود البزار شهرة الثقتين، وليس شهرة الراوي المجهول".وذك يشتهر بطلب العلم.
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الدارقطني:"وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجالن فصاعدا فإذا كان وقال  

 1هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة وصار حينئذ معروفا." 

 ا لكن يبقى نسبة يسيرة من الجهالة بسبب قلة مروياته.: الراوي قد يكون معروفا قلت

جهالة العين أن يروي عن  رتفع به ي:"وأقل ما  "الكفاية"وقال الخطيب البغدادي في

 2الرجل اثنان فصاعدا إال أنه ال يثبت له حكم العدالة بروايتهما." 

  ت ، فمن ارتفععندهم  وعلى هذا فارتفاع الجهالة عن الراوي ال يلزم منه التوثيق

جهالة عينه لم ترتفع عنه جهالة حاله حتى ينص إمام من األئمة المعتبرين على  

فتوث  حديثه  يخّرج  أو  من  يقه،  ويكون  العلم  بطلب  يشتهر  أو  الصحيحين،  ي 

 3المشهورين بالطلب. 

لكن    ن عنهي لم يقيدا ارتفاع الجهالة عن الراوي برواية ثقت  فالدارقطني والخطيب

الذي  وهو المنهج الذي مشى عليه الذهبي في كتبه وهو   ،البزار اشترط ذلك  اإلمام

ومنهج الذهبي هو إذا    ."الكاشف" في    المجاهيل   الرواةعلى    هر لي من تطبيقات ظه

بالكلية حتى يشتهر بطلب  عنه  جهالته لكن ال ترتفع    المجهول ثقتان فت ِخف روى عن  

 العلم، وهللا أعلم. 

يرى أن الجهالة أمٌر نسبٌي وال بد من النظر    اإلمام الذهبيتبين لي أن  ومن هنا ي

مثل ما  ،  و الشهرةأ  المجهول إلى حيز القبول الراوي  رتقي  ي عتبار القرائن حتى  او 

  عن مكحول.":عند ترجمة صالح بن رستم أبو عبدالسالم الدمشقيأشار إليه الذهبي  

 " الجهالة. قلت: روى عنه ثقتان، فخفتْ  شامي مجهول.

 

 (3333( عند حديث رقم )2/122سنن الدارقطني  )(1) 

 ( 149( )ص 2(

(3) http://albader1.com/?p=203  منقول عنه بتصرف يسير 

http://albader1.com/?p=203
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ا    أنه يريد أن يشير إلى أن  " والذي يظهر لي من قول الذهبي:"فخفت جهالته جزءا

يتم رفعه مع كثرة الرواية  و آخر    عنه ولكن يبقى جزءٌ   تارتفعقد  الراوي    من جهالة

 وهللا أعلم. ، وقرائن أخرى، وتوثيق األئمة له ، واشتهاره في طلب العلم

على الرواة الذين فيهم شيء    وهذا المذهب هو الذي سلكه أكثر األئمة في تطبيقاتهم

يهم من  ، فكم من راو حكموا عليه بالجهالة وقد روى عنه جماعة، وفمن الجهالة

واحد   راو  إال  له  ليس  ممن  وكثير  واحد،  راو  إال  له  وليس  بالوثاقة  عليه  حكموا 

 1اختلفوا في الحكم عليه بين موثق ومضعف ومجهل. 

ل يتبين  هذا  مرتبطة    ي فعلى  هي  ما  بقدر  الرواة  بعدد  مرتبطة  غير  الجهالة  أن 

 2بالشهرة، ورواية الحفاظ. 

في كالم   بتعدد    اإلماموهذا واضح  أنه ال عبرة  هذا  قال:"وظاهر  لما  ابن رجب 

 3الرواة، وإنما العبرة بالشهرة، ورواية الحفاظ." 

فمقدار مرويات الرجل لها دور بارز في الحكم عليه، فكلما كثرت مرويات الرجل  

كم  وكانت مخالفة لروايات الثقات فحُ   عليه بالوثاقة، وكلما قلتْ   م  ك  وكانت مستقيمة حُ 

عف، وإن قلت رواياته، ولم يتداولها العلماء، فال يمكن الحكم عليه، وبقي  عليه بالض

 4ز الجهالة.ّيِ في ح  

إوهذا   يخالف  رجب  ابن  الحافظ  إليه  ذهب  عنه  الذي  حكاه  الذي  الذهلي  طالق 

من أنه ال يخرج الرجل من الجهالة إال    في الكفاية وتبعه عليه المتأخرين الخطيب  

، وإن كان الخطيب قد صرح باعتبار شهرة الراوي 5برواية رجلين فصاعدا عنه 

 

 (1/81ب )شرح العلل البن رج (1)

 (107منهج اإلمام البخاري في تصحيح االحاديث وتعليلها )ص  (2(

 (1/82شرح العلل ) (3(

 (107منهج اإلمام البخاري في تصحيح االحاديث وتعليلها )ص  (4(

 ( 111( الكفاية )ص 5(
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اثنان   الرجل  الجهالة أن يروي عن  به  ترتفع  أقل ما  بأن  بالطلب، وكذلك صرح 

 1ا من المشهورين بالعلم كذلك. فصاعدا 

ا وهذه وقد ذكر الحاكم في علوم الحديث في شرط الصحيح أن يكون راويه مشهورا 

، وأشار الحاكم إلى نوعين  تخرجه عن الجهالةالشهرة قدر زائد عن الشهرة التي  

شهرته بالطلب وهذه  الراوي وهذه تنفي جهالة العين و   من الشهرة: شهرة الشخص

 2تنفي عنه جهالة الحال. 

بعد  و  " والذي يظهر لي  بعد دراسة هؤالء الرواة الذين وصفهم الذهبي بــ"وثق

إلى    "وثق"  لهد أن يشير بقو معهم كأنه يري  اإلمام الذهبيتأمل والنظر في تعامل  ال

أن الراوي قد روى عنه واحد أو اثنان أو ثالثة أو أكثر لكن بسبب القرائن المحتفة  

  أن يجزم بأنه  اإلمام الذهبي  به وبمروياته ما زال فيه شيء من الجهالة وال يستطيع

و  "ثقة" التوثيق،  والتدقيقتمام  النظر  أهمية  إلى  بذلك  الراويفي    يشير   حال 

 عتبارت مختلفة حتى يتبين له الراجح فيه. اب 

ل   ذهبيولـع ام اـل ــعّف  أراد أن يلين    اإلـم انوا  أو يضــ ذين ـك ة اـل ل بعض األئـم تجهـي

  ويضـــيق حدّ   مثل أبي حاتم، وابن القطان، وابن حزم  يتشـــددون في تجهيل الرواة

 ؤالء الرواة.على مثل ه  "وثق"  هقولع الذهبي دائرة التوثيق ب فوسّ   ،التوثيق

 

وقـد احتوى كتـابي هـذا على ذكر الكـذابين  ":"الميزان"  الـذهبي في مقـدمـةقـال  

ثم على خلق كثير من المجهولين ممن ينص أبو    :الوضــــاعين ..... إلى أن ـقالو 

ال يعرف أو فـيه جـهاـلة أو يجـهل أو   :ـحاتم الرازي على أـنه مجهول، أو يقول غيره

 

 ( 111الكفاية ) صانظر: (1(

 (108البخاري في تصحيح األحاديث و تعليلها )ص (، منهج اإلمام 41النكت على كتاب ابن الصالح )ص  (2)
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يخ بالصـدق إذ المجهول غير   هرة الـش نحو ذلك من العبارات التي تدل على عدم ـش

   1."محتج به

ا   ثم اعلم أن كل من أقول فيه مجهول وال أســنده  ":"الميزان"في مقدمة  وقال أيضــا

ا ر جدا وـسيأتي من ذلك ـشيء كثي     ،إلى قائل فإن ذلك هو قول أبي حاتم الرازي فيه

 2"فاعلمه.

ويظهر من قول اـلذهبي ـهذا أن أـبا ـحاتم يكثر من الحكم ـبالجـهاـلة على الرواة أكثر  

 .من غيره

 : له األئمة بتوثيق واحد إال  عنه  يرو لم  منأو تخفف جهالة الراوي  ترفع-4

  عنه   روى   ما" :المكي  الحبشي   أيمن    عند ترجمة   3ميزان االعتدال" "في   الذهبي  قال

 .  4" زرعة  أبو  وثقه  ولكن  ،جهالة  ففيه ،عبد الواحد  ولده سوى

  سليمان   أخيه  سوى   عنه   روى   أعلم  ما"الهاللي قال:   يسار   بن   عبدالملك: ترجمة  وفي 

  5" والنسائي. أبوداود وثقه   ولكن  يسار،  بن

 الراوي المجهول ؟ حال   استعمله الذهبي  لتقوية ما هذه القرائن التي

 . التابعين وأوساطهمكونه من كبار -أ(

  الكبارالتابعين،   من  الرجل  كان  فإن   الرواة،  من  المجهولون  أما:"الذهبي  الحافظ  قال

  األصول،   مخالفة  من   سلم  إذا  الظن،   بحسن   وتلقي   حديثه،  احتمل   أوساطهم،   أو 

 6" . األلفاظ وركاكة 

 

 (6-1/1مقدمة ميزان اإلعتدال ) (1)

 (6-1/1مقدمة ميزان اإلعتدال ) (2)

(3) (1/452 ) 

 (   ٢٨٤/  ١)    االعتدال ميزان (4)

 (  ٢٦٨/  ٢)  االعتدال ميزان (5)

 (   ٢٧٤ ص)  ديوان الضعفاء (6)
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 . رواية الثقات عنه -ب(

الميزان  مكحول.:"1في  مجهول.  عن  عنه    شامي  روى  فخفت  قلت:  ثقتان، 

 2"الجهالة.

 . الرواية كثرة -ج(

 منهج معتبر عند المحدثين. وهو هذا الذي ظهر لي من خالل دراسة هذه الرواة  

كيف حديثه؟". قال:"أيش حديثه؟!  " سأل عبدهللا بن أحمد أباه عن احد الرواة فقال:

 3إنما يُعرف الرجل بكثرة حديثه." 

   .أن يكون من المكثرين - د(

 . توثيق من أحد األئمة المشهورين أو الراوية عنه- ر(

 . إخراج صاحبي الصحيحين حديثه -س(

 . إخرج من اشترط الصحة حديثه -ص(

 4. إذا روى عنه من لم يرو إال عن الثقات-ط(

 5.وال يسنده إلى قائل فإن ذلك قول أبي حاتم في الراوي "مجهول"إذا قال-5

 . بالكلية  ، فال ترتفع عنه الجهالةفقط إذا روى عن المجهول راو ثقة  -6      

عنه    ال يعرف، فال حجة فيمن ليس بمعروف العدالة، وال انتفتْ :"6قال في الميزان 

 7" قال ابن المديني: مجهول، ال أعلم روى عنه غير أبي وائل شقيق. الجهالة.

 8.في قسم الملحقات في نهاية البحث الذي قمت بجمعهفي الجدول  ذلك وتفصيل 

،  وجّهلهم  "الكاشفكتابه "في    "وثق " الرواة الذين قال عنهم الذهبي: معرفة  مسألة

أحد   رأى  أو  تالميذه،  أو  شيوخه  أو  أحاديثه  قلة  إلى  أشار  أو  األخرى  كتبه  في 

 

(1( )2/295 ) 

 اإلمام الذهبي لمن روى عنه ثقتان، يكون فيه جهالة لكن تخففه رواية ثقتان عنه.هذا يبين منهج (2) 

 (2/369العلل ومعرفة الرجال ) (3)

 هذه القرائن ظهر لي من خالل الدراسة  (4)

 (1/6ميزان االعتدال ) (5)

(6( )2/234 ) 

 https://sulaymani.net/?p=1487انظر في هذه المقالة لكيفية معرفة عدالة الراوي:  (7)

 انظر الجدول التوضيحي للرواة الدراسة  (8)

https://sulaymani.net/?p=1487
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ل  المحدثين أن فيهم جهالة لناأمر مهم جدا  الذهبي  يتبين    مدى تغير اجتهاد اإلمام 

األئمة   من  وثقوهم  من  توثيق  تمريض  إلى  يشير  أن  أراد  أنه  لنا  يوضح  وكذلك 

  المتقدمين بسبب الجهالة.

 المجاهيل( -قائمة )أ 

 وهم:   %(48راو( ما يعادل ) 91راو من  44عددهم )

 سليط بن عبدهللا الطهوي  2 سليط بن أيوب األنصاري  1

 عبدهللا سليمان بن أبي  4 سليمان بن سمرة بن جندب  3

 سمرة بن سهم  6 سليمان المنبهي  5

 سهم بن المعتمر  8 سمعان بن مشنج  7

 سالم بن شرحبيل  10 سويد بن قيس التجيبي  9

 شداد مولى عياض  12 سيف الشامي  11

 شريق الهوزني  14 شريح بن النعمان الصائدي  13

 شعيب بن أيوب الصريفيني الواسطي  16 شريك بن حنبل العبسي  15

 شعيث بن عبيدهللا بن الزبيب العنبري  18 شعيب بن صفوان الثقفي  17

 صالح بن أبي جبير  20 شيبة الخضري  19

 صالح بن دينارالتمار  22 صالح بن خيوان السبائي  21

أبوعبدالسالم  23 رستم  بن  صالح 

 الدمشقي

 صالح بن عبدهللا بن أبي فروة 24

 صبيح مولى أم سلمة  26 صبيح بن محرز  25

 صخر بن عبدهللا بن حرملة  28 صخر بن بدر 27

 صفوان بن عبدهللا بن صفوان بن أمية  30 صرد بن أبي المنازل  29

 ضبارة بن عبدهللا أبو شريح الحمصي  32 صهيب أبو موسى الحذاءالمكي 31

 الضحاك بن فيروز الديلمي  34 ضبيعة بن حصين  33

 سعيد األسكندراني طلحة بن أبي  36 طارق بن عبدالرحمن الحجازي  35

 عاصم بن ُشميخ  38 عاصم بن حميد السكوني الحمصي  37

 عاصم بن عمير  40 عاصم بن عمرالحجازي  39

 عامر بن مالك البصري  42 عامر بن جشيب حمصي  41

 عباد بن حبيش الكوفي  44 عائش بن أنس البكري  43
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 :  " الحديثقليل "أنهم: المحدثون بعض طلق عليهم الرواة الذين أ

 رأي المحدث المحدث  الراوي
أيوب  1 بن  سليط 

 األنصاري 

 له حديثان   الذهبي 

 تفرد عنه خالد بن أبي عثمان  ذ: الذهبي  سليط بن عبدهللا الطهوي 2

بن  3 سمرة  بن  سليمان 

 جندب 

 حاله مجهولة  ابن القطان 

 أبو حاتم  سليمان بن أبي عبدهللا  4

 العقيلي 

 الذهبي 

 فيعتبر بحديثه ليس بالمشهور، ح:

جهول بِالن قل  ع:  م 

 ذ:ال يدري من هو 

 ابن معين  سليمان المنبهي  5

 الذهبي 

ابن   قال  الشامي،  حميد  عنه  تفرد 

 معين:"ال أعرفه 

 ابن المديني  سمرة بن سهم  6

 الذهبي 

 م:مجهول 

 ذ: ال يعرف 

 له حديث واحد ...    تفرد عنه الشعبي. الذهبي  سمعان بن مشنج  7

 ليس بمعروف  النسائي  سهم بن المعتمر  8

يعرف.تفرد  الذهبي  سويد بن قيس التجيبي  9 البلوى.ال  زهير  عن 

يد بن أبي حبيب، لكن وثقه ز عنه ي

 النسائي 

 ما روى عنه سوى األعمش  الذهبي  سالم بن شرحبيل  10

 ال  أ ْعِرفُهُ  النسائي  سيف الشامي  11

 شداد مولى عياض  12

 

 

 

 

 

 ابن القطان 

 

 

 الذهبي 

ْعف ر بن    ق: اي ة ج  ال  يعرف بِغ ْير ِرو 

ه ذ ا   ع نهُ  يروي  ُهو   و  ع نهُ،  بْرق ان 

 اْلُمْرسل

 ال يعرف ذ:

النعمان  13 بن  شريح 

 الصائدي 

 ابن سعد 

 أبو حاتم 

 الذهبي 

 س:قليل الحديث 

 ح:مجهول 

 ذ: ذكر قول أبي حاتم 

 ال يعرف  الذهبي  شريق الهوزني  14

 ابن سعد  شريك بن حنبل العبسي  15

 الذهبي 

 س:كان معروفا قليل الحديث 

 ذ:ال يعرف 

أيوب  16 بن  شعيب 

 الصريفيني الواسطي 

 

 ما أخرج عنه في سننه غير حديث  الذهبي 
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 رأي المحدث المحدث  الراوي
وليس   ابن عدي  شعيب بن صفوان الثقفي 17 ذكرت  ما  غير  لشعيب 

يتابعه   ،بالكثير وعامة ما يرويه ال 

 عليه أحد 

بن  18 عبيدهللا  بن  شعيث 

 الزبيب العنبري 

 ابن عدي 

 

 

 الذهبي 

يرويه  ع:   ما  مقدار  في  أنه  أرجو 

 يصدق فيه 

وقد روى عنه النضر بن محمد،  ذ:  

ابن   وذكره  التبوذكى،  سلمة  وأبو 

 عدي فساق له حديثين منكرين.

أحاديث،  خمسة  نحو  له  قال:  ثم 

 وأرجو أن يكون صدوقا 

 

 

يعرف   الذهبي  شيبة الخضري  19 ال  ابن ذ:  إسحاق  عنه  تفرد 

 عبد هللا 

 أبي جبير صالح بن  20

 

 

 

 

 

 ابن القطان 

 

 الذهبي 

 ق:مجهول

 

هو ذ: بل  يحسن،  أن  ينبغي  ال 

 ضعيف للجهل بحال صالح وأبيه 

خيوان  21 بن  صالح 

 السبائي 

هذا  ابن القطان  إال  له  ليس  يونس:  ابن  عن 

تأخير الذي بصق،    -يعني    -الحديث  

وفيه نظر؛ ألني لم أر ما ذكره غير  

 ابن يونس فينظر 

 ما روى عنه سوى ابنه داود  الذهبي  التمار صالح بن دينار  22

أبو  23 رستم  بن  صالح 

 عبدالسالم الدمشقي 

 أبو حاتم 

 الذهبي 

 ح:مجهول 

عن مكحول.شامي مجهول.قلت:   ذ:

 روى عنه ثقتان، فخفت الجهالة

صالح بن عبدهللا بن أبي  24

 فروة

 ليس بمعروف في أهل النقل  الطبري 

 يوسف الفريابي تفرد عنه محمد بن   الذهبي  صبيح بن محرز  25

 ليس بمعروف  الترمذي صبيح مولى أم سلمة  26

 صخر بن بدر 27

 

 

 

التياح   الذهبي  أبي  سوى  عنه  روى  ما 

 الضبعي 
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 رأي المحدث المحدث  الراوي
بن  28 عبدهللا  بن  صخر 

 حرملة

 ابن القطان 

 

 الذهبي 

روى    ق: يعرف  ال  الحال  مجهول 

 عنه غير بكر بن مضر 

وال   ...شيخ حجازى قليل الحديث ذ:

سنن   في  يعرف.وله  يكاد 

الدارقطني.قال ابن القطان: مجهول  

الحال، ال يعرف.ما روى عنه غير  

 بكر بن مضر 

 ...فيه جهالة ال  يعرف الذهبي  صرد بن أبي المنازل  29

بن  30 عبدهللا  بن  صفوان 

 صفوان بن أمية 

 

 كان قليل الحديث  ابن سعد 

موسى  31 أبو  صهيب 

 الحذاء المكي 

 أبو حاتم 

 القطان ابن 

 الذهبي 

 ح: ال يعرف وال يسمي 

 ق: ال يعرف 

عمرو.وعنه  ذ: بن  هللا  عبد  عن 

 عمرو بن دينار فقط 

أبو  32 عبدهللا  بن  ضبارة 

 شريح الحمصي 

 ابن عدي 

 

 ابن القطان 

وساق له ع:ذكره ابن عدي في الكامل

 ستة أحاديث مناكير 

 ق:مجهول

 ما روى عنه سوى أبي بردة  الذهبي  ضبيعة بن حصين  33

فيروز  34 بن  الضحاك 

 الديلمي

 مجهول  ابن القطان 

عبدالرحمن  35 بن  طارق 

 الحجازي 

 ال يكاد يعرف  الذهبي 

سعيد  36 أبي  بن  طلحة 

 االسكندراني 

 

 مقل في الحديث  الذهبي 
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 رأي المحدث المحدث  الراوي
حميد  37 بن  عاصم 

 السكوني الحمصي 

 

 

 

 ابن القطان 

 الذهبي 

 البزار

 ق:ال يعرف بتوثيق 

 ذ: نقل كالم ابن القطان 

الحديث ما يعتبر  ب: لم يكن له من  

 به 

 عاصم بن ُشميخ  38

 

 

 

 أبو حاتم 

 الذهبي 

 البزار

 ح: مجهول

 ذ:مجهول 

 ب:ليس بالمعروف 

عمر  39 بن  عاصم 

 الحجازي 

 ابن المديني  

 ابن خراش 

 م: ليس بمعروف 

 خ: لم يرو عنه غيره 

 ابن خزيمة  عاصم بن عمير  40

 البزار

 خ:مجهول 

 ب: ليس بمعروف 

جشيب  41 بن  عامر 

 حمصي 

 الحديث قليل  ابن سعد 

 ابن المديني  عامر بن مالك البصري  42

 الذهبي 

م: ال أعرف عامر بن مالك هذا وال  

 أعلم أحدا روى عنه غيره... 

 تفرد عنه أبو عثمان النهدي ذ:

 ابن خراش  عائش بن أنس البكري  43

 الذهبي 

 ابن كثير 

 خ:مجهول 

 ذ: نقل كالم ابن خراش 

 ك:تفرد عنه 

 ابن القطان  عباد بن حبيش الكوفي  44

 

 

 الذهبي 

حال   له  يعرف  يعرف  ق:ال  ال   و 

 حرب  روى ع نهُ غير سماك بن

 

 : نقل كالم ابن القطان ذ 
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ولم    ولم يرو إال عن واحد أو اثنين" وثق" الرواة الذين قال عنهم الذهبيمعرفة  مسألة:  

تساعدنا في فهم مراد الذهبي وكأنه يريد أن يلمح وينبه الطالب    يجهلهم أحدا من المحدثين 

انتبه له  ، ويقول له: "فشيء من الجهالة  هفي على أن هذا الراوي الذي أطلق عليه "وثق"  

تتسرع في الحكم  التي ستعينك على الحكم فيه، وال  واجمع القرائن حوله وحول مروياته  

وثقوه والذين  وت  عليه،  عندي  معتبرين  من  غير  بسبب  ضعيف  الراوي  لهذا  وثيقهم 

 األسباب التي تتعلق بالجهالة." 

 المجاهيل(  -قائمة )ب  

 وهم:  1( 20عددهم )

 سليمان بن بابيه المكي   2 سفيان بن عبدالملك المروزي  1

 سليمان بن سنان  4 سليمان بن زياد الحضرمي  3

 سليمان بن عبدالرحمن بن ثوبان  6 سليمان بن عبدهللا الزبرقان  5

بن  8 سوادة بن أبي الجعد  7 سعد  بن  سعيد  بن  شرحبيل 

 عبادة 

 شيبة بن األحنف األوزاعي  10 شعيث بن عبيدهللا بن الزبيب العنبري  9

 صالح بن عجالن  12 صالح بن ربيعة التيمي  11

 صفوان بن يعلى بن أمية التميمي  14 صدقة بن المثنى النخعي  13

بن   16 الصلت بن عبدهللا بن نوفل بن الحارث  15 أنيس  ضمرة  بن  عبدهللا 

 الجهني 

البصري  18 طارق بن مخاشن  17 النضر  بن  عاصم 

 األحول 

 عامر بن عقبة بن شبيب العقيلي  20 عاصم العدوي  19

 

  وا لم يشتهرأو أنهم    أنهم "قليل الحديث" أن يبين    اإلمام الذهبي أراد  هؤالء الرواة  وبنسبة  

 بطلب العلم. 

 

 المجاهيل( إال راو واحد: شعيث بن عبيد هللا العنبري   -تنبيه مهم: وكل الرواة في هذه القائمة لم تذكر في قائمة )أ(1) 
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عنهم إال واحد أو اثنين ولم يجهلهم    رووا ولم ي   "وثق "والرواة الذين قال عنهم الذهبي

أراد أن يشير إلى أن هؤالء الرواة    اإلمام الذهبي. فهنا    1(18أحدا من المحدثين )عددهم  

 وهم:  وعدم شهرتهم بطلب العلم، الجهالة بالكلية لقلة تالميهم   ملم يرتفع عنه

 المجاهيل(  -ائمة )جق

 سليمان بن بابيه المكي  .2 سلم بن جعفر  .1

 سليمان بن عبدهللا الزبرقان  .4 سليمان بن سنان  .3

 سوادة بن أبي الجعد  .6 سليمان بن عبدالرحمن بن ثوبان  .5

 سالم بن شرحبيل  .8 شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة  .7

 شْفع ة السمعي  .10 شعيث بن عبيدهللا بن الزبيب العنبري  .9

 صالح بن عجالن  .12 صالح بن ربيعة التيمي  .11

 صفوان بن موهب  .14 صخر بن عبدهللا بن بريدة  .13

 طارق بن مخاشن  .16 ضمضم أبو المثنى األملوكي  .15

شبيب  .18 عاصم العدوي  .17 بن  عقبة  بن  عامر 

 العقيلي 

 

 :(  رواة12والمشترك بين قائمتي )ب( و )ج( هم )

 سليمان بن بابيه المكي  .2 سليمان بن سنان  .1

 سليمان بن عبدالرحمن بن ثوبان  .4 سليمان بن عبدهللا الزبرقان  .3

 شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة  .6 الجعد سوادة بن أبي  .5

 صالح بن عجالن  .8 شعيث بن عبيدهللا بن الزبيب العنبري  .7

 طارق بن مخاشن . 10 صالح بن ربيعة التيمي  .9

 . عامر بن عقبة بن شبيب العقيلي12 . عاصم العدوي 11

 

الرواة الذين ا من بعد السبر والتقسيم  وجمع نتائج القوائم الثالث أن مجموع  يظهر جليا 

بــ"وثق  الذهبي  قلة أحاديثهم   إلى جهالتهمأراد أن يشير  و   "وصفهم  ، أو  2إما بسبب 

 

ة )أ( فقط وهما: سالم بن شرحبيل، وشعيث بن عبيدهللا بن تنبيه: في هذه القائمة ذكرت فيها راويين من قائم(1) 

 الزبيب العنبري. 

 والرواة الذين وصفهم الذهبي بـ"وثق" و اطلق عليهم ابن حجر "مقبول" في التقريب إشارة إلى  (2)

 ( راو. 47أن الراوي قليل الحديث: )
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غير مصرح   مصرحا بذلك أو    شيوخهم، أو تالميذهم، أو أنهم لم يشتهروا بطلب العلم

( راو  68=)5+19+44هم: و   ، أو تمريض توثيق من وثقهم من األئمة المتقدمين،به

 %(. 75ما يعادل )( 91من مجموع الرواة )

 : أسماؤهم 

 سليط بن عبدهللا الطهوي  2 سليط بن أيوب األنصاري 1

 سليمان بن أبي عبدهللا 4 سليمان بن سمرة بن جندب 3

 سمرة بن سهم  6 سليمان المنبهي  5

 سهم بن المعتمر  8 سمعان بن مشنج  7

 سالم بن شرحبيل  10 سويد بن قيس التجيبي  9

 شداد مولى عياض  12 سيف الشامي 11

 شريق الهوزني  14 النعمان الصائديشريح بن  13

الصريفيني   16 شريك بن حنبل العبسي  15 أيوب  بن  شعيب 

 الواسطي

الزبيب   18 شعيب بن صفوان الثقفي  17 بن  عبيدهللا  بن  شعيث 

 العنبري 

 صالح بن أبي جبير  20 شيبة الخضري  19

 صالح بن دينارالتمار 22 صالح بن خيوان السبائي  21

أبوعبدالسالم   23 رستم  بن  صالح 

 الدمشقي

 دهللا بن أبي فروةصالح بن عب  24

 صبيح مولى أم سلمة  26 صبيح بن محرز  25

 صخر بن عبدهللا بن حرملة 28 صخر بن بدر  27

بن صفوان   30 صرد بن أبي المنازل  29 عبدهللا  بن  صفوان 

 بن أمية 

شريح   32 صهيب أبو موسى الحذاء المكي  31 أبو  عبدهللا  بن  ضبارة 

 الحمصي 

 الضحاك بن فيروز الديلمي 34 ضبيعة بن حصين  33

سعيد   36 عبدالرحمن الحجازيطارق بن   35 أبي  بن  طلحة 

 األسكندراني 

السكوني   37 حميد  بن  عاصم 

 الحمصي 

 عاصم بن ُشميخ  38

 عاصم بن عمير  40 عاصم بن عمرالحجازي  39

 عامر بن مالك البصري  42 عامر بن جشيب حمصي  41
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 عباد بن حبيش الكوفي  44 عائش بن أنس البكري  43

 سليمان بن بابيه المكي   46 سفيان بن عبدالملك المروزي  45

 سليمان بن سنان  48 سليمان بن زياد الحضرمي 47

بن   50 سليمان بن عبدهللا الزبرقان 49 عبدالرحمن  بن  سليمان 

 ثوبان

بن   52 سوادة بن أبي الجعد  51 سعد  بن  سعيد  بن  شرحبيل 

 عبادة

 صالح بن ربيعة التيمي  54 شيبة بن األحنف األوزاعي 53

 النخعي صدقة بن المثنى  56 صالح بن عجالن  55

أمية   57 بن  يعلى  بن  صفوان 

 التميمي 

الصلت بن عبدهللا بن نوفل بن   58

 الحارث

أنيس   59 بن  عبدهللا  بن  ضمرة 

 الجهني 

 طارق بن مخاشن  60

البصري  61 النضر  بن  عاصم 

 األحول 

 عاصم العدوي 62

 سلم بن جعفر  64 عامر بن عقبة بن شبيب العقيلي 63

 صخر بن عبدهللا بن بريدة 66 شْفع ة السمعي  65

 ضمضم أبو المثنى األملوكي  68 موهب صفوان بن  67

 

الرواة الذين لم يرووا عنهم إال واحد أو اثنان وبيان درجة التوثيق  معرفة فإن   من هناو 

اإلمام  عند  أمر مهم جدا فيما يتعلق بالمسألة الجهالة لتالميذهم أو التجهيل  أو التضعيف 

  " جهالته  فخفتإذا روى عنه ثقتان ف"  ألن الذهبي  يرى أن الراوى المجهول  ،الذهبي

بمجرد   هرتفع عنه الجهالة بالكلية. فتبين لي أنه يرى أن رفع الجهالة ال يتم عندتلكن ال 

رواية اثنان فصاعدا عن المجهول، بل يرى أن جهالة الراوي ترتفع بعدة القرائن كما 

بد  و   ا.ذكرت سابقا  فال  تلميذ حال  في    العميق  والتأمل  الدقيق    النظر  منعلى هذا    كل 

ا وتعديالا  حالهم هؤالء الراوة ليتبين ل  .بالدقةجرحا
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واحدمسألة:   إال  يرووا عنهم  لم  الذين  جرًحا    تالميذهموبيان حال    اثنان أو    الرواة 

 : 1وتعدياًل 

 بن كثير: ثقة، ونعيم بن حماد: ثقة.  يحيى : روى عنه  سلم بن جعفر-1

، لكن ال ترتفع  فإن جهالته تخفف برواية ثقتان عنه   اإلمام الذهبي على قاعدة  :قلت

بالكلية، تلميذه    عنه  وثقه  مع    يحيىوكذلك  الترمذي  حديثه  حسن  وقد  كثير،  بن 

تدل    ن، فما زال فيه جهالة، وقد يوثقه إمام من األئمة إن اجتمع له القرائ التغريب 

    على توثيقه. 

 : روى عنه عبدالملك بن جريج فقط وهو ثقة. سليمان بن بابيه-2

  : الذهبيهذا الراوي من الطبقة الوسطى من التابعين الذين قال عنهم الحافظ  :قلت

أما المجهولون من الرواة، فإن كان الرجل من الكبارالتابعين، أو أوساطهم، احتمل  "

 .2" حديثه، وتلقي بحسن الظن، إذا سلم من مخالفة األصول، وركاكة األلفاظ

ال يُدرى  " أن الراوي "تاريخ اإلسالم" في أول كتاب الذي ألفه اإلمام الذهبيفذكر 

في  ذكر  ثم  هو"،  كتابه  "الميزان"من  بعد  الذهبي  ألفه  اإلسالم"،  "  الذي  تارخ 

في  " و"المغني  ،و"الكاشف" لقوله  اإلسالم""تفصيال  حاتم  وهو:    تاريخ  أبي  قول 

حال الراوي قد استبان لإلمام وهذا يدل على أن    "حديثهب فيه:"ليس بمشهور، فيعتبر  

أصبح ممن يعتبر حديثه وبعض جهالته قد  الراوي  ر رأيه فيه و غّي أنه قد  الذهبي و 

 زالت عنه، وهللا أعلم.  

 

 

 

 

 هذه المسألة من المسائل المهمة  (1)

 (  ٢٧٤ ص)  ديوان الضعفاء (2)
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 : روى عنه ثقتان: جعفر بن ربيعة ويزيد بن أبي حبيب سليمان بن سنان -3      

هو من الطبقة الوسطى من التابعين، ولم يرو إال حديثا واحدا، ولم يرو عنه  :قلت

إما تليين توثيق من وثقه وأنه يرى أن إال اثنان لكنهما ثقتان. فلعل مراد الذهبي هنا  

 توثيقهم غير معتبر عنده أو يريد أن يشير إلى أنه ثقة قليل الرواية، وهللا أعلم.

يحيى  : روى عنه: خالد بن حيان الرقي: صدوق، و  سليمان بن عبدللا الزبرقان-4

 فيه جهالة.  يحيى  بن سالم البصري

حديثا واحدا، ولم يرو عنه ثقتان فلم يزل  لم يرو عنه إال اثنين، ولم يرو إال  :قلت

الراوي مجهول عنده، فلعل مراد الذهبي هنا هو تليين توثيق ابن حبان أو اإلشارة 

 إلى جهالة حاله، وهللا أعلم.

: روى عنه محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة  سليمان بن عبدالرحمن بن ثوبان  -5

 بن الحارث فقط وهو ثقة.

حد، ولم يرو هو إال عن واحد، ولم يرو إال حديثا واحدا،  لم يرو عنه إال وا:قلت

 فأراد الذهبي هنا أن يشير إلى جهالته. 

 : روى عنه مطرف بن طريف فقط وهو ثقة. سوادة بن أبي الجعد -6

 اإلمام الذهبيا، فلعل  ا واحدا لم يرو عنه إال واحد وهو ثقة، ولم يرو إال حديثا :قلت

ما زال فيه شيء من الجهالة، لكن ليست الجهالة وأراد أن يشير إلى أنه قليل الحديث  

 ترك روايته بالكلية. التي تُ من النوع 

 : روى عنه سليمان األعمش فقط وهو إمام ثقة. سالم بن شرحبيل-7

هو من الطبقة التي تلي الطبقة الوسطى من التابعين، وقد روى عنه األعمش  :قلت

الميزان"، فلعله أراد أن يشير إلى أن "إمام ثقة وقد ذكر ذلك الذهبي في فقط وهو  
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جهالته عينه قدا زالت عنه برواية األعمش عنه لكن لم يتبين عدالته الباطنة )حاله(،  

 وهللا أعلم.

: روى عنه ابنه عمرو وهو مجهول وعبدهللا  شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة-8

 بن محمد بن عقيل وفيه ضعف.  

روى عنه اثنان لكن أحدهما ضعيف واآلخر مجهول فلم ترتفع عنه الجهالة :قلت

 فلعل مراد الذهبي هنا اإلشارة إلى تللين توثيق من وثقه، وهللا أعلم. 

: روى عنه موسى بن إسماعيل التبوذكي  شعيث بن عبيدللا بن الزبيب العنبري-9

 وهو ثقة، وابنه عمار و هو مجهول.  

ثقة و مجهول، وقد إشار ابن عدي إلى قلة مروياته فلعل الذهبي  روى عنه  :قلت

في إليه  أشار  كما  يعتبر  حديثه  أن  إلى  يشير  أن  قال:"يكتب  "الميزان "أراد  لما 

 حديثه"، وهللا أعلم.

: روى عنه شرحبيل بن مسلم وهو مختلف فيه و إلى الضعف شْفعَة السمعي-10

 أقرب.

لوسطى من التابعين،  ولم يرو عنه إال واحدا،  هو من الطبقة التي تلي الطبقة ا:قلت

 ولم يرو إال حديثا واحدا، فلعل الذهبي أراد أن يشير إلى جهالة عينه، وهللا أعلم.

 

 : روى عنه هشام بن عروة ثقة إمام.  صالح بن ربيعة التيمي-11

فلعله أراد لم يرو عنه إال هشام وهو إمام ثقة مشهور، ولم يرو إال حديثا واحدا  :قلت

أن يشير إلى أن أحاديثه يعتبر به بسبب رواية أحد األئمة المشهورين عنه، وهللا  

 أعلم.

 

فليح بن سليمان وهو  عنه: سليمان بن بالل وهو ثقة، و   : روىصالح بن عجالن-12

 صدوق.  
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روى عنه اثنان، أحدهما ثقة واآلخر صدوق، وليس له إال شيخ واحد، ولم يرو  :قلت

 دا فلعل الذهبي إراد أن يشير إلى جهالة حاله، وهللا أعلم. إال حديث واح 

 

: روى عنه: حجاج بن حسان القيسي وهو صدوق،  صخر بن عبدللا بن بريدة-13

 و أبي جعفر عبدهللا بن ثابت و هو مجهول. 

لم يرو عنه إال اثنان أحدهما صدوق واآلخر مجهول، ولم يرو إال حديثا واحدا،  :قلت

 أن يشير إلى أن الراوي هو ممن يعتبر حديثه بالقرائن. فلعل الذهبي أراد 

 

: روى عنه: عطاء بن أبي رباح إمام ثقة، و عمرو بن دينار  صفوان بن موهب-14

 ثقة. 

روى عنه إمامان ثقتان، فخفت جهالته لكنه قليل الحديث ولم يتبين حاله ألن :قلت

 ليس لديه روايات كافية لمعرفته، وهللا أعلم. 

 

صفوان بن عمرو السكسكي وهو  : روى عنه:  أبو المثنى األملوكيضمضم  -15

 هالل بن يسلف وهو ثقة.  ثقة و 

 روى عنه ثقتان، فخفت جهالته، لكنه قليل الحديث. :قلت

 

: روى عنه: الزهري إمام ثقة، و بريدة بن سفيان األسلمي  طارق بن مخاشن-16

 وهو ضعيف. 

التابعين، روى ع:قلت الطبقة الوسطى من  اثنان، أحدهما ثقة واآلخر  هو من  نه  

ضعيف، فما لم تزل فيه جهالة، ولم يرو إال حديثا واحدا، فلعل الذهبي أراد أن يشير  

 إلى أن حديثه معتبر، وهللا أعلم. 
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: روى عنه: عامر بن شراحيل إمام ثقة، و عمرو بن عبدهللا بن  عاصم العدوي-17

 عبيد ثقة. 

، وروى عنه ثقتان، وروى حديثا واحدا،  هو من الطبقة الوسطى من التابعين:قلت

وصححه الترمذي مع الغرابة، فلعل الذهبي أراد أن يشير إلى تحسينه وأنه الجهالة 

 قد ارتفعت عنه قليال، وهللا أعلم. 

 

 بن أبي كثير فقط إمام ثقة.   يحيى : روى عنه:  عامر بن عقبة بن شبيب العقيلي-18

  يحيى هو من الطبقة التي تلي الطبقة الوسطى من التابعين، ولم يرو عنه إال  :قلت 

حديثه   وحسن  واحدا،  حديثا  إال  يرو  ولم  مشهور،  ثقة  أمام  وهو  كثير  أبي  بن 

إلى أن جهالته قد خفت برواية   الذهبي أراد أن يشير  عنه،    يحيىالترمذي، فلعل 

 وهللا أعلم.

  شيء   وأكثر  اغالبا   يطلقه  اإلمام الذهبي  عند  "وثق "  كلمة  أن  الدراسة،  من  سبق   بما  يعرف 

 . الذين فيهم نوع من الجهالة الرواة على

  " وثِّق ":الكاشف  في  الذهبي  قال:"الصحيحة  في  هللا   رحمه  األلباني  الشيخقد تنبه إلى هذا  و 

  يوثِّق   ألنه   ؛معتمد   غير   هنا  توثيقه   وأن  وث قه،   حبان  ابن   أن   إلى  يشير :  [األلباني]  :قلت

  يفهم   أن  ينبغي  فال   الكتاب،  هذا  في  منه  عرفته   لطيف،   منه  اصطالح  وهذا  يعرف،  ال  من

   ".1العلم  هذا  في الناشئين  بعض  يتوهم  كما  عنده، ثقة  أنه على

  ذكره   فيما  تنحصر  ال  اآلنفة  المباحث  في  سبق  كما وإال  الغالب،  في  هذا  نعم:  وأقول

  من   أو   المجاهيل،  في  حصرها  عدم  األمثلة   أوضح  ومن  ،-   هللا   رحمه-  األلباني  الشيخ

 . حبان ابن  بتوثقيهم  تفرد

 

(1) (6/2/723 ) 
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  قوله   على  فناقشه  به،  يحتج  ال   1ثابت   : عبدالحق  الحافظ  قال": الذهبي  الحافظ  قال

  ال   من   بهذا  يمس   إنما  :وقال  ،عليه   تحامل  فيه   العقيلي  قول  :وقال.  القطان  بن  أبوالحسن

 .  منه  ذلك من  يكثر  أن إال  اليضره، فانفراده بها عرف  من  أما مطلقا،  بالثقة يعرف 

  يتوقف   اإلمام  أحمد  ومثل  ثق،وُ   من  وأما  فنعم؛  بالثقة،  عرف  من  أما  :)الذهبي(قلت

  يعد   هذا  فتفرد  الثقة،  رتبة   إلى  نرقيه  فال  الحديث،  صالح  :يقول  حاتم  أبي  ومثل  !.فيه؟

 .  2" وعبدالحق  العقيلي قول فرجح منكرا،

 .  والصدوقين الثقات، أيضا تشمل  " وثق"  كلمة أن في جدا  واضح المثال هذا

 : ترجمة  وفي

 . بالفأفاء المعروف  المخزومي  هاشم بن العاص  بن  سلمة بن خالد

 3. "ثقة ": " الميزان"و   "الكاشف"في وقال

 .   العدني أبان بن  الحكم  :ومثله

 .  4" وثق" :"  المغني"في قال

كما سبق بيانه في    "وصفه للرواة بــ"وثق فلإلمام الذهبي منهج فريد من نوعه في  

 والذي يدل على إمامته في علم الحديث وبخاصة ما يتعلق بالرواة.  هذا المبحث

 

 

 

 

 

 

(،  تاريخ 363/ 4هو ثابت بن عجالن السلمي األنصاري أبو عبد هللا الحمصي، انظر ترجمته تهذيب الكمال )  (1)

 ( 2/187(، الكاشف )3/625اإلسالم )

 (   ٣٦٥/  ١)    االعتدال ميزان(2) 

 (2/412)، ميزان االعتدال (2/345)الكاشف  (3)

(4) (1/278 ) 
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 المطلب الرابع 

 في الكاشف بكتاب الثقات البن حبان  )وثق( عالقة من قال فيهم الذهبي  

 : تحته أربع فقرات درجوين

 . الذهبي عندالحافظ حبان  ابن تساهل – ١

 ؟ حبان   ابن بتوثيق  الذهبي يعتد  متى – ٢

 ؟ حبان  ابن بتوثيق   الذهبي  يعتد  ال  متى – ٣

 . غيره وال حبان  ابن يوثقه   لم من – ٤

 

  عالقة   "الكاشف"  كتابه   في  الذهبي  عالقة  أن  يدرك  السابقة  الدارسة  إلى  الناظر  فإن

  يقولها  إنه  ،" وثق ": فيه  قال  من  في  السيما  قول،  فيه  حبان  البن  و   إال  راو   يوجد  ال  وثيقة،

 .  بتوثيقه  حبان  ابن نفردي حين 

 

 . الذهبي الحافظ عند  حبان ابن تساهل  :ىاألول الفقرة

  بن   عمارة  ترجمة   في   قالكما    " حبان  ابن  ثقات"في  نظرة  الذهبي   وللحفاظ

 فإن"الثقات"في   له  حبان  ابن  بذكر  يفرح  وال   الرازيان،  قال  كما  مجهول،   وعمارة،:"حديد

 .  1" يعرف   ال  بمن االحتجاج من  معروفة قاعدته

  على  حبان  ابن  وثقه  وقد  اليعرف،":مسعود   بن  عبدالرحمن  ترجمة  في  وقال

 .  2"قاعدته

 .  3"أصله على  حبان  ابن وثقه وقد  يعرف، ال" : "المغني"في عنه  وقال

 

 

 

 (   ٩٥/  ٤)   ميزان االعتدال (1)

 (  ٣٠٣/  ٣)    ميزان االعتدال (2)

 (   ٦١٢/  ٢)   المغني في الضعفاء (3)
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 ؟ حبان  ابن بتوثيق الذهبي  يعتد  متى  :يةالثان الفقرة

 

  المزيب   حافظ  حرص  وقد  األكثر،  هو  وهذا  األئمة،   توثيق  ،توثقيه   وافق   إذا  –  أ(

  يذكر   لم  إذا  عليه   يستدرك   الحفاظ   بعض  إن   ،حتى   " الثقات"  كتابه  من   حبان  ابن  كالم  نقل 

 . للراوي حبان ابن  توثيق

 .1العبسي  المغيرة أبي بن  سليمان : مثاله

 . "الثقات" في حبان  ابن وذكره  األئمة، من  جمع وثقه 

 

 . عندهمعتبر  إمام وافقه إذا – ب(

حنبل  أحمد   مثل من    وغيرهم  داود،   أبي   أو   أوالنسائي،  معين،   ابن   يحيى   أو  ، بن 

 . ئمة الكباراأل

 .2الحجازي  عمر   بن عاصم: مثاله

 . "  الثقات"في حبان ابن  وذكره النسائي،  وثقه 

 

 . معا والعجلي حبان  ابن  وثقه إذا – ج(

 .  3سنان  بن  سليمان:مثاله

 .  حبان وابن   العجلي وثقه 

 

 . النكارة من  حديثه وسلم وأوساطهم  التابعين كبار من  الراوي كان إذا – د(

 .4الخزاعي  سواء  :كبارالتابعين من  : مثاله

 . "  صحيحه"   في خزيمة ابن  حديثه  وخرج   حبان،  ابن وثقه 

 .5معاوية   سيارمولى :التابعين أوساط من  : همثال

 

 (251انظر إلى الباب الثاني )ص (1) 

 ( 509)ص  (2)

 ( 226)ص  (3)

 ( 283)ص  (4)

 ( 300)ص (5) 
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 .  حبان، ابن  وثقهو   ،الترمذي  صححه

 .  ينكر بما   يأت ولم الثقات من جماعة عنه روى إذا – ٥

 .  1البصري الزهري  عيسى بن  صفوان:مثاله

 

 .  الحديث مستقيم قال أو  بتوثيقه حبان  ابن صرح إذا – ٦

 .  الرسعني الفضيل بن   محمد  بن  جعفر: مثاله

 2. "الحافظ":"  الكاشف"في الذهبي قال

 3  ."بالقوي ليس  : النسائي وقال  وثق،  ": " الميزان"في وقال

 4  . "الحديث  مستقيم"  :حبان  ابن وقال

 

 .  حبان ابن  إال يوثقه ولم الصحيحين رواة  من  الراوي كان إذا – ٧

 . 5البصري النضر  بن عاصم: مثاله

 .حبان ابن  إال يوثقه  ولم  الصحيح، في مسلم  له روى

 

 .   أحياناعليه يعتمد تضعيفا، وال توثيقا الراوي في يجد لم إذا – ٨

 .  بكيرالطهوي بن  الوليد :مثاله

 .  6" وثق": " الكاشف" في قال

 .7" حبان غيرابن  وثقه من  رأيت  ما": " الميزان"في وقال

 

 

 

 ( 417)ص (1) 

 (2)(2/211 ) 

 (3)(2/145 ) 

 (  ٤١٥/  ١) الثقات  (4)

 ( 516( )ص 5(

)6( )4/452 ) 

(7( )7/127 ) 
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 ؟ حبان  ابن توثيق الذهبي ب  يعتد ال  متى  – ةالثالث  الفقرة

 

 عدم  عنده  األصل  فإن  ،" حبان  ابن  ثقات"ـل  الذهبي  الحافظ  نظرة  في  سبق  كما

  بمخالفته،   أحيانا  يصرح  فإنه  وعليه   تفصيل،   من  سبق  بما  إال  به  أو االعتبار  االعتداد

  الدارسة   حسبب و  حبان،  ابن  توثيق  ضعف  إلى  إشارة    ."وثق "قوله  يقتصرعلى  ما  اوكثيرا 

 :في الحاالت التالية  يكون   االعتداد عدم رأيت

 

 .معتبر  يوثقه ولم العين، مجهول  الراوي كان إذا – أ(

 ثوبان بن عمارة: مثاله

 1. "وثق " :" الكاشف"في قال

 .2" وثق   قد  لكنه ،يحيى  ابن   جعفر   أخيه  ابن   سوى   عنه   حدث  ما:" "  الميزان "في   وقال

 . فقط حبان  ابن وثقه 

 

 . غيره  يوثقه  ولم الحال مجهول الراوي كان  إذا – ب(

 . 3موهب   بن  صفوان:مثاله

 .دينار  بن  وعمرو  رباح،  أبي  بن عطاء: عنه روى

 . حبان  ابن غير يوثقه لم

 

 . والتوثيق  الجهالة بين عند األئمة  فيه مختلف  الراوي كان إذا – ٣

 . 4الحذاء   موسى  أبو  صهيب :مثاله

 .  يسمى  وال  اليعرف، : أبوحاتم وقال  خلفون، وابن   حبان  ابن وثقه 

 

)1( )3/468 ) 

(2( )3/173 ) 

 ( 422) ص (3) 

 ( 439)ص  (4)
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 .يعرف  ال  :القطان ابن وقال

 .1" قواه وبعضهم   فقط، دينار بن  عمرو وعنه" :" الميزان" في  الذهبي وقال

 

 . بجهالته  األئمة من أحد نص  إذا  - ٤

 .2البصري مالك بن  عامر  : مثاله

 . حبان  ابن وثقه 

 . هذا مالك أعرف ال  :المديني ابن وقال

 

 . األئمة من  أحد ضعفه إذا – ٥

 .3الحمصي   عبدهللا بن ضبارة : مثاله

 . حبان  ابن وثقه 

 . لين  فيه: الذهبي وقال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) (2/3922 ) 

 ( 534)ص  (2)

 ( 449)ص  (3)
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 المطلب الخامس 

 منهج ابن حبان في كتابه الثقات  

منهٌج خاٌص ؛ وذلك أن  األصل في الراوي عنده أنه    "الثقات"  البن حبان في كتابه 

فمن لم تعرف حاله عنده ولم يرد فيه جرح فهو ثقة    ،ثقة عدل والجرح طاريء

 1. الثقات""  عنده وهذا ما صّرح به في كتابه

 قال ابن حبان في مقدمة ثقاته:

ل م  ومولده ومبعثه  " س  ل ْيِه و  ُ ع  ل ى َّللا  ا أبدأ فِي كت ابن ا ه ذ ا ذكر اْلُمْصط فى ص  ف أول م 

اِشدين  ، إِل ى جنتهوهجرته إِل ى أ ن ق بضه َّللا  ت ع ال ى  ثم  نْذكر بعده اْلُخل ف اء الر 

ل ْيهِ  ه َّللا  ع  حم  ل ى  ث  المهديين بأيامهم إِل ى أ ن قتل على ر  ِ ص  ُسول َّللا  م  نْذكر صحب ر 

اِحداا على المعجم ل م  و  س  ل ْيِه و  ُ ع  ُ   ، َّللا  ل ى َّللا  ِ ص  ُسول َّللا  إِْذ هم خير الن اس قرنا بعد ر 

ل م   س  ل ْيِه و  ُ   ، ع  ل ى َّللا  ِ ص  ُسول َّللا  اب ر  ثم  نْذكر بعدهْم الت ابِعين ال ذين شافهوا أ ْصح 

ا على المعجم  ل م  فِي األقاليم كله  س  ل ْيِه و  اب ة قرنا  ،ع  ح  ثم     ،اإِْذ هم خير الن اس بعد الص 

أ ْوا الت ابِعين  ا ذكرن ا الطبقتين   ،نْذكر اْلقرن الث اِلث ال ذين ر  فأذكرهم على ن ْحو م 

ه ذ ا    ،اأْل وليين اِبع ال ذين هم أ تب اع الت اِبعين على سبييل من قبلهم و  ثم  نْذكر اْلقرن الر 

انن ا ه ذ ا م   .اْلقرن ينتهى إِل ى ز 

 

اج بخبرهم وأقنع   ال  أذكر فِي ه ذ ا اْلكتاب األول إاِل  الثِّق ات ال ذين يجوز ااِلْحِتج  و 

ذ ْيِن اْلِكت اب ْيِن المختصرين ع ن كتاب  لعلمنا   ،ال ِذي خرجناه " الت اِريخ اْلك ِبير"بِه 

ا فِيِه من اأْل س اِنيد والطرق والحكايات  ا نملي   ،بصعوبة حفظ كل م  أِل ن م  ه فِي  و 

ا يْحت اج إِل ْيِه   اء ِبقصد م  هذ ْين اْلِكت اب ْيِن انيسر هللا ذ ِلك وسلهم من توصيف اأْل ْسم 

اد  اْلعلم من   ،يكون أسهل على المتعلم إِذا قصد اْلِحْفظ أْنشط ل هُ فِي وعيه إِذا أ ر  و 

 

النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح  (1/13الثقات )(1)  والتعديل . هذا المطلب منقول من "أتحاف 

(2/27-28 ") 
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ا ل و أغضى ع نهُ فِي اْلِبد اي ة لم يخرج فِي فعله من الت ك لُّف لحفظ    الت ك لُّف ِبِحْفظ م 

 .ذ ِلك

دُوق -)"الثقات"( -  األول  ف كل من أذكرهُ فِي ه ذ ا الكتاب اج ، ف ُهو  ص    يجوز ااِلْحِتج 

ب ِرهِ  ال خمس  ،ِبخ  بره ع ن ِخص  ن   ،إِذا تعرى خ  اِحد ِمم  ف إِذا وجد خبر ُمنكر ع ن و 

ب ر ال  ي ْنف ّك من إِ  الأذكرهُ فِي كتابي ه ذ ا ف إِن ذ ِلك اْلخ   : ْحد ى خمس ِخص 

ْسن اد رجل   -1 ا أ ن يكون ف وق الش ْيخ ال ِذي ذكرت اْسمه فِي كتابي ه ذ ا فِي اإْلِ إِم 

ب ِرهِ  ِعيف ال  يْحت ج ِبخ   . ض 

اج بروايته  -2  . أ و يكون دونه رجل واه ال  يجوز ااِلْحِتج 

ة -3 ب ر يكون ُمْرسال ال  يْلزمن ا ِبِه اْلحج   . أ و اْلخ 

ة -4  . أ و يكون ُمْنق ِطعاا ال  يقوم بِمثِلِه اْلحج 

ب ر من ال ِذي س معه ِمْنهُ -5  اعه فِي اْلخ  ْسن اد رجل ُمد لّس لم يبين س م    ،أ و يكون فِي اإْلِ

ن كتب ع نهُ ال   بره ع م  ا لم يبين س ماع خ  ب رف إِن المدلس م  اج بذلك اْلخ    ؛  يجوز ااِلْحِتج 

ل ْيِه  ب ر ِبذكِرِه إِذا وقف ع  ِعيف يبطل اْلخ  أِل ن هُ ال  يْدِري ل ع ل ه س معه من إِْنس ان ض 

ب ر ِبهِ  عرف اْلخ  دثنِي ف ال    ، و  إِن ك ان  ِثق ة س ِمعت أ و ح  بره و  ا لم يقل المدلس فِي خ  ف م 

ب ِرهِ  اج ِبخ   . يجوز ااِلْحِتج 

 

ائِط   ْسأ ل ة بكمالها بالعلل والشواهد والحكايات فِي كتاب ش ر  ف ذكرت ه ِذه اْلم 

 . ذ ِلك ع ن تكرارها فِي ه ذ ا اْلكتابى اأْل ْخب ار فأغن

ث ق هُ  و  تن ا و  قد ضعفه بعض أ ئِم  ا أذكر فِي ه ذ ا اْلكتاب الش ْيخ بعد الش ْيخ و  إِن م  و 

ح  ِعْنِدي مِ  ،ب عضهم ْنُهم أ نه ِثق ة بالدالئل النيرة ال تِي بينتها فِي كتاب  ف من ص 

ب ِرهِ  ؛ أدخلته فِي ه ذ ا اْلكتاب "اْلف ْصل ب ين النقل ة" اج ِبخ   . أِل ن هُ يجوز ااِلْحِتج 

ة ال تِي ذكرتها فِي كتاب  اِضح  ِعيف بالبراهين اْلو  ح  ِعْنِدي ِمْنُهم أ نه ض  من ص  و 

ع ف اء  "لكني أدخلته فِي كتاب   ،لم أذكرهُ فِي ه ذ ا اْلكتاب  "اْلف ْصل ب ين النقل ة" الضُّ

ب ِرهِ  "؛ بالعلل اج ِبخ  ذا تعرى  ف كل من ذكرته فِي كتابي ه ذ ا إِ  ،أِل ن هُ ال  يجوز ااِلْحِتج 
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ب ِرهِ  اج ِبخ  ال اْلخمس ال تِي ذكرتها ف ُهو  عدل يجوز ااِلْحِتج  بره ع ن اْلِخص  أِل ن    ؛خ 

ف من لم يعلم بجرح ف ُهو  عدل إِذا لم  ، اْلعْدل من لم يفرف ِمْنهُ اْلجْرح ضد الت ْعِديل

ا غ اب  ع ْنُهم  ،يبين ِضدّه ا كلفوا الحكم  إِْذ لم يُك لف الن اس من الن اس معرف ة م  إِن م  و 

ل ْيِه جالليب الّستْر  ، ِبالظ اِهِر من اأْل ْشي اء غير المغيب ع ْنُهم ن أسبل ع  جعلن ا َّللا  ِمم 

 1." فِي العقبي إِن ه الفعال لما يُِريد فِي الدُّْني ا واتصل ذ ِلك ِباْلع فو ع ن جناياته

 

ا لمراتب    – يرحمه هللا    – فقد ذكر الشيخ عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليمني   تقسيما

القّيم   ابن حبان، في كتابه  الكوثري من األباطيل"توثيق  تأنيب  ،  " التنكيل بما في 

 والتحقيق أن توثيق ابن حبان على درجات:"  فقال في:

ا "األولى: أن يصرح به، كأْن يقول:    ، أو نحو ذلك. " الحديث  مستقيم"، أو  "كان متقنا

ب رهم.   الثانية: أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخ 

الثالثة: أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث، بحيث يُعلم أن ابن حبان وقف له  

 على أحاديث كثيرة. 

 الرابعة: أن يظهر من سياق كالمه أنه قد عرف ذلك الرجل معرفة جيدة. 

 الخامسة: ما دون ذلك. 

توثيق كثير  قا أثبت من  لعلها  بل  األئمة،  توثيق غيره من  تقل عن  فاألولى ال  ل: 

منهم، والثانية قريب منها، والثالثة مقبولة، والرابعة صالحة، والخامسة ال يؤمن فيها  

 2  اهـ. ."الخلل، وهللا أعلم

ا على ذلك في حاشية    –هللا   رحمه  –األلباني  الشيخقال   . " التنكيل"معِلّقا

  من   ، وتمكنه- رحمه هللا تعالى-معرفة المؤلفقلت: هذا تفصيل دقيق، يدل على  "

لدّي   ثبت  قد  أن ه  لغيره، فجزاه هللا خيراا، غير  أره  لم  الجرح والتعديل، وهو مما  علم 

بالممارسة: أن من كان منهم من الدرجة الخامسة، فهو على الغالب مجهول ال يُعرف،  

 

 ( 14-1/9الثقات ) ((1

 ( 1/450)التنكيل  (2)
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ويشهد بذلك صنيع الحفاظ؛ كالذهبي، والعسقالني، وغيرهما من المحققين؛ فإن هم نادراا  

  –ثيق ابن حبان وحده ممن كان في هذه الدرجة، بل والتي قبلها  ما يعتمدون على تو 

ا...   1اهـ "أحيانا

)الباحث(: هذا الكالم الذي ذكره الشيخ األلباني يدل على تمكنه في علم الحديث    قلت

مناهج المحدثين وخاصة منهج اإلمام الذهبي وابن حجر في تعاملهما  ب  ته التامة ومعرف

الذين الرواة  هؤالء  ابن  طلأ  مع  عليهم  أطلق  والذين  "وثق"  الذهبي  عليهم  ق 

ا ما يعتمدون على توثيق ابن حبان وحده  - حجر:"مقبول"، والذي ذكره هنا "فإنهم نادرا

، وهو  إليه في هذه الدراسةمن النتئاج المهمة التي توصلت  من كان في هذه الدرجة..."  

ي: يريد أن يشير إلى  يعن-الذي أنا فهمته من إطالق الذهبي "وثق" على هؤالء الرواة

تضريض توثيق هلؤالء الرواة الذين ذكرهم ابن حبان في الدرجة الرابعة والخامسة،  

 وهللا أعلم.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1/450التنكيل في الحاشية ) (1)
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 المطلب السادس 

 ؟"الكاشف"في كتابه   "وثق"  هل انفرد ابن حبان بتوثيق من قال فيهم الذهبي 

 

 : أربع مسائل فيه المطلب هذا

 . حبان  ابن بتوثيقهم  انفرد الذين الثقات – ١

 .  حبان  ابن بتوثيقهم انفرد الذين الصدوقون – ٢

 .  حبان ابن  بتوثيقهم انفرد  الذين الضعفاء – ٣

 .1حبان  ابن  بتوثيقهم انفرد الذين المجاهيل – ٤

 

 :حبان  ابن بتوثيقهم انفرد  الذين الثقات :المسألة األولى

 .2المروزي  الملك عبد  بن  سفيان-1

 .  فقط  حبان،  ابن وثقه 

 .  3" ثقة" :"التقريب"في  حجر  ابن وقال

 .4السكن بن  محمد  بن  طليق  – 2

 . حبان  ابن غير يوثقه لم

 .  5ثقة :"التقريب" في حجر  ابن قال

 

 

 

 

 

يعني: تقسيم الرواة إلى "الثقات، الصدوقون، الضعفاء، والمجاهيل" بحسب النتائج التي توصل إليها الباحث   (1)

 خالل الدراسة و مستفادة من أقوال األئمة النقاد عن الراوي. 

 ( 180انظر الباب الثاني )ص  (2)

)3( )1/394 ) 

 ( 490)ص (4) 

(5) (1/466 ) 
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 . حبان  ابن بتوثيقهم   انفرد الذين الصدوقون : المسألة الثانية

 .  1األحول  البصري النضر بن عاصم-1

 . حبان  ابن غير يوثقه لم

 .   2" صدوق": "التقريب "في  حجر  ابن وقال

 

 .3جبير   أبي بن صالح – ٢

 . فقط حبان  ابن وثقه 

 . الصدق محله  شيخ:الذهبي قال

 

 . حبان ابن  بتوثيقهم  انفرد الذين الضعفاء : المسألة الثالثة

 . 4عجالن  بن صالح-1

 . فقط حبان  ابن وثقه 

 .5" حديثه  في  يتكلمون" :وقال هكذا، مختصرا األزدي ذكره": " الميزان"في وقال

 . 6حصين  بن   عمران بن  طليق – ٢

 .  فقط حبان  ابن وثقه 

 .  7ارا نّي  حديثه   ليس به،  يحتج  ال  :الدارقطني قال

 

 

 

 

 ( 516)ص (1)

)2( )1/474 ) 

 ( 364)ص (3)

 ( 385ص) (4)

 (5)(٢٩٨/  ٢ ) 

 ( 487( )ص(6

 (240( سؤاالت البرقاني للدارقطني ) رقم 7)



 

  

 في كتابه الكاشف  (( وثق))الرواة الذين وصفهم الذهبي بقوله 
147 

 . حبان ابن بتوثيقهم  انفرد  الذين المجاهيل : المسألة الرابعة

 . 1العبسي حنبل   بن  شريك-1

 . "  حبان  ابن ووثقه  هو، من يدرى ال ":"  الميزان"في الذهبي قال

 .منه  إال يعرف   وال شريك،   ثنا: أبوإسحاق قال ،يعرف  ال": "المغني"في وقال

 

 .2جندب  بن  سمرة بن  سليمان – ٢

 . فقط حبان  ابن وثقه 

 .  مجهولة حاله :القطان ابن قال

 

 . 3عبدهللا أبي بن  سليمان – ٣

 . حبان غيرابن  يوثقه لم

 . بحديثه يعتبر   بمشهور،  ليس :أبوحاتم قال

 .   بالنقل مجهول  : العقيلي وقال

 . "هو   من  اليدرى ":الذهبي قال

 

 ، 6المنبهي   وسليمان  ،5المنازل   أبي  بن  وصرد  ،4بدر   بن  صخر  دراسة  أيضا  وينظر

 .8الهوزني  وشريق   ،7سمرة بن سهم و 

 

 

 

 ( 333( )ص 1)

 ( 219( )ص 2(

 ( 230( )ص 3(

 ( 396)ص  (4)

 ( 411)ص  (5)

 ( 255)ص (6) 

 ( 264)ص (7) 

 ( 330) ص  (8)
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 المطلب السابع 

 " موثق"و  "وثق" "الكاشف"في  اإلمام الذهبيالفرق بين قول 

أن   الدراسة والسبر  بعد  الذهبيظهر لي  لفظي:  اإلمام  بين    "وثق " يفرق 

 وتفصيله كالتالي:   "وثق"و " ثقة" ن لفظييوكذلك ب   "موثق " و 

 : "وثق"و "ثقة"  لفظ  بين التفريق  :أوال

 عدة معان:   إلى به  يشير  "ق  ثِّ وُ "أن بوضوح،  يتبين  سبق مما

من  - وغيرهم  حبان  ابن  توثيق  تمريض  إلى  توثيق  إشارة  في  المتساهلين  األئمة 

 المجاهيل. 

 . إشارة إلى رفع أو تخفيف الجهالة عن الراوي قليال-

 . إشارة إلى تليين توثيق بعض األئمة للراوي-

 . إشارة إلى أن الراوي قليل الحديث-

 . إشارة إلى أن الراوي قليل التالميذ أو الشيوخ -

 . القرائن المحتفة بالراوي ومروياتهإشارة إلى استقامة حديثه بالنظر إلى -

إشارة إلى تحسين رواية المجهول نظرا إلى من أخرج حديثه من أصحاب الكتب  -

 الصحاح.

  ثبوت   بعد  إال  به   واليحتج   ا،مطلقا   روايته  يرد  ال  بما  الراوي  في  الطعنإشارة إلى  -

  البخاري   صنيع   وعليه  األثبات،  الثقات  من  غيره  بمرويات   مروياته  بمقارنة  ضبطه،

 . والمتابعات الشواهد في لهم بروايته  ومسلم،

  المرتبة   من  وهي  مروياته،  في  والضبط،  العدالة  بين  جمع  على   فتطلق  "ثقة"  لفظ  أما

  يتضح   وبهذا أصحابها،  برواية  االحتجاج  العلماءعلى  اتفق  التي  التعديل،  من  الثالثة

 .أعلم وهللا  اللفظتين، بين الفرق
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 . "ثقة" و   "وثق "و  "موثق"  لفظ بين التفريق :ثانيا

اإلمام    فيهم   قال  لمن  ،التام  االستقرار   على  تتوقف  ذلك  معرفة  كان  لما

  كتابه   في  فقط  ثالثة  لي  فخرج  ودراستهم،  بحصرهم،  قمت  فقد  ،" موثق":الذهبي

 إال  الثالث  عن  ورووا  منهما،  اثنين  عن  الرواية  على  الجماعة  اتفق  ،"الكاشف"

 : عليهما اتفقوا بمن وسأبدأ  البخاري،

 . أبوعمر،الكوفي الهمداني زرارة  بن  عبدهللا بن  ذر :األول

 . 1" موثق " :" الكاشف"في الذهبي قال

 . " ثقة  تابعي،":2" الميزان"في وقال

 . حجر وابن خراش،   وابن والنسائي،  معين،   ابن وثقه :قلت

 3  .صدوق :والساجي  ،حاتم وأبو  ،البخاري  وقال

 .   ثقة  أنه: حاصله

 . 4البصري  حفص  أبو  ،مقدم  بن  عطاء  بن علي بن  عمر :الثاني

 . 5" موثق ":" الكاشف"  في الذهبي قال

 . 7"   المدلس الحجة الحافظ اإلمام":6"  النبالء أعالم سير"في وقال

 . "مدلس  رجل لكنه شهير، ثقة ":8"  الميزان"في وقال

  خلفون،  وابن  والدارقطني،  حبان،  وابن  والعجلي،  سعد،  وابن  أحمد،  وثقه  :قلت

  عليه   ينقمون  يكونوا  لم  :مسلم  بن  عفان  وقال  شديدا،  يدلس  كان  :وزاد  حجر،  وابن

 . التدليس إال

 

(1( )2/384 ) 

(2)  (٣٢/  ٢  ) 

الثقات )3/453الجرح والتعديل )  (3) الكمال )6/294(،  الكاشف 932/ 2(، تاريخ اإلسالم )8/511(، تهذيب   ،)

(2/384 ) 

 ( 21/470(، تهذيب الكمال )7/188(، الثقات )6/124الجرح والتعديل ) (4)

 ( 3/496الكاشف ) (5)

(6)  (٥١٣/  ٨   ) 

(7) (8/513 ) 

(8)  (٢١٤/  ٣   ) 
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 : فقال به، انفرد  فيما الرواية  في تحرز ي  الرازي حاتم  اأب  جعل  ما وهذا

  غير   من  أخذه  يكون  أن  نخاف  غيرأن   بزيادة،  جاء  إذ  اله،  لحكمن  تدليسه  ال  لو "

 .  1بالتحديث  صرح إذا يضره،  ال  وهذا " .ثقة

 .   البجلي أسلم بن  معاوية بن  عمار :الثالث 

 . 2"   موثق":" الكاشف"في الذهبي قال

  أحد   فيه  يتكلم  ولم   والناس،   وأبوحاتم،   معين،  وابن  أحمد،   وثقه"  : "الميزان"في   وقال

  جبير،   بن  سعيد   من  أسمعت   عياش،   بن   أبوبكر   سأله  بما  عليه   متعلق   العقيلي،  إال

 . 3"بسالم أذهب :قال ال، : قال

 . توثيقه  على متفق  فهو  ،قادحة علة  ليست أنها بذلك  اإلمام الذهبي أراد

  والمتفق   ،لحديثهم   الضابطين  المكثرين،  األئمة   من   ة الث الث   أن   تبين  الدراسة  هذه   وبعد

اإلمام    مراد   هذا  ولعل  ،أوتدليس   بدعة،  من  به  رموا  ما  يضرهم  ولم  توثيقهم،  على

 .  به  رمي ما يضره  ال  "ثقة" الراوي وأن "  موثق "  بقوله الذهبي

لما   4في السلسلة الضعيفة مثل ما أشار إليه الشيخ األلباني    ى "موثق"وقد يكون معن

: "يشير بذلك إلى عدم االعتداد بتوثيق  عند الذهبي قالكلمة  هذه الفي تفسير    قال

 . "حبان... لما ُعرف  من تساهله في توثيق المجاهيلابن 

ا.  قلت : لكن بعد الدراسة ظهر لي أن كلمة "وثق" قد يطلقها الذهبي لهذا المعنى أيضا

 والقرائن تعين على تحديد معناها عنده، وهللا أعلم.

  خالف  على  الثقة،  مرتبة عن  تنزل  وال  ،" ثقوُ "   من  أعلى "موثق " :لفظ  :فالخالصة

  الشيخ  إليه  أشار  كما  الثقة،   مرتبة  إلى   رقيها  عدم   من   األذهان  من  كثير  إلى   المتبادر

  " الثقة"  بين   الدقيق  الفرق  المطلب  هذا  وأثبت  ،"الكاشف"  محقق  عوامة  محمد

 

(، تهذيب  106/ 10أكمال تهذيب الكمال )  (،  ٥١١/    ٨)    تهذيب الكمال  (،  ٢٤/    ٦)    : الجرح والتعديلانظر:    (1)

 ( 3/245التهذيب )

(2) (3/467 ) 

)9( )3/170-172 ) 

(4) (1/637 ) 
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  يضره   فال   ،تدليس  أو   ببدعة  رمي  وإن  ،الثقة  درجة  في  الموثق،وهو أن    ، "الموثق"و 

 . ذلك

 فالفعل  العربية،   للغة  موافق  المعنى  هذا  أن  إلى  اإلشارة  هنا  بالذكر  الجدير  ومن

  يفيد   الفعل  إذ  وتردد،  تغير   القوة  تلك  في   إال  وتأكيده الشيء،  تقوية على  دل   وإن ،"وثق "

  والدوام،   والثبات  الرسوخ   على  داللة  فيه  فإن  المفعول،   اسم  بخالف  والحدوث،   التجدد

 1. "آكد والثبات   أثبت، والقوة  ،أقوى األحكام كون على داللة به  التعبير في  أن كما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للدكتور أحمد مختار عبدالحميد، بمساعدة فريق   ،(  ٢٣٩٨/    ٣")    انظر الكتاب:"معجم اللغة العربية المعاصرة  (1)

، و"مصطلح وثق عند اإلمام الذهبي في الكاشف دراسة تطبيقية على من أخرج (١٤٢٩)  عمل، طبعة عالم الكتب

الثامن الثالث والثالثون لحولية كلية   لهم البخاري في صحيحه" ألحمد العطفي، بحث محكم في المجلد  من العدد 

  (  431-429الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسنكدرية )ص
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 الثامن  المطلب

  األخرى كتبه في  عليهم وحكم "وثق" :" الكاشف"في الذهبي فيهم قال الذين الرواة

الذهبيعند    "وثق"   مصطلح اإلمام    مراد   ومعرفة  تفصليه،  ،مجمالا   يعتبر  اإلمام 

و   يكون  منه  الذهبي ومروياتهم  الرواة    األخرى   كتبه  إلى  بالرجوعكذلك  بدراسة 

م  أعال  سير "و  ، "الضعفاء  في   المغني "و،  " اإلسالم  تاريخ " و   ،" االعتدال  ميزان " مثل

 غيرها. و   "النبالء

 الراوي   حال يتبين لكي  ؛الغامض   المصطلح  هذا  المعرفة  عنه   يُستغنى  ال كتب  فهي

 . أوتجهيله أوتضعيفه، أوتصديقه، توثيقه،  به  قصد هل

  ؛ األخرى   كتبه  من  الذهبي  الحافظ  أقوال  ذكر  على  الرواة  دراسة  في  حرصتُ   وقد

 .  ومرامه  مراده معرفة لي  يتسنى  حتى

للالتنبيه هذه    الذي ُصنف فيهتأريخ  الهذه األقوال أن يستحضر    في   باحث : ال بد 

ترتيبها بالتاريخ التسلسلي وفي هؤالء الرواة.    اإلمام الذهبيله تغير اجتهاد  ليتبين    ؛الكتب

 كالتالي:

 العبر -2 تاريخ اإلسالم-1

 الكاشف -4 تهذيب الكمال  التذهيب-3

 ميزان االعتدال -6 المغني -5

 معجم الشيوخ -8 الرواة الثقات...-7

 سير أعالم النبالء -10 تذكرة الحفاظ -9
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 الثاني  الباب

 التراجمة ــــدراس 
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 ان بن عبدالرحمن بن عاصم الثقفي يسف

 أوال التعريف بالراوي

 :1اسمه ونسبه ووفاته  -أ

 ابن عبد هللا :، وقيلالرحمن بن عاصم بن سفيان بن عبد هللا الثقفىسفيان بن عبد

 السادسة.الطبقة من  

 شيوخه:  من -ب

 2. داود ْبن أ بي عاصم الثقفي

ِ الثقفي جده عاصم ْبن سفيان ْبن    3. ع بد َّللا 

 تالميذه:  من-ج

ِ ْبن الحق المكي  4. ع بد َّللا 

 5. أ بُو الزبير المكي

 6.الحسن بن موسى األشيب

 :  *تنبيه

 . 7" روى عنه أبو الزبير فقط": فقال "التذهيبخالصة " ذكر الخزرجي في

 8.وذكره مسلم في الوحدان

 

 (2/58(، تهذيب التهذيب )2/505(، الكاشف )11/172(، تهذيب الكمال )4/221( الجرح والتعديل )1)

(2( الكبير  تاريخ  في  البخاري  والتعديل  4/93(  الجرح  في  حاتم  أبي  وابن  الثقات 4/221)(،  في  حبان  وابن   ،)

 ( 4/116) التهذيب (، وابن حجر في تهذيب11/172(، والمزي في تهذيب الكمال )6/405)

(، 1/449(، الذهبي في الكاشف )11/172(، تهذيب الكمال )6/401(، الثقات ابن حبان )4/93( تاريخ الكبير )3)

 (1/145(، خالصة التذهيب التهذيب )4/116وابن حجر في تهذيب )

(4( تاريخه  في  البخاري  تالميذه:  من  بن الحق  ذكر عبدهللا  والتعديل  4/93( ممن  الجرح  في  حاتم  أبي  وابن   ،)

(، وابن حجر 78/ 4( وفي التذهيب )1/449(، والذهبي في الكاشف )11/172(، المزي في تهذيب الكمال )4/221)

 ( 4/116في التهذيب )

 عن سفيان في الكتب المتون بين أيدينا، وهللا أعلم. لكن لم أقف على روايات عبدهللا بن الحق 

(،  6/401(، ابن حبان في الثقات )4/221(، ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )4/93( البخاري في تاريخه )5)

 المزي، الذهبي، وابن حجر، الخزرجي في المصادر السابقة. 

 (3470ج برقم )روى عنه في المستدرك في كتاب التفسير، تفسير سورة الح (6)

 (1/145( خالصة تذهيب التهذيب )7)

المنفردات والوحدان )8) لم يرو عنهم إال راو  واحد فقط وفائدة معرفتهم تتعلق  (  1/120(  الذين من  الرواة  وهم 

 بمعرفة المجهول إذا لم يكن صحابيًّا. 
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 ، وهللا اعلم. 1مجهول الحال فقط وليس   وهذا يقوي القول بأنه مجهول العين 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي ثانيا أقوال 

  2. "له حديث في الكتابين...ذكره ابن حبان في الثقات":"التذهيب"قال في 

 3. "وثق":"الكاشف"في  قال و 

يشير    قلت الذهبي)الباحث(:  من    اإلمام  وهذا  الحديث  قليل  الراوي  أن  إلى  هنا 

   ، وهللا أعلم.تلميحات الذهبي على أن الراوي فيه شيء من الجهالة

 أقوال أئمة الجرح والتعديل:  ثالثا

 أقوال المعدلين:  -أ

 4. "الثقات"ذكره ابن حبان في 

 أقوال المجرحين:  -ب

 لم أقف على أحد ذكره بالجرح. 

 الستة: مروياته في الكتب   رابعا

هْ  اج   5. اا واحدا حديثا الن س ائي  و   روى له ابن م 

 شيخه المزي في التنبيه إلى قلة أحاديث الراوي.  اإلمام الذهبيالحظ كيف تبع    قلت:

 دراسة المرويات: خامسا

ابن ماجه  في سننه  ُرْمح    6قال  ْبُن  دُ  م  ُمح  د ث ن ا  ْبُن س ْعد    ،ح  الل ْيُث  ن ا  أ بِي    ،أ ْخب ر  ع ْن 

ب ْيرِ  ة     ، الزُّ غ ْزو  ْوا  غ ز  أ ن ُهْم  الث ق ِفّيِ  ُسْفي ان   ْبِن  ع اِصِم  ع ْن  أ ُظنُّهُ  هللِا  ْبِد  ع  ْبِن  ُسْفي ان   ع ْن 

اب ُطوا ِسِل ف ف ات ُهُم اْلغ ْزُو ف ر  عِ   ،الس ال  عُوا إِل ى ُمع اِوي ة  و  ج  ُعْقب ةُ ْبُن ع اِمر  ثُم  ر    ، ْند هُ أ بُو أ يُّوب  و 

ع اِصمٌ  أ يُّوب    :ف ق ال   أ ب ا  س اِجِد    ،ي ا  اْلم  فِي  ل ى  ص  ْن  م  أ ن هُ  أُْخبِْرن ا  ق ْد  و   . اْلع ام   اْلغ ْزُو  ف ات ن ا 

 

العين:وهو من لم يرو عنه غير واحد ولم يوثق، ومجهول الحال: هومن  1) روى عنه اثنان فأكثر ولم ( مجهول 

)الكفاية   انظر:  الصالح ص  1/88يوثق.  البن  الحديث  علوم  النظرص  225-226،  ونزهة  المغيث  50،  فتح   ،

 . 108ص  (. وسيأتي مبحث كامل عن المجهول ومنهج الذهبي في التعامل مع المجاهيل1/324

 ( 4/78( التذهيب التهذيب )2)

 (1998( الكاشف )رقم 3)

 ( 6/401الثقات )( 4)

 (11/172( انظر تهذيب الكمال )5)

 (1459( برقم )405-2/404( أبواب إقامة الصالة والسنة فيها، باب ما جاء في أن الصالة كفارة )6)



 

  

 في كتابه الكاشف  (( وثق))الرواة الذين وصفهم الذهبي بقوله 
156 

ُسول     ي ا اْبن  أ ِخي  :ف ق ال  اأْل ْرب ع ِة ُغِفر  ل هُ ذ ْنبُهُ .   أ دُلُّك  ع ل ى أ ْيس ر  ِمْن ذ ِلك  ؟ إِنِّي س ِمْعُت ر 

ل م  ي قُولُ  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ْن  ))  :هللاِ ص  َر ُغفَِّر لَهُ َما تَقَدََّم مِّ َر َوَصلَّى َكَما أُمِّ أَ َكَما أُمِّ َمْن تََوضَّ

 ن ع مْ  :أ ك ذ ِلك  ي ا ُعْقب ةُ ؟ ق ال   (( َعَمل  

 تخريج الحديث:  -أ

  من طريقي    2أحمد أخرجه  من طريق عبدهللا بن صالح، و   1أخرجه القاسم بن سالم 

أخرجه  من طريق أحمد بن يونس، و   3عبد بن حميد أخرجه  يونس بن محمد وُحجين، و 

من طريق قتيبة بن سعيد،     5النسائيأخرجه  من طريق أحمد بن عبدهللا، و   4الدارمي

عبدهللا    من طريقي     7الطبراني أخرجه  موهب، و من طريق يزيد بن    6ابن حبانأخرجه  و 

)عبدهللا بن صالح، يونس بن محمد، ُحجين، أحمد بن    بن صالح وأحمد بن يونس، كلهم

عن أبي    ،يث بن سعدلعن ال  ، محمد بن رمح، قتيبة بن سعيد، يزيد بن موهب(  يونس

عبدالرحمن   ،الزبير بن  سفيان  أيوبعن  أبي  عن  سفيان،  بن  عاصم  عن  نحوه    به  ، 

بن    ،ا ومطوالا مختصرا  بدل سفيان  بن عبدهللا  الدارمي وابن ماجه ذكرا سفيان  أن  إال 

 عبدالرحمن. 

أخرجه محمد بن  "لما قال:  "تاريخ دمشق" بن عساكر فياعلى هذا الخطأ  وقد نبه  

بن رمح هكذا ماجه في سننه عن محمد  بن  يونس وحُ   ،يزيد  وقتيبة  وخالفه  جين 

وا أنه  ن سفيان بن عبد الرحمن وهو الصواب ولم يشكّ ع  :فرووه عن الليث فقالوا

 .8." ..ابن رمح   عن عاصم كما شكّ 

 

 

 ( 5( برقم )1/97( في الطهور )1)

 (24026( برقم ) 10/5613( في مسنده )2)

 (227( برقم )1/104( في مسنده )3)

 ( 744( برقم )1/560فضل الوضوء  )( كتاب الطهارة، باب 4)

 (144( برقم )1/53( كتاب الطهارة، باب ثواب من توضأ كما أمر )5)

( في صحيحه، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، ذكر بيان بأن هللا جل وعال إنما يغفر ذنوب المتوضئ بعج  6)

 (1046( برقم )3/317فراغه منه إذا توضأ كما أمر وصلى كما أمر )

عاصم بن سفيان الثقفي عن أبي أيوب -الكبير باب الخاء، من اسمه خالد، خالد بن زيد بن أيوب األنصاري( في  7)

 ( 3996( برقم )4/156)

 ( 15/25تاريخ مدينة دمشق ) (8)
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 دراسة اإلسناد: -ب

محمد بن رمح بن المهاجر بن المحرر بن سالم، من العاشرة، قال الذهبي:"مكثر  -1

 هـ(. 242)ت  2، وقال ابن حجر:"ثقة ثبت" 1عالمة" 

عبدالرحمن -2 بن  سعد  بن  السابعة،   ، المصري  ليث  الذهبي  من  من  :وقال  "ثبت 

 .4" مات في شعبان سنة خمس وسبعين،وقال ابن حجر:"ثقة ثبت  3نظراء مالك" 

  ثقة إال أنه كان يدلس   محمد بن مسلم بن تدرس، القرشي المكي، من الرابعة، -3

 5هـ(.126)ت قبل 

 . 7ثقة"   وقال مرة: 6قال ابن المديني:"ثقة ثبت" 

 .8النسائي:"ثقة" قال 

 .9" ا واسع العلموكان مدلسا ...حافظ ثقة " قال الذهبي:

 . 10صدوق إال أنه يدلس" "قال ابن حجر: 

 . سبقت ترجمته سفيان بن عبدالرحمن الثقفي، -4

الثالثة،  -5 من  المكي،  الثقفي  ربيعة  بن  عبدهللا  بن  سفيان  بن  ابن  عاصم  قال 

 11. " صدوقحجر:"

األنصاري، -6 كليب  بن  زيد  بن  خالد  أيوب،  الصحابة  أبو  كبار  55-50)ت   من 

 12.هـ( 

 

 ( 4/110( الكاشف )1(

 ( 1/844) التهذيب تقريب(2) 

 ( 4/73( الكاشف )3)

 ( 1/817( تقريب التهذيب )4)

التهذيب )  (5) فيهم وهو موثق )3/423تذهيب  التهذيب )1/170(، من تكلم  التحصيل  9/442(، تهذيب  (، جامع 

(1/110 ) 

 ( 3/694تهذيب التهذيب )،  (7/284) الكامل( 6)

 ( 3/694(، تهذيب التهذيب )7/284( الكامل )7)

 ( 26/402( تهذيب الكمال )8)

 ( 4/195( الكاشف )9)

 ( 1/895)( تقريب التهذيب 10)

 (  1/471(، تقريب التهذيب )5/42(، تهذيب التهذيب )14/484( تهذيب الكمال )11)

 ( 7/22(، اإلصابة )2/402(، سير أعالم النبالء )933/ 2( معرفة الصحابة ألبي نعيم )12)
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 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 . وجهالة  فيه ضعف

ليدل على قلة مروياته واختالف في اسمه وكذلك     1" تاريخه" ذكره البخاري في  

 له حديث في الكتابين".  "حينما قال:   التذهيبأشار إليه الذهبي في 

وهم الرواة الذين من لم يرو عنهم إال راو  واحد فقط    2" الوحدان"وذكره مسلم في  

 .  امعرفة المجهول إذا لم يكن صحابيًّ وفائدة معرفتهم تتعلق ب 

دون التعليق عليه يدل على أن فيه    3" الجرح والتعديل"اتم في  وذكره ابن أبي ح 

 .  "التذهيب"من الجهالة، كما أشار إليه الذهبي في  ئااشي 

وخرج حديثه في صحيحه    دون التعليق عليه  4"الثقات"وقد ذكره ابن حبان في  

 ممن يحتج به هو، لكن مذهب الجمهور رد روايته لجهالته. فيكون 

ابن حجر   ابن    5"مقبول" :عنهوقال  بتوثيقهم  انفرد  الذين  المجاهيل  في  يفعله  كما 

، هو قليل الحديث،  هنا في سفيان بن عبد الرحمن  هو واضححبان أو العجلي، كما  

ا  ا معتبرا ، فلم يشتهر بطلب العلم، ولم يوثق توثيقا 6وهو كذلك قليل التالميذ والشيوخ 

 وهللا أعلم.   ،ن حديثهحسقد يُ ف، وإذا تُوبع إذا انفرد وخالف ُضعّ ف

 الحكم على اإلسناد: -د

المكي،لجهالة    ؛ إسناده ضعيف الثقفي  الرحمن  بن عبد  ابن    سفيان  يوثقه غير  لم 

تضر ألن الحديث من رواية الليث لكنه ال    7ان، وفيه عنعنة أبي الزبير المكي حب 

 وهللا أعلم.   ،بن سعد عنه 

 

 

 ( 4/93)( التاريخ الكبير 1)

 (1/120( المنفردات والوحدان )2)

 ( 4/221( الجرح والتعديل )3)

 ( 6/410( الثقات )4)

 ( 1/244تقريب التهذيب )( 5)

 في رأي اإلمام مسلم والخزرجي(6) 

"وجملة القول: أن كل حديث يرويه أبو الزبير عن جابر أو غيره بصيغة (:162/ 1لباني في الضعيفة )قال األ7) )

ما يشهد   عن ونحوها وليس من رواية الليث بن سعد عنه، فينبغي التوقف عن االحتجاج به، حتى يتبين سماعه، أو

 "له، ويعتضد به.
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 الحكم على الحديث: -ر

لكن قد  و ،  عنعنة أبي الزبير فيه  و   وليس له متابع  ألن مداره على سفيان  ؛ فيه ضعف

، وهللا  2الطبراني   بإسناد ال بأس به عند  من حديث عثمان بن عفان  1يتقوى بشاهده

 أعلم.

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

 لم يوثقه معتبر، ذكره ابن حبان في الثقات، وحديثه في صحيحه. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 6172( حسنه األلباني في صحيح الجامع الصغير )1)

 ( 149( برقم: )92/  1)المعجم الكبير  (2)
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 ان بن عبدالملك المروزي يسف

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

المروزي من  المبارك )ت قبل    قدماء   سفيان بن عبدالملك  ابن  العاشرة، صاحب 

 (. هـ200

 : 2من شيوخه -ب

 عبدهللا بن المبارك بن واضح

 3أبو معاوية محمد بن خازم الضرير

 : 4من تالميذه-ج

 السدوسيالحسن بن عمرو 

 عبدهللا بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد 

 وهب بن زمعة 

 عمرو بن صالح المروزي 

 إسحاق بن راهويه   

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 5. ..."صاحب ابن المبارك وتلميذه": "تاريخ اإلسالم" في قال 

 . 6وقد وثق" " :"لتذهيب ا"في  قال و 

 

، الجرح والتعديل (215)ص، التاريخ الصغير  (95/  4)لتاريخ الكبير  ا ،  (377/  7)الطبقات الكبرى البن سعد  (  1)

الثقات البن حبّان  (230/  4) الكمال  (288/  8) ،  الكاشف  (174،  173/  11)، تهذيب  ، وشرح علل (301/  1)، 

، وخالصة التذهيب التهذيب  (311/  1)، وتقريب التهذيب  (116/  4)، وتهذيب التهذيب  (1/55)الترمذي البن رجب  

(1/145). 

 (، والمصادر السابقة 4/116(، تهذيب التهذيب )11/73(، تهذيب الكمال )4/95تاريخ الكبير )ال( 2)

 ( 5/409إكمال تهذيب الكمال ) (3)

 والمصادر السابقة  (، 11/73(، تهذيب الكمال )8/288( الثقات البن حبان )4)

 ( 13/189( تاريخ اإلسالم )5)

 ( 4/79تهذيب الكمال )( تذهيب 6)
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لم يبلغنا أنه أخذ عن غيره وعنه بن    ، المبارك صاحب بن  ":"الكاشف"قال في  و 

 1. وثق" ، راهويه وجماعة

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

سفيان بن عبدالملك من أهل مرو، وكان عبدهللا بن  ":"طبقاته" وقال ابن سعد في  

 2المبارك يثق به ويدفع إليه كتبه". 

 3. "الثقات"ذكره ابن حبان في 

ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن  "  ذكره الدارقطني في كتابه

 4".الثقات عند البخاري ومسلم

 أقوال المجرحين:  -ب

 لم أقف على أحد ذكره بالجرح. 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 6.7، وأبو داود، والتِّْرِمِذيّ 5كتابه  مقدمة"" روى له مسلم فِي

 دراسة المرويات:-خامسا

  في سنن أبي داود:    حديثه  -أ 

س ُن ْبُن ح  :8" سننه "في فقال  الحديث بهذا اإلسنادانفرد أبو داود بتخريج  د ث ن ا اْلح 

و ِلكِ   ،، أ ن ا ُسْفي انُ ع ْمر  ْبِد اْلم  كِ   ،ي ْعنِي اْبن  ع  ر   ،ع ِن اْبِن اْلُمب ار  ْعم    ،ع ْن أ يُّوب   ،ع ْن م 

ِديث ،ع ْن ُمع اذ ة  اْلع د ِوي ةِ  ذ ا اْلح  فنُؤمر بقضاء الصوم،  ))وزاد فيه:   ع ْن ع اِئش ة  بِه 

 .(( وال نؤمر بقضاء الصالة

 

 ( 2/506( الكاشف )1)

 (381/ 9( الطبقات الكبرى البن سعد )2)

 ( 8/288)( الثقات 3)

 ( 473)برقم ( 2/103(  )4)

 ( 1/18)( انظر 5)

 (787)( في جامعه، أبواب الصوم عن رسول هللا، باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصالة، برقم 6)

 ( 11/174( تهذيب الكمال )7)

 ( 262-باب في الحائض ال تقضي الصالة )ح، كتاب الطهارة ( سنن أبي داود،8)
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تخريج الحديث: -أ  

 5والنسائي،  4، والترمذي 3وأبو داود ،  وابن ماجه،  2ومسلم  1البخاري   أخرجه 

 .ا ومختصرا نحوه ومثله مطوالا 

 دراسة اإلسناد: -ب       

لم يذكره الذهبي في كتبه  الحسن بن عمرو السدوسي البصري، من العاشرة، -1

.(هـ224)ت  6" صدوق بشيء من الجرح وال التعديل، قال ابن حجر:"  

. قبل هذا سبقت ترجمته سفيان بن عبدالملك المروزي -2  

قال   الثامنة،عبدهللا بن المبارك بن واضح الحنظلي المروزي، من -3

الذهبي:"شيخ خرسان" 7، وقال ابن حجر:" ثقة ثبت فقيه إمام" 8 )ت 181- 

. (هـ821  

  :وقال أحمد" قال الذهبي: معمر بن راشد األزدي البصري، من كبار السابعة،-4

ال تضم  معمرا إلى أحد إال وجدته يتقدمه، كان من أطلب أهل زمانه للعلم "9،  

 وقال ابن حجر:" ثقة ثبت فاضل"10 )ت 150-155هـ(

 

 ( 321) ( برقم71/  1)كتاب الحيض، باب ال تقضي الحائض الصالة  صحيحه في( 1)

 (335) ( برقم182/  1)( في صحيحه كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصالة 2)

 ( )بدون ترقيم( كما سبق في دراسة المرويات. 108/  1)، و(262) ( برقم108/  1) سننه في( 3)

 (130( برقم: ) 173/  1)هارة، باب ما جاء في الحائض أنها ال تقضي الصالة جامعه، أبواب الط في ( 4)

، وفي  (1/  467( برقم: )380/  1)كتاب الحيض واالستحاضة، باب سقوط الصالة عن الحائض  المجتبى في( 5)

 (2639( برقم: )3/164)كتاب الصيام، باب وضع الصيام عن الحائض 

 (1/241(، تقريب التهذيب )5/555(، تاريخ اإلسالم ) 2/275)(، الكاشف 6/286( تهذيب الكمال )6)

 ( 3/184( الكاشف )7)

 ( 1/540( التقريب )8)

 ( 4/321( الكاشف )9)

 ( 1/961( التقريب )10)
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قال  أيوب بن أبي تميمة السختياني البصري العذري موالهم، من الخامسة، -5

الذهبي:"وقال شعبة:  ما رأيت مثله،  كان سيد الفقهاء" 1، وقال ابن حجر:"ثقة ثبت  

 حجة . من كبار الفقهاء العباد" 2 )ت 124-132هـ(.

وثقها  "قال الذهبي:  أشيم، من الثالثة،معاذة بنت عبدهللا العدوية، امرأة صلة بن -6

(83هـ)ت  3" ثقة، وقال ابن حجر:" "ابن معين   

 4أم المؤمنين.  عائشة بنت أبي بكر الصديق-7

 خالصة الكالم في الراوي:-ج 

 إن شاء هللا تعالى.  ثقة

 الحكم على اإلسناد: -د

معاذة كما النقطاعه فسقط من إسناده أبو قالبة بين أيوب و    ؛ضعف فيه  اإلسناد  

 .5نبه عليه المزي في تحفة األشراف

 الحكم على الحديث: -ر

  وأ ب وقد تابع سفيان رواة الصحيحين )   الحديث صحيح أخرجاه البخاري ومسلم

انِيُّ  ْهر  ِبيعِ الز   ، عبد بن حميد، ومحمد بن المثنى(. الر 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

المبارك يثق به ويدفع إليه كتبه، وفي تاريخ اإلسالم ثقة؛ قال ابن سعد كان ابن  

أنه صاحب ابن المبارك وتلميذه، روى له مسلم في مقدمة صحيحه، وذكره 

 ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر ثقة. 

 

 

 

 ( 2/146( الكاشف )1)

 ( 1/158( التقريب )2)

 ( 1/1372( التقريب )3)

 ( 8/231(، اإلصابة )2/135سير أعالم النبالء )، (4/1881( االستيعاب )4)

(5) (12/435 ) 
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 م بن جعفر البكراويلْ سَ 

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

البكراوي  لْ س   جعفر  بن  األعمى،  اليمني،م  جعفر  بين    أبو  )ت  الثامنة  -191من 

 هـ( 200

 : 2من شيوخه -ب

ْيريّ سعيد   اْلُجر 

ك م ْبن أبان   الح 

 الوليد بن كريز 

 : 3من تالميذه-ج

 نعيم بن حماد المروزي  

 أبو غسان يحيى بن كثير العنبري 

 بن كثير.  يحيى:ابن أبي حاتم، وابن حبان،  لم يذكر إال *تنبيه

 4ومغلطاي ذكر نعيم بن حماد فقط. 

 المزي، والذهبي، وابن حجر ذكروا االثنان. 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 . 5"ذكره ابن ِحّبان في تاريخ الث قات": "تاريخ اإلسالم" قال في 

 6. "وقال: ثقة   ىبن يحي  ىوعنه نعيم بن حماد، ويحي .." .:"تذهيب ال"وقال في  

 

/ 8)والثقات البن حبّان  ،  (460رقم  )  الثقات للعجلي(،  265/  4)والجرح والتعديل    (،158/  4)التاريخ الكبير  (  1)

الكمال  (297 (، 184/  2)وميزان االعتدال    (،  273/  1)، والمغني في الضعفاء  (217  -214/  11)، ، وتهذيب 

 .(128، 127/ 4)هذيب التهذيب  وت

والمصادر السابقة ذكرها في  (،  4/127(، تهذيب التهذيب )13/207(، تاريخ اإلسالم )11/214( تهذب الكمال )2)

 ترجمته 

 والمصادر السابقة ذكرها في ترجمته(،  1/50الكاشف )، (11/214( تهذيب الكمال )3)

 ( 5/426إكمال تهذيب الكمال )(4) 

 ( 13/207)( انظر 5)

 ( 4/89( انظر )6)
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   1وثق". ":"الكاشف"وقال في  

تُْروك  :ق ال  اأْل ْزِديّ  .وثق  ، ن الحكم بن أبان"ع  : "المغني"وقال في    2  ."م 

ووثقه يحيى بن كثير    وقال األزدي: متروك..  3وثقه بعضهم " :"الميزان"قال في  و 

 4  ." صاحبه

 الجرح والتعديل: أقوال أئمة -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 . 5" ثقةوكان " بن كثير: قال يحيى 

 . 6"هو رجل من أهل اليمن ثقة "قال علي بن المديني:

 7. أبو علي الطوسي كردوش حديثه ن  حسّ 

 8. حّسن الترمذي حديثه مع الغرابة

 .9شيخ" "وقال:  "الثقات"ذكره ابن حبان في 

 .10"الثقات"ذكره ابن شاهين في  

 أقوال المجرحين:  -ب

 11". متروك" قال األزدي:

في   الجوزي  ابن  ق ال  ":"الضعفاء"قال  أبان  بن  الحكم  ع ن  يروي  ْعف ر  ج  بن  سلم 

ِديث ال  يْحت ج ِبهِ  تُْروك الح   12." اأْل ْزِدّي م 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 .13والتِّْرِمِذيّ روى له أبو داود 

 

 ( 1/450( انظر )1)

 ( 1/273( انظر )2)

 كأن اإلمام الذهبي تردد في توثيقه  (3)

 ( 2/184( انظر )4)

 ( 4/265( الجرح والتعديل )5)

 ( 426/  5إكمال تهذيب الكمال ) (،2/64( تهذيب التهذيب )6)

 (426/  5إكمال تهذيب الكمال )( 7)

 (426 / 5إكمال تهذيب الكمال )( 8)

 ( 8/297( انظر )9)

 (426/  5إكمال تهذيب الكمال )( 10)

 ( 2/64( تهذيب التهذيب )11)

 ( 2/8( الضعفاء والمتروكين )12)

 ( 11/214( تهذيب الكمال )13)
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 دراسة المرويات:-خامسا

بنفس    آخر  مع حديث   حديث أبي داود   والترمذي مثل   اا واحدا حديثا   أخرج له أبو داود

 .اإلسناد

 الحديث األول: 

ان  الث ق ِفيُّ   1" هسنن "قال أبو داود في   ْفو  ان  ْبِن أ بِي ص  دُ ْبُن ُعثْم  م  د ث ن ا ُمح  ن ا ي ْحي ى    ،ح 

ِثير   ْعف ر    ، ْبُن ك  ْلُم ْبُن ج  ك ِم ْبِن أ ب ان    ،ن ا س  ة  ق ال    ، ع ِن اْلح    : قِيل  اِلْبِن ع ب اس    :ع ْن ِعْكِرم 

ن ةُ   ات ْت فاُل  ل ى هللاُ   - م  اجِ الن ِبّيِ ص  ل م   ب ْعُض أ ْزو  س  ل ْيِه و  ر  س اِجداا  - ع  أ ت ْسُجدُ    :ف ِقيل  ل هُ   ،ف خ 

ل م    : ه ِذِه الس اع ة  ؟ ف ق ال   س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ُسوُل هللاِ ص    ،إِّذَا َرأَْيتُْم آيَةً فَاْسُجُدوا))  : ق ال  ر 

ِّ َصلَّى للاُ  ْن ذََهابِّ أَْزَواجِّ النَّبِّي   .  (( َعلَْيهِّ َوَسلَّمَ َوأَيُّ آيَة  أَْعَظُم مِّ

 تخريج الحديث:  -أ

، عن سلم وكان  من طريق عباس العنبري، عن يحيى   "جامعه" أخرجه الترمذي في  

س ٌن غ ِريبٌ "ثقة، عن الحكم به نحوه ثم قال: ِديٌث ح  ْجهِ ال  ن ْعِرفُ   ،ه ذ ا ح   2".هُ إاِل  ِمْن ه ذ ا اْلو 

من طريق أبي داود    4األحاديث المختارة" "والمقدسي في  3سننه الكبير""والبيهقي في 

   .مثله

 دراسة اإلسناد: 

الثقفي، من الحادية عشرة قال    محمد بن عثمان بن أبي صفوان بن أبي العاص-1

 هـ(250)ت  6، وقال ابن حجر:"ثقة" 5الذهبي:"وثقه أبو حاتم" 

 

 ( 1197( برقم )1/464في سننه كتاب الصالة، باب السجود عند اآليات ) (1)

 ( 3891( برقم )186/  6) باب في فضل أزواج النبي -أبواب المناقب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  (2)

الظلمة والزلزلة وغيرها من اآليات 3) الصالة فرادى عند  إلى  الفزع  الخسوف، باب من استحب    ( كتاب صالة 

 ( 6470( برقم )3/343)

م  ( برق321/    11)الحكم بن أبان العدني عن عكرمة  -عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس-( من اسمه عبدهللا6)

 ( بنحوه 324( برقم: )322/  11)و ( بمثله، 323)

 

 

 ( 4/164( الكاشف )1)

 ( 1/877( التقريب )2)

 ( 1/1064(، والتقريب )4/496الكاشف )( 3)

 ( 2/302( الكاشف )4)
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من    يحيى-2 العنبري،  غسان  أبو  درهم  بن  كثير  وابن  بن  الذهبي  قال  التاسعة، 

 هـ(206)ت  1حجر:"ثقة" 

 . سبقت ترجمتهس ْلم بن جعفر -3

فقال الذهبي:"ثقة    ثقة ربما أخطأالحكم بن أبان أبو عيسى العدني، من السادسة  -4

 هـ(.154)ت 3وهام" أ، وقال ابن حجر:"صدوق عابد له 2صاحب السنة" 

 صالح" "قال أبو زرعة:

 4والنسائي:"ثقة". قال يحيى بن معين 

م  وإنما وقع المناكير في روايته من رواية ابنه إبراهي   ،وربما أخطأقال ابن حبان:"

 5." بن الحكم عنه، وإبراهيم ضعيف

ثبت لكنه  عكرمة أبو عبدهللا البربري القرشي موالهم، من الثالثة، قال الذهبي:" -5

كذيبه عن  لم يثبت ت  ،بالتفسيرثقة ثبت عالم  ، وقال ابن حجر:"6" يرى السيف  ،إباضي

 هـ(. 105)ت  7" بدعة  وال تثبت عنه  ،ابن عمر 

 . 8عبدهللا بن عباس بن عبدالمطلب الصحابي البحر حبر العرب -6

 الحكم على اإلسناد: -ج

 صحيح 

 الحكم على الحديث: -د

 صحيح.  

 

 

 

 ( 1/261( التقريب )5)

 ( 1/461( تهذيب التهذيب )6)

 ( 7/86( تهذيب الكمال )7)

 ( 3/433الكاشف ) (8)

 ( 1/687التقريب )( 9)

 (6/228(، اإلصابة )3/331سير أعالم النبالء )( 10)
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 الحديث الثاني: 

ْبُن    1"جامعه"في  الترمذي  قال   دُ  م  د ث ن ا ُمح  الث ق ِفيُّ ح  ان   ْفو  ْبِن ص  ان   ن ْبه  ْبِن    ، ع ْمِرو 

د ث ن ا ي حْ   :ق ال   ، ع ْن    :، ق ال  ي ى ْبُن ك ِثير  اْلع ْنب ِريُّ ح  ك ِم ْبِن أ ب ان  ، ع ِن اْلح  ْعف ر  ْلُم ْبُن ج  د ث ن ا س  ح 

ة   ب اس  ق ال  ِعْكِرم  ب هُ قُْلتُ   :، ع ِن اْبِن ع  دٌ ر  م  أ ى ُمح  }ال تُدْرِكُهُ األَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ    :أ ل ْيس  هللاُ ي قُولُ   : ر 

ِبنُوِرِه ال ِذي ُهو  نُوُرهُ   :ق ال    [103: األنعام األَبْصَارَ{]  ل ى  ك  ذ اك  إِذ ا ت ج  ْيح  ب هُ    ،و  دٌ ر  م  أ ى ُمح  ق ْد ر  و 

ِديٌث ح   ت ْيِن . ه ذ ا ح  ر  ْجِه . م   س ٌن غ ِريٌب ِمْن ه ذ ا اْلو 

 

 تخريج الحديث: -أ

مستدركه   نحوه.  2في صحيحه مسلم    أخرجه في  في  ،  نحوه   3والحاكم  والمقدسي 

 .5وغيرهم   ،بنحوه مطوالا  مثل طريق الترمذي 4" األحاديث المختارة"

 دراسة اإلسناد: -ب

 كلهم ثقات.   في الحديث األول مسبقت ترجمته

 الكالم في الراوي: خالصة -ج

ل م   :"وابن حجر إذ قال   المقدسي  ضياءالثقة، وكالم األزدي ال يضره كما أشار إليه   ت ك 

ْعف ر   ْلِم ْبِن ج  د  اأْل ْزِديُّ فِي س  س ِن ْبِن أ ْحم  دُ ْبُن اْلح  م  بُو اْلف ْتحِ ُمح 
ث ُق ِبق ْوِلِه    ، أ  اأْل ْزِديُّ ال  يُو  و 

 . "ُكلِّم  فِيهِ ؛ ف إِن هُ ُهو  ق ْد تُ 

 الحكم على اإلسناد: -ج

 صحيح.  

 

 ( 3601-)ح باب ومن سورة والنجم -أبواب تفسير القرآن عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( 1)

 ( 176-)ح باب معنى قول هللا عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى ( كتاب اإليمان 2)

اِن، هل رأى محمد صلى هللا عليه وآله وسلم ربه )( 3) يم   ( 219( برقم: )65/  1ِكت اُب اإْلِ

 ( بمثله326)  ( برقم324/  11من اسمه عبد هللا، الحكم بن أبان العدني عن عكرمة )األحديث المختارة   (4)

/   2(، )1981)    ( برقم493/    2)  مسنده  أحمد في، و(32463)    ( برقم513/    16مصنفه )  ابن أبي شيبة في(  5)

 ( 11471( برقم: )275/  10) الكبرى والنسائي في ،(2678( برقم: )641/  2(، )2623( برقم: )632

 ( وغيرهم وقد اكتفينا بذكر اإلمام مسلم متابعات للحديث في صحيحه.11473( برقم: )276/  10)
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 الحكم على الحديث:  -د

وغيره،  لْ وس    ، "صحيحه "في    مسلم  أخرجه   ،صحيح  األعمش  قِبل  من  توبع  قد  م 

اِن فِي ه ذ ا  " : لما قال  "مستدركه "إلى ذلك في  الحاكموأشار   د هُ الش ْيخ  ِديُث ك ذ ا ق ِد اْعت م  ح 

أ ْخب اُر   يقِ اْلب اِب  دِّ الّصِ ِبْنِت  ك ْعب    ، ع اِئش ة   ْبِن  أُب ّيِ  ْسعُود    ،و  م  ْبِن  ع ْبِد هللاِ  ذ ّر     ،و  أ بِي    -و 

ْنُهْم   ع  ِضي  هللاُ  ُسول  هللاِ    - ر  ل م     - أ ن  ر  س  و  آِلِه  و  ل ْيِه  ع  ل ى هللاُ  ِئيل     -ص  ْبر  ج  أ ى  ل ْيِه    - ر  ع 

ُم  ه ِذِه اأْل ْخب اُر ال   -الس ال  ا . و  ةٌ ُكلُّه  ِحيح  ا ص  هللاُ أ ْعل ُم."   -تِي ذ ك ْرتُه  و 
1 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

في البداية ثم أمال الذهبي إلى توثيقه،   ه التردد في أمرمراد الذهبي هنا إشارة إلى 

 وهللا أعلم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اِن، هل رأى محمد صلى هللا عليه (  1) يم   (  219( برقم )65/  1وآله وسلم ربه )ِكت اُب اإْلِ
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 َسْلم بن عبدالرحمن النخعي 

 التعريف بالراوي  -أوال

 :1اسمه ونسبه ووفاته  -أ

، قيل: أبو عبدالرحمن وقيل: أبو عبدالرحيم النخعي الكوفي،  س ْلم بن عبدالرحمن

 هـ( 130-121من السادسة )ت بين 

 :2من شيوخه   -ب

 أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبدهللا

 الحارث بن يزيد 

 زاذان

 زياد بن كليب 

 عثمان بن عمير 

 وراد

 سوادة

 ابن الحبناء

 :3تالميذه من  -ج

 سفيان الثوري 

 شريك بن عبدهللا

 مالك بن مغول بن عاصم

 مرجى بن رجاء 

 عيسى بن المسيب 

 

 

(، 3/423(، تاريخ اإلسالم )11/227(، تهذيب الكمال )6/419)البن حبان  (، الثقات  4/263( الجرح والتعديل )1)

 ( 2/65(، تهذيب التهذيب )2/509الكاشف )

 ( المصادر السابقة ذكرها 2)

 ( المصادر السابقة ذكرها في ترجمته3)
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 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبيأقوال  -ثانيا 

 1. :"قال النسائي: ليس به بأس""تاريخ اإلسالم" قال في 

 .2وقال النسائي: ليس به بأس"   .:"وثقه ابن معين"التذهيب "قال في  و 

 3:"وثق". "الكاشف"قال في  و 

في  و  الب جِليّ :""المغني "قال  زْرع ة  أبي  ب عضهم   .واه  : ع ن  اْبن    ،ضعفه  قواهُ  و 

 4". مِعين

وقال إبراهيم النخعي:    قواه ابن معين، واتهمه بعض الحفاظ.:""الميزان"قال في و 

وقال أبو حاتم:    الرحيم النخعي الكوفي.: كنيته أبو عبد  )الذهبي(   قلت  هو كذاب. 

بأس.   صالح. به  ليس  النسائي:  ثقة.   وقال  معين:  ابن  الثوري    وقال  عنه  حدث 

 5  "وشريك.

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

ا"، ووثقه الدارقطني.و   وثقه ابن معين  6  قال اإلمام أحمد:"ما علمت إال خيرا

 .7العجلي وثقه و 

 8قال أبو حاتم عنه:"صالح"

 9قال النسائي:"ليس به بأس" 

 .10" الثقات"ذكره ابن حبان في 

 

(1( )3/423 ) 

(2( )4/91 ) 

(3( )1/451 ) 

(4( )1/273 ) 

(5( )2/186 ) 

(6( الرجال  ومعرفة  العلل   )3/7( والتعديل  الجرح   ،)4/263( التهذيب  تهذيب  الكمال  2/65(،  تهذيب  إكمال   ،)

(5/429) 

   (4/79( الثقات )7)

 ( 4/263( الجرح والتعديل )8)

 ( 11/227( تهذيب الكمال )9)

(10( )6/419 ) 



 

  

 في كتابه الكاشف  (( وثق))الرواة الذين وصفهم الذهبي بقوله 
172 

 . 1بن معين وأحمد   قول يحيى "ثقاته "في   ذكرابن شاهين 

فقال وقال في سؤاالت البرقاني له:"  2ذكر أسماء التابعين..." "ذكره الدارقطني في 

 3" . النخعي فإن كان هذا فهو ثقةن هذا مسلم بن عبد الرحمن إقيل 

 أقوال المجرحين:  -ب

 4".فإنهما كذابان ،المغيرة بن سعيدو  ، إياكم وأبا عبد الرحيمقال إبراهيم النخعي:"

 مروياته في الكتب الستة:  -رابعا

 5. اا واحدا روى له الجماعة سوى البخاري حديثا 

 دراسة المرويات:  - خامسا

د ث ن ا ي ْحي ى ْبُن ي ْحي ى6في صحيحه مسلم    اإلمامقال   ْيب ة    ،ح  أ بُو ب ْكِر ْبُن أ ِبي ش  ُزه ْيُر    ،و  و 

ْرب   ْيب  ق ال  ي ْحي ى  ،ْبُن ح  أ بُو ُكر  ن ا  : و  ِكيعٌ   ، أ ْخب ر  د ث ن ا و  : ح  ُرون  ق ال  اآْلخ    ، ع ْن ُسْفي ان    ،و 

نِ  ْحم  ْبِد الر  ْلِم ْبِن ع  :  ع نْ   ،ع ْن أ بِي ُزْرع ة    ،ع ْن س  ة  ق ال  ْير  َكاَن َرُسوُل للاِّ  )) أ ِبي ُهر 

َن اْلَخْيلِّ  َكاَل مِّ  . ((َصلَّى للاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم يَْكَرهُ الش ِّ

 تخريج الحديث:  -أ

من  9والنسائي  8مسلم أخرجه و . 7سوى البخاري  أخرجه أصحاب الكتب الستة كلهم

في تسمية    شعبة  ابُن معين وأحمدُ    خّطأوقد  عبدهللا بن يزيد النخعي  طريق شعبة عن  

يخطىء  :" في تاريخه والعللسلم فسماه عبدهللا بن يزيد النخعي وقد أشار إلى خطئه  

 .10" فِيِه ُشْعب ة ي قُول ع ن عبد هللا بن يِزيد 

 

(1( )1/103 ) 

(2( )2/107 ) 

(3 )(1/35 ) 

 ( 4/263( الجرح والتعديل )4)

 ( 11/227( تهذيب الكمال )5)

 ( 1875-)ح باب ما يكره من صفات الخيل -كتاب اإلمارة    (6)

( ولم يذكره في صحيحه فلعله لم يكن على  4/156( إال أن البخاري ذكر طريقين للحديث في تاريخه الكبير )(7

 (1/278أشار إليه في العلل الكبير للترمذي ) شرطه، ومع ذلك كان يرى أن حديث شعبة صحيح كما

 ( المصدر السابق8)

 .( بمثله1/  3568( برقم )707/  1كتاب الخيل، باب الشكال في الخيل )( 9)

 (2/156(، العلل ومعرفة الرجال )4/58( تاريخ ابن معين رواية الدوري )10)
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أ  ُشْعب ةُ فِي إِْسن اِدِه:  ":وذكر الفسوي في تاريخه د ث ن ا ُشْعب ةُ ع ْن  أ ْخط  : ح  د ث ن ا آد ُم ق ال  ح 

ا ق ال  ُسْفي اُن."  ْحفُوُظ م  اْلم  ة . و  ْير  ِعّيِ ع ْن أ بِي ُزْرع ة  ع ْن أ ِبي ُهر  ِ ْبِن ي ِزيد  الن خ   ع ْبِد َّللا 

شيخه  اإلمام  وكأن   وخالف رأي  رأيهما  إلي  ومال  سلم  – الترمذي رجح طريق 

ِديث   :"1إليه في العلل الكبير كما أشار    -البخاري أ ن  ح  ى  ي ر  ْنب ل   ْبُن ح  دُ  أ ْحم  ك ان   و 

ى   أ ر  دٌ: و  م  ِن. ق ال  ُمح  ْحم  ْبِد الر  ْلِم ْبِن ع  ِديث  س  اد  ُشْعب ةُ ح  ا أ ر  ي قُوُل: إِن م  ْهٌم و  ُشْعب ة  و 

ا ِحيحا ِديث  ُشْعب ة  ص  ْلِم بْ   ،ح  ِديُث س  ِحيٌح ِعْند ُهْم  ق ال  أ بُو ِعيس ى: ح  ِن ُهو  ص  ْحم  ْبِد الر  ِن ع 

ِميعاا ع ْن أ بِي ُزْرع ة   ي اهُ ج  و  ق ْد ي ْحت ِمُل أ ْن ي ُكون ا ر  ٌم. و   ." ل ْيس  فِيِه ك ال 

أ بِي هريرة، قال  :"2وقال الدارقطني في العلل  أ ِبي ُزْرع ة ، ع ْن  ِديِث  ُسئِل  ع ْن ح  و 

س   : ي ْرِويِه ُشْعب ةُ،  رسول هللا صلى هللا عليه و  ن ْوا ِبُكْني تِي.ف ق ال  ال  ت ك  ْوا ِباْسِمي و  ل م : ت س م 

ْلِم   ا س ِمع هُ ُشْعب ةُ ِمْن س  إِن م  ة ، و  ْير  ِ ْبِن ي ِزيد ، ع ْن أ بِي ُزْرع ة ، ع ْن أ بِي ُهر  ع ْن ع ْبِد َّللا 

فِي   ِهم   ف و  ِعّيِ،  الن خ  ِن  ْحم  الر  ْبِد  ع  ك ان   ْبِن  ِن  ْحم  الر  ْبِد  ع  ْبن   ْلم   س  إِن   يُق اُل:  و  اْسِمِه، 

ُ أ ْعل ُم. َّللا  ، و  ْهُم ِمْن أ ْجِل ذ ِلك  ل  ع ل ى ُشْعب ة  اْلو  ِ ْبن  ي ِزيد ، ف د خ  ْبد  َّللا  اِلُس ع   " يُج 

من طرق   7وآخرون   6وابن ماجه   5والنسائي  4الترمذي و 3أبو داود   أيضا  وأخرجه

 .  "سالم بدل سلم" إال أن النسائي قال: ا ومطوالا سلم بنحوه مختصرا عن 

 دراسة اإلسناد: -ب

 صحيح مسلم.  فيمحتج بهم ثقات  الرواة كلهم 

 

 

(1( )1/278 ) 

(2( )11/211 ) 

 (  2547)  ( برقم 328/  2يكره من الخيل )كتاب الجهاد، باب ما ( في سننه 3)

   ( برقم 317/   3أبواب الجهاد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.، باب ما جاء ما يكره من الخيل )( في جامعه 4)

(1698 ) 

 ( بنحوه مختصرا2/  3569( برقم: )707/  1كتاب الخيل، باب الشكال في الخيل  )( 5)

 ( بمثله2790( برقم: )77/   4ارتباط الخيل في سبيل هللا  )أبواب الجهاد، باب ( في سننه 6)

وابن أبي   ،( بمثله مختصرا2637( برقم: )250/    4وما أسند أبو هريرة، وأبو زرعة )    مسنده  الطيالسي في(  7)

  أحمد في، و( بلفظه33236( برقم: )382/  17كتاب السير، ما يستحب من الخيل وما يكره منها ) مصنفه شيبة في

/   2مسند أبي هريرة رضي هللا عنه )و ( بلفظه، 7526)   ( برقم1560/  3مسند أبي هريرة رضي هللا عنه )  دهمسن

( بمثله مختصرا، 10071)    ( برقم2074/    2( بمثله، )10031( برقم )2064/    2)و( بلفظه،  9757)    ( برقم2014

/  7ب الميم، محمد بن أبان األصبهاني )با األوسط والطبراني في ، ( بمثله مختصرا10301)   ( برقم2111/  2)و 

 . بنحوه ( 7366)  ( برقم234
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 خالصة الكالم في الراوي: -ج

  والذي ذكره إبراهيم النخعي ليس في سلم بن عبدالرحمن   لم يثبت فيه جرحٌ هو ثقة، و 

ْن  ":1كما وضحه الدوالبي في الكنى واألسماء  بل في أبي عبدالرحيم شقيق الضبي  م 

ِحيِم   ْبِد الر  أ بُو ع  ِ، و  ل ةُ ْبُن ُعب ْيِد َّللا  ْنظ  ِحيِم ح  ْبِد الر  ِحيِم أ بُو ع  ْبِد الر  اِلدُ ْبُن  ُكْني تُهُ أ بُو ع  خ 

: ع ِن اْبنِ  ْيد  ادُ ْبُن ز  م  ق ال  ح  ، و  بِّيُّ ِحيِم ش ِقيٌق الض  ْبِد الر  أ بُو ع  انِيُّ ِثق ةٌ، و  ر    أ بِي ي ِزي د  اْلح 

اِهيُم: إِْبر  ل ن ا  ا ك ذ  "ع ْون  ق ال   ِحيِم، ف إِن ُهم  ْبِد الر  أ ب ا ع  ، و  ْبن  س ِعيد  ة   اْلُمِغير  اب اِن  إِي اُكْم، و 

بِّي   ش ِقيقاا الض  ، و  ة  ْبن  س ِعيد   " . ي ْعنِي: اْلُمِغير 

  وكان يقصّ   فكان من كبار الخوارج،  ؛ وشدد إبراهيم النخعي القول فيه ألجل بدعته 

 . ، وقد ذمه أيضا أبو عبد الرحمن السلمي وغيره من الكبارعلى الناس

؛ ألن سلما   3أستبعد قول علي هذا ما زلت  ":  2وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب 

يصغر عن أن يقول فيه إبراهيم هذا القول ويقرنه بالمغيرة بن سعيد إلى أن وجدت  

نخعي بأبي عبد الرحيم  أبا بشر الدوالبي جزم في » الكنى « بأن مراد إبراهيم ال

 ..." شقيق الضبي 

 الحكم على اإلسناد: -ج

 وهللا أعلم.  ،عن سلم والمحفوظ ما رواه سفيان  ،صحيح 

 الحكم على الحديث:  -د

 أخرجه مسلم في صحيحه وصححه البخاري والترمذي.  ،صحيح 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

ثقة؛ كما قال ابن معين والعجلي، أو صدوق؛ قال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو  

عل ما  أحمد:  اإلمام  وقال  صالح،  إبراهيم  حاتم:  أن  الميزان  وفي  خيرا،  إال  مت 

شقيق   هو  آخر  ِلراو   تكذيبه  لكن  المديني،  ابن  نقله  كما  بالكذب،  اتهمه  النخعي 

الضبي؛ يشترك معه في كنية أبي عبد الرحيم؛ كما بينه الدوالبي؛ ونقله ابن حجر  

لم؛  وأّيده، وقال أبو زرعة: واه ، وتردد الدارقطني في تعيينه؛ وسماه مسلما بدل س

وقال: إن كان هو فثقة، وحديثه في صحيح مسلم، وذكره ابن حبان في الثقات، وابن  

 شاهين، وقال ابن حجر صدوق.     

 

(1( )2/865 ) 

(2( )2/65 ) 

قال أبو حاتم في الجرح والتعديل: "سمعت أبي يقول: قال مسدد، زعم علي بن المديني أن أبا عبد الرحيم سلم  (  3)

 ( 4/263الجرح والتعديل )بن عبد الرحمن النخعي". 
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 يط بن أيوب األنصاريسل

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 سليط بن أيوب بن الحكم األنصاري المدني، من السادسة. 

 : 2من شيوخه -ب

 ع ْبد الرحمن ْبن أ بي س ِعيد الُخْدِرّي  

 ُعب يد َّللا  ْبن عبد الرحمن ْبن رافع األ ْنصاِرّي  

ِد ْبن أ بي ب ْكر  الصديق  م   القاسم ْبن ُمح 

 أمه أم المنذر 

 : 3من تالميذه-ج

 خالد ْبن أ بي نوف السجستاني  

 محمد ْبن إسحاق ْبن يسار  

 عنه في كتبه:  اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 .4:"في ثقات ابن حبان وله حديثان" "التذهيب"قال في 

 .5" :"وثق"الكاشف"قال في  و 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 6. "الثقات"ذكره ابن حبان في 

 أقوال المجرحين:  -ب

 لم أقف على من تكلم فيه بالجرح. 

 

(،  11/335تهذيب الكمال )  (،6/430(، الثقات البن حبان )4/287(، الجرح والتعديل )4/191التاريخ الكبير )(  1)

 (6/31(، إكمال تهذيب الكمال )4/163(، تهذيب التهذيب )1/455الكاشف )

 ( المصادر السابقة ذكرها 2)

 ( المصادر السابقة ذكرها 3)

(4( )4/120 ) 

 ( 1/455( الكاشف )5)

(6( )6/430 ) 
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 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 . اواحدا  احديثا روى له أ بُو د اُود  والن س ائي 

 دراسة المرويات:-خامسا

أ بِي ُشع ْيب    وقال:   1"سننه"أخرج أبو داود في   ْبُن  دُ  أ ْحم  د ث ن ا  ْبُن    ، ح  اْلع ِزيِز  ْبدُ  ع  و 

اِني انِ  ر  ة    :ق اال    ، ي ْحي ى اْلح  ل م  دُ ْبُن س  م  د ث ن ا ُمح  اق    ، ح  ِد ْبِن إِْسح  م  ع ْن س ِليِط ْبِن    ، ع ْن ُمح 

اِرّيِ ثُم  اْلع د ِوّيِ   ، أ يُّوب   افِع  اأْل ْنص  ِن ْبِن ر  ْحم  ْبِد الر  ع ْن أ بِي س ِعيد     ،ع ْن ُعب ْيِد هللاِ ْبِن ع 

ل    :ق ال    ،اْلُخْدِرّيِ  ُسول  هللاِ ص  ُهو  يُق اُل ل هُ س ِمْعُت ر  ل م  و  س  ل ْيِه و  ت ق ى ل ك   إِن هُ يُسْ   :ى هللاُ ع 

اع ة  ئ ِمْن بِ  ع ِذُر الن اِس   ،ِر بُض  اِئُض و  ح  اْلم  ِب و  ا لُُحوُم اْلِكال  ِهي  ِبيٌر يُْلق ى فِيه  ف ق ال     ،و 

ل م   س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ُسوُل هللاِ ص  ُسهُ َشْيءٌ إِّنَّ اْلَماَء َطُهوٌر الَ )) :ر     . (( يُنَج ِّ

 تخريج الحديث: -أ

أحمد  الصمد   2أخرجه  والنسائي   قال: حدثنا عبد  الوارث،  أخبرنا    3بن عبد  قال: 

 العباس بن عبد العظيم، قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو. 

قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم، عن مطرف بن    -عبد الصمد، عبد الملك    - كالهما

  خالد ابن أبي نوف، عن سليط، عن ابن أبي سعيد الخدري، فذكرهطريف، عن  

 . ا ومطوالا نحوه ومثله مختصرا 

 ورواه عبيد هللا بن عبد الرحمن بن رافع، عن أبي سعيد. 

داود   سليمان    4وأبو  بن  ومحمد  بن علي،  والحسن  العالء،  بن  حدثنا محمد  قال: 

 قال: أخبرنا هارون بن عبد هللا.   5األنباري، والنسائي 

العالء، والحسن، واألنباري، وهناد، هارون بن عبد هللا    -تهم  خمس  قالوا:   - ابن 

 حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب. 

  ( إبراهيم بن سعد، والد يعقوب)  قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي   6د وأخرجه أحم

 عن محمد بن إسحاق، عن سليط بن أيوب بن الحكم األنصاري. 

 

 ( 67-)ح باب ما جاء في بئر بضاعة -كتاب الطهارة  -سنن أبي داود  (1)

 ( 11995( )5/2488)( في مسنده مسند أبي سعيد الخدري 2)

 (2/326برقم ) (1/87)( في سننه كتاب المياء، باب ذكر بئر بضاعة 3)

 (66( ) 1/24)( في سننه  كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة 4)

 ( 2/325( )1/87)المياء، باب ذكر بئر بضاعة  ( في سننه  كتاب5)

 (27777( ) 12/6576)( في مسنده مسند النساء، حديث سلمى بنت قيس 6)
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أبي سلمة    -ثالثتهم  بن  بن عبد    - محمد بن كعب، وسليط وعبد هللا  عن عبيد هللا 

 .1، وآخرون ا ومطوالا نحوه مختصرا  الرحمن بن رافع األنصاري، فذكره

 دراسة اإلسناد: -ب

أحمد بن عبدهللا بن مسلم أبو شعيب الحراني من العاشرة، قال الذهبي:"وثقه أبو  -1

 . هـ(231)ت  3، وقال ابن حجر:"ثقة" 2حاتم" 

بن  -2 العاشرة،    يحيى عبدالعزيز  من  األصبغ،  أبو  يوسف  قال    صدوق،بن 

 هـ(. 235)ت ":"صدوق، ربما وهم5، وقال ابن حجر 4الذهبي:"ثقة" 

 6" ال يتابع عليهقال البخاري:"

 .7قال أبو حاتم:"صدوق" 

 8ذكره ابن حبان في الثقات.

محمد بن سلمة بن عبدهللا الباهلي الحراني، من التاسعة، قال الذهبي:"قال ابن -3

 . هـ(191)ت  10، وقال ابن حجر:"ثقة" 9سعد: ثقة عالم له فضل ورواية وفتوى" 

 

ما روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى هللا عليه وسلم، ما روى عنه أبو نضرة    مسنده  أخرجه الطيالسي في(  1)

سعيد الخدري عن النبي صلى هللا عليه وسلم، األفراد   ما روى أبوفي   و( بمعناه مطوال،  2269)   ( برقم613/  3)

كتاب الطهارة، من ق ال  الماء    مصنفه   وابن أبي شيبة في  ،( بنحوه مختصرا2313( برقم ) 652/    3عن أبي سعيد )

/   20كتاب الرد على أبي حنيفة، الماء إذا بلغ قلتين )  و( بنحوه،  1513)    ( برقم133/    2طهور ال ينجسه شيء )

كتاب الطهارة، باب الماء ال ينجسه شيء وما جاء في ذلك  مصنفه وعبد الرزاق في ،  ،( بنحوه37245( برقم )68

  ( بنحوه 1304)   ( برقم476/    2من مسند أبي سعيد الخدري )  مسنده  وأبو يعلى في ،( بنحوه255)   ( برقم78/    1)

والطحاوي   ،بنحوه  (52)    ( برقم26/    1في طهارة الماء والقدر الذي ينجس وال ينجس )  المنتقى  ن الجارود فيابو  ،

(  12/    1)و( بنحوه،  2( برقم: )11/    1)و( بنحوه،  1)    ( برقم11/    1شرح معاني اآلثار كتاب في الطهارة )  في

  1كتاب الطهارة، باب الماء المتغير )  سننه  ي فيوالدارقطن  ،( بمعناه مطوال5( برقم: )12/    1)و( بنحوه،  3برقم )

،  بنحوه.  ( ) كتاب الطهارة  57)    ( برقم36/    1)و  ( بنحوه مطوال،  55)    ( برقم35/    1)و  بنحوه،    (  54)    ( برقم33  /

 . (60)  ( برقم38/  1)و( بنحوه، 59) ( برقم37/  1)، و (58)  ( برقم37/  1)و 

 

 ( 10/661)( سير أعالم النبالء 2)

 ( 1/92( التقريب )3)

 ( 3/311( الكاشف )4)

 ( 1/616( التقريب )5)

 ( 6/19( التاريخ الكبير )6)

 ( 5/399( الجرح والتعديل )7)

(8( )8/397 ) 

 ( 4/119( الكاشف )9)

 ( 1/849( التقريب )10)
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يسار بن خيار المدني القرشي، من صغار الخامسة، قال محمد بن إسحاق بن  -4

الذهبي:"كان صدوقا من بحور العلم، وله غرائب في سعة ما روى تستنكر، واختلف  

جماعة"  صححه  وقد  حسن،  وحديثه  به،  االحتجاج  حجر:"صدوق  1في  ابن  وقال   ،

 . هـ(150)ت  2مدلس، ورمي بالتشيع والقدر"

 . سبقت ترجمته سليط بن أيوب -5

، ذكره مجهولعبيدهللا بن عبدالرحمن بن رافع األنصاري العدوي، من الرابعة،  -6

صحح أحمد حديثه في  ، قال الذهبي:"4، قال ابن منده:"مجهول" 3" الثقات"ابن حبان في  

 .هـ(111)ت 6، وقال ابن حجر:"مستور" 5" بئر بضاعة

 . 7أبو سعيد الخدري صحابي مكثر -7

 الراوي: خالصة الكالم في -ج

 كما سبق. وقد اختلف عليه فى إسناده لم يوثقه إال ابن حبان،   ، مجهولسليط 

 : الحكم على اإلسناد-ج

 ولم يوثقه أحد غير ابن حبان.  ، مجهول الحالفهو عبيد هللا ضعيف لجهالة 

 الحكم على الحديث: -د

مدار الحديث على عبيد  . و8وحسنه الترمذي .  صححه أحمد، وابن معين، والحاكم

 .9طرقه وشواهدهبلكن الحديث صحيح كثير، االختالف في اسمه  و هللا  

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

 لم يوثقه معتبر، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر مقبول. 

 

 

 ( 4/82( الكاشف )1)

 ( 1/825( التقريب )2)

 ( 5/71( الثقات )3)

 ( 3/17( تهذيب التهذيب )4)

 ( 3/354الكاشف )( 5)

 ( 1/641( التقريب )6)

 (4/293(، اإلصابة )3/168سير أعالم النبالء ) (7)

 ( 1/25(، عون المعبود )19/83( تهذيب الكمال )8)

 (1/117( صحيح أبي داود األم  لأللباني )9)
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 سليط بن عبدللا الطهوي 

 التعريف بالراوي  -أوال

 :1اسمه ونسبه ووفاته  -أ

 سليط بن عبدهللا الطهوي التميمي، من السادسة. 

 :2من شيوخه  -ب

 ذهيل بن عوف 

 عمر بن الخطاب

 أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف 

 3قيل عن عبدهللا بن عمر 

 : 4من تالميذه-ج

 جسر ْبن فرقد القصاب

 حجاج ْبن أرطاة 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 5:"في ثقات ابن حبان". "التذهيب"في قال 

 .6:"وثق" "الكاشف"في  قال و 

الذي يروي عنه  وقيل:  تفرد عنه خالد بن أبي عثمان.  عن ابن عمر.الميزان:"وقال  

ابن ماج   وهو هو.   خالد آخر. بن    ه وقد روى  ابن أرطاة عنه عن ذهيل  ا لحجاج  حديثا

 7  " قال البخاري: إسناده مجهول. عوف. 

 

(،  11/337الكمال )(، تهذيب 6/430(، الثقات البن حبان )4/286(، الجرح والتعديل )4/191( التاريخ الكبير)1)

(، إكمال تهذيب  1/149(، خالصة التذهيب )163/ 4(، تهذيب التهذيب )2/194(، ميزان االعتدال )1/455الكاشف )

 (6/31الكمال )

 ( المصادر السابقة 2)

ر بن الخطاب، ال البخاري وال ابن أ بي أولم  ( 11/337( تهذيب الكمال )3)   جد أحداا ذكر روايته عن ع بد هللا بن ُعم 

 .حاتم وال ابن حبان

 ( المصادر السابقة 4)

(5( )4/120 ) 

(6) (1/455 ) 

(7( )2/194 ) 
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 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 1." الثقات"ذكره ابن حبان في 

 أقوال المجرحين:  -ب

 2" . إسناده مجهولقال البخاري في تاريخه:"

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 3. اا واحدا ابن ماجه حديثا روى له 

 دراسة المرويات:-خامسا

ْنُصور  فقال:  4"سننه"في    ابن ماجهأخرج   اِعيُل ْبُن ِبْشِر ْبِن م  د ث ن ا إِْسم  ُر    ،ح  د ث ن ا ُعم  ح 

ِلّي   اج    ،ْبُن ع  ج  ِوّيِ   ،ع ْن ح  الطُّه  ْبِد هللاِ  ْبِن ع  اخ     ،ع ْن س ِليِط  ْبِن ش م  ْبِن ع ْوِف  ذُه ْيِل  ع ْن 

ِوّيِ  ة    ،الطُّه  ْير  د ث ن ا أ بُو ُهر  ل م  فِي س ف ر    :ق ال    ،ح  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ُسوِل هللِا ص  ع  ر  ا ن ْحُن م    ، ب ْين م 

ةا ِبِعض   ْصُرور  أ ْين ا إِِبالا م  رِ إِْذ ر  ا  ،اِه الش ج  ل م    ،ف ثُْبن ا إِل ْيه  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ُسوُل هللاِ ص    ، ف ن اد ان ا ر 

ْعن ا إِل ْيهِ ف   ج  ينَ )):ف ق ال    ،ر  َن اْلُمْسلِّمِّ َْهلِّ بَْيت  مِّ بَِّل ألِّ هِّ اإْلِّ   ، ُهَو قُوتُُهْم َويُْمنُُهْم بَْعَد للاِّ  ،إِّنَّ َهذِّ

ُكْم لَْو َرَجْعتُ  ؟ أَتَُرْوَن ذَلَِّك َعْداًل؟أَيَُسرُّ َب بِّهِّ ُكْم فََوَجْدتُْم َما فِّيَها قَْد ذُهِّ دِّ   : ق الُوا  ((ْم إِّلَى َمَزاوِّ

اِب؟ ف ق ال    :. قُْلن ا  ((فَإِّنَّ َهذَا َكذَلِّكَ ))  :ق ال    ، ال   الش ر  أ ْيت  إِِن اْحت ْجن ا إِل ى الط ع اِم و  ُكْل  ))  :أ ف ر 

لْ  لْ  ، َواَل تَْحمِّ  .   ((َواْشَرْب َواَل تَْحمِّ

 تخريج الحديث:  -أ

 . جهيتفرد ابن ماجه بتخر

 

 

 

 

(1( )6/430 ) 

 ( 4/191( تاريخ الكبير )2)

 ( 11/337( تهذيب الكمال )3)

 ( 2387برقم ) باب النهي أن يصيب منها شيئا إِال  بإذن صاحبها -أبواب التجارات ( 4)
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 دراسة اإلسناد:  -ب

ْنُصور  -1 اِعيُل ْبُن ِبْشِر ْبِن م  قال عنه    صدوق السليمي البصري، من العاشرة   إِْسم 

 . هـ(255)ت 2، وقال عنه ابن حجر:"صدوق، تكلم فيه للقدر"1الذهبي:"ثقة" 

 . 3قال أبو داود:"صدوق" 

 .4وذكره ابن حبان في الثقات

ُر ْبن-2 ِلّي    ُعم  بن عطاء بن مقدم البصري، من الثامنة قال عنه الذهبي:"رجل    ع 

 هـ(.189)ت 6، وقال عنه ابن حجر:"ثقة، كان يدلس شديدا" 5صالح موثق يدلس" 

اج-3 ج  قال الذهبي:"أحد    ضعيفبن أرطاة بن ثور النخعي الكوفي، من السابعة    ح 

 هـ(. 145)ت  8الخطأ والتدليس" ، وقال ابن حجر:"صدوق كثير  7األعالم، على لين فيه" 

وأحمد    ،ويحيى بن معين   ،وابن مهدي   ،ويحيى بن سعيد القطان  ،تركه ابن المبارك 

 9وغيرهم.   ،بن حنبل 

 10..." وكان ضعيفا في الحديث ، كان شريفا مريا": وقال محمد بن سعد

 11" هو مضطرب الحديث":أحمد فيما حكاه ابنه اإلمامقال 

 12" النقربه  ،متروك " :"تاريخه األوسط "وقال البخاري في

 13" حجاج بن أرطأة كوفي ليس بالقوي" :وقال النسائي

 14" ال يحتج به" :وقال الدارقطني

ِوّيِ  س ِليط-4 ْبِد هللاِ الطُّه   . سبقت ترجمته ْبِن ع 

 

 ( 2/113( الكاشف )1)

 ( 1/137( التقريب )2)

 ( 1/144( تهذيب التهذيب )3)

(4( )8/103 ) 

 ( 3/496( الكاشف )5)

 ( 1/725( التقريب )6)

 ( 2/240( الكاشف )7)

 ( 1/222( التقريب )8)

 ( 3/386( إكمال تهذيب الكمال )9)

 ( 3/386( إكمال تهذيب الكمال )10)

 ( 3/386( إكمال تهذيب الكمال )11)

 ( المصدر السابق12)

 ( 2/518( الكامل )13)

 ( 3/386إكمال تهذيب الكمال )( 14)
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ِوّيِ   ذُه ْيل -5 اخ  الطُّه  ،  1التميمي، من الثالثة أشار الذهبي إلى جهالته  ْبِن ع ْوِف ْبِن ش م 

 .2وقال عنه ابن حجر:"مجهول" 

ة  -6 ْير   . 3جليل مكثر  صحابي  أ بُو ُهر 

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 . ، وأشار إلى جهالته البخاري، لم يرو عنه إال اثنانمجهول

 الحكم على اإلسناد: -ج

في    البيهقي  الكبرى"قال  ةُ :"4" السنن  اْلُحج  بِِمْثِلِه  ت قُوُم  ال   ْجُهوٌل  م  إِْسن ادٌ    ، ه ذ ا 

ْيُر ُمْحت ّج  ِبِه .  اُج ْبُن أ ْرط اة  غ  ج  اْلح   " و 

 الحكم على الحديث:  -د

   . ضعيف

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

حجر  لم يوثقه معتبر، ذكره ابن حبان في الثقات، قال البخاري إسناده مجهول، وقال ابن  

 مقبول. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 له حديث واحد"  "ما روى عنه سوى سليط بن عبد هللا الطهوى.( لما قال:2/34( قال في الميزان )1)

 ( 1/313( التقريب )2)

 (13/29(، اإلصابة )2/560تاريخ اإلسالم ) (3)

(4( )9/360 ) 
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 يه المكيابَ سليمان بن بَ 

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 سليمان بن بابيه المكي النوفلي موالهم، من الرابعة.

 : 2من شيوخه -ب

 هند بنت أبي أمية )أم سلمة زوج النبي( 

 : 3من تالميذه-ج

 عبدالملك بن جريج 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 . 4:"ذكره ابن حبان في الثقات" "التذهيب"في قال 

 .5:"وثق" "الكاشف"في  قال و 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 6. "الثقات"ذكره ابن حبان في 

 أقوال المجرحين:  - ب

 لم أقف على من تكلم فيه بالجرح. 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 . 7اا واحد  االنسائي حديثا روى له 

 

 

(، 11/369(، تهذيب الكمال )4/311حبان )(، الثقات البن  4/102(، الجرح والتعديل )4/4( التاريخ الكبير )1)

 (1/150(، خالصة التذهيب )4/174(، تهذيب التهذيب )1/457الكاشف )

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )4/129 ) 

(5( )1/457 ) 

(6( )4/311 ) 

 ( 11/370( تهذيب الكمال )7)
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 دراسة المرويات:-خامسا

ن ا يُوُسُف ْبُن س ِعيِد ْبِن ُمْسلِ فقال  2وفي الكبرى 1في سننه   النسائيأخرج    :م  ق ال  أ ْخب ر 

اجٌ  ج  د ث ن ا ح  ْيج  ق ال  ح  ب اب ْيِه    :، ع ِن اْبِن ُجر  اُن ْبُن  نِي ُسل ْيم  ن ْوف ل     -أ ْخب ر  ْول ى آِل  أ ن  أُم     - م 

ق ال تْ  ل م   س  و  ل ْيِه  ع  ل ى هللاُ  الن ِبّيِ ص  ْوج   ة  ز  ل م  ل م     :س  س  ل ْيِه و  ع  ل ى هللاُ  ُسول  هللاِ ص  س ِمْعُت ر 

ُجلْ )):ي قُولُ  فِّيهِّ  بَْيتًا  اْلَماَلئَِّكةُ  تَْدُخُل  َجَرسٌ اَل  َواَل  فِّيَها    ،ُجٌل  ُرْفقَةً  اْلَماَلئَِّكةُ  تَْصَحُب  َواَل 

 .  ((َجَرسٌ 

 تخريج الحديث:  -أ

من طريق وكيع، عن موسى بن عبيدة، عن    3" مصنفه " أخرجه ابن أبي شيبة في  

 ثابت مولى أم سلمة، عن أم سلمة نحوه مختصر. 

من طريق يعقوب، عن أبيه، عن يزيد بن عبدهللا بن أسامة   4" مسنده" وأحمد في  

بن الهاد، عن سالم بن عبدهللا بن عمر، عن ابن جريج، عن أبي الجراح، عن أم سلمة  

 ا.نحوه مختصرا 

، عن عمرو بن الحارث  من طريق وهب بن بيان، عن ابن وهب  "الكبرى"والنسائي في  

شهاب،   ابن  سفينة أن  عن  عبدهللا،  بن  سالم  نحوه    عن  سلمة  أم  عن  سلمة،  أم  مولى 

 ا. مختصرا 

يعلى في   اِزيُّ   بيأ    من طريق  5" مسنده"وأبو  الر  ْيِن  ْيز    عن  ،اْلُحس  ُعز  ْبن  د  م  ، عن  ُمح 

ةُ  م  اب    ، ع ْن ُعق ْيل    ، س ال  ْبِد هللاِ   ، ع ِن اْبِن ِشه  ة    ، عن ع ْن س اِلِم ْبِن ع  ل م  ْول ى أُّمِ س  عن    ، س ِفين ة  م 

 ا. أم سلمة نحوه مختصرا 

 دراسة اإلسناد: -ب

ُمْسِلم   -1 ْبِن  س ِعيِد  ْبُن  الذهبي:"قال  يُوُسُف  قال  عشرة،  الحادية  من  المصيصي 

 .هـ(265)ت  7، وقال ابن حجر:"ثقة حافظ" 6النسائي: ثقة حافظ" 

اج-2 ج  بن محمد األعور المصيصي، من التاسعة قال الذهبي:"قال أحمد: ما كان    ح 

أضبطه وأشد تعاهده للحروف ورفع من أمره جدا، وقال أبو داود: بلغني أن ابن معين  

 

 (5237)  باب الجالجل -كتاب الزينة  (1)

ْيج  ( إال أن زاد بعده:" 8762)  تغليظ في األجراسال  -كتاب السير  (  2) اُن ْبُن ب اب ْيِه أ ْقد ُم ش ْيخ  س ِمع  ِمْنهُ اْبُن ُجر  ُسل ْيم 

ك ة    ".ِمْن أ ْهِل م 

 (33260برقم ) ما قالوا في األجراس للدواب -كتاب السير ( 3)

 (27413( مسند أم سلمة برقم )4)

 (6945( مسند أم سلمة برقم )5)

 ( 4/545الكاشف )( 6)

 ( 1/1094( التقريب )7)
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، وقال ابن حجر:"ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر  1كتب عنه نحوا من خمسين ألف حديث" 

 .هـ(205) 2عمره لما قدم بغداد قبل موته" 

قال -3 السادسة،  من  موالهم،  األموي  جريج  بن  عبدالعزيز  بن  عبدالملك 

 4، وقال ابن حجر:"ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل"3الذهبي:"الفقيه، أحد االعالم" 

 .هـ(149)ت

ْول ى آِل ن ْوف ل  -4 اُن ْبُن ب اب ْيِه م   . سبقت ترجمتهُسل ْيم 

ة   أُم-5 ل م   .5صحابية  س 

 الكالم في الراوي: خالصة -ج

 ولم يوثقه إال ابن حبان.   لم يرو عنه إال ابن جرير ، مجهول

 الحكم على اإلسناد: -ج

، ولم يؤثر  إال ابن جريج فلم يذكروا في الرواة عنه  إسناده ضعيف، لجهالة سليمان   

 .توثيقه عن غير ابن حبان 

 الحكم على الحديث:  -د

سليمان سفينة   تابع  وقد  لغيره،  سلمة وغيره، و صحيح  أم  له شواهد كثيرة  مولى 

 .6حديث أبو هريرة الدوسي، أخرجه مسلمصحيحة منها 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

 لم يوثقه معتبر، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر مقبول. 

 

 

 

 

 

 

 ( 2/245( الكاشف )1)

 ( 1/224( التقريب )2)

 ( 3/323( الكاشف )3)

 ( 1/624( التقريب )4)

 (14/260(، اإلصابة )2/741تاريخ اإلسالم ) (5)

 (2113( برقم: )163/  6(، )2113)  ( برقم162/  6) صحيحه في (6)
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 سليمان بن الجهم 

 التعريف بالراوي  -أوال

 :1اسمه ونسبه ووفاته  -أ

سليمان بن الجهم بن أبي الجهم األنصاري الجوزجاني مولى البراء بن عازب، من  

 . الطبقة الوسطى من التابعين الثالثة

 : 2من شيوخه -ب

 أبو زيد 

 البراء بن عازب 

 خالد بن وهبان 

 سعيد بن جبير بن هشام

 عقبة بن عمرو بن ثعلبة 

 علي بن أبي طالب

 أسعدرضراض بن 

 أبو القاسم

 أبو األخضر التميمي 

 : 3من تالميذه-ج

 سفيان الثوري 

 مروان بن جناح

 مطرف بن طريف 

 

 

الكنى واألسماء  ،  (2/642(، المعرفة والتاريخ )4/5(، التاريخ الكبير )3/528تاريخ ابن معين رواية الدوري )  (1)

(، تهذيب  4/310(، الثقات البن حبان )4/104(، الجرح والتعديل )1/200(، الثقات للعجلي )1/183لإلمام مسلم )

( )11/381الكمال  الكاشف   ،)1/458( الكنى  سرد  في  المقتنى   ،)1/154( التهذيب  تهذيب  ة (، خالص177/ 4(، 

 (.6/48(، إكمال تهذيب الكمال )1/150التذهيب )

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)
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 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 . 1:"ذكره ابن حبان في الثقات" "التذهيب"في قال 

 .2" :"وثق"الكاشف"في  قال و 

 3. "المقتنى"ذكره في و 

 والتعديل: أقوال أئمة الجرح  -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 . 4طريف كما ذكره ابن أبي حاتم  ا مطرف بنأثنى عليه خيرا 

 5". سليمان بن الجهم شيخ كوفي ليس به بأس ثقة قال عنه محمد بن نمير:"و 

 6قال العجلي:"كوفي، تابعي، ثقة". 

 .7" الثقات"ذكره ابن حبان في 

 8خرج الحاكم حديثه في "مستدركه" وصحح إسناد.

 . 9ذكرابن خلفون قول ابن نمير السابق في ثقاته  

 أقوال المجرحين:  -ب

 لم أقف على من تكلم فيه بالجرح. 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 10. أ بُو د اُود ، والن س ائي و  ،  ابن ماجهروى له 

 

 

 

(1( )4/132 ) 

(2( )1/458 ) 

(3( )1/154 ) 

 ( 4/104( الجرح والتعديل )4)

 ( 47/  6إكمال تهذيب الكمال )( 5)

(6( )1/200 ) 

(7( )4/310 ) 

 ( 8148( انظر  برقم )8)

 ( المصدر السابق9)

 ( 11/382تهذيب الكمال )( 10)
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 دراسة المرويات:-خامسا

 الحديث األول: 

ْيب ة    فقال  1"سننه "في    داود  و أب أخرج   اُن ْبُن أ ِبي ش  د ث ن ا ُعْثم  ِريرٌ   ،ح  ف    ،ن ا ج  ،  ع ْن ُمط ّرِ

ْهمِ  اِرّيِ ق ال    ، ع ْن أ ِبي اْلج  ْسعُود  اأْل ْنص  ل م  س اِعياا  :ع ْن أ ِبي م  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع    ،ب ع ث نِي الن ِبيُّ ص 

ْن إِّبِّلِّ    ،اْنَطلِّْق أَبَا َمْسعُود  ))  : ثُم  ق ال   يٌر مِّ َك بَعِّ يُء َوَعلَى َظْهرِّ اَل أَْلفَيَنََّك يَْوَم اْلقِّيَاَمةِّ تَجِّ

َدقَةِّ لَهُ ُرَغاٌء قَْد َغلَْلتَهُ  ُهكَ )) :ُق . ق ال  إِذاا ال  أ ْنط لِ :ق ال   ((الصَّ  . ((إِّذًا اَل أُْكرِّ

 تخريج الحديث:  -أ

ا أبي    من طريقين: من طريق عثمان بن أبي شيبة  2لطبراني أخرجه  مثل طريق 

ْحُمود ْبن  ، ومن طريق 3بمثلهداود اِسِطيُّ   م  د  اْلو  م  ب ِقي ة    ،ُمح  ْبُن  ْهُب  اِلدٌ   ،ث ن ا و  ع ْن    ،أ ن ا خ 

ف   ْهمِ  ،ُمط ّرِ ْسعُود    ،ع ْن أ بِي اْلج   بنحوه.   ع ْن أ بِي م 

 دراسة اإلسناد: -ب

اُن ْبنُ -1 ْيب ة     محمد بن   ُعثْم  ُهو   أبو الحسن العبسي، من العاشرة، قال الذهبي:"   أ ِبي ش 

رُ   اإلمام افُِظ اْلك ِبيُر اْلُمف ّسِ ، قال ابن حجر:"ثقة حافظ  4...قال ابن معين:"ثقة مأمون" اْلح 

 . هـ(239)ت 5شهير" 

ِرير-2 كان الناس يرحلون  "بن عبدالحميد بن قرط الوراق الضبي قال الذهبي:  ج 

، وقال ابن حجر:"ثقة صحيح  6...قال أبو حاتم: جرير ثقة يحتج به..." إليه لعلمه وإتقانه

 .هـ(187)ت  7الكتاب"

ف -3 قال    ُمط ّرِ السادسة  صغار  من  الكوفي،  الحارثي  بكر  أبو  طريف  بن 

 . هـ(133)ت  9، وقال ابن حجر:"ثقة فاضل" 8الذهبي:"ثقة إمام عابد" 

 

 ( 2947و 2942برقم ) باب في غلول الصدقة -كتاب الخراج والفيء واإلمارة ( 1)

أبو    -ما أسند أبو مسعود    -عقبة بن عمرو أبو مسعود األنصاري    -من اسمه عقيل    -باب العين  ( المعجم الكبير  2)

 (688برقم ) الجهم عن أبي مسعود

(3( )689 ) 

 ( 11/151ء )( سير أعالم النبال4)

 ( 1/668( التقريب )5)

 (9/9(، سير أعالم النبالء )4/820( تاريخ اإلسالم )6)

 ( 1/196( التقريب )7)

 ( 4/297( الكاشف )8)

 ( 1/948( التقريب )9)
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ْهمِ  و أ ب -4  . سبقت ترجمته اْلج 

اِرّيِ   و ب أ  -5 ْسعُود  اأْل ْنص   .1صحابي جليل م 

 الراوي:  فيخالصة الكالم -ج

 . تعالى سليمان أبي الجهم ثقة بإذن هللا

 الحكم على اإلسناد:  -د

 صحيح، رجاله كلهم ثقات.

 الحكم على الحديث:  -ر

  ، 2صحيحه" "البخاري في  عند  وغيره  هريرة  ي وله شواهد من حديث أب صحيح،  

 .3صحيحه" "ومسلم في 

 الحديث الثاني: 

د ث ن ا ُمس د دٌ فقال:  4"سننه "في   داود  أخرج أبو اِلدُ ْبُن ع ْبِد هللاِ  ،ح  فٌ  ،ن ا خ  ع ْن    ،ن ا ُمط ّرِ

ْهمِ  اِء ْبِن ع اِزب  ق ال    ، أ بِي اْلج  ل تْ   :ع ِن اْلب ر  ا أ ن ا أ ُطوُف ع ل ى إِِبل  ِلي ض  ْكٌب    ، ب ْين م  إِْذ أ ْقب ل  ر 

اءٌ  ِلو  ع ُهْم  اِرُس م  ف و  ْنِزل    ،أ ْو  ِلم  ِبي  اُب يُِطيفُون   اأْل ْعر  ع ل   ل ْيِه  ف ج  ع  ل ى هللاُ  الن بِّيِ ص  تِي ِمن  

ل م  إِذ ا أ ت ْوا قُب ةا  س  بُوا ُعنُق هُ   ،و  ر  ُجالا ف ض  ا ر  ُجوا ِمْنه  أ ْلُت ع ْنهُ ف ذ ك ُروا أ ن    ،ف اْست ْخر  س   ف س  هُ أ ْعر 

أ ةِ أ ِبيهِ   . ِباْمر 

 تخريج الحديث: -أ

اِعيل ْبن ُموس ىمن طريق    5في "سننه"   ابن ماجهأخرجه   وحفص    ُهش ْيم ، عن  إِْسم 

اِء ْبِن ع اِزب   ، ، ع ْن ع ِدّيِ ْبِن ث اِبت  بن غياث كالهما عن أشعث  به نحوه.   ع ِن اْلب ر 

 6وغيرهم. 

 

 (7/210(، اإلصابة )2/493سير أعالم النبالء ) (1)

 ( 3073)  ( برقم74/  4)كتاب الجهاد والسير، باب الغلول (2) 

  ( برقم 10/    6(، ) 1831)    ( برقم10/    6(، )1831)    ( برقم10/    6)كتاب اإلمارة باب غلظ تحريم الغلول  (3) 

 (1831)  ( برقم10/  6(، )1831)

 (4456و 4442برقم ) باب في الرجل يزني بحريمه -كتاب الحدود ( 4)

 ( 2607) باب من تزوج امرأة أبيه من بعده -أبواب الحدود  (5)

، وابن حبان في  بمعناه مرفوعا( من طريق عبيدهللا بن عمرو 738ود في المنتقى كتاب النكاح برقم )( ابن الجار6)

النكاح برقم ) برقم 4112صحيحه كتاب  النكاح  السدي بمعناه مرفوعا، والحاكم في مستدركه كتاب  ( من طريق 

ِحيٌح ع ل ى ش  ( من طريق السدي بمعناه مرفوعا  2792) ِديٌث ص  اِهدُ:  وقال:"ه ذ ا ح  ل هُ ش و  اهُ . و  ج  ّرِ ل ْم يُخ  ، و  ْرِط ُمْسِلم 
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ْبن كالهما من طريق    "سننيهما"في    2النسائي و   1أبو داود و  و، ع ْن    ُعب ْيد هللاِ  ع ْمر 

ْيد   ِدّيِ ْبِن ث اِبت    ، بن أبي أنيسة  ز  اءِ   ،ع ْن ع  مثله   ع ْن أ ِبيِه بمعناه مرفوعا  ، ع ْن ي ِزيد  ْبِن اْلب ر 

 ا. مختصرا و 

اأْل ش جُّ   يأ ب من طريق    3في "سننه"   الترمذيو  ْبن، عن  س ِعيد   ْفص  ع ْن    ،ِغي اث    ح 

اِء   اْلب ر  ع ِن   ، ث اِبت  ْبِن  ع ِدّيِ  ع ْن   ، قال:" أ ْشع ث  ثم  نحوه.  س ٌن  به  ح  ِديٌث  ح  اِء  اْلب ر  ِديُث  ح 

 .  " غ ِريبٌ 

ِكيم  من طريق    4" سننه "في    النسائيو  ح  ْبِن  ان   ُعْثم  ْبن  د  ، عن  نُع ْيم    ي أ ب ، عن  أ ْحم 

س ن ْبن ّيِ  اْلح  اِلح ، ع ِن السُّدِّ اِء بمعناه مرفوعا  ،ع ْن ع ِدّيِ ْبِن ث اِبت   ،ص   ا.ع ِن اْلب ر 

 دراسة اإلسناد: -ب

، وقال  5بن مسرهد بن مسربل األسدي من العاشرة، قال الذهبي:"الحافظ"  ُمس د د-1

 .هـ(228)ت 6ابن حجر:"ثقة حافظ" 

اِلدُ ْبُن ع ْبِد هللاِ  -2 بن عبدالرحمن الواسطي، من الثامنة قال الذهبي:"أحد العلماء خ 

 . هـ(179)ت 8، وقال ابن حجر:"ثقة ثبت" 7ثقة عابد" 

ف -3  .  سبقت ترجمتهبن طريف ثقة  ُمط ّرِ

ْهم و أ ب -4  . سبقت ترجمتهثقة   اْلج 

اء ْبن-5  صحابي جليل.  ع اِزب   اْلب ر 

 

 

 

 

ِديِث ع ِدّيِ ْبِن ث ابِت  ."  اِء، ِمْن غ ْيِر ح  ع ِن اْلب ر  ، و   ع ْن ع ِدّيِ ْبِن ث ابِت 

 (4457( المصدر السابق )1)

 ( 3332)برقم باب نكاح ما نكح اآلباء  -كتاب النكاح  ( 2)

 ( 1362برقم ) باب فيمن تزوج امرأة أبيه -ى هللا عليه وسلم أبواب األحكام عن رسول هللا صل (3)

 ( 3331برقم ) باب نكاح ما نكح اآلباء -كتاب النكاح  ( 4)

 ( 4/271( الكاشف )5)

 ( 1/935( التقريب )6)

 ( 2/347( الكاشف )7)

 ( 1/287( التقريب )8)
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 اإلسناد: الحكم على -ج

 صحيح، لثقة رجاله. 

 الحكم على الحديث: -د

 صحيح. 

 الحديث الثالث: 

دُ ْبُن يُونُس  فقال:    1في سننه   داود  أخرج أبو د ث ن ا أ ْحم  أ بُو ب ْكِر ْبُن ع ي اش     ،ح  ن ا ُزه ْيٌر و 

ِمْند لٌ  ف    ،و  ْهم  ع ْن ُمط ّرِ اِلِد ْبِن ُوْهب ان    ،، ع ْن أ بِي ج  ُسوُل    :ع ْن أ بِي ذ ّر  ق ال    ، ع ْن خ  ق ال  ر 

ل م   س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ْبرً )) :هللاِ ص  ْن ُعنُقِّهِّ   اَمْن فَاَرَق اْلَجَماَعةَ شِّ ْساَلمِّ مِّ ْبقَةَ اإْلِّ    ((فَقَْد َخلََع رِّ

 تخريج الحديث: -أ

د ْبنمن طريق    2" المستدرك"أخرجه الحاكم في   ِد ْبنِ   أ ْحم  م  ، عن   ِعيس ى اْلق اِضيُمح 

اِلد ْبن ، عن  ع ْمُرو ْبن ع ْون   ْبِد هللِا   خ  ف    ، ع  اِلِد ْبنِ   ،ع ْن ُمط ّرِ ع ْن أ ِبي ذ ّر     ،  ُوْهب ان  ع ْن خ 

 بمثله. 

 دراسة اإلسناد: -ب

بن-1 قال   يونس  أحمد  العاشرة،  كبار  من  التميمي،  قيس  بن  عبدهللا  بن 

 .هـ(227)ت 4، وقال ابن حجر:"ثقة حافظ" 3الذهبي:"الحافظ" 

، وقال  5بن معاوية بن حديج الجعفي، من السابعة قال الذهبي:"ثقة حجة"  زهير -2

 .هـ(172)ت  6ابن حجر:"ثقة ثبت" 

ل الذهبي:"قال أحمد صدوق  بن سالم الحناط، من السابعة، قا  أبو بكر بن عياش-3

 . هـ(192)ت  8، وقال ابن حجر:"ثقة عابد" 7ثقة ربما غلط" 

 

 ( 4758، و4743برقم ) باب في الخوارج -كتاب السنة  (1)

 (400برقم ) من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه -العلم كتاب ( 2)

 ( 2/24( الكاشف )3)

 ( 1/93( التقريب )4)

 ( 2/425( الكاشف )5)

 ( 1/342( التقريب )6)

 ( 5/18( الكاشف )7)

 ( 1/118( التقريب )8)
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أحمد"   مندل-4 الذهبي:"ضعفه  قال  السابعة  من  العنزي،  علي  ابن  1بن  وقال   ،

 .هـ(167)ت 2حجر:"ضعيف" 

 . سبقت ترجمتهثقة  مطرف -5

 . سبقت ترجمتهثقة  جهم   و أب -6

الناس"   خالد بن وهبان -7 ابن حبان:"روى عنه  قال  الثالثة  ابن  3من  وقال عنه   ،

 4حجر:"مجهول" 

 5. أبو ذر صحابي جليل -8

 الحكم على اإلسناد: -ج

 ضعيف لجهالة خالد بن وهبان. 

 الحكم على الحديث: -د

 6صحيح 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

ثقة؛ كما قال محمد بن نمير؛ أو صدوق؛ قال ابن نمير أيضا ال بأس به،  

والعجلي؛ وذكره ابن حبان في الثقات، وابن خلفون، وأثنى عليه مطرف بن طريف  

 خيرا، وصحح الحاكم حديثه في مستدركه، وقال ابن حجر ثقة.   

 

 

 

 

 

 

 

 ( 4/343( الكاشف )1)

 ( 1/970( التقريب )2)

 ( 4/207( الثقات )3)

 ( 1/293التقريب )( 4)

 (12/215(، اإلصابة )2/218تاريخ اإلسالم ) (5)

 ( 8/527( البدر المنير )6)
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 سليمان بن زياد الحضرمي 

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1ووفاته اسمه ونسبه -أ

الخامسة )ت   والد غوث بن سليمان، من  المصري،  الحضرمي  سليمان بن زياد 

 هـ( 116

 : 2من شيوخه -ب

 عبد هللا بن الحارث بن جزء الزبيدي 

 : 3من تالميذه-ج

 روح ْبن زياد الِمْصِري 

ِ بن ل ِهيع ة    ع ْبد َّللا 

 عرابي ْبن ُمع اِوي ة  

 ع ْمرو ْبن الحارث  

 ُسل ْيمان ْبن زيادابنه غوث ْبن 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4  ".:"وثق "الكاشف"في قال 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 5وثقه يحيى بن معين. 

 6ذكره الفسوي في جملة الثقات. 

 

(، إكمال  526/ 2(، الكاشف )11/428(، تهذيب الكمال )4/314(، الثقات البن حبان )4/117( الجرح والتعديل )1)

 ( 2/94(، تهذيب التهذيب )6/60تهذيب الكمال )

 ( المصادر السابقة 2)

 ر المذكورة في الترجمة( المصاد3)

(4( )1/459 ) 

 ( 4/118( الجرح والتعديل )5)

 (2/496( المعرفة والتاريخ )6)
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 1  " .قال أبو حاتم:"صحيح الحديث، شيخ

 2قال النسائي:"ليس به بأس." 

في   حبان  ابن  األمصار"وفي    3"الثقات"ذكره  علماء  جلة    "مشاهير  وقال:"من 

 4المصريين." 

 5."الثقات"ذكره ابن خلفون في  

 أقوال المجرحين:  -ب

 لم أقف على من تكلم فيه بالجرح. 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 6التِّْرِمِذّي فِي كتاب"الشمائل".و   ،ابن ماجهروى له 

 دراسة المرويات:-خامسا

 الحديث األول: 

ْيِد ْبِن ك اِسب  فقال:    7"سننه"في  ابن ماجه  أخرج   د ث ن ا ي ْعقُوُب ْبُن ُحم  ل ةُ ْبُن    ، ح  ْرم  ح  و 

ْهب    ،ي ْحي ى  د ث ن ا ع ْبدُ هللِا ْبُن و  : ح  اِرثِ   ، ق اال  ِني ع ْمُرو ْبُن اْلح  اُن ْبُن ِزي اد    ، أ ْخب ر  د ث ِني ُسل ْيم  ح 

ِميُّ  ْضر  ب ْيِدي  ي قُوُل: ُكن ا ن أُْكُل ع ل ى ع ْهِد    ،اْلح  ْزء  الزُّ اِرِث ْبِن ج  ْبن  اْلح  أ ن هُ س ِمع  ع ْبد  هللاِ 

سْ  ل م  فِي اْلم  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ُسوِل هللاِ ص  الل ْحم  . ر   ِجِد اْلُخْبز  و 

 تخريج الحديث: -أ

مسنده   أحمدأخرجه   و   8في   ، مطوالا و 9الشمائل" "في   بمعناهالترمذي  بمعناه  ابن  ، 

كلهم    11األحاديث المختارة""فيبمثله  والضياء المقدسي  ،  10صحيحه""في بمثله  حبان  

 . همن طريق عمرو بن الحارث، عن سليمان ب 

 

 

 

 

 ( 11/428(، تهذيب الكمال )4/117( الجرح والتعديل )1)

 ( 6/60( إكمال تهذيب الكمال )2)

(3( )4/314 ) 

(4( )1/197 ) 

 ( 6/60( إكمال تهذيب الكمال )5)

 ( 11/429)( تهذيب الكمال 6)

 (3300برقم ) باب األكل في المسجد -أبواب األطعمة   (7)

 ( 17986( برقم: )3972/  7(، )17981( برقم: )3971/  7(، )17978( برقم: )3971/  7)( 8)

 ( 165)  ( برقم106/  1)( مسند عبدهللا بن الحارث 9)

 (  1657( برقم )539/  4كتاب الصالة، ذكر اإلباحة للمرء أكل الخبز واللحم في المساجد )( 10)

 (  191-190)  ( برقم206/  9مسند عبد هللا بن الحارث بن جزء بن معدي كرب )( 11)
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 اإلسناد: دراسة -ب

العاشرة    -1 من  المدني،  كاسب  بن  حميد  بن  وهم  صدوقيعقوب  قال    ربما 

 .هـ(240)ت 2، وقال ابن حجر:"صدوق ربما وهم" 1الذهبي:"قال أبو حاتم: ضعيف" 

 .3قال أبو حاتم:"ضعيف الحديث" 

بن عبدهللا المصري، من الحادية عشرة قال الذهبي:"صدوق    يحيىحرملة بن    -2

 .هـ(243)ت  5وقال ابن حجر:"صدوق"  4" من أوعية العلم

الذهبي:"أحد    -3 قال  التاسعة  من  المصري،  القرشي  مسلم  بم  وهب  بن  عبدهللا 

 . هـ(197)ت  7، وقال ابن حجر:"ثقة حافظ" 6األعالم" 

قال    -4 السابعة،  من  المصري  األنصاري  يعقوب  بن  الحارث  بن  عمرو 

 .هـ(147)ت 9حجر:"ثقة فقيه حافظ" ، وقال ابن 8الذهبي:"حجة له غرائب"

 . سبقت ترجمتهسليمان بن زياد  -5

 .10عبدهللا بن الحارث صحابي جليل  -6

 : الراوي فيخالصة الكالم -ج

 . ثقة

 الحكم على اإلسناد: -د

يعقوب لكن ابن ماجه رواه عنه مقرونا  ، لم يتفرد به  11محتمل للتصحيح اإلسناد   

 .  للتصحيح، وهللا أعلم محتمالا وبه يصير اإلسناد  صدوق مع حرملة بن يحيى وحرملة 

 الحكم على الحديث:  -ر

 محتمل للتصحيح.   ،حسن

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

قال  ثقة؛ كما قال ابن معين، أو صدوق، كما قال أبو حاتم: صحيح الحديث؛ شيخ،  

التابعين، وذكره ابن حبان في الثقات،   النسائي ليس به بأس، وعدّه الفسوي في ثقات 

 وابن خلفون،  وقال ابن حجر ثقة. 

 

 ( 4/533( الكاشف )1)

 ( 1/1088( التقريب )2)

 ( 9/206( الجرح والتعديل )3)

 ( 2/253( الكاشف )4)

 ( 1/229( التقريب )5)

 ( 3/212( الكاشف )6)

 ( 1/556( التقريب )7)

 ( 3/509( الكاشف )8)

 ( 1/732( التقريب )9)

 (6/75(، اإلصابة )3/387سير أعالم النبالء ) (10)

 (310/  2حاشية السندي على بن ماجه ) (،369/  2فتح الباري شرح صحيح البخاري البن رجب )( 11)
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 سليمان بن سمرة بن جندب

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

الثالثة من  سليمان،  بن  خبيب  والد  الفزاري  جندب  بن  سمرة  بن  الطبقة    سليمان 

 . الوسطى من التابعين

 : 2من شيوخه -ب

ة ْبن جندب   أبوه  س ُمر 

 : 3من تالميذه-ج

 ابنه خبيب ْبن ُسل ْيمان  

 علي ْبن ربيعة الوالبي 

 .4نعيم بن أبي هند 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 . 5:"وثق""الكاشف"في قال 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 6. "الثقات"ذكره ابن حبان في 

 أقوال المجرحين:  -ب

 7. قال ابن القطان:"حاله مجهولة"

 

 

 

(، 11/448)(، تهذيب الكمال  4/314(، الثقات البن حبان )4/118(، الجرح والتعديل )4/17( التاريخ الكبير )1)

 (6/67(، إكمال تهذيب الكمال )2/97(، تهذيب التهذيب )6/67(، إكمال تهذيب الكمال )2/527الكاشف )

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

 ( 6/67إكمال تهذيب الكمال ) :"روى عنه"(6995-)ح "وفي معجم الطبراني( قال مغلطاي:4)

(5( )1/460 ) 

(6( )4/314 ) 

 (2/97(، تهذيب التهذيب )5/138، 3/367هم واإليهام )( بيان الو7)



 

  

 في كتابه الكاشف  (( وثق))الرواة الذين وصفهم الذهبي بقوله 
197 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 1. روى له أ بُو داود

 دراسة المرويات:-خامسا

 الحديث األول: 

دُ ْبُن د اُود   فقال:  2" سننه"في    داود   قال أبو م  د ث ن ا ُمح  ي ْعِني اْبن     ، ث ن ا ي ْحي ى   ، ْبِن ُسْفي ان  ح 

س ان   اُن ْبُن ُموس ى  ،ح  ة    ،ث ن ا ُسل ْيم  ْعف ُر ْبُن س ْعِد ْبِن س ُمر  ان    ،ث ن ا ج  ع ْن    ،ث نِي ُخب ْيُب ْبُن ُسل ْيم 

ة   ان  ْبِن س ُمر  ة  ق ال    ،أ ِبيِه ُسل ْيم  ك ت ب  إِل ى ب ِني   :ع ْن أ ِبيِه س ُمر  ُسول  هللِا    : هِ إِن هُ  ف إِن  ر  ا ب ْعدُ  أ م 

ل م    س  و  ل ْيِه  ع  ل ى هللاُ  نَا ص  ُدورِّ فِّي  نَْصنَعََها  أَْن  دِّ  بِّاْلَمَساجِّ يَأُْمُرنَا  َصْنعَتََها    ،َكاَن  َونُْصلَِّح 

َرَها  .  َونَُطه ِّ

 تخريج الحديث:  -أ

ْيج ْبن من طريق    3"مسنده " في    أحمدأخرجه   انِ   ُسر  اق  ْبِن    ،ب ِقي ة   عن   ، النُّْعم  ع ْن إِْسح 

ْكُحول    ،ث ْعل ب ة   ة  ْبِن ُجْندُب    ،ع ْن م  من    4" الكبير "بمعناه مختصرا، والطبراني في    ع ْن س ُمر 

من طريق أبي داود    5" الكبرى"والبيهقي في  طريق جعفر بن سعد بن سمرة به بنحوه، 

 بمثله. 

 دراسة اإلسناد:  -ب

من الحادية عشرة لم يذكره الذهبي بشيء، قال ابن    محمد بن داود بن سفيان  -1

  .هـ(250-241)ت بين   6حجر:"مقبول" 

، وقال  7بن حيان التنيسي من التاسعة، قال الذهبي:"ثقة إمام"  بن حسان  يحيى   -2

 .هـ(208)ت  8ابن حجر:"ثقة" 

 

 

 ( 11/448( تهذيب الكمال )1)

 (456باب اتخاذ المساجد في الدور برقم )-( كتاب الصالة2)

  ( برقم4658/    9مسند البصريين رضي هللا عنهم، ومن حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى هللا عليه وسلم )(3) 

(20501  ) 

 ( 7027و   7026برقم ) أحمد بن محمد بن يحيي الدمشقي  -من اسمه أحمد   -باب األلف  (4)

 (  4378( برقم )440/  2كتاب الصالة، باب في تنظيف المساجد وتطيبها بالخلوق وغيره ) (5)

 ( 1/843( التقريب )6)

 ( 4/477( الكاشف )7)

 ( 1/1051( التقريب )8)
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 . ضعيفالزهري الكوفي من الثامنة،  سليمان بن موسى  -3

 .1ذكره العقيلي في الضعفاء

 2." صالح الحديث ،محله الصدق  ،أرى حديثه مستقيما":وقال أبو حاتم

 .4، وقال ابن حجر:"فيه لين" 3قال الذهبي:"صالح الحديث" 

سمرة  -4 بن  سعد  بن  السادسة،    جعفر  من  الفزاري  محمد  أبو  جندب  ليس  بن 

بشيء،  بالقوي  الذهبي  يذكره  لم  في ،  الحق  عبد  يعتمد  ": "األحكام"وقال  ممن  ليس 

 .5" عليه

 .6وقال ابن حجر:"ليس بالقوي" 

،  7بن سمرة بن جندب الكوفي، من السابعة، قال الذهبي:"وثق"   خبيب بن سليمان-5

 . 8وقال ابن حجر:"مجهول"

 . سبقت ترجمته ةرسليمان بن سم-6

 .9سمرة بن جندب صحابي جليل -7

 الحكم على اإلسناد: -ج

القطان:" ابن  البتةقال  مجهول  سمرة  . إسناد  بن  سعد  بن  جعفر  بن    ، فيه  وخبيب 

وأبوه سليمان وما من هؤالء من تعرف له حال وقد جهد المحدثون    ،سليمان بن سمرة

 10". فيهم جهدهم 

 

(1) (2/141 ) 

 ( 4/142( الجرح والتعديل )2)

 ( 1/465الكاشف ) (3)

 ( 4/227تهذيب التهذيب ) (4)

 ( 1/306(، تهذيب التهذيب )2/285( األحكام )5)

 ( 1/199( التقريب )6)

 ( 2/357( الكاشف )7)

 ( 1/295( التقريب )8)

 (4/464(، اإلصابة )2/502تاريخ اإلسالم ) (9)

 (223/  4ح سنن ابن ماجه )اإلعالم بسنته عليه الصالة والسالم بشر(، 5/138( بيان والهم واإليهام )10)
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بـــقلت يريد  فيهم  " قوله::  المحدثون  وقد جهد  له حال  تعرف  من  وما من هؤالء 

فلم    من هووعن مروياته ليتبين لهم    حاله  حث عنبقد اجتهدوا العلماء في ال  "جهدهم 

 ، وهللا أعلم. يعينهم على ذلك اشيئا  وايجد 

 الحديث الثاني: 

أبو ُسْفي ان  فقال:    1"سننه"في  داود    أخرج  ْبِن  د اُود   ْبُن  دُ  م  ُمح  د ث ن ا  ْبُن    ،ح  ي ْحي ى  ن ا 

س ان   أ بُو د اُود    ،ح  ْبُن ُموس ى  اُن  ة  ْبِن ُجْندُب    ، ن ا ُسل ْيم  ْبِن س ُمر  ْبُن س ْعِد  ْعف ُر  د ث نِي    ،ن ا ج  ح 

ان   ُسل ْيم  ْبُن  ة    ،ُخب ْيُب  س ُمر  ْبِن  ان   ُسل ْيم  أ ِبيِه  ُجْندُب    ،ع ْن  ْبِن  ة   س ُمر  ب ْعدُ   : ع ْن  ا  أََمَرنَا    :أ م 

اَلةِّ   َرُسوُل للاِّ َصلَّى للاُ  يَن اْنقَِّضائَِّها فَاْبَدُءوا    ،َعلَْيهِّ َوَسلََّم إِّذَا َكاَن فِّي َوَسطِّ الصَّ أَْو حِّ

لََواتُ   :قَْبَل التَّْسلِّيمِّ فَقُولُوا  يَّاُت الطَّي ِّبَاُت َوالصَّ ِّ   ،التَّحِّ ينِّ   ،َواْلُمْلُك ِلِّ   ، ثُمَّ َسل ُِّموا َعنِّ اْليَمِّ

يُكمْ  ُكْم    ،ثُمَّ َسل ُِّموا َعلَى قَارِّ اُن ْبُن ُموس ى ُكوفِيُّ اأْل ْصلِ   :. ق ال  أ بُو د اُود  َوَعلَى أَْنفُسِّ   ، ُسل ْيم 

ْشق  . ق ال  أ بُو د اُود   ة  .  :ك ان  ِبِدم  س ن  س ِمع  ِمْن س ُمر  ل ى أ ن  اْلح  ِحيف ةُ ع  د ل ْت ه ِذِه الص   و 

 تخريج الحديث: -أ

 . طريق أبي داود بمثلهمن   2" الكبرى"البيهقي في أخرجه 

 دراسة اإلسناد: -ب

 م. سبقت ترجمته

، و و ضعيف لجهالة حاديث التي رواها أبو داود بنفس اإلسناد السابقبقية األتنبيه:  

 3.الرواة

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 فيه جهالة.

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

وقال عبد الحق ليس بقوي، وجّهله ابن  لم يوثقه معتبر، ذكره ابن حبان في الثقات،  

 القطان، وقال ابن حجر مقبول. 

 

 

 

 (975برقم )  باب التشهد -كتاب الصالة  (1)

( برقم: 181/    2)  كتاب الصالة، باب من قال ينوي بالسالم التحليل من الصالة لقول الرسول تحليلها التسليم(  2)

(3045  ) 

باب في النداء عند - د(، كتاب الجها1557باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة برقم )-( كتاب الزكاة 3)

 ( برقم  اركبى  يا خيل هللا  الجهاد2556النفير  برقم )-(، كتاب  الستر على من غل  النهي عن  كتاب  2712باب   ،)

 ( 2783باب في اإلقامة بأرض الشرك برقم )-الجهاد
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 سليمان بن سنان

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 .هـ(91سليمان بن سنان المزني البصري، من الثالثة )ت 

 : 2من شيوخه -ب

ب اس   ع بد َّللا  ْبن ع 

ْيرة  عبد الرحمن ْبن أ بي ُهر 

ْيرة  و أب   ُهر 

 : 3من تالميذه-ج

 جعفر ْبن ربيعة 

 يزيد ْبن أ بي حبيب  

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4. في الثقات البن حبان"":"التذهيب"في قال 

 5. ":"وثق"الكاشف"في  قال و 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 . 6"الثقات "في  وثقه العجلي

 .7" الثقات"ذكره ابن حبان في 

 .8"الثقات"ذكره ابن خلفون في  

 

 

 

(، 4/313)  (،  الثقات البن حبان1/429(، الثقات للعجلي )118/  4)الجرح والتعديل  (، و17/  4)التاريخ الكبير  (  1)

(،  315/  1)والكاشف    (،  6/377(، وتاريخ اإلسالم )11/449(، تهذيب الكمال )1/221تاريخ ابن يونس المصري )

 (. 1/152(، خالصة التذهيب )199-198/ 4)وتهذيب التهذيب (، 6/67اكمال تهذيب الكمال )

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادرالسابقة 3)

(4( )4/148 ) 

(5( )1/460 ) 

(6 )(1/429 ) 

(7( )4/313 ) 

 ( 6/67( إكمال تهذيب الكمال )8)
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 أقوال المجرحين:  -ب

 لم أقف على من تكلم فيه بالجرح. 

 مروياته في الكتب الستة:  -رابعا

 . 1اواحدا   اروى له النسائي حديثا 

 دراسة المرويات:  - خامسا

اد  ق ال    فقال:  2"سننه "في    النسائي  أخرج ن ا ع ْمُرو ْبُن س و  ْهب  ق ال    :أ ْخب ر  د ث ن ا اْبُن و  : ح 

اِرثِ  د ث ن ا ع ْمُرو ْبُن اْلح  ِبيب    ، ح  نِّيِ أ ن هُ س ِمع     ، ع ْن ي ِزيد  ْبِن أ ِبي ح  ان  ْبِن ِسن ان  اْلُمز  ع ْن ُسل ْيم 

ة  ي قُولُ  ْير  ِتهِ   : أ ب ا ُهر  ال  ل م  ي قُوُل فِي ص  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  اللَُّهمَّ إِّن ِّي  ))  :س ِمْعُت أ ب ا اْلق اِسِم ص 

اْلقَْبرِّ  فِّتْنَةِّ  ْن  مِّ بَِّك  الِّ   ،أَُعوذُ  الدَّجَّ فِّتْنَةِّ  ْن  َواْلَمَماتِّ َومِّ   ،َومِّ اْلَمْحيَا  فِّتْنَةِّ  َحر ِّ    ،ْن  ْن  َومِّ

نِ ((َجَهنَّمَ  ْحم  ْبِد الر  اُب .  : . ق ال  أ بُو ع  و   ه ذ ا الص 

 تخريج الحديث:  -أ

، ابنحوه مختصرا   4" صحيحه"مسلم في  بنحوه، و  3" صحيحه"أخرجه البخاري في 

  7"جامعه"بنحوه، والترمذي في    6"سننه"في    داود  وأبو بنحوه،    5وابن ماجه في "سننه" 

 بنحوه، وغيرهم. 

 دراسة اإلسناد:  -ب

سواد-1 بن  قال   عمرو  عشرة   الحادية  من  القرشي،  سرح  أبي  بن  األسود  بن 

 .هـ(245)ت 9، وقال ابن حجر:"ثقة" 8الذهبي:"ثقة" 

 

 ( 11/449تهذيب الكمال ) (1)

 (5535/2) باب االستعاذة من حر النار -كتاب االستعاذة  (2)

 (1377في الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر برقم )( 3)

 ( 585)في المساجد ومواضع الصالة، باب استحباب التعوذ من عذاب القبر برقم ( 4)

س ل م  )  -أبواب إقامة الصالة والسنة فيها  (  5) ل ى هللاُ ع ل ْيِه و  ( 2/75باب ما يقال بعد التشهد والصالة على النبي ص 

 (909برقم )

 ( 983)برقم باب ما يقول بعد التشهد  -كتاب الصالة  (6)

( 5/554مالئكة سياحين في األرض )باب ما جاء إن هلل  -أبواب الدعوات عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( 7)

 (3604برقم )

 ( 3/516( الكاشف )8)

 ( 1/737( التقريب )9)
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ْهب     ْبنعبدهللا    -2 ،  1األعالم" بن مسلم القرشي، من التاسعة، قال الذهبي:"أحد  و 

 . هـ(197)ت  2وقال ابن حجر:"ثقة حافظ" 

اِرِث    -3 اْلح  ْبُن  قال  ع ْمُرو  السابعة  من  األنصاري،  عبدهللا  بن  يعقوب  بن 

 .هـ(147)ت 4، وقال ابن حجر:"ثقة فقيه حافظ" 3الذهبي:"حجة له غرائب"

ِبيب    -4 ح  أ ِبي  ْبن  من  -ي ِزيد  المصري،  موالهم  األزدي  قال  سويد  الخامسة 

 . هـ(128)ت  6، وقال ابن حجر:"ثقة فقيه" 5الذهبي:"كان حبشيا  ثقة"

ان-4 ِنّيِ  ُسل ْيم   . سبقت ترجمتهْبِن ِسن ان  اْلُمز 

 أبو هريرة صحابي جليل مكثر. -5

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 ثقة قليل الرواية. 

 الحكم على اإلسناد: -ج

  رجال اإلسناد كلهم ثقات. صحيح، 

 الحكم على الحديث:  -د

 صحيح، وله شواهد في الصحيحين. 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

يصلح للمتابعة، قال العجلي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وابن خلفون، وقال  

 ابن حجر ثقة. 

 

 

 

 

 ( 3/212( الكاشف )1)

 ( 1/556( التقريب )2)

 ( 3/509( الكاشف )3)

 ( 1/732( التقريب )4)

 ( 4/510( الكاشف )5)

 ( 1/1073( التقريب )6)
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 سليمان بن عبدللا الزبرقان

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 عبدهللا بن الزبرقان األنطاكي من السابعة. سليمان بن 

 :2من شيوخه  -ب

 يعلى بن شداد بن أوس 

 : 3من تالميذه-ج

 خالد بن حيان الرقي  

 يحيى بن سالم البصري 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 .4:"في الثقات البن حبان" "التذهيب"في قال 

 . 5":"وثق "الكاشف"في قال 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 .7وخرج حديثه في صحيحه  6" الثقات"ذكره ابن حبان في 

 أقوال المجرحين:  - ب

 لم أقف على من تكلم فيه بالجرح.  

 

 

 

(، 12/16(، تهذيب الكمال )6/382(، الثقات البن حبان )4/126)(، الجرح والتعديل  4/22( التاريخ الكبير )1)

 (2/100(، تهذيب التهذيب ) 6/2(، إكمال تهذيب الكمال )2/530الكاشف )

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )4/154 ) 

(5( )1/461 ) 

 (6/72(، اكمال تهذيب الكمال )6/382( )6)

المؤمن شربها   -ة  فصل في األشرب  - كتاب األشربة  (  7) التي يسكر كثيرها حرام على  البيان بأن األشربة   ذكر 

(5374 ) 
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 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 1. اا واحدا روى له ابن ماجه حديثا 

 دراسة المرويات:-خامسا

 األول: الحديث 

قِّيُّ فقال:    2" سننه"في    ابن ماجه   أخرج ْيُمون  الر  ْبُن م  د ث ن ا ع ِليُّ  ْبُن    ، ح  اِلدُ  د ث ن ا خ  ح 

ي ان   ْبِرق انِ   ، ح  ان  ْبِن ع ْبِد هللاِ ْبِن الّزِ س ِمْعُت ُمع اِوي ة     :ع ْن ي ْعل ى ْبِن ش د اِد ْبِن أ ْوس    ،ع ْن ُسل ْيم 

ل م  ي قُوُل:   س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ُسول  هللِا ص  ر  )) ي قُوُل: س ِمْعُت ر  ن    ُكلُّ ُمْسكِّ .  ((َحَراٌم َعلَى ُكل ِّ ُمْؤمِّ

قِّّيِين  .  ِديُث الر  ه ذ ا ح   و 

 تخريج الحديث:  -أ

في    أخرجه  يعلى  وا3"مسنده"أبو  في  ،  حبان  في    ،   ،4" صحيحه "بن  والطبراني 

 ثالثتهم من طريق سليمان بهذا اإلسناد بمثله.  5" الكبير "

 دراسة اإلسناد:  -ب

قِّيُّ    ع ِلي  -1 الر  ْيُمون   م  أبو حاتم" ْبُن  الذهبي:"وثقه  قال  العاشرة،  ،  6العطار، من 

 .هـ(245)ت  7وقال ابن حجر:"ثقة" 

ي ان     -2 اِلدُ ْبُن ح   8" الثامنة، قال الذهبي:"فيه لين، وهو صدوق أبو يزيد الرقي، من  خ 

 .هـ(191)ت  9" وقال ابن حجر:"صدوق يخطئ 

ْبِرق اِن  -3 ْبِد هللاِ ْبِن الّزِ ان ْبِن ع   .سبقت ترجمته ُسل ْيم 

 

 ( 12/16تهذيب الكمال ) (1)

 (3389) باب كل مسكر حرام  -أبواب األشربة  (2)

 (  7355( برقم )341/  13حديث معاوية بن أبي سفيان رضي هللا عنه )( 3)

 ( 5374( برقم )195/    12كر كثيرها حرام على المؤمن شربها )كتاب األشربة، ذكر البيان بأن األشربة التي يس(  4)

 (  909( برقم )388/  19( )5)

 ( 3/460( الكاشف )6)

 ( 1/705( التقريب )7)

 ( 2/341الكاشف ) (8)

 ( 1/285التقريب ) (9)
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وقال    1" ، قال الذهبي:"وثقصدوقأبو ثابت، من الثالثة  ي ْعل ى ْبِن ش د اِد ْبِن أ ْوس     -4

 .2حجر:"صدوق" ابن 

 3قال ابن سعد في طبقاته:"كان ثقة إن شاء هللا". 

 .4" الثقات"ذكره ابن حبان في 

 .5بن أبي سفيان صحابي   ُمع اِوي ة  -5

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

روى عنه صدوقان، فهذا ال يكفي إلزالة الجهالة عنه على    قد  لجهالته  ؛فيه ضعف 

 .  نلم يوثقه غير ابن حبا، لكن لعله يخففه شيء ما، وكذلك اإلمام الذهبيمذهب 

 الحكم على اإلسناد: -ج

 .7" سير اعالم النبالء"و  6"تاريخ اإلسالم "  ضعفه الذهبي في كتابي، ضعيف  

 الحكم على الحديث:  -د

 .8ضعيف بهذا اللفظ

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

لم يوثقه معتبر، ذكره ابن حبان في الثقات، وحديثه في صحيحه، وقال ابن حجر:  

 لّين الحديث. 

 

 

 

 

 

 ( 4/541الكاشف ) (1)

 ( 1/1090التقريب ) (2)

(3( )7/312 ) 

(4( )5/556 ) 

 (10/227(، اإلصابة )2/540)تاريخ اإلسالم  (5)

(6( )6/77 ) 

(7( )5/29 ) 

 (4251( ضعيف الجامع الصغير )8)
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 سليمان بن أبي عبدللا

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 من الثالثة.  سليمان بن أبي عبدهللا 

 : 2من شيوخه -ب

 سعد ْبن أ بي وقاص  

 صهيب 

ْيرة  و أ ب   ُهر 

 : 3من تالميذه-ج

 ي ْعل ى ْبن حكيم 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

ى من هو :""تاريخ اإلسالم" في قال  اُن ال يُْدر  ُسل ْيم   .4" و 

 . 5:"ذكره ابن حبان في الثقات" "التذهيب "في  قال و 

 .6" :"وثق"الكاشف"في  قال و 

قال أبو العباس البناتى: قال أبو حاتم: ليس بالمشهور، فيعتبر  :"" الميزان"في  قال  و 

 7  "بحديثه.

: كأنه يريد أن يشير إلى تخفيف جهالته، لعله وقف على مروياته وسبرها، ألن  قلت

كما هو    الراويوقد تغير رأيه في هذا    " تاريخ اإلسالم"  أُلف بعد كتاب  "الميزان"  كتاب

 بعد النظر في تغير رأيه من خالل كتبه. واضح 

 

(، 12/19(، تهذيب الكمال )4/312(، الثقات البن حبان )4/127(، الجرح والتعديل )4/23)  ر( التاريخ الكبي1)

 ( 1/461الكاشف )

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )9/165 ) 

(5( )4/155 ) 

(6( )1/461 ) 

(7( )2/212 ) 
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 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 .2وكذلك البخاري  1وقال:"أدرك المهاجرين"   "الثقات"ذكره ابن حبان في 

 3. "صحيحه" خرج الحاكم حديثه في  

االا فقال:"...ا على أبي حاتم قال ابن القطان تعقيبا  ِء المجاهيل  ف ُهو  أحسن ح   من ه ُؤال 

الهم ش ْيئا، إاِل  أ نه أبرز ذكرهم ف اْعل م ذ ِلك.  4"ال ذين لم يبين من أ ْحو 

 أقوال المجرحين:  -ب

 5  ".فيعتبر بحديثه  ، ليس بالمشهور:""الجرح والتعديل "قال أبو حاتم في 

جهول  :""الضعفاء"قال العقيلي في   حفُوظ.م  ديث غ ير م   6  " ِبالن قل، والح 

يعتبران شهرة  قلت كانا  أنهما  على  يدالن  سليمان  في  والعقيلي  حاتم  أبي  قولي   :

 ، ومع ذلك كان أبو حاتم يحتمل حديثه مع أنه لم يرو عنه إال واحدا،  الراوي وطلبه للعلم

 ليست جهالة التي تترك روايته بالكلية، وهللا أعلم.   جهالتهوأن 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 7ا.ا واحدا روى له أبو داود حديثا 

 

 

 

 

 

 

(1( )4/312 ) 

 ( 4/23( التاريخ الكبير )2)

ذكر مناقب صهيب بن سنان مولى رسول هللا صلى هللا عليه   - كتاب معرفة الصحابة رضي هللا تعالى عنهم    (3)

 ( 5759) أحبوا صهيبا حب الوالدة لولدها -وآله وسلم 

 ( 5/70( بيان الوهم واإليهام )4)

(5( )4/127 ) 

(6( )5/255 ) 

 ( 12/19( تهذيب الكمال )7)
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 دراسة المرويات:-خامسا

ة  فقال:    1"سننه"في  داود    أخرجه أبو  ل م  د ث ن ا أ بُو س  د ث نِي    ،ح  اِزم  ح  ِريٌر ي ْعنِي اْبن  ح  ن ا ج 

ِكيم   ْبِد هللاِ ق ال    ،ي ْعل ى ْبُن ح  ان  ْبِن أ ِبي ع  ُجالا    :ع ْن ُسل ْيم  ذ  ر  ق اص  أ خ  أ ْيُت س ْعد  ْبن  أ بِي و  ر 

ل   س  ل ْيِه و  ع  ل ى هللاُ  ُسوُل هللاِ ص  م  ر  ر  ال ِذي ح  ِدين ِة  اْلم  ِم  ر  فِي ح  ِثي اب هُ   ،م  ي ِصيدُ  ل ب هُ  اء     ،ف س  ف ج 

اِليهِ  و  ل ُموهُ فِيهِ   ، م  ك  ل م  ح    :ف ق ال    ، و  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ُسول  هللاِ ص  م  إِن  ر  ر  م  ه ذ ا اْلح  ق ال    ،ر  :  و 

يُد فِّيهِّ )) َواَل أَُردُّ َعلَْيُكْم ُطْعَمةً أَْطعََمنِّيَها َرُسوُل للاِّ    ،فَْليَْسلُْبهُ ثِّيَابَهُ   ،َمْن َوَجَد أََحًدا يَصِّ

ئْتُْم َدفَْعُت إِّلَْيُكْم ثََمنَهُ  ،َصلَّى للاُ َعلَْيهِّ َوَسلَّمَ  ْن إِّْن شِّ  .   ((َولَكِّ

 تخريج الحديث: -أ

كالهما    3وأبو داود السجستاني في "سننه"   2أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" 

ا،  من طريق اب  ن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن بعض ولد سعد، بمعناه مختصرا

 من طريق أبي داود بمعناه. 4والبيهقي في "الكبرى" 

في  أخرجه   في    5"مسنده"أحمد  يعلى  كالهما    6"مسنده"وأبو  جرير  طريق  من 

   .بهذا اإلسناد مثله 8" الكبرى"ومن طريقه البيهقي في  7" سننه "أبو داود في بنحوه، و 

 

 

 (2033برقم ) لمدينةباب في تحريم ا  -كتاب المناسك  (1)

 (1478برقم )  مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنه -مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم ( 2)

 (1/18/806برقم ) مسند سعد بن أبي وقاص (3)

 (2037برقم ) باب في تحريم المدينة  -كتاب المناسك  (4)

باب ما ورد في سلب من قطع من شجر حرم المدينة أو أصاب فيه   -جماع أبواب جزاء الصيد    - كتاب الحج    (5)

 (10089برقم ) صيدا

 (215برقم ) حديث سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنه( 6)

 (2037برقم ) باب في تحريم المدينة  -كتاب المناسك ( 7)

ما ورد في سلب من قطع من شجر حرم المدينة أو أصاب فيه باب    -جماع أبواب جزاء الصيد    - كتاب الحج    (8)

 (10087برقم ) صيدا
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 دراسة اإلسناد: -ب

ة   -1 ل م  ، موسى بن إسماعيل التبوذكي، من صغار التاسعة، قال الذهبي وابن  أ بُو س 

 .هـ(223)ت 1حجر:"ثقة ثبت" 

ِرير-2 اِزم    ج  ح  وابن    ْبن   الذهبي  قال  السادسة  من  األزدي،  شجاع  بن  زيد  بن 

 .هـ(170)ت  2حجر:"ثقة" 

ِكيم   -3 )ت    3الثقفي موالهم، من السادسة قال الذهبي وابن حجر:"ثقة"  ي ْعل ى ْبُن ح 

 . هـ(130

انُ -4 ْبِد هللِا  ُسل ْيم   سبقت ترجمته ْبِن أ بِي ع 

ق اص   س ْعدُ -5  .4صحابي جليل   ْبن  أ بِي و 

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 . كما ذكر أبو حاتم  ليس بالمشهور، فيعتبر بحديثهجهالة وهو فيه 

 الحكم على اإلسناد: -د

 5ليس بالقوي. 

 الحكم على الحديث:  -ر

 6. وله شواهد كثيرة صحيحة وقد تابعه عامر بن سعد ،  صحيح 

 وثق": "قولهمراد الذهبي في  -سادسا

لم يوثقه معتبر، ذكره ابن حبان في الثقات، وفي الميزان عن أبي حاتم أنه ليس  

بالمشهور فيعتبر بحديثه، ووافقه ابن القطان، وصحح الحاكم حديثه في المستدرك، وقال  

 ابن حجر مقبول. 

 

 

 (1/977(، التقريب ) 4/357( الكاشف )1)

 (1/196(، التقريب ) 2/202( الكاشف )2)

 (1/1090(، التقريب ) 4/541( الكاشف )3)

 (4/286(، اإلصابة  )1/92سير أعالم النبالء ) (4)

 ( 6/300الموطأ من المعاني واألسانيد )( التمهيد لما في 5)

 (6/276(، صحيح أبي داود األم لأللباني )2/591(، التلخيص الحبير )6/365( البدر المنير )6)
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 سليمان بن عبدالجبار 

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 .هـ(151عبدالجبار بن زريق الخياط البغدادي، من الحادية عشرة، )تسليمان بن  

 : 2من شيوخه -ب

 إسحاق بن عيسى ابن الطباع 

د الزاهد م   ثابت ْبن ُمح 

د المروذي م   حسين ْبن ُمح 

 خالد ْبن مخلد القطواني 

 س ِعيد ْبن عامر الضبعي 

 ُسل ْيمان ْبن حرب 

 الربيع ُسل ْيمان ْبن داود الزهراني  و أب 

 عاصم الضحاك ْبن مخلد النبيل  و أ ِب 

ر ْبن فارس  ان ْبن ُعم   ُعثْم 

 عفان ْبن مسلم

ر ْبن حفص ْبن غياث   ُعم 

 نعيم الفضل ْبن دكين   و أب 

 : 3من تالميذه-ج

 التِّْرِمِذيّ 

د الجرشي  م  د  ْبن ُمح  د ْبن الحسين بن أ ْحم  س ن أ ْحم   الدمشقي  أ بُو اْلح 

د ْبن الحسين ْبن إسحاق الصوفي الصغير  س ِن أ ْحم   أ بُو اْلح 

 

/ 12)تهذيب الكمال  (،  53،  52/  9)، تاريخ بغداد  (280/  8)الثقات البن حبّان    (،130/  4)الجرح والتعديل  (  1)

 ( 327/ 1)تقريب التهذيب (، 205/ 4)تهذيب تهذيب ال(، 317/ 1)الكاشف (، 22 -20

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)
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قِّيّ   أحمد ْبن ع بد َّللا  ْبن سابور الدقاق الر 

د ْبن علي ْبن المثنى الموصلي   أ بُو ي ْعل ى أ ْحم 

 أبو بكر أحمد ْبن ع ْمرو ْبن أ بي عاصم النبيل 

د ْبن صدقة  م  د ْبن ُمح   الحافظأبو بكر أ ْحم 

د ْبن أ بي الدنيا م  ِ ْبن ُمح   أ بُو ب ْكر ع بد َّللا 

د ْبن ناجية م   عبد هللا ْبن ُمح 

 عثمان ْبن خرزاذ األنطاكي 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

ّجاج ْبن الشاعر يبالغ فِي الثن اء  :"" تاريخ اإلسالم" في  قال   وقال أبو حاتم: س ِمْعُت ح 

ل ْيِه.  1  "ع 

 2. :"قال أبو حاتم: صدوق""التذهيب "في  قال و 

 3. :"وثق""الكاشف"في  قال و 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

   . صدوق  :فقال  ، وسئل عنه  ،كتب عنه أبي ":4" الجرح والتعديل"في    قال ابن أبي حاتم 

 5  ."وسمعت حجاج بن الشاعر يبالغ في الثناء عليه ويذكره بالخير  :قال أبي

 .6" الثقات"ذكره ابن حبان في 

 7. "صحيحه "الحاكم حديثه في  أخرج 

 

 

(1( )19/160 ) 

(2( )4/156 ) 

(3( )1/461 ) 

(4) (4/130 ) 

 ( 2/101تهذيب التهذيب )المصدر السابق و (5)

(6( )8/280 ) 

 (، 7743) غفر لهما علم هللا من عبد ندامة على ذنب إال  -كتاب التوبة واإلنابة ( المستدرك 7)

 (74/  6كمال تهذيب الكمال: )إ
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 أقوال المجرحين:  -ب

 لم أقف على من تكلم فيه بالجرح. 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 روى له الترمذي حديثين.

 المرويات:دراسة -خامسا

 الحديث األول: 

اْلب ْغد اِديُّ فقال:  1" جامعه "في  الترمذي  أخرج   ب اِر  اْلج  ْبِد  ْبُن ع  اُن  ُسل ْيم  د ث ن ا    :ق ال    ،ح 

ْبِن ِغي اث   ْفِص  ْبُن ح  ُر  د ث ن ا ُعم  أ ِبي  :ق ال    ، ح  د ث ن ا  ِش   ،ح  اأْل ْعم  تُُوفِّي     ،ع ِن   : ق ال  ن س  
أ  ع ْن 

اِبهِ  ُجٌل ِمْن أ ْصح  ُجلٌ   -ي ْعنِي    -ف ق ال     ،ر  ن ةِ   :ر  ل ْيِه    ،أ ْبِشْر ِباْلج  ل ى هللاُ ع  ُسوُل  هللاِ ص  ف ق ال  ر 

 : ل م  س  ي فَلَعَلَّهُ تََكلََّم فِّيَما اَل يَْعنِّيهِّ ))و  َل بَِّما اَل يَْنقُُصهُ  ،أََواَل تَْدرِّ  .  (( أَْو بَخِّ

ِديٌث غ ِريٌب .   ه ذ ا ح 

 تخريج الحديث: -أ

 3" المختارة"الضياء في  ، وأخرجه  2الترمذي في موضع آخر بلفظه وإسناده  أخرجه 

لُ   يأ بمن طريق   اس انِيُّ الد ال  ِلّي  اْلُخر  س ِن ع ِليُّ ْبُن أ بِي ب ْكِر ْبِن ع  د   ، عن اْلح  د ْبن أ ْحم  م  ُمح 

ر  اْلب اْغب ان   ْند هْ ، عن  ْبِن ُعم  ْبِن م  ْبِد هللاِ  ه اِب ْبُن أ بِي ع  ْبد اْلو  ْعف ر     يأ ب عن    ،أ بِي   عن  ،ع  ج 

ر    دُ ْبُن ُعم  م  ُهو  اْبُن    -ُمح  ْفص  الت اِجُر  و  اِهيم     عن  -ح  اق ْبن إِْبر  ُهو  الن ْهش ِليُّ اْلف اِرِسيُّ   -إِْسح 

ْلتِ  عن - اِلك   ،ع ْن أ ِبي ُسْفي ان   ، اأْل ْعم ش عن  ،س ْعد ْبن الص   .بمعناه  ع ْن أ ن ِس ْبِن م 

د ْبنمن طريق    4وأخرجه البزار في مسنده ر ْبن   عن   ، ي ْحي ى اْلُكوفِيُّ   أ ْحم  ْفِص    ُعم  ح 

اِلك   اأْل ْعم ش،ه، عن  أ ِبي  عن ،ْبِن ِغي اث    بمثله.  ع ْن أ ن ِس ْبِن م 

اِلح  اأْل ْزِديُّ   ع ْبد من طريق  5في مسندهيعلى    وأخرجه أبو ِن ْبُن ص  ْحم  ي ْحي ى  عن    ، الر 

ِش  ،ي ْعل ى اأْل ْسل ِميُّ   ْبن  . بنحوه مطوالا   ع ْن أ ن س   ، ع ِن اأْل ْعم 

 

 (2502( برقم )11) باب –أبواب الزهد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  (1)

 (2316برقم )( 11باب ) –أبواب الزهد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( 2)

 ( 2232( برقم )219 / 6مسند أنس بن مالك رضي هللا عنه، طلحة بن نافع أبو سفيان عن أنس )( 3)

 (7557األعمش عن أنس برقم )-( مسند  أنس بن مالك4)

 (4017برقم ) األعمش عن أنس -مسند أنس بن مالك  (5)
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 دراسة اإلسناد: -ب

ب اِر اْلب ْغد اِديُّ -1 ْبِد اْلج  اُن ْبُن ع   . سبقت ترجمتهُسل ْيم 

ْفِص ْبِن ِغي اث   -2 ُر ْبُن ح  قال أبو  "بن طلق النخعي، من العاشرة، قال الذهبي:ُعم 

 . هـ(222)ت 2وهم" ، و قال ابن حجر:"ثقة ربما  1حاتم: ثقة" 

قال يعقوب بن شيبة:  "حفص بن غياث بن طلق النخعي، من الثامنة قال الذهبي: -3

 . هـ(194)ت 4، وقال ابن حجر:"ثقة فقيه"3ثبت إذا حدث من كتابه" 

اسمه سليمان بن مهران األسدي، من الخامسة قال الذهبي:"الحافظ،    اأْل ْعم ش   -4

 .هـ(147)ت 6حجر:"ثقة حافظ" ، وقال ابن  5أحد األعالم" 

 7" رأى أنس بن مالك يصلي ولم يسمع منهقال أبو حاتم وغيره:"

 .8بن مالك صحابي جليل مكثر   أ ن س-5

 خالصة الكالم في الراوي:  -ج

 هللا تعالى.  ءإن شا صدوق

 الحكم على اإلسناد: -د

انقطاع أنس،   ؛ فيه  عن  سماع  له  يصح  لم  األعمش  فيه    ألن  أنس  عن  رواه  وما 

 وهللا أعلم.  ،9إرسال

قُْطنِيُّ و  الد ار  ْلتِ   :10" العلل"في    ق ال   الص  ْبُن  س ْعدُ  اهُ  و  اأْل    ،ر  ِش ع ِن  أ بِي    ،ْعم  ع ْن 

ْفُص ْبُن ِغي اث    ، ، ع ْن أ ن س  ُسْفي ان   ال ف هُ ح  خ  ِش   ، و  اهُ ع ِن اأْل ْعم  و  ق ْولُ   ، ع ْن أ ن س    ، ف ر  س ْعِد    و 

ْلِت أ ْشب هُ   .ْبِن الص 

 

 ( 5/642( تاريخ اإلسالم )1)

 ( 1/716( التقريب  )2)

 ( 2/301( الكاشف )3)

 ( 1/260( التقريب )4)

 ( 2/535( الكاشف )5)

 ( 1/414( التقريب )6)

 (  2/109(، تهذيب التهذيب )6/90(، إكمال تهذيب الكمال )4/146( الجرح والتعديل )7)

 (1/256(، اإلصابة )2/1063سير أعالم النبالء ) (8)

 ( 1/38)ظاهرها الصحة للشييخ مقبل بن هادي أحاديث معلة ( 9)

(10( )12/250 ) 
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 الحكم على الحديث: -س

 1، وهللا أعلم. هذا الحديث ليس بالقوي 

 الحديث الثاني: 

ْبِد  فقال: حدثنا    2" جامعه" في    الترمذيأخرج   اُن ْبُن ع  ب اِر اْلب ْغد اِديُّ ُسل ْيم  :   ، اْلج  ق ال 

د ث ن ا ع ِليُّ ْبُن ق اِدم   ْمد انِيُّ   : ق ال    ، ح  د ث ن ا أ ْسب اُط ْبُن ن ْصر  اْله  ّيِ   ،ح  ْول ى    ، ع ِن السُّدِّ ع ْن ُصب ْيح  م 

ة   ل م  س ِن    ،أُّمِ س  اْلح  ة  و  ف اِطم  ل م  ق ال  ِلع ِلّي  و  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ُسول  هللِا ص  ْيِد ْبِن أ ْرق م  أ ن  ر  ع ْن ز 

اْلُحس ْيِن:   ْلٌم لَِّمْن َسالَْمتُمْ  ، أَنَا َحْرٌب لَِّمْن َحاَرْبتُمْ ))و   .   ((َوسِّ

ِديٌث غ ِريبٌ  ْجِه .    ، ه ذ ا ح  ا ن ْعِرفُهُ ِمْن ه ذ ا اْلو  ْعُروف     إِن م  ة  ل ْيس  ِبم  ل م  ْول ى أُّمِ س  ُصب ْيٌح م   و 

 تخريج الحديث: -أ

س ن ْبن   من طريق  3" سننه"أخرجه ابن ماجه في   لُ   اْلح  ال  ِلّي  اْلخ  ع ِليُّ ْبُن اْلُمْنِذرِ   ،ع    ،و 

 بمثله. ن ْصر   أ ْسب اط ْبنعن  ،غ س ان   يأ   كالهما عن 

في   حبان  ُسْفي ان  من طريق    4"صحيحه"وابن  ْبن  س ن  أ بِي    يأ ب، عن  اْلح  ْبُن  ب ْكِر 

ْيب ة   اِلك ْبن عن   ، ش  اِعيل   م   ، عن أسباط بمثله. إِْسم 

دُ ْبُن ي ْعقُوب    ي أ ب   من طريق  5" مستدركه "والحاكم في  م    اْلع ب اس ْبنعن    ،اْلع ب اِس ُمح 

د  الدُّوِريُّ  م  اِعيل   عن  ،ُمح  اِلُك ْبُن إِْسم   ، عن أسباط بمثله. م 

 وغيرهم. 

 

 

 

 

 

 ( 215/  10التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد )( 1)

 (3870برقم )  باب ما جاء في فضل فاطمة رضي هللا عنها  -بواب المناقب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  أ  (2)

 (145باب في فضائل أصحاب رسول هللا فضل الحسن والحسين ابنى على بن أبي طالب برقم )-( أبواب السنة3)

هم بذكر أسمائهم رضوان هللا عليهم أجمعين  كتاب إخباره صلى هللا عليه وسلم عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائ(  4)

  ذكر البيان بأن محبة المصطفى صلى هللا عليه وسلم مقرونة بمحبة فاطمة والحسن والحسين وكذلك بغضه ببغضهم   -

 (6977برقم )

مبغض أهل البيت يدخل النار ولو صلى   -مناقب أهل البيت    -كتاب معرفة الصحابة رضي هللا تعالى عنهم    (5)

 (4739رقم )ب وصام
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 دراسة اإلسناد: -ب

ب اِر اْلب ْغد اِديُّ -1 ْبِد اْلج  اُن ْبُن ع   وهو صدوق بإذن هللا تعالى.  سبقت ترجمتهُسل ْيم 

،  1أبو الحسن، من التاسعة قال الذهبي:"قال أبو حاتم: محله الصدق" ع ِليُّ ْبُن ق اِدم   -2

 .هـ(212)ت 2وقال ابن حجر:"صدوق يتشيع" 

ْمد انِيُّ  -3 اْله  ن ْصر   ْبُن  الثامنة،  أ ْسب اُط  من  الهمداني،  يوسف  قال    صدوقأبو 

ثقة"  معين:  ابن  يغرب"   3الذهبي:"عن  الخطأ  كثير  حجر:"صدوق  ابن  )ت  4وقال 

 . هـ(161

يُ -4 قال    السُّدِّ الرابعة،  من  كريمة،  أبي  بن  عبدالرحمن  بن  إسماعيل  اسمه 

 . هـ(127)ت  6، وقال ابن حجر:"صدوق يهم" 5الذهبي:"حسن الحديث" 

ة   -5 ل م  س  أُّمِ  ْول ى  م  الذهبي:"وثق" ُصب ْيح   قال  السادسة،  حجر:    7من  ابن  وقال 

 .8مقبول" 

ْيدُ -6  .9صحابي مشهور  ْبِن أ ْرق م    ز 

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 صدوق إن شاء هللا تعالى.

 الحكم على اإلسناد: -ج

، ولم  10زيد إسناده ضعيف، فيه صبيح وهو ليس بمعروف، ولم يذكر سماعه من  

 يوثقه إال ابن حبان. 

 الحكم على الحديث:  -د

 ، وهللا أعلم.ضعيف 

 وثق": " مراد الذهبي في قوله-سادسا

صدوق؛ كما قال أبو حاتم ونقله في التذهيب، ووصفه به ابن حجر، وصحح له  

 الحاكم حديثا، وذكره ابن حبان في الثقات. 

 

 

 

 ( 5/407( تاريخ اإلسالم )1)

 ( 1/703( التقريب )2)

 ( 4/304( تاريخ اإلسالم )3)

 ( 1/124( التقريب )4)

 ( 2/120( الكاشف )5)

 ( 1/141( التقريب )6)

 ( 3/19( الكاشف )7)

 ( 1/449( التقريب )8)

 (4/68(، اإلصابة  )2/641تاريخ اإلسالم ) (9)

 ( 2/203(، تهذيب التهذيب )6/351)( إكمال تهذيب الكمال 10)
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 سليمان بن عبدالرحمن بن ثوبان 

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 سليمان بن عبدالرحمن بن ثوبان القرشي، من السادسة.

 : 2من شيوخه -ب

 . أخوه محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان

 : 3من تالميذه-ج

 . محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4  :"ذكره ابن حبان في الثقات.""التذهيب"في قال 

 .5" :"وثق"الكاشف"في  قال و 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 .  6ذكره ابن حبان في الثقات

 أقوال المجرحين:  -ب

 لم أقف على من تكلم فيه بالجرح. 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 . 7اا واحدا روى له النسائي حديثا 

 

 

(، التحفة اللطيفة  4/206(، تهذيب التهذيب )1/462(، الكاشف )12/24(، تهذيب الكمال )4/24( التاريخ الكبير )1)

 (1/153(، خالصة التذهيب تهذيب الكمال )1/420في تاريخ المدينة الشريفة )

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )1/157 ) 

(5( )1/462 ) 

(6( )6/385 ) 

 ( 12/24( تهذيب الكمال )7)
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 دراسة المرويات:-خامسا

ا اِتم  فقال:  1" الكبرى"في    لنسائي أخرج  ح  ْبُن  دُ  م  ُمح  ن ا  ِحب انُ   :ق ال    ، أ ْخب ر  ن ا    : ق ال    ، أ ْخب ر 

ْبدُ هللاِ  ن ا ع  أ بِي ِذْئب    ،أ ْخب ر  ث ْوب ان    ، ع ِن اْبِن  ِن ْبِن  ْحم  ْبِد الر  ْبِن ع  ان   أ ِخيِه    ،ع ْن ُسل ْيم  ع ْن 

ة  ي قُولُ  ْير  د  أ ن هُ ك ان  س ِمع  أ ب ا ُهر  م  ِن اْحت ل م  ِمن  الل ْيلِ   :ُمح  اق ع  أ ْهل هُ   ،م  ك هُ اْلف ْجُر    ،أ ْو و  ثُم  أ ْدر 

ل ْم ي ْغت ِسلْ  ع  ع ْن ذ ِلك  . ثُم  س   :ق ال   ، ف ال  ي ُصمْ  ،و   ِمْعتُهُ ن ز 

 تخريج الحديث:  -أ

 . من هذا الطريق  انفرد النسائي به

 دراسة اإلسناد: -ب

اِتم   -1 ح  ْبُن  دُ  م  عشرةُمح  الثانية  من  المروزي،  عبدالحميد  بن  نعيم  قال    ،بن 

 .هـ(300)ت 3، وقال ابن حجر:"ثقة" 2الذهبي:"وثقه النسائي" 

  4بن موسى بن سوار السلمي، من العاشرة  قال الذهبي وابن حجر:"ثقة"   ِحب اُن -2

 .هـ(231)ت 

هللِا  -3 الذهبي:"شيخ  ع ْبدُ  قال  الثامنة،  من  الحنظلي،  واضح  بن  المبارك  بن 

 . هـ(181)ت 6، وقال ابن حجر:"ثقة ثبت" 5خرسان" 

ِذْئب     اْبنُ -4 المغيرة  أ ِبي  بن  عبدالرحمن  بن  محمد  من  اسمه  العامري،  القرشي 

)ت  "وقال ابن حجر:"ثقة فقيه فاضل  7أحد األعالم كبير الشأن ثقة" "السابعة قال الذهبي:

 . هـ(158

ان-5 ِن ْبِن ث ْوب ان   ُسل ْيم  ْحم  ْبِد الر   .سبقت ترجمته ْبِن ع 

 

خالفه عقيل بن خالد فرواه عن    -صيام من أصبح جنبا وذكر االختالف على أبي هريرة في ذلك    -كتاب الصيام    (1)

 (2940) الزهري عن عبيد هللا

 ( 6/1019) تاريخ اإلسالم( 2)

 ( 1/834( التقريب )3)

 (1/217(، التقريب ) 2/232( الكاشف )4)

 ( 3/184( الكاشف )5)

 ( 1/540( التقريب  )6)

 ( 9/600) تاريخ اإلسالم( 7)



 

  

 في كتابه الكاشف  (( وثق))الرواة الذين وصفهم الذهبي بقوله 
218 

د  -6 م  القر  ُمح  ثوبان  بن  عبدالرحمن  وابن  شبن  الذهبي  قال  الثالثة،  من  ي، 

 . هـ(91)ت  1حجر:"ثقة" 

 صحابي جليل.  أبو هريرة-7

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 بمشهور.  وليس  مجهول

 الحكم على اإلسناد: -ج

  موقوف على أبي هريرة. و موقوف، الضعف ألجل جهالة سليمان  ضعيف

 الحكم على الحديث:  -د

 ضعيف. 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

 ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر مقبول. لم يوثقه معتبر، ذكره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1/869(، التقريب )2/1165( تاريخ اإلسالم )1)



 

  

 في كتابه الكاشف  (( وثق))الرواة الذين وصفهم الذهبي بقوله 
219 

 سليمان بن علي األمير أبو محمد الهاشمي 

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

سليمان بن علي بن عبدهللا بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي، من السادسة )ت  

 هـ( 142

 :2من شيوخه  -ب

 عكرمة مولى اْبن عباس 

ِ ْبن ع ب اس  أبوه   علي ْبن ع بد َّللا 

 بردة ْبن أ بي ُموس ى األشعري    و أب 

 : 3من تالميذه-ج

 ابنه جعفر ْبن ُسل ْيمان ْبن علي الهاشمي 

 الحجاج ْبن الحارث الشقري

 الحكم ْبن عبدة 

ِ القسري   خالد ْبن يزيد ْبن خالد ْبن ع بد َّللا 

اِلك  خالد ْبن يزيد ْبن أ بي م 

 زيد بن عبد الحميد بن ع بد الرحمن بن زيد ْبن الخطاب  

 سالم ْبن أ بي خبزة  

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4:"وثق". "الكاشف"قال في 

 

  البن حبان  (، الثقات4/131(، الجرح والتعديل )1/69(، الكنى واألسماء لإلمام مسلم )4/25( التاريخ الكبير )1)

(6/381( دمشق  تاريخ   ،)22/333( المنتظم   ،)8/38( الكمال  تهذيب   ،)12/45( العبر  الكاشف 1/193(،   ،)

 ( 4/211( تهذيب التهذيب )2/70(، فوات الوفيات )6/163(، سير أعالم )1/462)

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

 ( 1/462( الكاشف )4)
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وفيها األمير سليمان بن علي عم المنصور وكان  " :"السير"في  و   " العبر"قال في  و 

مُ جوادا  بلغتْ حا دّ م  ا  وولي    ا  درهم  ألف  آالف  المواسم خمسة  في  البصرة  إعطاياه  مرة 

 1  ". وعاش ستين سنة

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 .2" الثقات"ذكره ابن حبان في 

 3. "مستدركه "صحح الحاكم حديثه في و 

 أقوال المجرحين:  - ب

 4. أعرفه":"سليمان الهاشمي ال "الكبرى "قال النسائي في  

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 5آخر.  ها، وابن ماج اليوم والليلة"حديثا "روى له الن س ائي فِي

 دراسة المرويات:-خامسا

 الحديث األول: 

ا ِحيمِ فقال:    6" الكبرى"في    لنسائيأخرج  الر  ْبِد  ع  ْبِن  هللِا  ْبِد  ع  ْبُن  دُ  م  ُمح  نِي    ، أ ْخب ر 

د ث ن ا أ س دُ ْبُن ُموس ى  د ث ن ا ع افِي ةُ ْبُن ي ِزيد    ،ح  اِشِمّيِ   ،ح  ان  اْله  ع ْن    ،ع ْن أ ِبي بُْرد ة    ، ع ْن ُسل ْيم 

أ ةٌ ب ْين  ي د ْيهِ   :ق ال    ، أ ِبيهِ  اْمر  ل م  ي ْمِشي و  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ُسوُل هللاِ ص  ا ر  الط ِريق     :ف قُْلتُ   ،ب ْين م 

ف ق ال تِ  ل م  !  س  ل ْيِه و  ع  ل ى هللاُ  ي ِميناا  :ِللن بِّيِ ص  إِْن ش اء   ٌض ؛  ُمْعت ر  ذ     ،الط ِريُق  أ خ  إِْن ش اء   و 

االا . ف ق ال    ل م  ِشم  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ا ...    :قُْلتُ   ((َدُعوَها ؛ فَإِّنََّها َجبَّاَرةٌ ))  :الن بِيُّ ص  ا ... إِن ه  إِن ه 

 إِن  ذ ِلك  فِي اْلق ْلِب .  ": ! ! ق ال  

نِ  ْحم  ْبِد الر  اِشِميُّ ال  أ ْعرِ   ،ع افِي ةُ ْبُن ي ِزيد  ِثق ةٌ  :ق ال  أ بُو ع  اُن اْله  ُسل ْيم   فُهُ . و 

 

 (6/163(، سير أعالم )1/193( العبر)1)

(2( )6/381 ) 

 ( 6343ذكر عبدهللا بن عباس رأى جبريل برقم )-الصحابة( كتاب معرفة 3)

 ( 10342التطريق )-( كتاب عمل اليوم والليلة4)

 ( 12/47( تهذيب الكمال )5)

 ( 10342برقم) التطريق –كتاب عمل اليوم والليلة  (6)
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 تخريج الحديث: -أ

 انفرد به النسائي من هذا الطريق.  

 دراسة اإلسناد: -ب

ِحيِم   -1 ْبِد الر  ْبِن ع  ْبُن ع ْبِد هللاِ  دُ  م  بن سعية البرقي المصري، من الحادية عشرة  ُمح 

 هـ(249)ت 2، وقال ابن حجر:"ثقة"1قال الذهبي:"وثقه ابن يونس" 

ْبُن ُموس ى  -2 قال الذهبي:"قال    ثقةبن أبراهيم بن الوليد األموي، من التاسعة    أ س دُ 

 .4، وقال ابن حجر:"صدوق يغرب" 3النسائي: ثقة، لو لم يصنف لكان خيرا له" 

ي ِزيد   -3 ْبُن  السابعة  ع افِي ةُ  من  القاضي،  شداد  بن  عافية  بن  قيس  قال  ثقة  بن 

اءِ الذهبي:" ث ق هُ الن س ائِيُّ ...  اْلع اِمِلين  ك ان  ِمن  اْلعُل م   .6، وقال ابن حجر:"صدوق" 5" و 

ان-4 اِشِمّيِ  ُسل ْيم   . سبقت ترجمتهاْله 

بن أبي موسى األشعري، من الثالثة قال الذهبي:"كان إماما ثقة واسع  بُْرد ة     و أ ب -5

 .هـ(103)ت 8، وقال ابن حجر:"ثقة" 7العلم ...من نبالء العلماء"

 .9اسمه عبدهللا قيس بن سليم بن حرب األشعري صحابي  وهأ ب -6

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 فيه جهالة.

 الحكم على اإلسناد: -ج

 .  ممن لم يشتهر بطلب العلمهو  و رجاله كلهم ثقات إال أن فيه سليمان   

 

 

 

 ( 4/142( الكاشف )1)

 ( 1/863( التقريب )2)

 ( 5/275( تاريخ اإلسالم )3)

 ( 1/134( التقريب )4)

 ( 7/398سير أعالم )( 5)

 ( 1/474( التقريب )6)

 ( 3/184( تاريخ اإلسالم )7)

 ( 1/1112( التقريب )8)

 (6/339(، اإلصابة )2/451تاريخ اإلسالم ) ((9
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 الحكم على الحديث:  -د

شواهد   الصحابة:  من  له  من  مالك  ثالثة  بن  أنس  يعلى  حديث  أبو  أخرجه 

في   ، 1مسنده" "في في   ، 2مسنده" "والبزار  حجر  ابن  العالية""وأورده     ، 3المطالب 

ع ف هُ اْلُجْمُهورُ الحماني    يحيىكلهم من طريق    4األوسط" "وأخرجه الطبراني في ق ْد ض    و 

 5ورماه بعضهم بالكذب. 

واثلة  بن  عامر  الطبراني    :وحديث  أخرجه  واثلة،  بن  عامر  حديث  وأما 

 .6األوسط" "في

 .7األوسط" " أخرجه الطبراني في وحديث أبو حرب بن أبي األسود الديلي 

 الحديث الثاني: 

اِميُّ فقال    8" سننه"في    ابن ماجهأخرج   اْلِحز  اْلُمْنِذِر  ْبُن  اِهيُم  إِْبر  د ث ن ا  ْبُن    ،ح  د ث ن ا د اُودُ  ح 

ط ابِ   ،ع ط اء   ْيِد ْبِن اْلخ  ِن ْبِن ز  ْحم  ْبِد الر  ِميِد ْبِن ع  ْبِد اْلح  ْبُن ع  ْيدُ  د ث نِي ز  ان    ،ح    ، ع ْن ُسل ْيم 

ب اس  ؛  ،ع ْن أ ِبيهِ  يَامِّ َرَجب  ع ِن اْبِن ع   .أَنَّ النَّبِّيَّ َصلَّى للاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم نََهى َعْن صِّ

 تخريج الحديث: -أ

  من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس  9" مصنفه" أخرجه عبدالرزاق في  

 من طريق داود بن عطاء بمثله.  10" الكبير "، والطبراني في ا مطوالا بنحوه موقوفا 

 

 

 

 

 

 ( 3276)  ( برقم34/  6)( 1(

 ( 6881)  ( برقم297/  13حديث علي بن عبد هللا ) -مسند ابن عباس رضي هللا عنهما ( 2)

 ( 3227)  برقم( 467/  13)( 3)

 ( 8160)  ( برقم122/  8) (4)

 (13/228(، سلسلة األحاديث الضعيفة )7/374( اتحاف الخيرة المهرة )5)

 ( 5978)  ( برقم119/  6)( 6(

 ( 5978)  ( برقم119/  6) (7)

 ( 1743باب صيام أشهر الحرم برقم )-( أبواب الصيام8)

 (7854باب صيام أشهر الحرم برقم )-( كتاب الصيام9)

 (10681علي بن عبدهللا بن عباس عن أبيه برقم )-( باب العين10)
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 دراسة اإلسناد: -ب

اِهيمُ -1 اِميُّ   إِْبر  اْلِحز  اْلُمْنِذِر  وابن حجر: صدوق" ْبُن  الذهبي  قال  العاشرة،  )ت    1، من 

 . هـ(235

ْبُن ع ط اء  -2 الذهبي وابن حجر:   د اُودُ  الثامنة قال  )ت 2ضعيف" " المزني موالهم، من 

 . هـ(181

ط ابِ -3 اْلخ  ْبِن  ْيِد  ز  ْبِن  ِن  ْحم  الر  ْبِد  ْبِن ع  ِميِد  اْلح  ْبِد  ع  ْبُن  ْيدُ  لم     ز  السابعة  العدوي، من 

 .هـ(150-141)ت بين   3يذكره الذهبي، وقال ابن حجر:"مقبول" 

ان-4  .سبقت ترجمته  ُسل ْيم 

قليل    ،ثقة   :قال ابن سعداسمه علي بن عبدهللا بن عباس، من الثالثة قال الذهبي:"  بوهأ  -5

 .هـ(114)ت  5،  قال ابن حجر:"ثقة عابد" 4" الحديث

 صحابي جليل.  ع ب اس   اْبن-6

 الحكم على اإلسناد: -ج

 6. متفق على تضعيفه في إسناده داود بن عطاء وهو ألن  ؛ضعيف 

 الحكم على الحديث: -د

 ضعيف. 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

لم يوثقه معتبر، ذكره ابن حبان في الثقات، وجّهله النسائي، وابن القطان؛ وقال ال  

 الحديث، وصحح الحاكم حديثه في المستدرك، وقال ابن حجر مقبول. يعرف حاله في 

 

 

 

 

 

 

 

 (1/116(، التقريب )2/76( الكاشف )1)

 (1/307(، التقريب ) 2/376( الكاشف )2)

 ( 1/354( التقريب )3)

 ( 3/284( تاريخ اإلسالم )4)

 ( 1/700( التقريب )5)

 (1/506) لأللباني ماجه(،  ضعيف ابن 1/530(، حاشية السندي )2/77( مصباح الزجاجة )6)
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 سليمان بن أبي المغيرة العبسي 

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 .هـ(121العبسي الكوفي، من السادسة )ت  سليمان بن أبي المغيرة

 :2من شيوخه  -ب

 إسماعيل بن رجاء ْبن ربيعة الزبيدي 

 س ِعيد ْبن جبير  

 ع ْبد الرحمن ْبن أ بي نعم البجلي

 علي ْبن الحسين ْبن علي ْبن أ بي ط اِلب

د ْبن أ بي ب ْكر  الصديق  م   القاسم ْبن ُمح 

 هبيرة ي ْحي ى ْبن عباد األ ْنصاِريّ  و أب 

 فاطمة بنت اْلُحس ْين ْبن علي ْبن أ بي طالب. 

 :3من تالميذه  -ج

 سفيان الثوري 

 ْبن ُعي ْين ة سفيان 

ر التميمي     سيف ْبن ُعم 

 شعبة ْبن الحجاج

 عبد الملك ْبن أ بي ُسل ْيمان 

 أ بُو حنيفة النعمان ْبن ثابت

 .ِ  أ بُو عوانة الوضاح ْبن ع بد َّللا 

 

 

(،  4/145(، الجرح والتعديل )2/22(، المعرفة والتاريخ )4/37(، التاريخ الكبير )2/233( التاريخ البن معين )1)

(، إكمال تهذيب  8/123(، تاريخ اإلسالم )1/464(، الكاشف )12/74تهذيب الكمال ) (،6/394الثقات البن حبان )

 ( 4/218(، تهذيب التهذيب )6/89الكمال )

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)
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 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 1 " . :"وثقه أحمد وابن معين"تاريخ اإلسالم" في قال 

 2  :"وثقه ابن معين وغيره." "التذهيب"في  و 

 3. :"وثق""الكاشف"في  و 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 4. قال سفيان بن عيينة:"ثقة خيار"  

 5. بن معين:"ثقة"  يحيىقال   

 6قال أحمد بن حنبل:"ثقة".

 7  " .قال أبو زرعة:"شيخ

 .8" الثقات"ذكره ابن حبان في 

 .9" الثقات"ذكره ابن شاهين وابن خلفون في 

 أقوال المجرحين:  -ب

 لم أقف على من تكلم فيه بالجرح. 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 . 10اا واحدا روى له ابن ماجه حديثا 

 

 

 

(1( )8/123 ) 

(2( )4/171 ) 

(3( )1/464 ) 

 ( 6/89(، إكمال تهذيب الكمال )12/73(، تهذيب الكمال )4/145( الجرح والتعديل )4)

 ( المصادر السابقة 5)

 ( 12/73(، تهذيب الكمال )4/145( الجرح والتعديل )6)

 ( 2/109(، تهذيب التهذيب )4/145)( الجرح والتعديل 7)

(8( )6/394 ) 

 ( 6/89(، إكمال تهذيب الكمال )1/100( تاريخ أسماء الثقات )9)

 ( 12/75( تهذيب الكمال )10)
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 دراسة المرويات:-خامسا

ْبُن ي ْحي ى فقال:  1" سننه"في  ابن ماجه  أخرج   دُ  م  د ث ن ا ُمح  ِن ْبُن    ،ح  ْحم  الر  ْبدُ  د ث ن ا ع  ح 

ْهِدّي   د ث ن ا ُسْفي اُن ْبُن ُعي ْين ة    ،م  ةِ   ،ح  ان  ْبِن أ ِبي اْلُمِغير  ع ِن    ،ع ْن س ِعيِد ْبِن ُجب ْير    ،ع ْن ُسل ْيم 

ب اس  ق ال   ُجُل ي قُوُت أ ْهل هُ قُوتاا فِيِه س ع ةٌ   :اْبِن ع  ُجُل ي قُوُت أ ْهل هُ قُوتاا فِيِه    ، ك ان  الر  ك ان  الر  و 

ل تْ   .89املائدة: } مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ {  :ِشد ةٌ ف ن ز 

 تخريج الحديث: -أ

في  المقدسي  الضياء  سليمان   2" لمختارةا"أخرجه  طريق  موقوفا به    من  ا  بنحوه 

 . مطوالا 

 دراسة اإلسناد: -ب

ي ْحي ى-1 ْبُن  دُ  م  الذهبي:"الحافظ،    ُمح  الحادية عشرة، قل  الزهري، من  بن عبدهللا 

، وقال ابن  3وكان أمير المؤمنين في الحديث"   يحيىوقال ابن أبي داود حدثنا محمد بن  

 .هـ(252)ت   4حجر:"ثقة حافظ جليل" 

هْ ع ْبدُ  -2 ِن ْبُن م  ْحم  ،  5القطان"   يحيى، من التاسعة، قال الذهبي:"كان أفقه من  ِدّي  الر 

 . هـ(198)ت  6وقال ابن حجر:"ثقة ثبت حافظ" 

، وقال  7، من رؤوس الطبقة الثامنة، قال الذهبي:"أحد األعالم ثقة"ُسْفي اُن ْبُن ُعي ْين ة  -3

 .هـ(198)ت  8ابن حجر:"ثقة حافظ فقيه"

انُ -4 ةِ  ْبنُ  ُسل ْيم   . سبقت ترجمته أ بِي اْلُمِغير 

 

 ( 2113) باب من أوسط ما تطعمون أهليكم  -أبواب الكفارات ( 1)

 ( 168برقم: ) (2)

 ( 2/229( الكاشف )3)

 ( 9/515( تهذيب التهذيب )4)

 ( 3/286( الكاشف )5)

 ( 1/601( التقريب )6)

 ( 2/506( الكاشف )7)

 ( 1/395( التقريب )8)
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ُجب ْير   -5 ْبن  الثالثة، قال الذهبي:"أحد األعالم"س ِعيد  ، وقال  1بن هشام المقرئ، من 

 . هـ(95)ت  2ابن حجر:"ثقة ثبت فقيه" 

 حبر األمة. بـ  صحابي مشهور   اْبن ع ب اس -6

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 هللا تعالى.سليمان ثقة إن شاء 

 الحكم على اإلسناد: -ج

 .3موقوف صحيح   

 الحكم على الحديث:  -د

 .صحيح موقوف وله حكم الرفع

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

ثقة؛ كما قال اإلمام أحمد وابن معين، وابن عيينة،  وقال أبو زرعة: شيخ، وذكره  

 به قال ابن حجر.   ابن حبان في الثقات، وابن شاهين، وابن خلفون، أو صدوق؛ و

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2/473( الكاشف )1)

 ( 1/374( التقريب )2)

 (2/135( مصباح الزجاجة )3)
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 سليمان المنبهي 

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 ، من الثالثة.سليمان يقال ابن عبدهللا المنبهي

 : 2من شيوخه -ب

 . ثوبان مولى النبي صلى هللا عليه وسلم

 : 3من تالميذه-ج

 حميد الشامي 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4:"ذكره ابن حبان في الثقات". "التذهيب"في قال 

 5. :"وثق""الكاشف"في  قال و 

 6  " .:"تفرد عنه حميد الشامي، قال ابن معين:"ال أعرفه"الميزان"في  قال و 

على مروايات هذا الراوي ولم يجد من روى عنه إال  وقف  اإلمام الذهبي  كأن  :  قلت

 فيه شيء من الجهالة ولذلك ذكر قول ابن معين في "الميزان". أمال إلى أنه  كأنه  حميد،  

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 .7" الثقات"ذكره ابن حبان في 

 

 

 

(، الثقات البن حبان 4/152(، الجرح والتعديل )4/36(، التاريخ الكبير )1/97( تاريخ ابن معين رواية الدارمي )1)

(،   2/229(، ميزان االعتدال )1/465(، الكاشف )12/111(، تهذيب الكمال )3/70الكامل في الضعفاء )(،  4/304)

 (1/155(، خالصة التذهيب )1/255، التقريب )4/231تهذيب التهذيب )

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادرالسابقة 3)

(4( )4/183 ) 

(5( )1/465 ) 

(6( )2/229 ) 

(7( )4/304 ) 
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 أقوال المجرحين:  -ب

 1أعرفهما" قال ابن معين:"ال 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 2.اا واحدا حديثا  روى له أ بُو د اُود  

 دراسة المرويات:-خامسا

د ث ن ا ُمس د دٌ فقال    3"سننه "في    داود  أخرج أبو  اِرِث ْبُن س ِعيد   ،ح  ِد    ، ن ا ع ْبدُ اْلو  م  ع ْن ُمح 

اد ة   ْيد  الش اِمّيِ   ،ْبِن ُجح  ان  اْلُمن ّبِِهّيِ   ، ع ْن ُحم  ل ى    ، ع ْن ُسل ْيم  ُسوِل هللاِ ص  ْول ى ر  ع ْن ث ْوب ان  م 

ل م  ق ال   س  ل ْيِه و  ل م  إِذ ا س اف ر  ك ان  آِخُر ع ْهِدِه ِبإِْنس ان     : هللاُ ع  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ُسوُل هللاِ ص  ك ان  ر 

ف اطِ  أ ْهِلِه  ة  ِمْن  ة    ،م  ف اِطم  ق ِدم   إِذ ا  ا  ل ْيه  ع  ي ْدُخُل  ْن  م  ُل  أ و  ل هُ   ،و  اة   ِمْن غ ر  ل ق ْت    ، ف ق ِدم   ع  ق ْد  و 

ا ب ابِه  ع ل ى  ا  ِستْرا أ ْو  ا  ة    ،ِمْسحا فِض  ِمْن  قُْلب ْيِن  اْلُحس ْين   و  س ن   اْلح  ل ِت  ح  ي ْدُخلْ   ،و  ل ْم  و    ، ف ق ِدم  

ن ع   ا م  تْر  ف ظ ن ْت أ ن م  ت ك ِت الّسِ أ ى ف ه  ا ر  أ ْن ي ْدُخل  م  ق ط ع ْتهُ    ،هُ  ِبي ْيِن و  ف ك ِت اْلقُْلب ْيِن ع ِن الص  و 

ا ق ال    ،ب ْين ُهم  ا، و  ذ هُ ِمْنُهم  ا ي ْبِكي اِن ف أ خ  ُهم  ل م  و  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ُسوِل هللاِ ص  ل ق ا إِل ى ر  يَا  ))  :ف اْنط 

ينَةِّ ثَْوبَاُن اْذهَ  إِّنَّ َهُؤاَلءِّ أَْهُل بَْيتِّي أَْكَرهُ أَْن يَأُْكلُوا    ، ْب بَِّهذَا إِّلَى آلِّ فاَُلن  أَْهلِّ بَْيت  بِّاْلَمدِّ

ْنيَا الدُّ ُم  َحيَاتِّهِّ فِّي  ْم  َعَصب    ، َطي ِّبَاتِّهِّ ْن  مِّ قِّاَلَدةً  َمةَ  لِّفَاطِّ اْشتَرِّ  ثَْوبَاُن  ْن    ، يَا  مِّ َواَرْينِّ  َوسِّ

 (( َعاج

 الحديث: تخريج -أ

من طريق محمد بن جحادة به بنحوه، والطبرني في    4"مسنده"أحمد في  أخرجه  

من طريق    6" الكبرى "البيهقي في  من طريق محمد بن جحادة به بنحوه، و  5" الكبير "

 أبي داود بمثله. 

 

 

(، تهذيب التهذيب  12/111(، تهذيب الكمال )4/152الجرح والتعديل )،  (1/97)  الدارمي  رواية  معين  ابن  تاريخ(  1)

(2/114) 

 ( 12/111( تهذيب الكمال )2)

 ( 4213برقم )  باب في االنتفاع بالعاج -كتاب الترجل ( 3)

 (22796( مسند األنصار من حديث ثوبان برقم )4)

 (1453( باب الثاء من غرائب مسند ثوبان )5)

 ( 96( كتاب الطهارة، باب المنع من األدهان في عظام الفيلة وغيرها مما ال يؤكل لحمه )6)
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 دراسة اإلسناد: -ب

، وقال  1الذهبي:"الحافظ" بن مسرهد بن مسربل األسدي، من العاشرة، قال    ُمس د د-1

 .هـ(228)ت  2ابن حجر:"ثقة حافظ" 

س ِعيد   -2 ْبُن  اِرِث  اْلو  الذهبي:"ثبت  ع ْبدُ  قال  الثامنة،  من  البصري،  ذكوان  بن 

 . هـ(179)ت  4، وقال ابن حجر:"ثقة ثبت" 3صالح"

اد ة  -3 ُجح  ْبن  د  م  صالح"   ُمح  الذهبي:"ثقة  قال  الخامسة،  من  ابن    5األودي،  وقال 

 .هـ(131) ت 6حجر:"ثقة" 

ْيد-4 ، قال الذهبي:"ليس  مجهول الحمصي، من الخامسة، الش اِمّيِ  بن أبي حميد   ُحم 

 .8، وقال ابن حجر:"مجهول" 7بحجة" 

ان اْلُمن ّبِِهّيِ -5  . سبقت ترجمتهُسل ْيم 

 . 9صحابي مولى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ث ْوب ان-6

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 لم يرو عنه إال حميد الشامي.  مجهول

 الحكم على اإلسناد: -ج

 .10ينفضعيف لجهالة حميد وسليمان فإنهما غير معرو  

 

 

 

 

 ( 4/271( الكاشف )1)

 ( 1/935( التقريب )2)

 ( 3/336( الكاشف )3)

 ( 1/632( التقريب )4)

 ( 4/92( الكاشف )5)

 ( 1/832( التقريب )6)

 ( 2/328( الكاشف )7)

 ( 1/277( التقريب )8)

 (2/88(، اإلصابة )3/15أعالم النبالء )سير  ((9

 ( 4/140(، عون المعبود )1/115(، نصب الراية )3/70( الكامل في الضعفاء )10)
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 الحكم على الحديث:  -د

وابن    2أطراف الغرائب""والمقدسي في  1تاريخه" " ، وقد ذكره البخاري فيال يصح

 3الجوزي في العلل. 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

وتلميذه حميد   هو  معين  ابن  وجّهله  الثقات،  في  حبان  ابن  ذكره  معتبر،  يوثقه  لم 

 الشامي، وقال ابن حجر مجهول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1( )4/36 ) 

(2( )1/293 ) 

 ( 2/315( العلل المتناهية )3)
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 سماك بن الفضل الصنعاني 

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 هـ(.121سماك بن الفضل الخوالني، من السادسة )ت 

 : 2من شيوخه -ب

 زياد أبي رشدين الجندي 

ِ االعرج  شهاب ْبن ع بد َّللا 

 عبد الرحمن ابن البيلماني

د ْبن عطية السعدي م   عروة ْبن ُمح 

 ع ْمرو ْبن شعيب 

 مجاهد ْبن جبر المكي 

 وهب ْبن منبه 

 : 3تالميذهمن -ج

 جعفر المخزومي 

 شعبة ْبن الحجاج

ر ْبن ُعب يد الصنعاني   ُعم 

ِ األعرج  ع ْمرو ْبن عون ْبن ع ْمرو ْبن سعد ْبن ع بد َّللا 

ر ْبن راِشد  ْعم   م 

 

 

 

(1( الكبرى  الطبقات   )6/71( خياط  بن  لخليفة  الطبقات   ،)1/518( الكبير  التاريخ  والتعديل 4/174(،  الجرح   ،)

(،  1/466(، الكاشف )8/126(، تاريخ اإلسالم )12/125(، تهذيب الكمال )426/ 6(، الثقات البن حبان )4/280)

(، خالصة التذهيب التهذيب  4/235(، تهذيب التهذيب )6/112(، إكمال تهذيب الكمال )5/249سير أعالم النبالء )

(1/156) 

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)
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 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 1:"وثقه النسائي". "تاريخ اإلسالم" في قال 

 .2:"وثق" "الكاشف"في  قال و 

دُْوٌق.:""سير"القال في  و  : ف ش ْيٌخ ص  ْنع انِيُّ اِك بِن  ..قال  الص  الث ْوِرّيِ:ال  ي ك ادُ ي ْسقُُط ِلِسم 

ِدْيثِه.  ِة ح  ِدْيٌث ِلصح  .  الف ْضِل ح  ث ق هُ: الن س ائِيُّ و  الن س ائِيُّ    و  ، و  التِّْرِمِذيُّ ى ل هُ: أ بُو د اُود ، و  و  ر 

ا   ِدْيثا ِديْ ح  و ح  ْبِد هللِا بِن ع ْمر  ْهب ، ع ْن ع  اِحداا ع ْن و  أُ القُْرآن  و  : فِي ك ْم أ ْقر  س اقهُ الن س ائِيُّ   ث  و 

ِه.  دِّ ْهب ، ع ْن ع ْمِرو بِن ُشع ْيب ، ع ْن أ ِبْيِه، ع ْن ج  ا: ع ْن و   3  "؟أ ْيضا

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 4" .ال يكاد يسقط له حديث لصحتهسفيان الثوري:"قال 

 .5قال النسائي:"ثقة" 

 .6" الثقات"ذكره ابن حبان في 

 أقوال المجرحين:  - ب

 لم أقف على من تكلم فيه بالجرح. 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 . 7اا واحدا ، حديثا التِّْرِمِذّي، والن س ائي، و روى له أ بُو داود

 دراسة المرويات:-خامسا

ِبيب    فقال:  8"سننه "في   داود  أخرج أبو  د ث ن ا نُوُح ْبُن ح  اقِ  ،ح  ز  رٌ   ،ن ا ع ْبدُ الر  ْعم    ، أ ن ا م 

اِك ْبِن اْلف ْضلِ  ْهِب ْبِن ُمن ّبِه    ،ع ْن ِسم  و  ، ع ْن و  ْبِد هللِا ْبِن ع ْمر  ل ى    :ع ْن ع  أ ن هُ س أ ل  الن بِي  ص 

 

(1( )8/126 ) 

(2( )1/466 ) 

(3( )5/249 ) 

 ( 2/115(، تهذيب التهذيب )12/125(، تهذيب الكمال )4/280( الجرح والتعديل )4)

 ( 2/115(، تهذيب التهذيب )12/125( تهذيب الكمال )5)

 ( 2/115(، تهذيب التهذيب )6/426)الثقات ( 6)

 ( 12/126( تهذيب الكمال )7)

 (1395برقم ) باب تحزيب القرآن -كتاب الصالة  (8)
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أُ اْلقُْرآُن ؟ ق ال   ل م  فِي ك ْم يُْقر  س  ل ْيِه و  يَن يَْوًما )) :هللاُ ع    :ثُمَّ قَالَ  ،فِّي َشْهر   :ثُمَّ قَالَ  ،فِّي أَْربَعِّ

ينَ  ْشرِّ ْل    :ثُمَّ قَالَ   ،فِّي َعْشر    :ثُمَّ قَالَ   ،فِّي َخْمَس َعْشَرةَ   :ثُمَّ قَالَ   ،فِّي عِّ فِّي َسْبع ، لَْم يَْنزِّ

ْن َسْبع    . ((مِّ

 تخريج الحديث: -أ

من طريق أبو بكر بن أبي النضر البغدادي، عن    1وأخرجه الترمذي في "جامعه" 

علي بن الحسين، عن عبدهللا بن المبارك، عن معمر، عن سماك، عن وهب، عن عبدهللا  

بن عمرو بنحوه ثم قال:"هذا حديث حسن غريب وروى بعضهم عن معمر، عن سماك  

مرو أن  بن الفضل، عن وهب بن منبه: أن النبي صلى هللا عليه وسلم أمر عبدهللا بن ع

 يقرأ القرآن في أربعين." 

به بمثله   عبدالرزاق  ين: األول من طريقمن طريق  2" الكبرى"في أخرجه النسائي  

والثاني     4"، ، وقال:"وهب لم يسمعه من عبدهللا بن عمرو3" الكبير"وكذلك الطبراني في  

من طريق محمد بن ثور، عن معمر، عن سماك، عن وهب، عن عمرو بن شعيب، عن  

 أبيه، عن عبدهللا بن عمرو بنحوه. 

 دراسة اإلسناد: -ب

ِبيب   -1 ،  5أبو محمد القومسي البسطامي، من العاشرة، قال الذهبي:"ثقة" نُوُح ْبُن ح 

 .هـ(242)ت  6وقال ابن حجر:"ثقة" 

ز  -2 بن همام بن نافع الصنعاني، من التاسعة، قال الذهبي:"الحافظ أحد    اقِ ع ْبدُ الر 

 .هـ( 211)ت  8وقال ابن حجر:"ثقة حافظ"  7األعالم" 

 

 ( 2947( برقم )5/63( أبواب القراءات عن رسول هللا )1)

 (8015(، برقم )8014( كتاب فضائل القرآن، باب في كم يقرأ القرآن برقم )2)

(3( )13/487/14396 ) 

 إشارة إلى انقطاعه  (4)

 ( 4/407( الكاشف )5)

 ( 1/1010( التقريب )6)

 ( 3/296) ( الكاشف7)

 ( 1/607( التقريب )8)
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ر -3 ْعم  الذهبي:"قال أحمد: ال تضم    م  قال  التاسعة،  البصري، من كبار  بن راشد 

للعلم"  زمانه  أهل  أطلب  من  كان  يتقدمه،  وجدته  إال  أحدا  إلى  ابن  ،  1معمرا  وقال 

 .هـ(150) ت 2حجر:"ثقة ثبت فاضل" 

اك ْبن اْلف ْضل -4  . سبقت ترجمتهِسم 

ْهب ْبن ُمن ّبِه-5 قال الذهبي:"أخباري    ،ثقة بن كامل بن سيج اليماني، من الثالثة،  و 

 .هـ(103)ت  4ثقة" ، وقال ابن حجر:" 3عالمة قاص، صدوق صاحب كتب" 

 . 5والنسائي:"ثقة" قال أبو زرعة  

و -6  .6بن العاص صحابي مشهور   ع ْبد هللا ْبن ع ْمر 

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 ثقة إن شاء هللا، قد أثنى عليه خيرا شيخه وهب بن منبه وسفيان الثوري.  

 الحكم على اإلسناد: -د

 عن ،ظاهر إسناده الصحة، لكن األظهر أنه منقطع، فقد رواه محمد بن ثور  

عن أبيه    ،عن عمرو بن شعيب   ،عن وهب بن منبه   ،عن سماك بن الفضل  ، معمر

أن النبي صلى هللا عليه وسلم أمره أن يقرأه في أربعين، ثم  "عن جده عبد اللهبن عمرو:

عشر، ثم في سبع، قال: انتهى    في شهر، ثم في عشرين، ثم في خمس عشرة، ثم في 

  وإسناد حسن. وأكثر طرق الحديث لم يرد فيها ذكر". وهذا أقرب إلى الصواب،  .سبعإلى 

 7." األربعين. وفي بعضها أنه انتهى إلى ثالث

 الحكم على الحديث:  -ر

 صحيح. 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

ثقة؛ كما قال النسائي، أو صدق؛ كما في السير، وأثنى على حديثه الثوري، وذكره  

ابن حبان في الثقات، وابن خلفون؛ ونقل عن ابن نمير قوله عنه: ثقة، وكذلك قال ابن  

 حجر.   

 

 

 ( 4/321( الكاشف )1)

 ( 1/961( التقريب )2)

 ( 4/467( الكاشف )3)

 ( 1/1045( التقريب )4)

 ( 4/332(، تهذيب التهذيب )31/140(، تهذيب الكمال )9/24( الجرح والتعديل )5)

 (6/308(، اإلصابة )2/666تاريخ اإلسالم ) (6)

 (4/17( سلسلة األحاديث الصحيحة )7)
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 سمرة بن سهم

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 الثانية. سمرة بن سهم أبو محذورة األسدي، من 

 : 2من شيوخه -ب

ِ ْبن مسعود   ع بد َّللا 

 معاوية ْبن أ بي ُسْفي ان  

 هاشم ْبن عتبة ْبن ربيعة خال معاوية  و أ ب 

 : 3من تالميذه-ج

 أ بُو وائل شقيق ْبن سلمة األسدي

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 . 4":"وثق "الكاشف"في قال 

 . 5:"ال يعرف" "المغني"في  قال و 

  ال يعرف، فال حجة فيمن ليس بمعروف العدالة، وال انتفتْ :" "الميزان "في  قال  و 

 6  "قال ابن المديني: مجهول، ال أعلم روى عنه غير أبي وائل شقيق.  عنه الجهالة.

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 . 7" صحيحه"وخرج حديثه في   "ثقاته " ذكره ابن حبان في 

 

 

(،  72/98(، تاريخ دمشق )4/340(، الثقات البن حبان )4/156(، الجرح والتعديل )4/179( التاريخ الكبير )1)

 ( 12/134تهذيب الكمال )

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )1/466 ) 

(5( )1/285 ) 

(6( )2/234 ) 

 (2/116(، تهذيب التهذيب )6/116تهذيب الكمال )(، إكمال 12/134(، تهذيب الكمال )4/340( الثقات )7)
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 أقوال المجرحين:  -ب

 .1قال ابن المديني:"مجهول، ال أعلم روى عنه غير أبي وائل" 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

ْه حديثا  اج   2. اا واحدا روى له الن س ائي، واْبن م 

 دراسة المرويات:-خامسا

ة  فقال:  3في سننه   النسائي   أخرج ْبُن قُد ام  دُ  م  ن ا ُمح  ِرير    ، أ ْخب ر  ْنُصور    ، ع ْن ج    ، ع ْن م 

ائِل   ُجل  ِمْن ق ْوِمِه ق ال    ،ع ْن أ بِي و  ة  ْبِن س ْهم  ر  ْلُت ع ل ى أ ِبي ه اِشِم ْبِن ُعْتب ة     :ع ْن س ُمر  ن ز 

ُهو  ط ِعينٌ  ا يُْبِكيك  ؟   : ف ق ال  ُمع اِوي ةُ   ، ف ب ك ى أ بُو ه اِشم    ، ف أ ت اهُ ُمع اِوي ةُ ي عُودُهُ   ، و  ٌع يُْشئُِزك    م  ج    ، أ و 

ْفُوه ا ؟ ق ال   ل م  ع ِهد     ،ُكلٌّ ال    :أ ْم ع ل ى الدُّْني ا ف ق ْد ذ ه ب  ص  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ُسول  هللاِ ص  ل ِكن  ر  و 

ق ال    ،إِل ي  ع ْهداا  . ت ِبْعتُهُ  ُكْنُت  أ نِّي  ِدْدُت  تُْقس مُ   :و  االا  أ ْمو  تُْدِرُك  ل ع ل ك   ام  إِن هُ  أ ْقو  ب ْين   ا    ،  إِن م  و 

ْعُت .  م  ْكُت ف ج  ِبيِل هللاِ . ف أ ْدر  ْرك ٌب فِي س  م  اِدٌم و   ي ْكِفيك  ِمْن ذ ِلك  خ 

 تخريج الحديث: -أ

،  5ي" اآلحاد والمثان "وابن أبي عاصم في     ،4في "مصنفه"   وأخرجه ابن أبي شيبة 

 به.   عن منصور،  من طريقين عن  زائدة،   6" الشعب"والبيهقي في 

من طريق معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن منصور    7أحمد في "مسنده"أخرجه  

النسائي في  و   من طريق محمد بن صباح به بمثله،  8به بمثله، وابن ماجه في "سننه" 

من طريق معاوية بن عمرو به بمثله،    10" الكبير"والطبراني في  ،   به بمثله  9" الكبرى"

 

 ( 2/116(، تهذيب التهذيب )12/134( تهذيب الكمال )1)

 ( 12/135( تهذيب الكمال )2)

 ( 5387برقم ) اتخاذ الخادم والمركب -كتاب الزينة  (3)

(4( )13/219-220 ) 

 ( 560( برقم )5)

 ( 10392( برقم )6)

 (22932ة برقم )( مسند األنصار حديث أبي هاشم بن عتب7)

 (4103( أبواب الزهد، باب الزهب في الدنيا برقم )8)

 ( 9725( كتاب الزينة، اتخاذ الخادم والمركب برقم )9)

(10( )7/302/7199 ) 
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من طريق علي بن المثنى، عن  أبي خيثمة، عن جرير به    1"صحيحه "وابن حبان في  

   .بمثله

ن  من طريق    2وأخرجه الترمذي في "جامعه"  ْحُمود ْبن غ ْيال  اقِ   ع ْبد  عن،  م  ز    ،الر 

ِش  ُسْفي ان، عن  اأْل ْعم  ْنُصور  و  اِئل   ، ع ْن م   . بنحوهع ْن أ بِي و 

من طريق الفريابي، عن سفيان، عن منصور، عن أبي    3" مستدركه" والحاكم في  

 وائل به بنحوه. 

 دراسة اإلسناد: -ب

ة  -1 قُد ام  ْبُن  دُ  م  ب   ُمح  أعين  قالبن  العاشرة  من  القرشي،  المسور  وابن    ن  الذهبي 

 .هـ(250)ت  4حجر:"ثقة" 

ِرير-2 األئمة"   ج  الذهي:"أحد  قال  الضبي،  قرط  بن  عبدالحميد  ابن  5بن  قال   ،

 .هـ(187)ت 6حجر:"ثقة صحيح الكتاب" 

ْنُصور-3 بن معتمر بن عبدهللا السلمي، من طبقة األعمش، قال الذهبي:"من أئمة    م 

 . هـ(213)ت  8، وقال ابن حجر:"ثقة ثبت" 7الكوفة"

ائِل    و أ ب -4 اسمه شقيق بن سلمة األسدي، من الثانية، قال الذهبي:"مخضرم من    و 

 .هـ(82)ت  10، وقال ابن حجر:"ثقة" 9العلماء العاملين"

ة-5        . سبقت ترجمتهْبِن س ْهم   س ُمر 

 . 11صحابي ه اِشِم ْبِن ُعْتب ة   و أ ب -6

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 إال أبو وائل. مجهول لم يرو عنه 

 

 ( 668( كتاب الرقائق، باب الفقر والزهد والقناع برقم )1)

 (2327( أبواب الزهد عن رسول هللا برقم )2)

 (6755هاشم بن عتبة برقم ) ( كتاب معرفة الصحابة ذكر أبي3)

 (1/889(، التقريب ) 4/186( الكاشف )4)

 ( 4/820( تاريخ اإلسالم )5)

 ( 1/196( التقريب )6)

 ( 4/350( الكاشف )7)

 ( 1/973( التقريب )8)

 ( 2/581( الكاشف )9)

 ( 1/439( التقريب )10)

 (13/23(، اإلصابة )2/196تاريخ اإلسالم ) (11)
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 الحكم على اإلسناد: -ج

 ضعيف لجهالة سمرة.  

 الحكم على الحديث:  -د

 ضعيف. 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

لم يوثقه معتبر، ذكره ابن حبان في الثقات، وحديثه في صحيحه، وقال ابن المديني  

 مجهول، وكذلك قال ابن حجر. 
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 سمعان بن مشنج        

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 سمعان بن مشنج، ويقال: ابن مشمرج العمري، من الثالثة.

 : 2من شيوخه -ب

ة ْبن جندب   س ُمر 

 : 3من تالميذه-ج

 عامر الشعبي 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 . 4:"وثق""الكاشف"في قال 

الشعبي.  عن سمرة.:""الميزان"في  قال  و  ماكوال.  تفرد عنه  ابن  له حديث    وثقه 

 . 5" واحد

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 6قال العجلي:"تابعي ثقة"  

 . 7"الثقات"ذكره ابن حبان في   

 .8" المستدرك" خرج الحاكم حديثه في  

 

 

(، الثقات للعجلي 3/127المعرفة والتاريخ )(،  4/204(، التاريخ الكبير )4/54تاريخ ابن معين رواية الدوري )(  1)

(،  1/466(، الكاشف )12/135(، تهذيب الكمال )4/345(، الثقات البن حبان )4/316(، الجرح والتعديل )1/208)

 (،  4/237هذيب )(، تهذيب الت8/158(، توضييح المشتبه )2/234ميزان االعتدال )

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )1/466 ) 

(5( )2/234 ) 

 ( 1/208( الثقات )6)

(7( )4/345 ) 

 ( 6/116( إكمال تهذيب الكمال )8)
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 أقوال المجرحين:  -ب

 1. " لسمعان سماعا من سمرة وال للشعبي من سمعانوال نعلم قال البخاري:" 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 . اا واحدا حديثا روى له أ بُو د اُود ، والن س ائي  

 دراسة المرويات:-خامسا

ن  ق ال  فقال:    2"سننه "في    النسائي  أخرج ْحُمودُ ْبُن غ ْيال  ن ا م  اِق،    :أ ْخب ر  ز  د ث ن ا ع ْبدُ الر  ح 

د ث ن ا الث ْوِريُّ   :ق ال   ِ   ، ع ْن أ ِبيهِ   ، ح  ة  ق ال    ، ع ْن س ْمع ان    ، ع ِن الش ْعبِّي ع  الن بِّيِ    :ع ْن س ُمر  ُكن ا م 

ة   ل م  فِي ِجن از  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  دٌ   :ف ق ال    ، ص  ن  أ ح  ُجلٌ   ، ثااث ال   -أ ه اُهن ا ِمْن ب نِي فاُل  ف ق ال     ، ف ق ام  ر 

ل م   س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  الن بِيُّ ص  ْبت نِي   :ل هُ  ت ْيِن اأْلُول ي ْيِن أ ْن ال  ت ُكون  أ ج  ر  ن ع ك  فِي اْلم  ا م  ا    ، م  أ م 

ْير   ْه ِبك  إاِل  ِبخ  ناا   ،إِنِّي ل ْم أُن ّوِ ُجل  ِمْنُهْم   -إِن  فاُل  أُْسو   -ِلر  ات  م  ا ِبد ْيِنِه . ! م   را

ة  :"3" الكبرى"وزاد في   اِحد  ع ِن الش ْعِبّيِ ع ْن س ُمر  اهُ غ ْيُر و  و  ق ْد ر  ا   ،و  ق ْد ُرِوي  أ ْيضا و 

ل م  ُمْرس الا  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ِديثِ   ،ع ِن الش ْعبِّيِ ع ِن الن بِّيِ ص  داا ق ال  فِي ه ذ ا اْلح  ال  ن ْعل ُم أ ح   :و 

ْسُروق  . ْير  س ِعيِد ْبِن م   " ع ْن س ْمع ان  . غ 

 تخريج الحديث: -أ

من طريق شعبة، عن فراس، عن الشعبي، عن    4وأخرجه الطيالسي في "مسنده" 

ا وبنحوه.   سمرة بمعناه مختصرا

" في  عبدالرزاق  أخرجه  ،  5ه" مصنفأخرجه  طريقه  "مسنده"   ومن  في  ، 6أحمد 

الوراقق، عن سفيان بهذا اإلسناد ولم    7والطبراني في "الكبير"  من طريق سعيد 

 يذكر سمعان. 

 

 (7/1224( وبين وجه ذلك األلباني في سلسلة االحاديث الصحيحة انظر )4/204( التاريخ الكبير )1)

 (4698برقم ) التغليظ في الدينباب  -كتاب البيوع ( 2)

 (6254برقم ) التغليظ في الدين -كتاب البيوع  (3)

(4(  )932 ،933 ) 

 ( 15263)برقم باب من مات وعليه دين  -كتاب البيوع ( 5)

 (20234، 20233، 20231برقم ) ومن حديث سمرة بن جندب عن النبي -مسند البصريين رضي هللا عنهم ( 6)

عامر الشعبي عن سمرة    -ما أسند سمرة بن جندب    -سمرة بن جندب الفزاري    - من اسمه سمرة    -باب السين   (7)

 ( 6755برقم ) بن جندب
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 من طريق الشعبي عن سمرة، ولم يذكر فيه سمعان.  1وأخرجه أحمد في "مسنده"

في  و داود  أبو  في    2" سننه "أخرجه  في    3" مستدركه" والحاكم  والبيهقي 

 .ومعناه بنحوه  بهمن طريق أبي األحوص، عن سعيد بن مسروق، 4" الكبرى"

 دراسة اإلسناد: -ب

ن   -1 غ ْيال  ْبُن  ْحُمودُ  قال م  العاشرة  من  موالهم،  العدوي  المروزي 

 .هـ(239)ت  6، وقال ابن حجر:"ثقة" 5الذهبي:"الحافظ" 

اقِ -2 ز   . سبقت ترجمتهالصنعاني ثقة  ع ْبدُ الر 

 . سبقت ترجمتهثقة إمام الث ْوِريُّ  -3

 7الذهبي وابن حجر:"ثقة"   بن مسروق الثوري، من السادسة قالاسمه سعيد    و أ ب -4

 .هـ(125)ت 

، وقال  8اسمه عامر بن شراحيل، من الثالثة، قال الذهبي:"أحد األعالم"  الش ْعبِيّ -5

 .هـ(103)ت  9ابن حجر:"ثقة مشهور" 

 .سبقت ترجمته س ْمع ان -6

ة-7  بن جندب صحابي مشهور.  س ُمر 

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 .10ثقة 

 

 

 

 (20232، 20124برقم ) ومن حديث سمرة بن جندب عن النبي -مسند البصريين رضي هللا عنهم ( 1)

 ( 3341تشديد في الدين برقم )( كتاب البيوع، باب في ال2)

 (2/226) كتاب البيوع، لو قتل رجل في سبيل هللا ثم عاش وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى دينه( 3)

 (11385( كتاب التفليس باب حلول الدين عن الميت برقم )4)

 ( 4/253( الكاشف )5)

 ( 1/925( التقريب )6)

 (1/388(، تقريب )2/496( الكاشف )7)

 ( 3/59ف )( الكاش8)

 ( 1/475( التقريب )9)

ِعين يقول: إذا (14/35كما ذكره المزي في تهذيب الكمال )  ق ال أ بُو بكر ْبن أ بي خيثمة(  10) :"سمعت يحيى بن م 

ِديثه."   حدث الش ْعبِي ع ْن رجل فسماه، ف ُهو  ثقة يحتج بح 
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 الحكم على اإلسناد: -د

 1صحيح. 

 الحكم على الحديث:  -ر

 صحيح 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

ابن حبان في   له حديث واحد، وذكره  وقال  وابن ماكوال؛  العجلي،  قال  ثقة؛ كما 

 الثقات، وابن خلفون، أو صدوق؛ كما قال ابن حجر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7/1224( انظر كالم األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحة )1)
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 سهم بن المعتمر

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 بن المعتمر البصري، من الثالثة. سهم 

 : 2من شيوخه -ب

 جري الهجيمي   و أب 

 : 3من تالميذه-ج

ِلك ْبن الحسن الجاري األحول   ع بد الم 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 .4:"في الثقات البن حبان" "التذهيب"في قال 

 .5:"وثق" "الكاشف"في  قال و 

 والتعديل: أقوال أئمة الجرح  -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 .6ذكره ابن حبان في الثقات

 أقوال المجرحين:  -ب

 7. النسائي:"ليس بمعروف" لقا

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 . 8اا واحدا حديثا روى له الن س ائي 

 

 

الت1)  )( الكبير  )4/194اريخ  والتعديل  الجرح   ،)4/383( حبان  البن  الثقات  والمختلف 6/430(،  المؤتلف   ،)

 (1/158(، خالصة التذهيب )4/260(، تهذيب التهذيب )1/471(، الكاشف )215/ 12(، تهذيب الكمال )3/1228)

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )4/208 ) 

(5( )1/471 ) 

(6 )(6/430 ) 

 (9614برقم ) االختالف على أبي إسحاق فيه -موضع اإلزار   -كتاب الزينة  ( السنن الكبرى 7)

 ( 12/215( تهذيب الكمال )8)
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 دراسة المرويات:-خامسا

دُ ْبُن  فقال:    1" الكبرى"في    للنسائي أخرج   ن ا أ ْحم  ِكيم  اأْل ْوِديُّ أ ْخب ر  ان  ْبِن ح    : ق ال    ،ُعثْم 

ْخل د   ْبُن م  اِلدُ  د ث ن ا خ  س نِ   :ق ال    ،ح  ْبُن اْلح  ِلِك  اْلم  د ث ن ا ع ْبدُ  س ِمْعُت س ْهم  ْبن  اْلُمْعت ِمِر    :ق ال    ،ح 

ْيِمّيِ  ُث ع ِن اْلُهج  دِّ ِدين ة  ف ل ِقي  الن بِي     ،يُح  ن هُ ق ِدم  اْلم 
ل م    -أ  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  فِي ب ْعِض أ ِزق ِة    -ص 

ِدين ةِ  تْ   ، اْلم  ار  قِْطِرّي  ق ِد اْنت ث ر  ِبإِز  ف إِذ ا ُهو  ُمت ِزٌر  اف ق هُ  اِشي تُهُ ف و  ق ال    ،  ح  ُم ي ا    :و  ل ْيك  الس ال  ع 

ُسول  هللاِ  ُسوُل هللاِ    ،ر  ل م    - ف ق ال  ر  س  و  ل ْيِه  ع  ل ى هللاُ  اْلَمْوتَى))  :ص  يَّةُ  تَحِّ السَّاَلُم  ،  ((َعلَْيَك 

دُ   :ف ق ال   م  َن اْلَمْعُروفِّ أَ ))  :ف ق ال    ، أ ْوِصنِي   ،ي ا ُمح  ْن تَأْتِّيَهُ َولَْو أَْن تََهَب  اَل تَْحقَِّرنَّ َشْيئًا مِّ

اْلَحْبلِّ  لَةَ  َك فِّي إِّنَاءِّ اْلُمْستَْسقِّي  ،صِّ ْن َدْلوِّ َغ مِّ َولَْو أَْن تَْلقَى أََخاَك اْلُمْسلَِّم    ،َولَْو أَْن تُْفرِّ

كَ   ، َوَوْجُهَك بُْسٌط إِّلَْيهِّ  ْسعَ   ،َولَْو أَْن تُْؤنَِّس اْلَوْحَشاَن بِّنَْفسِّ . ق ال  أ بُو    (( َولَْو أَْن تََهَب الش ِّ

نِ  ْحم  ْبِد الر  ْعُروف  .  :ع   س ْهُم ْبُن اْلُمْعت ِمِر ل ْيس  بِم 

 تخريج الحديث: -أ

ْيِرّي،  أخرجه   اِهيم ، عن س ِعيد اْلُجر  اِعيل ْبن إِْبر  أحمد في"مسنده"  من طريق إِْسم 

ة    ْيِمّيِ،  ع ْن أ ِبي الس ِليِل، ع ْن أ بِي ت ِميم  ة  اْلُهج  ةا ع ْن  أ بِي ت ِميم  ر  اِعيُل م  ْيِمّيِ ق ال  إِْسم  اْلُهج 

يزيد بعضهم على   بنحوه مطوال. وأخرجه آخرون بطرق أخرى  ق ْوِمِه  ِمْن  ُجل   ع ْن ر 

 بعض. 

اد ْبن  وأخرجه   م  ،عن ح  ِشيُّ د  اْلقُر  م  أبو داود في "سننه"   من طريق ُعب ْيد هللِا ْبُن ُمح 

اِبر   س   ْيِمّيِ، ع ْن ج  ة  اْلُهج  ، ع ْن أ ِبي ت ِميم  ، ع ْن ُعب ْيد ة  أ بِي ِخد اش  ة ، عن يُونُس ْبن ُعب ْيد  ل م 

ا.   ْبن  ُسل ْيم  بمعناه مختصرا

ة    ، عن أ بي ت ِميم  وأبو داود في "سننه"   من طريق  ُمس د د، عن ي ْحي ى، ع ْن أ بِي ِغف ار 

، ع ْن  ْيِميُّ . اْلُهج  ابِِر ْبِن ُسل ْيم  بمعناه مطوالا ّي  ج   أ بِي ُجر 

ذ اء، ع ْن أ بِي   اِلد اْلح  ْيد، عن ع ْبد هللِا، عن خ  والترمذي في"جامعه"  من طريق ُسو 

ُجل  ِمْن ق ْوِمِه بمعناه.  ْيِمّيِ، ع ْن ر  ة  اْلُهج   ت ِميم 

 

 (9614برقم ) االختالف على أبي إسحاق فيه ،موضع اإلزار ،كتاب الزينة( 1)
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ال   ِلّي  اْلخ  س ن ْبن ع  ة ، ع ْن  والترمذي في "جامعه"  من طريق اْلح  ل، عن أ بي أُس ام 

ابِِر ْبِن ُسل ْيم  بمعناه   ْيِمّيِ، ع ْن ج  ة  اْلُهج  أ بِي ِغف ار  اْلُمث ن ى ْبِن س ِعيد  الط ائِّيِ، ع ْن أ ِبي ت ِميم 

 مطوال. 

ِلّي    1" الكبرى"وأخرجه النسائي في عن ع ْبد اْلع ِزيِز ْبُن    ، من طريق أع ْمُرو ْبن ع 

دِ  م  الص  ْبِد  ُعب ْيد    ،ع  ْبن  يُونُس  ْيِمّيِ   ،عن  اْلُهج  ِبيد ة   ع  ْيِمّيِ    ،ع ْن  اْلُهج  ُسل ْيم   ْبِن  اِبِر  ج  ع ْن 

 بمعناه. 

د ْبن ب ش ار     2" الكبرى"والنسائي في   م  ْسع د ة  اْلب ْصِريُّ   ،من طريق ُمح  اد ْبن م  م  عن ح 

اِلد  اْلب ْصِريُّ  ،هماوأبي عامر كال ة ْبن خ  ْيِمّيِ، ع ْن ُسل ْيِم   ،عن قُر  ة  ْبِن ُموس ى اْلُهج  ع ْن قُر 

ْيِمّيِ بمعناه مختصرا  ابِر  اْلُهج   ا. ْبِن ج 

كِ أيضا      3" الكبرى "  النسائي فيو  د ْبن ع ْبِد هللاِ ْبِن اْلُمب ار  م  عن أ بي    ،من طريق ُمح 

م ْبن ِمْسِكين   ، عن س ال  ْخُزوِميُّ ة  اْلم  ل م  ةُ ْبُن س  ة  السُّل ِميُّ   ،ِهش ام  اْلُمِغير    ،عن ُعق ْيل ْبن ط ْلح 

ْيِمّيِ بمعناه.   ّي  اْلُهج   ع ْن أ بِي ُجر 

د  ْبِن س ِعيد  الط اِحيُّ اْلع اِب   ب ْكر ْبنمن طريق    4صحيحه" " أخرجه ابن حبان فيو    ، دُ أ ْحم 

ِلّيِ ْبِن ن ْصر    عن   اِلد    ،ع ْن ُشْعب ة    ، عن أبيه،ن ْصر ْبن ع  ة  ْبِن خ  ة  ْبِن ُموس ى    ،ع ْن قُر  ع ْن قُر 

ْيِمّيِ  ْيِمّيِ    ، اْلُهج  ابِر  اْلُهج  من طريق    5" صحيحه "بمعناه، وابن حبان في  ع ْن ُسل ْيِم ْبِن ج 

ْبِن   ِلّيِ  د ْبن ع  ة    يأ ب، عن  اْلُمث ن ى أ ْحم  ْيث م  م ْبن  ،عنه اُرون    ي ِزيد ْبن  ، عن خ    ، ِمْسِكين    س ال 

ة   ْيِميُّ بمعناه. والحاكم في  يأ ب ، عن  ع ْن ع ِقيِل ْبِن ط ْلح  ّي  اْلُهج  من طريق    6مستدركه" " ُجر 

اْلع ْدلُ  ي ْعقُوب   س ن ْبن  د ْبن عن  ،  اْلح  م  ا  ُمح  اْلف ر  ه اِب  اْلو  ْبِد  ْبن  عن  ،ع  ْعف ر  عن    ، ع ْون    ج 

ْيِريُّ   س ِعيد ْبن  ْيِمّيِ   ، ع ْن أ بِي الس ِليلِ   ،إِي اس  اْلُجر  ة  اْلُهج  ابِِر ْبِن ُسل ْيم     ، ع ْن أ ِبي ت ِميم  ع ْن ج 

ْيِمّيِ بمعناه.   اْلُهج 

 

 (9611)كتب الزينة، موضع اإلزار، االختالف على أبي إسحاق برقم  (1)

 (9612برقم ) االختالف على أبي إسحاق فيه ،موضع اإلزار ،كتاب الزينة (2)

 (9616برقم ) االختالف على أبي إسحاق فيه ،موضع اإلزار ،كتاب الزينة (3)

 ( 521( برقم )279/  2كتاب البر واإلحسان، فصل من البر واإلحسان )( 4)

 ( 522)  ( برقم281/  2) كتاب البر واإلحسان، فصل من البر واإلحسان( 5)

   (7475) ( برقم186/  4كتاب اللباس، أدب السالم ) ( 6)
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 دراسة اإلسناد: -ب

اأْل ْوِديُّ -1 ِكيم   ح  ْبِن  ان   ُعْثم  ْبُن  دُ  من  أ ْحم  الذهبي:"حجة" ،  قال  ،  1الحادية عشرة، 

 .هـ(257)ت 2وقال ابن حجر:"ثقة" 

ْخل د   -2 اِلدُ ْبُن م  قال أبو داود:  "أبو الهيثم القطواني، من كبار العاشرة، قال الذهبي:خ 

 .هـ(213. ) ت4وقال ابن حجر مثله  3صدوق يتشيع" 

س ِن  -3 ِلِك ْبُن اْلح  وقال    5بن أبي حكيم، من السابعة، قال الذهبي:"صدوق"   ع ْبدُ اْلم 

 . 6ابن حجر:"ال بأس به" 

 . سبقت ترجمتهْبن  اْلُمْعت ِمرِ  س ْهم-4

ْيِمي-5  . 7أبو جري اسمه جابر بن سليم صحابي اْلُهج 

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 مجهول ولم يشتهر بطلب العلم.

 الحكم على اإلسناد: -ج

 ألجل جهالة سهم. ؛ضعيف  

 الحكم على الحديث:  -د

 .8أحمد الذي أشارنا إليه سابقا اإلماممن طرق أخرى وأصحها ما أخرجه   صحيح

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

لم يوثقه معتبر، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال النسائي ليس بمعروف، وقال ابن  

 9إلى تمريض هذا التوثيق. إشارة أو   . مقبولحجر 

 

 

 ( 2/27( الكاشف )1)

 ( 1/95( التقريب )2)

 ( 2/352( الكاشف )3)

 ( 1/291( التقريب )4)

 ( 3/319( الكاشف )5)

 ( 1/622( التقريب )6)

 ( 2/115اإلصابة ) (7)

 (2/394)( صححه ابن القيم في زاد المعاد 8)

 (7/1254( سلسلة االحاديث الصحيحة )9)
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 سهم بن منجاب الضبي الكوفي 

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 . هـ(81سهم بن منجاب بن راشد الضبي الكوفي، من السادسة )ت 

 : 2من شيوخه -ب

 العالء بن الحضرمي 

 قرثع الضبي  

 قزعة ْبن يحيى  

 منجاب ْبن راشد وهأ ب 

 : 3من تالميذه-ج

 إبراهيم النخعي  

 الصعب ْبن عطية ْبن بالل 

 أ بُو سنان ضرار ْبن مرة الشيباني 

 عطية ْبن ي ْعل ى الضبي 

 أ بُو خلدة ع ْمرو ْبن دينار الكوفي 

 قدامة ْبن الجنيد الضبي 

 ابن أخته قدامة ْبن حماطة

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 .4شريف ألبيه صحبة" :""تاريخ اإلسالم" في قال 

 .5:"وثقه النسائي" "التذهيب "في  قال و 

 .6:"وثق" "الكاشف"في  قال و 

 

،  4/344(، الثقات البن حبان )4/291(، الجرح والتعديل )1/210(، الثقات للعجلي )4/194( التاريخ الكبير )1)

6/430 ( والمختلف  المؤتلف   ،)3/1228( الكمال  تهذيب   ،)12/215( الكاشف  بالوفايات 1/471(،  والوافي   ،)

 ( 6/146(، إكمال تهذيب الكمال )1/158(، خالصة التذهيب )4/260يب )(، تهذيب التهذ16/17)

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )6/75 ) 

(5( )4/209 ) 

(6( )1/471 ) 
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 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 .1وثقه العجلي 

 .3وخرج حديثه في صحيحه  2" الثقات"ذكره ابن حبان في 

 . 4" صحيحه"حديثه في   خزيمةابن خرج 

 5ذكر أسماء التابعين..." "ذكره الدارقطني في 

 أقوال المجرحين:  -ب

 لم أقف على من تكلم فيه بالجرح. 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 .8سوى البخاري  7، والباقون 6الشمائل" "روى له التِّْرِمِذّي في 

 دراسة المرويات:-خامسا

 الحديث األول: 

ْيب ة  فقال:    9"صحيحه"في    مسلم  أخرج اُن ْبُن أ بِي ش  د ث ن ا ُعثْم  ِريرٌ   ، ح  د ث ن ا ج  ع ْن    ،ح 

ة   اِهيم    ،ُمِغير  اب    ، ع ْن إِْبر  ع ة    ،ع ْن س ْهِم ْبِن ِمْنج  ق ال     :ع ْن أ ِبي س ِعيد  اْلُخْدِرّيِ ق ال    ،ع ْن ق ز 

ل م   س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ُسوُل هللاِ ص  ي َمْحَرم  )):ر   .  ((اَل تَُسافِّرِّ اْلَمْرأَةُ ثاََلثًا إِّالَّ َمَع ذِّ

 دراسة اإلسناد: -ب

 مسلم.  اإلمامالرواة كلهم على شرط 

 

 ( 1/210( الثقات )1)

(2( )4/344 ،6/430 ) 

- 1623)  المساجد  ذكر تضعيف صالة المصلي في مسجد المدينة على غيره من  - باب المساجد    - كتاب الصالة  (  3)

1624) 

باب ذكر األخبار المنصوصة   -جماع أبواب التطوع غير ما تقدم ذكرنا لها    -كتاب الصالة  ( صحيح ابن خزيمة  4)

 ( 6/146،  إكمال تهذيب الكمال )والدالة على خالف قول من زعم أن تطوع النهار أربعا ال مثنى

 (2/109) روايته عن الثقات عند البخاري ومسلمذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت ( 5)

 (278-277( باب صالة الضحى )6)

أبو  ، و(1157باب ما جاء في األربع الركعات قبل الظهر ) -( ابن ماجه في سننه، باب إقامة الصالة والسنة فيها7)

باب شق  -النسائي في سننه، كتاب الجنائزو  (،1270باب األربع قبل الظهر وبعدها )-داود في سننه، كتاب الصالة

 (  2803باب تحريم صيام يوم الفطر ويوم النحر )-(، و في الكبرى كتاب الصوم1866الجيوب )

 ( 12/216( تهذيب الكمال )8)

 (827) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره -كتاب الحج  (9)
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 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 ثقة. 

 الحكم على اإلسناد: -د

 صحيح. 

 الحكم على الحديث: -ر

 صحيح. 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

النسائي والعجلي، وذكره ابن حبان في الثقات؛ وحديثه في صحيحه،  ثقة، كما قال 

 وصحيح مسلم، وابن خلفون، وقال ابن حجر ثقة. 
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 سواء الخزاعي 

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 .هـ(91سواء الخزاعي، من الثالثة، )ت 

 : 2من شيوخه -ب

 حفصة أم المؤمنين  

 عائشة 

ل م . ل ْيِه وس  ُ ع  ل ى َّللا   أم سلمة زوج الن بِّي ص 

 : 3من تالميذه-ج

 عاصم ْبن بهدلة  

 الُمس ي ب ْبن رافع 

 ومع ْبد ْبن خالد  

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 .4" تاريخ اإلسالم"في  شيوخه وتالميذه فقط  الذهبي  ذكر

 "5:"في الثقات البن حبان. "التذهيب"في قال 

 .6:"وثق" "الكاشف"في  قال و 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 .7" صحيحه"أخرج ابن خزيمة حديثه في 

 

الثقات )1) الكمال )4/347(  التهذيب  1/471(، الكاشف )6/384الم ) (، تاريخ اإلس12/231(، تهذيب  (، تهذيب 

 ( 1/158(، خالصة التذهيب )1/259(، تقريب التهذيب )4/265)

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )6/213 ) 

(5( )4/213 ) 

(6( )1/471 ) 

صومهما اقتداء   باب استحباب صوم االثنين ويوم الخميس وتحري  -جماع أبواب صوم التطوع    -كتاب الصوم  (  7)

 ( 2116) بفعل النبي
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 .1" الثقات"ذكره ابن حبان في 

 أقوال المجرحين:  -ب

 لم أقف على من تكلم فيه بالجرح. 

 الستة: مروياته في الكتب -رابعا

 . 2روى له أبو داود والنسائي

 دراسة المرويات:-خامسا

 الحديث األول: 

ِبيِب ْبِن الش ِهيِد  فقال:    3"سننه "في    النسائيأخرج   اِهيم  ْبِن ح  اُق ْبُن إِْبر  ن ا إِْسح  أ ْخب ر 

ان    :ق ال   د ث ن ا ي ْحي ى ْبُن ي م  افِع    ،ع ْن ع اِصم    ،ع ْن ُسْفي ان    ،ح  ّيِِب ْبِن ر  اء     ،ع ِن اْلُمس  ع ْن س و 

اِعّيِ  يسَ َكاَن النَّبِّيُّ َصلَّى للاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم يَ  :ع ْن ع اِئش ة  ق ال تْ  ،اْلُخز  ثْنَْينِّ َواْلَخمِّ  . ُصوُم االِّ

 تخريج الحديث:  -أ

ع ْن  أخرجه   عنُسْفي ان،  ل،  م  ُمؤ  طريق  من  في"مسنده"  ْبِن  أحمد  اِلِد  خ  ع ْن   ، ث ْور 

، ع ْن ع اِئش ة  بنحوه. ْعد ان   م 

ار    ِهش ام ْبن4سننه" "وابن ماجه في  ة ،  ح    ي ْحي ى ْبن   عن  ، ع م  ، ع ْن  ث ْور ْبن ي ِزيد    عن ْمز 

ْعد ان   اِلِد ْبِن م  ِبيع ة  ْبِن اْلغ ازِ  ،خ   ، عن عائشة بنحوه مطوال. ع ْن ر 

ْفص  ع    يأ ب  من طريق  5جامعه" " والترمذي في س ح  ِلّي  اْلف ال  ع ْبد هللِا    ، عنْمُرو ْبُن ع 

ْعد ان    ،ع ْن ث ْوِر ْبِن ي ِزيد    ، د اُود    ْبن اِلِد ْبِن م  ِشّيِ   ، ع ْن خ  ِبيع ة  اْلُجر  اِئش ة   بنحوه.  ، ع ْن ر   ع ْن ع 

ان    ع ْمُرو ْبنمن طريق    6" سننه "والنسائي في   اِلِد    ،ب ِحير   ،عنع ْن ب ِقي ة    ،ُعثْم  ع ْن خ 

ْعد ان    . اع اِئش ة  بنحوه مختصرا ، عن ع ْن ُجب ْيِر ْبِن نُف ْير   ، ْبِن م 

 

 ( لكن باسم سواد بالدال 4/347( )1)

 ( 12/231( تهذيب الكمال )2)

برقم    باب صوم النبي صلى هللا عليه وسلم بأبي هو وأمي وذكر اختالف الناقلين للخبر في ذلك  -كتاب الصيام    (3)

(2363 ) 

  ( 1739)  ( برقم627/  2أبواب الصيام، باب صيام يوم االثنين والخميس )( 4)

  ( برقم113/    2أبواب الصوم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، باب ما جاء في صوم يوم االثنين والخميس )   (5)

(745 ) 

/    1كتاب الصيام، باب صوم النبي صلى هللا عليه وسلم بأبي هو وأمي وذكر اختالف الناقلين للخبر في ذلك )(  6)

 (  16/  2359)  ( برقم473
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ِلّي  من طريق    أيضا  1وفي سننه  ع ْن    ،رث وْ   ، عند اُود    ع ْبد هللِا ْبن ، عن  ع ْمُرو ْبُن ع 

ْعد ان   اِلِد ْبِن م  ِشّيِ  ،خ  ِبيع ة  اْلُجر   ْن ع اِئش ة  بنحوه. ع    ،ع ْن ر 

اِهيم  من طريق إأيضا    2" سننه "و في   اق ْبن إِْبر  ِويُّ   ُعب ْيد، عن  ْسح  ،  هللاِ ْبُن س ِعيد  اأْلُم 

ْعد ان   ،ع ْن ث ْور   ، ُسْفي انعن  اِلِد ْبِن م  اِئش ة   ،ع ْن خ   بنحوه.  ع ْن ع 

د ْبن من طريق    3" سننه"وفي   ان    أ ْحم  ْنُصور    ،ع ْن ُسْفي ان    ،د اُود    ي أ ب   ، عن ُسل ْيم    ، ع ْن م 

اِلِد ْبِن س ْعد   اِئش ة   ،ع ْن خ   .4" الكبرى"وفي  ،  بنحوه ع ْن ع 

في و  خزيمة  ابن  ْبنمن طريق  5صحيحه" "أخرجه  اق  ْبِن    إِْسح  ِبيِب  ح  ْبِن  اِهيم   إِْبر 

ان    ي ْحي ى ْبن  عن  ،الش ِهيدِ  افِع    ،ع ْن ع اِصم    ،ع ْن ُسْفي ان    ،ي م  ّيِِب ْبِن ر  اء     ،ع ِن اْلُمس  ع ْن س و 

اِعّيِ   ع ْن ع اِئش ة  بمثله. ،اْلُخز 

في   حبان  طريق  6صحيحه""وابن  ْبنمن  د  م  اْلع اِبدُ   ُمح  ْبن   عن  ،اْلُمع اف ى    ِهش ام 

ار   ة  ي ْحي ى ْبن  ،عنع م  ْمز  ْعد ان    ،ي ِزيد    نبْ   ث ْور، عن ح  اِلِد ْبِن م  ِبيع ة ْبن  ،عنع ْن خ    ،عن اْلغ ازِ   ر 

 ع اِئش ة   بمثله مطوال. 

 

 

 

 

 

/    1كتاب الصيام، باب صوم النبي صلى هللا عليه وسلم بأبي هو وأمي وذكر اختالف الناقلين للخبر في ذلك )(  1)

 (  17/  2360)  ( برقم473

/    1كتاب الصيام، باب صوم النبي صلى هللا عليه وسلم بأبي هو وأمي وذكر اختالف الناقلين للخبر في ذلك )(  2)

 (  18/  2361)  ( برقم473

/   1كتاب الصيام.، باب صوم النبي صلى هللا عليه وسلم بأبي هو وأمي وذكر اختالف الناقلين للخبر في ذلك )(  3)

 (  19/  2362)  ( برقم473

/   1كتاب الصيام.، باب صوم النبي صلى هللا عليه وسلم بأبي هو وأمي وذكر اختالف الناقلين للخبر في ذلك )(  4)

كتاب الصيام، صوم النبي صلى هللا عليه وسلم بأبي هو   الكبرى النسائي في ، ( بهذا اللفظ20/   2363)  ( برقم473

( بنحوه  2682( برقم )177/    3)و( بنحوه مختصرا،  2681)    ( برقم177/    3وأمي وذكر اختالف الناقلين في ذلك )

(  2685)    ( برقم178/    3)و   ،بنحوه  (2684)    ( برقم178/    3)و  ،( بنحوه2683)    ( برقم178/    3)  ، و مطوال

 .( بمثله2799)  ( برقم217/  3)وبلفظه، 

  ( برقم519/    3كتاب الصوم، باب استحباب صوم االثنين ويوم الخميس وتحري صومهما اقتداء بفعل النبي )(  5)

(2116 )   

  ( 3643)    برقم(  404/    8صوم االثنين والخميس )  -صلى هللا عليه وسلم    -كتاب الصوم، ذكر تحري المصطفى  (  6)
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 دراسة اإلسناد: -ب

الش ِهيِد  -1 ْبِن  ِبيِب  ح  ْبِن  اِهيم   إِْبر  ْبُن  اُق  قال  إِْسح  العاشرة،  من  البصري، 

 .هـ(256)ت  2، وقال ابن حجر:"ثقة" 1الذهبي:"حجة" 

ْبُن  -2 ان  ي ْحي ى  قالأب  ي م  التاسعة،  من  العجلي،  زكريا  وابن    و  الذهبي 

 .هـ(188)ت  3حجر:"صدوق" 

 . سبقت ترجمتهالثوري ثقة  ُسْفي ان-3

السادسة،    ع اِصم-4 من  المقرئ،  الكوفي  بهدلة  النجود  أبي  بهبن  بأس  قال  ،  ال 

 . هـ(127)ت 5، وقال ابن حجر:"صدوق له أوهام"4الذهبي:"وثق" 

 6معين:"ال بأس به"قال ابن 

 7قال النسائي:"ليس به بأس" 

 ، أما في الحديث ففيه تفصيل: القراءات هو إمام متقن في: قلت

، أو  إن روى عن شيوخه الذين الزمهم واختّص بهم وأتقن حديثهم كأبي وائل وزرّ 

وإن روى عن غيرهم من شيوخه  ،  فهو أصّح حديثه  قارن بغيره كما فعل البخاري ومسلم

 ، وإذا تفرد عن غيره ففي حديثه اضطراب ونكرة. حسن حتّى يتبّين غلطهفهو  

 .وهللا أعلم

افِع     اْلُمس ّيِب-5 ، وقال  8أبو العالء األسدي، من الرابعة، قال الذهبي:"حجة" ْبِن ر 

 .هـ(105)ت  9ابن حجر:"ثقة" 

اء-6 اِعّيِ  س و   . سبقت ترجمته اْلُخز 

 صحابية أم المؤمنين.  ع اِئش ة  -7

 

 ( 2/91( الكاشف )1)

 ( 1/125( التقريب )2)

 (1/1070(، التقريب ) 4/507( الكاشف )3)

 ( 3/50( الكاشف )4)

 ( 1/471( التقريب )5)

 ( 6/340( الجرح والتعديل )6)

 ( 13/473( تهذيب الكمال )7)

 ( 4/289( الكاشف )8)

 ( 1/944( التقريب )9)
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 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 فيه جهالة ولم يوثقه إال ابن حبان. 

 الحكم على اإلسناد: -د

 .ألجل جهالة سواء  ضعيف

 الحكم على الحديث: -ر

 بالمتابعات المذكروة سابقة. لغيرهحسن يرتقى إلى  

 الحديث الثاني: 

ِلّي  ق ال  فقال:  "  سننه"في  1النسائي وأخرج   ِني أ بُو ب ْكِر ْبُن ع  د ث ن ا أ بُو ن ْصر     :أ ْخب ر  ح 

اُر ق ال   ة    :الت م  ل م  ادُ ْبُن س  م  د ث ن ا ح  اء    ،ع ْن ع اِصم    ،ح  ة  ق ال تْ   ،ع ْن س و  ل م  َكاَن َرُسوُل    :ع ْن أُّمِ س 

ْن ُكل ِّ َشْهر   هِّ  للاِّ َصلَّى للاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم يَُصوُم مِّ ْن َهذِّ يَس مِّ ثْنَْينِّ َواْلَخمِّ أَيَّام  ؛ االِّ  ثاََلثَةَ 

َن اْلُمْقبِّلَةِّ .  ، اْلُجُمعَةِّ  ثْنَْينِّ مِّ  َواالِّ

 تخريج الحديث: -أ

 بنفس اإلسناد بلفظه. 2" الكبرى"أخرجه النسائي في  

 دراسة اإلسناد: -ب

ِلّي    اسمه أحمد أ بُو ب ْكرِ -1 القرشي، من الثانية عشرة قال بن سعيد بن أبراهيم ْبُن ع 

 .هـ(292)ت  4، وقال ابن حجر:"ثقة" 3الذهبي:"كان محدثا ثقة" 

ارُ -2 الت م  ن ْصر   التاسعة،  اسمه عبدالملك بن عبدالعزي   أ بُو  القشيري، من صغار  ز 

 . هـ(227)ت 5الذهبي وابن حجر:"ثقة" قال

ة   -3 ل م  ادُ ْبُن س  م  وقال ابن    6الثامنة، قال الذهبي:"أحد األعالم" بن دينار، من كبار  ح 

 .هـ(167)ت 7حجر:"ثقة" 

 

برقم    صلى هللا عليه وسلم بأبي هو وأمي وذكر اختالف الناقلين للخبر في ذلكباب صوم النبي    -كتاب الصيام  (  1)

(2364 ) 

 ( 2686برقم )صوم النبي صلى هللا عليه وسلم بأبي هو وأمي وذكر اختالف الناقلين في ذلك  -كتاب الصيام ( 2)

 ( 6/885( تاريخ اإلسالم )3)

 ( 1/95( التقريب )4)

 (1/624(، التقريب ) 3/342( الكاشف )5)

 ( 2/314( الكاشف )6)

 ( 1/268( التقريب )7)
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 . سبقت ترجمتهبن أبي النجود ال بأس به وقد  ع اِص -4

اء -5  . سبقت ترجمتهس و 

ة  -6 ل م   صحابية زوج النبي.  أُّم س 

 الحكم على اإلسناد: -ج

وس واء الخزاعي، بينهما المسيب  لجهالة سواء واالنقطاع بين عاصم     ؛ ففيه ضع

 1. وعاصم بن أبي الن جود تكلموا في حفظه، بن رافع، أو معبد بن خالد

 الحكم على الحديث: -د

 قابل للتحسين. 

 الحديث الثالث: 

د ث ن ا ُموس ى ْبُن  فقال:    2"سننه"في    داود  أخرج أبو  اِعيل  ح   ،ن ا ع اِصمٌ   ،ن ا أ ب انُ   ، إِْسم 

اِلد   ْعب ِد ْبِن خ  اء    ،ع ْن م  ُسول     ،ع ْن س و  ل م  أ ن  ر  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ْوجِ الن بِّيِ ص  ة  ز  ْفص  ع ْن ح 

ل م    س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  هِّ   َكاَن إِّذَا أََراَد أَْن يَْرقَُد َوَضَع يََدهُ اْليُْمنَى هللاِ ص    : ثُمَّ يَقُولُ   ،تَْحَت َخد ِّ

 . ات  بَاَدَك ثاََلَث َمرَّ  اللَُّهمَّ قِّنِّي َعذَابََك يَْوَم تَْبعَُث عِّ

 تخريج الحديث: -أ

في   النسائي  طريق    3" الكبرى"أخرجه  ْبنمن  ِن  ْحم  الر  ْبد  د    ع  م  ْبن عن  ،ُمح    ي ِزيد 

ْبن  عن  ،ه اُرون   اد  م  ة    ح  ل م  الن ُجودِ   ،س  أ ِبي  ْبِن  ع اِصِم  اِعّيِ   ، ع ْن  اْلُخز  اء   س و  ع ْن    ،ع ْن 

ة  ِبْنِت ُعم   ْفص   ر بنحوه. ح 

النسائي   طريق    4" الكبرى"وفي  ْبن من  د  م  ْبنعن  ،اْلُمث ن ى   ُمح  ِد  م  الص  ْبِد    ع ْبد  ع 

اِرثِ  عْ   ،ع اِصم، عنأ ب ان  كالهما عن  5" سننه "وأبو داود في    ،اْلو  اِلد  ع ْن م  ْبِن خ  ع ْن    ،ب ِد 

اء   ر   ،س و  ة  ِبْنِت ُعم  ْفص   بمثله.   ع ْن ح 

 

( وضعيف أبي 1/63(، وكالم األلباني في صحيح أبي داود األم )15/199( انظر كالم الدارقطني في العلل )1)

 (290-2/288داود األم برقم )

 (5045برقم ) باب ما يقال عند النوم -أبواب النوم  -كتاب األدب ( 2)

  ( 10529)  ( برقم279/  9لة، كم يقول ذلك )كتاب عمل اليوم واللي( 3)

  ( 10530( برقم: )280/  9كتاب عمل اليوم والليلة، كم يقول ذلك )( 4)

  ( 5045( برقم: )471/  4كتاب األدب، باب ما يقال عند النوم )( 5)
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النسائي   ع  1" الكبرى "وفي  طريق  ْبن من  ْرب    ِلّي  ي ِزيد    ، ح  ْبِن  اْلق اِسِم    عن   ،ع ِن 

ّيِبِ  ،، ع ْن ع اِصم  ُسْفي ان اِعّيِ  ،ع ِن اْلُمس  اء  اْلُخز  ة    ،ع ْن س و  ْفص   بنحوه.  ع ْن ح 

الكبرى  ْبن  من طريق   2والنسائي في  ك ِري ا  اْلق اِسم  اِئد ة    ، ُحس ْين  عن   ،ز  ع ْن    ،ع ْن ز 

ّيِبِ  ،ع اِصم   ة   ،ع ِن اْلُمس  ْفص   .3وآخرون بمعناه.  ع ْن ح 

 دراسة اإلسناد: -ب

اِعيل   -1 الذهبي وابن حجر:"ثقة    التبوذكي، من صغار التاسعة، قالُموس ى ْبُن إِْسم 

 .هـ(223)ت  4ثبت" 

كل  أ ب اُن  -2 في  ثبت  أحمد:  الذهبي:"قال  قال  السابعة،  من  العطار،  يزيد  بن 

 .هـ(160)ت  6، وقال ابن حجر:"ثقة له أفراد"5المشايخ"

 . سبقت ترجمتهبن أبي النجود ال بأس به وقد  ع اِصم-3

ْعب د-4 اِلد   م  ، وقال ابن حجر:"ثقة  7الثالثة، قال الذهبي:"وثقوه" بن مزين، من ْبِن خ 

 .هـ(118)ت  8عابد" 

اء-5  . سبقت ترجمته س و 

 

  ( 10531( برقم: )280/  9كتاب عمل اليوم والليلة، كم يقول ذلك )( 1)

  ( 10532( برقم: )280/  9كتاب عمل اليوم والليلة، كم يقول ذلك )( 2)

( من غير ذكر 1626( برقم )162/    2ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الطهارة، من كره أن يستنجي بيمينه )(  3)

( بنحوه مختصرا، 27062( برقم  )506/    13( من غير ذكر هذا اللفظ، و)9319( برقم  )190/    6هذا اللفظ، و)

مسند    مسنده  أحمد في، و( بنحوه مختصرا29921( برقم  )157/    15( بنحوه، و)27066( برقم  )508/    13و)

  ( برقم6386/    12النساء رضي هللا عنهن، حديث حفصة أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي هللا عنهما )

اللفظ  (  27103) هذا  ذكر  غير  برقم6386/    12)و،    من  مطوال،  27104)     (  بمعناه  برقم6386/    12)و (   )  

( بنحوه  27107)     ( برقم6387/    12)و( من غير ذكر هذا اللفظ،  27106)  ( برقم6387/    12)و( بنحوه،  27105)

 حفصة  مسند  من  مسنده  من  المنتخب  في  حميد  بن  وعبد  ،( بمثله مطوال27108)     ( برقم6387/    12)و مطوال،  

   مطوال،   بمعناه (  1545)   برقم(  446/    1)و  اللفظ،  هذا  ذكر   غير  من(  1544)   برقم(  445/    1)  عنها  هللا  رضي

(  466/    12)و( بمعناه،  7034)    ( برقم465/    12حديث حفصة أم المؤمنين رضي هللا عنها )  مسنده  وأبو يعلى في

( برقم  476/    12)و( من غير ذكر هذا اللفظ،  7042( برقم )470/    12)و( من غير ذكر هذا اللفظ،  7037)    برقم

( من غير ذكر 7059( برقم )484/    12)و( بنحوه،  7058)    ( برقم483/    12)و( من غير ذكر هذا اللفظ،  7047)

مسند النساء، جارية بن   الكبير  في  والطبراني،  ، ( من غير ذكر هذا اللفظ7060( برقم )484/    12)وهذا اللفظ،  

 وفيى مواضع أخرى. ( من غير ذكر هذا اللفظ، 346)  ( برقم203/   23وهب الخزاعي عن حفصة )

 (1/977(، تقريب )4/357( الكاشف )4)

 ( 2/41( الكاشف )5)

 ( 1/104( تقريب )6)

 ( 3/317( تاريخ اإلسالم )7)

 ( 1/957( تقريب )8)
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ة  -6 ْفص   .1بنت عمر زوج النبي صحابية  ح 

 : الحكم على اإلسناد-ج

 ألجل جهالة سواء. ؛فيه ضعف 

 الحكم على الحديث:  -د

 صحيح بطرقه وشواهده.

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

يوثقه معتبر، ذكره ابن حبان في الثقات، وحديثه في صحيح ابن خزيمة، وقال  لم  

 ابن حجر مقبول. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (13/284(، اإلصابة )2/404)تاريخ اإلسالم  (1)
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 سوادة بن أبي الجعد           

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 ، من السادسة.سوادة بن أبي الجعد الجعفي

 : 2من شيوخه -ب

 سويد بن مقرن بن عائذ 

 جعفر أبو  

 : 3من تالميذه-ج

 مطرف ْبن طريف 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 .4:"في الثقات البن حبان" "التذهيب"في قال 

 .5:"وثق" "الكاشف"في  قال و 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 6" الثقات"ذكره ابن حبان في 

 أقوال المجرحين:  -ب

 7" روى عن أبي جعفر مرسال، يقال: هو أخو عمران وإبراهيم .البخاري:"قال 

 

 

 

(، التذهيب  12/232(، تهذيب الكمال )6/429(، الثقات )4/294(، الجرح والتعديل )4/186( التاريخ الكبير )1)

(، تقريب  2/130(، تهذيب التهذيب ) 6/155(، إكمال تهذيب الكمال )1/472(، الكاشف )4/214تهذيب الكمال )

 (  1/158(، خالصة التذهيب التهذيب )1/252(، تعجيل المنفعة )1/422التهذيب )

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )4/214 ) 

(5( )1/472 ) 

(6( )6/429 ) 

 ( 4/186( التاريخ الكبير )7)
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 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 . 1اا واحدا روى له النسائي حديثا 

 دراسة المرويات:-خامسا

ك ِري ا ْبِن ِدين ار  فقال:    2"سننه "في    النسائي   أخرج ن ا اْلق اِسُم ْبُن ز  د ث ن ا س ِعيدُ    ، أ ْخب ر  : ح  ق ال 

و اأْل ْشع ثِيُّ  ْبث رٌ   ،ْبُن ع ْمر  د ث ن ا ع  : ح  ف    ،ق ال  ْعدِ   ،ع ْن ُمط ّرِ اد ة  ْبِن أ ِبي اْلج  ع ْن أ ِبي    ،ع ْن س و 

ْعف ر   ن    ،ج  ْيِد ْبِن ُمق ّرِ اِلساا ِعْند  ُسو  : ُكْنُت ج  ل م :    :ف ق ال    ،ق ال  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ُسوُل هللاِ ص  ق ال  ر 

يدٌ ))  .  ((َمْن قُتَِّل ُدوَن َمْظلََمتِّهِّ فَُهَو َشهِّ

 تخريج الحديث: -أ

د ْبن اْلُمث ن ى من طريق    4" الكبرى"وفي    ، 3"سننه"أخرجه النسائي في   م    عن  ، ُمح 

نِ  ْحم  ة    ، ُسْفي ان  عن  ،ع ْبد الر  ْلق م  ْعف ر    ،ع ْن ع  نِ بلفظه.    ع ْن أ بِي ج  ْحم  ْبِد الر  ِديُث    : ق ال  أ بُو ع  ح 

 ٌ ط أ ِل خ  م  ِن .   ،اْلُمؤ  ْحم  ْبِد الر  ِديُث ع  اُب ح  و  الص   و 

ِميُّ من طريق    5" الكبير "والطبراني في   ْضر  ْبِد هللِا اْلح  د ْبُن ع  م  ْبن    دس ِعي   عن  ،ُمح 

و اأْل ْشع ثِ  ْبث ر ْبن اْلق اِسمِ   عن   ، يُّ ع ْمر  ِف ْبِن ط ِريف    ،ع  ْعدِ   ، ع ْن ُمط ّرِ اد ة  ْبِن أ بِي  اْلج    ، ع ْن س و 

ن   عن ْيِد ْبِن ُمق ّرِ  بمثله.  ُسو 

 دراسة اإلسناد: -ب

ِدين ار   -1 ْبِن  ك ِري ا  ز  ْبُن  الذهبي:"قال  اْلق اِسُم  قال  عشرة  الحادية  من  الطحان، 

 .هـ(250)ت  7، وقال ابن حجر:"ثقة" 6النسائي:ثقة" 

و اأْل ْشع ِثيُّ -2 )ت  8الذهبي وابن حجر:"ثقة"  الكندي، من العاشرة، قال  س ِعيدُ ْبُن ع ْمر 

 . هـ(230

 

 ( 12/233( تهذيب الكمال )1)

 (4107برقم ) باب من قاتل دون مظلمته -كتاب تحريم الدم ( 2)

 (4104دون ماله برقم )باب من قتل -( كتاب تحريم الدم3)

 (3542من قاتل دون ماله برقم )-( كتاب المحاربة4)

 (  6454)  ( برقم86/  7باب السين، سويد بن مقرن المزني )( 5)

 ( 5/1206( تاريخ اإلسالم )6)

 ( 1/791( تقريب )7)

 (1/385(، التقريب ) 2/492( الكاشف )8)
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ْبث ر -3 ثقة    ع  وقال:  داود  أبو  الذهبي:"ذكره  قال  الثامنة،  من  الزبيدي،  القاسم  بن 

 .هـ(178)ت  2، وابن حجر:"ثقة" 1ثقة" 

ف -4  . سبقت ترجمتهثقة  ُمط ّرِ

اد ة-5 ْعِد  س و   . سبقت ترجمتهْبِن أ ِبي اْلج 

ْعف ر    وأ ب -6 قيل هو محمد بن باقر، من الثالثة، لم يذكره الذهبي بشيء، وقال ابن    ج 

 حجر:"مجهول". 

 .  3سويد بن مقرن بن عائذ صحابي -7

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 . ولم يوثقه إال ابن حبان مطرف لم يرو عنه إال  مجهول، 

 الحكم على اإلسناد: -ج

 ضعيف لجهالة سوادة وأبي جعفر.  

 الحكم على الحديث:  -د

 4ه. هدواشب   صحيح

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

 لم يوثقه معتبر، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر مقبول. 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 4/659( الكاشف )1)

 ( 1/489( التقريب )2)

 (4/532(، اإلصابة )12/271الكمال )تهذيب  (3)

 وغيره. ( 2480)في كتاب المظالم والغضب باب من قتل دون ماله برقم عن عبد هللا بن عمرو عند البخاري ( 4)
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 التجيبيسويد بن قيس  

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 سويد بن قيس التجيبي المصري، من الثالثة.

 : 2من شيوخه -ب

 أزهر ْبن يزيد المرادي  

 زهير ْبن قيس البلوي 

ر ْبن الخطاب ِ ْبن ُعم   ع ْبد َّللا 

 عبد هللا ْبن ع ْمرو ْبن العاص

 التجيبي عبد الرحمن ْبن معاوية ْبن حديج 

 وقيس ْبن سمي ْبن األزبر  

 معاوية بن خديج التجيبي 

 : 3من تالميذه-ج

 يزيد ْبن أ بي حبيب 

 عنه في كتبه:  اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

:"وثقه النسائي. وقال ابن يونس: كانت له منزلة من عبدالعزيز  "التذهيب"في قال 

 4  بن مروان، وكان يرسله في أموره."

 .5:"وثق" "الكاشف"في  قال و 

 . 6ال يعرف"   .:"يروي عن زهير البلوي "المغني"في  قال و 

 

(، 4/322(، الثقات البن حبان )4/236(، الجرح والتعديل )2/518المعرفة والتاريخ )،  (4/143( التاريخ الكبير )1)

( الكمال  )12/270تهذيب  )2/553(،الكاشف  التهذيب  تهذيب   ،)4/279( الميزان  لسان  تقريب  240/ 7(،   ،)

 (  1/159(، خالصة التذهيب تهذيب الكمال )1/425)

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )4/224 ) 

(5( )1/473 ) 

(6( )1/291 ) 
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يد بن أبي حبيب،  ز تفرد عنه ي   ال يعرف.  عن زهير البلوى. :""الميزان "في  قال  و 

 1  "لكن وثقه النسائي.

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 .2عبدالعزيز بن مروان منزلة" قال ابن يونس المصري:"كانت له من 

 .5والدارمي  4والحاكم  3خرج حديثه ابن حبان 

 أقوال المجرحين:  -ب

 لم أقف على من تكلم فيه بالجرح. 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

ْه.  اج  روى له أ بُو داود، والن س ائي، وابن م 
6 

 دراسة المرويات:-خامسا

 الحديث األول: 

اد  فقال:    7"سننه "في    النسائي أخرج   م  ن ا ِعيس ى ْبُن ح  د ث ن ا الل ْيثُ   ،أ ْخب ر  : ح  ع ْن    ،ق ال 

ِبيب   ْيِد ْبِن ق ْيس    ،ي ِزيد  ْبِن أ ِبي ح  ع ْن ُمع اِوي ة  ْبِن أ بِي ُسْفي ان     ،ع ْن ُمع اِوي ة  ْبِن ُحد ْيج    ،ع ْن ُسو 

ْوج  الن ِبّيِ   ِبيب ة  ز  ل م  أ ن هُ س أ ل  أُم  ح  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  َهْل َكاَن َرُسوُل للاِّ َصلَّى للاُ َعلَْيهِّ    :ص 

؟ قَالَْت: نَعَْم إِّذَا لَْم يََر فِّيهِّ أَذًى ُع فِّيهِّ ي َكاَن يَُجامِّ  .  َوَسلََّم يَُصل ِّي فِّي الثَّْوبِّ الَّذِّ

 تخريج الحديث:  -أ

ْيد ْبن اْلُحب ابِ   من طريق  8أخرجه أحمد في "مسنده" اِلح  ، عن  ز  ، عن  ُمع اِوي ة ْبن ص 

ِبيب   ة ْبن ح  ْمر  م  ، عن ض  ِبيب ة، عن د ْبن أ بِي ُسْفي ان  الث ق ِفي  ُمح  ا.   أُّم ح   بمعناه مختصرا

 

(1( )2/253 ) 

 (2/136(، تهذيب التهذيب )1/227( تاريخ ابن يونس المصري )2)

 (2331( برقم ) 6/101( باب ذكر اإلباحة للمرء أن يصلي في الثوب )3)

 ( وصحح إسناده967برقم ) السهو في الصالة -كتاب اإلمامة وصالة الجماعة ( 8)

 (6/172(، إكمال تهذيب الكمال )1416لصالة باب الصالة في ثياب النساء برقم ) ( سنن الدارمي كتاب ا5)

 ( 12/271( تهذيب الكمال )6)

 ( 294برقم ) باب المني يصيب الثوب -كتاب الطهارة ( 7)

 ( 27403برقم ) حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي هللا عنهما -مسند النساء رضي هللا عنهن ( 8)
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 .1وآخرون 

النسائيو  السابق  أخرجه  الطريق  و 3" الكبرى"وفي    2"سننه "في    من  بمثله  بلفظه 

، وابن ماجه من طريق محمد بن رمح به،  بمثله مطوالا   4" سننه" ، وأبو داود في  مطوالا 

من طريق الحجاج وشعيب بن حرب كالهما عن الليث بهذا اإلسناد    " مسنده" وأحمد في  

 . بنحوه مطوالا 

 دراسة اإلسناد: -ب

اد  -1 م  الذهبي:"قال أ]و  بن مسلم بن عبدهللا التجيبي، من العاشرة، قال ِعيس ى ْبُن ح 

 .هـ(248)ت 6، وقال ابن حجر:"ثقة" 5حاتم:ثقة رضا" 

 . سبقت ترجمتهبن سعد ثقة  الل ْيثُ -2

ِبيب  -3  . سبقت ترجمتهثقة ي ِزيد ْبِن أ بِي ح 

ْيد ْبن ق ْيس  -4  . سبقت ترجمتهُسو 

 .هـ(52بن جفنة السكوني الخوالني، صحابي صغير )ت ُمع اِوي ة  ْبِن ُحد ْيج  -5

 صحابي. ع اِوي ة  ْبِن أ ِبي ُسْفي ان   مُ -6

ِبيب ة  -7  .7اسمها رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين صحابية  أُّم ح 

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 

( 457/    5من أبواب صالة التطوع، الرجل يصلي في الثوب الذي يجامع فيه )  مصنفه  أبي شيبة فيابن  أخرجه    (1)

  حبيبة   أم  مسند  من  مسنده  من  المنتخب  في  حميد  بن  عبدو  ،( بمثله8497)    ( برقم458/    5)و( بنحوه،  8496برقم: )

 المؤمنين   أم   سفيان  أبي  بنت  حبيبة  أم  حديث  مسنده  في  يعلى  وأبو  بمثله،(  1555)   برقم (  448/    1)  عنها هللا  رضي

  التنزه   المنتقى  في  الجارود  ابن  مطوال،  بنحوه(  7140: )برقم(  61/    13)و   مطوال،  بمثله(  7126)   برقم(  47/    13)

كتاب    شرح معاني اآلثار  والطحاوي في  مطوال،  بمثله(  148)   برقم(  55/    1)   النجاسات  عن  والثياب  األبدان  في

كتاب    صحيحه  وابن خزيمة في  ( بنحوه،280)    ( برقم50/    1الطهارة، باب حكم المني هل هو طاهر أم نجس )في  

وابن حبان   ،( بمثله776)   ( برقم14/  2الصالة، باب الرخصة في الصالة في الثوب الذي يجامع الرجل فيه أهله )

  ( 2331)    ( برقم101/    6ي جامع فيه امرأته )كتاب الصالة، ذكر اإلباحة للمرء أن يصلي في الثوب الذ  صحيحه   في

 م.وغيره ،بمثله

 

 ( 1/  293)  ( برقم80/  1كتاب الطهارة، باب المني يصيب الثوب )( 2)

   ( 283)  ( برقم184/  1كتاب الطهارة، المني يصيب الثوب )( 3)

   ( 366)  برقم( 142/  1كتاب الطهارة، باب الصالة في الثوب الذي يصيب أهله فيه ) ( 4)

 ( 3/575( الكاشف )5)

 ( 1/767( التقريب )6)

 (13/391(، اإلصابة )2/556تاريخ اإلسالم ) (7)
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 ابن حبان. ابن خزيمة و ، وثقه النسائي وخرج حديثه ثقة

 الحكم على اإلسناد:  -د

 كلهم ثقات.   رواته

 الحكم على الحديث: -ر

 صحيح. 

 الثاني: الحديث 

د ث ن ا قُت ْيب ةُ ْبُن س ِعيد  فقال:    1" سننه"في  داود    أبو   هأخرج  ،  ُث ي ْعِني اْبن  س ْعد  ن ا الل يْ   ،ح 

ِبيب   هُ، ع ْن ُمع اِوي ة  ْبِن ُحد ْيج :  ع ْن ي ِزيد  ْبِن أ بِي ح  ْيد  ْبن  ق ْيس  أ ْخب ر  أَنَّ َرُسوَل للاِّ  : أ ن  ُسو 

اَلةِّ َرْكعَةٌ   ، َصلَّى للاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم َصلَّى يَْوًما فََسلَّمَ  َن الصَّ فَأَْدَرَكهُ َرُجٌل فَقَاَل:    ، َوقَْد بَقِّيَْت مِّ

اَلةِّ َرْكعَةً  َن الصَّ يَت مِّ دَ   ، نَسِّ اَلةَ فََصلَّى لِّلنَّاسِّ    ،فََرَجَع فََدَخَل اْلَمْسجِّ َوأََمَر بِّاَلاًل فَأَقَاَم الصَّ

ُجَل؟ قُْلُت: اَل، إِّالَّ أَْن أََراهُ   ،َرْكعَةً  ُف الرَّ فََمرَّ بِّي،    ،فَأَْخبَْرُت بِّذَلَِّك النَّاَس فَقَالُوا لِّي: أَتَْعرِّ

 َحةُ ْبُن ُعبَْيدِّ للاِّ . فَقَالُوا: َهذَا َطلْ  ،فَقُْلُت: َهذَا ُهوَ 

 تخريج الحديث: -أ

في  أخرجه   داود  اللفظ،  2" سننه "أبو  في  و   بهذا  وابن  بمثله،    3" سننه"النسائي   ،

في   حبان في صحيحه بنحوه مختصرا ه  من طريق  45" صحيحه"خزيمة  ابن    ، 6ا وعنه 

ِبيب  ي ِزيد  ْبِن أ بِي  كلهم من طريق    7" مستدركه "والحاكم في   ْيِد ْبِن ق ْيس    ، ح  ع ْن    ،ع ْن ُسو 

 .8وآخرون   ا. ومحتصرا بمثله ونحوه مطوالا  ُمع اِوي ة  ْبِن ُحد ْيج  

 

 ( 1023برقم ) باب إذا صلى خمسا -كتاب الصالة  (1)

 ( 1023برقم ) باب إذا صلى خمسا -كتاب الصالة ( 2)

 (663برقم ) باب اإلقامة لمن نسي ركعة من صالة -كتاب األذان ( 3)

 (1052برقم )  باب ذكر التسليم من الركعتين من المغرب ساهيا  -جماع أبواب السهو في الصالة    -كتاب الصالة    (4)

 (1053( المصدر السابق )5)

 كتاب الصالة، ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر عمران بن حصين الذي ذكرناه(  6)

 ( 2674برقم )

 ( 966برقم ) ة الجماعة، السهو في الصالة كتاب اإلمامة وصال (7)

 ( 4543)    ( برقم455/    3كتاب الصالة، انصرف وقد نقص من صالته وتكلم )  مصنفه  بن أبي شيبة في( أخرجه  8)

(  27895)    ( برقم6622/    12من مسند القبائل، حديث معاوية بن حديج رضي هللا عنه )  مسنده  أحمد فيو  ،بمثله

(  448/    1كتاب الصالة، باب الكالم في الصالة لما يحدث فيها من السهو )  شرح معاني اآلثار  والطحاوي في  ،بمثله

،  ( بنحوه1048)   ( برقم431/    19باب الميم، معاوية بن حديج السكوني )  الكبير  والطبراني في  ،( بمثله2603)    برقم

( بمثله، 3984( برقم: )359/    2على وجه السهو )  كتاب الصالة، باب الكالم في الصالة  سننه الكبير  البيهقي في
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 دراسة اإلسناد: -ب

، قال  1البغالني، من العاشرة، قال الذهبي:"قال النسائي ثقة مأمون"   ْبُن س ِعيد    قُت ْيب ة  -1

 .هـ(240)ت  2ابن حجر:"ثقة ثبت" 

 . سبقت ترجمتهبن سعد ثقة  الل ْيث-2

ِبيب   ي ِزيد -3  . سبقت ترجمتهثقة  ْبِن أ بِي ح 

ْيد-4  . سبقت ترجمتهثقة   ْبن  ق ْيس    ُسو 

 صحابي صغير.  ُمع اِوي ة  ْبِن ُحد ْيج  -5

 الحكم على اإلسناد: -ج

 صحيح. 

 الحكم على الحديث: -د

 صحيح. 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

يصلح للمتابعة، ذكره ابن حبان في الثقات، وحديثه في صحيحه، وصححه الحاكم  

ال   الميزان:  وفي  ثقة؛   النسائي  وقال  الثقات،  في  خلفون  ابن  وذكره  المستدرك،  في 

 تفرد عنه يزيد بن أبي حبيب؛ لكن وثقه النسائي، وقال ابن حجر ثقة.يُعرف؛  

 

 

 

 

 

 

 

  ،( بنحوه3985)  ( برقم359/  2)و

 

 ( 9/502( تاريخ اإلسالم )1)

 ( 1/799( التقريب )2)
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 سالم بن شرحبيل 

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 سالم بن شرحبيل أبو شرحبيل، من الرابعة. 

 : 2من شيوخه -ب

 خالد بن  حبة 

 سواء بن خالد

 عبيد أبي هرثم 

 : 3من تالميذه-ج

 األعمش ُسل ْيمان 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 .4:"في الثقات البن حبان" "التذهيب"في قال 

 .5:"وثق" "الكاشف"في  قال و 

   ما روى عنه سوى األعمش.  ة، وسوار.ب عن ح:""الميزان"في  قال و 

 6  "ووثق.

 .7ذكره في المقتنى و 

 

 

 

 

(، الثقات البن حبان 4/257(، الجرح والتعديل )1/432(، الكنى واألسماء لإلمام مسلم )4/132( التاريخ الكبير )1)

(4/332( الكمال  تهذيب   ،)12/292( الكاشف   ،)1/44( الكنى  سرد  في  المقتنى  التهذيب  1/303(،  تهذيب   ،)

 (6/179(، إكمال تهذيب الكمال )1/160(، خالصة التذهيب تهذيب الكمال )7/234(، لسان الميزان )4/285)

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )4/231 ) 

(5( )1/474 ) 

(6( )2/179 ) 

(7( )1/303 ) 
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 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 المعدلين: أقوال  -أ

 .3كذلك الحاكم و 2" صحيحه" وخرج حديثه في   1" الثقات"ذكره ابن حبان في 

 أقوال المجرحين:  -ب

 لم أقف على من تكلم فيه بالجرح. 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

اِرّي في  . 4األدب"، وابن ماجه حديثا واحدا"روى له اْلبُخ 

 دراسة المرويات:-خامسا

ْيب ة  :فقال  5"سننه"في  ابن ماجه    أخرج د ث ن ا أ بُو ب ْكِر ْبُن أ بِي ش  د ث ن ا أ بُو ُمع اِوي ة    ، ح  ،  ح 

ب ة   ، ع ْن ح  ْحِبيل  م  أ بِي ُشر  ِش، ع ْن س ال  ْلن ا ع ل ى الن بِّيِ    ،ع ِن اأْل ْعم  : د خ  اِلد  ق اال  اء  اْبن ْي خ  س و  و 

ْيئاا ش  يُع اِلُج  ُهو   و  ل م   س  و  ل ْيِه  ع  هللاُ  ل ى  :    ،ص  ف ق ال  ل ْيِه،  ع  َما  ))ف أ ع ن اهُ  ْزقِّ  الر ِّ َن  مِّ تَْيأََسا  اَل 

أَْحمَ  هُ  أُمُّ تَلُِّدهُ  ْنَساَن  اإْلِّ فَإِّنَّ  ُرُؤوُسُكَما،  َزْت  َعزَّ تََهزَّ يَْرُزقُهُ للاُ  ثُمَّ  قِّْشٌر،  َعلَْيهِّ  لَْيَس  َر، 

 .   ((َوَجلَّ 

 تخريج الحديث:  -أ

في  أخرجه   ووكيع   6"مسنده"أحمد  معاوية  أبي  طريق  في  و   ،7من  حبان  ابن 

في    8" صحيحه " والطبراني  معاوية،  أبي  طريق  عن    9" الكبير"من  كلهم  طرق  من 

 .  ا ومطوالا األعمش بهذا اإلسناد بنحوه ومثله مختصرا 

 

 

(1 )(4/332 ) 

ذكر اإلخبار عما يجب على المرء من ترك التنافس على    -باب ما جاء في الحرص وما يتعلق به    -كتاب الزكاة  (  2)

 (3242برقم ) طلب رزقه

 ( 6/179( إكمال تهذيب الكمال )3)

 ( 12/292( تهذيب الكمال )4)

 ( 4165برقم ) باب التوكل واليقين -أبواب الزهد ( 5)

 ( 16097( برقم )3403/  6ي هللا عنهم، حديث حبة وسواء ابني خالد رضي هللا عنهما )مسند المكيين رض( 6)

 ( ) مسند المكيين رضي هللا عنهم، حديث حبة وسواء ابني خالد رضي هللا عنهما( 16098( برقم: )3403/    6)(  7)

 ( 3242م )برق  كتاب الزكاة، ذكر اإلخبار عما يجب على المرء من ترك التنافس على طلب رزقه( 8)

( ) باب الحاء، حبة وسواء  3480( برقم: )7/    4)،  ( ) باب الحاء، حبة وسواء ابنا خالد (3479( برقم: )7/    4)(  9)

/    7( ) باب السين، سواء وحبة ابنا خالد العامريان ( )بنحوه.(، )6610( برقم: )137/    7ابنا خالد ( )بنحوه.(، )

( ) باب السين،  6612( برقم: )138/    7وحبة ابنا خالد العامريان (، )( ) باب السين، سواء  6611( برقم: )137

 سواء وحبة ابنا خالد العامريان ( 
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 دراسة اإلسناد: -ب

ْيب ة   -1 اسمه عبدهللا بن محمد الواسطي الكوفي، من العاشرة، قال  أ بُو ب ْكِر ْبُن أ بِي ش 

 . هـ(235)ت    2، وقال ابن حجر:"ثقة حافظ" 1الذهبي:"قال الفالس: ما رأيت أحفظ منه" 

اسمه محمد بن خازم الضرير، من كبار التاسعة، قال الذهبي:"ثبت  أ بُو ُمع اِوي ة   -2

 .هـ(194)ت 4، وقال ابن حجر:"ثقة" 3في األعمش وكان مرجئا"

 . سبقت ترجمتهثقة حافظ  اأْل ْعم ش -3

م أ ب -4 ْحِبيل   و س ال   . سبقت ترجمتهُشر 

ب ة  -5  سواء، صحابي. بن خالد األسدي أخو ح 

اء -6 اِلد    بنس و   . 5ويقال سوار، أخو حبة، صحابي خ 

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

لم يوثقه إال ابن حبان وهو  إال األعمش و لم يرو عنه  و ،  فيه ضعف ألجل جهالته 

 قليل الحديث. 

 الحكم على اإلسناد: -ج

 فيه عنعنة األعمش كذلك.ألجل  سالم و ؛ فيه ضعف  

 الحكم على الحديث:  -د

 ضعيف. 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

لم يوثقه معتبر، ذكره ابن حبان في الثقات، وحديثه في صحيحه، وعند الحاكم،  

 وقال ابن حجر مقبول. 

 

 

 

 

 ( 3/186( الكاشف )1)

 ( 1/540( التقريب )2)

 ( 4/102( الكاشف )3)

 ( 1/840( التقريب )4)

 ( 2/129(، تهذيب التهذيب )12/229تهذيب الكمال ) (5)
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 سيار مولى معاوية 

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

ِوي الشامي معاوية ْبن أ بي ُسْفي ان، ويُقال: مولى خالد ْبن  ، مولى  س ي ار القرشي األُم 

 ، من الثالثة. يزيد ْبن معاوية، دمشقي 

 : 2من شيوخه -ب

ِ ْبن عباس   ع بد َّللا 

 إدريس الخوالني  و أ ب 

 إمامة الباهلي   و أ ب 

 الد ْرد اء بو أ  

 : 3من تالميذه-ج

 ُسل ْيمان الت ْيِمّي  

ِ ْبن بجير   الت ْيِميّ ع ْبد َّللا 

 قرة ْبن خالد السدوسي 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

ل م  فيه.:""تاريخ اإلسالم" في قال  داا ت ك  ِلْمُت أ ح  ا ع  م   4  "و 

ان في الثقات، له في الجامع حديث وصححه  حب كره ابن  ذ:""التذهيب"في  قال  و 

 5  الترمذي." 

 6. :"وثق""الكاشف"في  قال و 

 

 

(،  73/98(، تاريخ دمشق )4/254(، الجرح والعديل )4/335(، الثقات البن حبان )4/160)( التاريخ الكبير  1)

 (6/189(، أكمال تهذيب الكمال ) 1/161(، خالصة التذهيب )1/475(، الكاشف )12/317تهذيب الكمال )

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )7/105 ) 

(5( )4/237 ) 

(6( )1/475 ) 
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 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 .1ذكره ابن حبان في الثقات

 أقوال المجرحين:  -ب

 لم أقف على من تكلم فيه بالجرح. 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

ِديثاا واِحداا روى له التِّْرِمِذّي ح 
2. 

 دراسة المرويات:-خامسا

اِرِبيُّ 3" جامعه"في    الترمذيأخرج   دُ ْبُن ُعب ْيد  اْلُمح  م  د ث ن ا ُمح  د ث ن ا أ ْسب اُط ْبُن    :ق ال    ، ح  ح 

د   م  ان  الت ْيِمّيِ   ، ُمح  ل م      ، ع ْن س ي ار    ، ع ْن ُسل ْيم  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ة  ع ِن الن بِّيِ ص  ام  أ بِي أُم  ع ْن 

  : لَنِّي َعلَى اأْلَنْ ))ق ال  تِّي َعلَى اأْلَُممِّ  "بِّيَاءِّ إِّنَّ للاَ فَضَّ فِي   ((َوأََحلَّ لَنَا اْلغَنَائِّمَ   - أَْو قَاَل: أُمَّ و 

ِلّي   أ بِي ذ ّر    ،اْلب اِب ع ْن ع  و   ،و  ْبِد هللاِ ْبِن ع ْمر  ع  أ    ،و  اْبِن ع ب اس  و  ِديُث أ ِبي    .بِي ُموس ى، و  ح 

ِحيٌح . س ٌن ص  ِديٌث ح  ة  ح  ام  س ي اٌر ه ذ ا    أُم  ْول ى ب ِني ُمع اِوي ة  و  ى ع ْنهُ    ، يُق اُل ل هُ: س ي اٌر م  و  ر  و 

اِحد  .  ْيُر و  غ  ع ْبدُ هللاِ ْبُن ب ِحير  و  اُن الت ْيِميُّ و   ُسل ْيم 

 تخريج الحديث:  -أ

من    6" الكبرى "، والبيهقي في  5" الكبير"، والطبراني في  4مسنده" "أحمد في أخرجه  

 . ا ومطوالا تصرا خ نحوه ومثله م طرق عن سليمان التيمي به  

د  عناْلُمث ن ى،    ُمع اذ ْبن من طريق    7" الكبير "والطبراني في   ارِ   ع ْبد عن  ،  ُمس دِّ ِث،  اْلو 

ْير   ة  ع ْن ِبْشِر ْبِن نُم  ام   . بمعناه مطوالا   ، ع ِن اْلق اِسِم، ع ْن أ ِبي أُم 

 

 

 

 

 

(1( )4/335 ) 

 ( 12/318( تهذيب الكمال ) 2)

 ( 1553برقم ) باب ما جاء في الغنيمة -أبواب السير عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  (3)

مسند األنصار رضي هللا عنهم، حديث أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجالن بن عمرو ويقال ابن وهب الباهلي (    4)

(  22639)    ( برقم5220/    10)و  ،بمثله مطوال  (  22565)    ( برقم5201/    10عن النبي صلى هللا عليه وسلم ) 

 . بمعناه مطوال

/    8)و  ،بمثله مطوال  (  8001)    ( برقم257/    8باب الصاد، سيار الشامي كان ينزل البصرة عن أبي أمامة )(  5)

 ( 8002)  ( برقم258

كتاب الطهارة،  و في  ( بنحوه مطوال،  1036)    ( برقم212/    1كتاب الطهارة، باب التيمم بالصعيد الطيب )  (  6)

كتاب الصالة، باب أينما أدركتك  وفي    ،بنحوه مطوال  1075)    ( برقم222/    1باب التيمم بعد دخول وقت الصالة )

 .( بنحوه مطوال4335)  ( برقم433/  2الصالة فصل فهو مسجد )

  ( 7931)  ( برقم239/  8باب الصاد، بشر بن نمير عن القاسم )( 7)
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 دراسة اإلسناد: -ب

دُ ْبُن ُعب ْيد  -1 م  اِرِبيُّ ُمح  ،   1" ، من العاشرة، قال الذهبي:"قال النسائي:ال بأس بهاْلُمح 

 . هـ(245)ت 2وقال ابن حجر:"صدوق"

د   -2 م  ُمح  ْبُن  ابن  أ ْسب اُط  الذهبي:"وثقه  قال  التاسعة،  القرشي، من  بن عبدالرحمن 

 . هـ(199)ت  4، وقال ابن حجر:"ثقة ُضعف في الثوري" 3معين" 

ان-3 ، وقال ابن  5، من الرابعة، قال الذهبي:"أحد السادة"الت ْيِمّيِ   بن طرخان  ُسل ْيم 

 .هـ(143)ت 6حجر:"ثقة عابد" 

 . سبقت ترجمتهس ي ار  -4

ة   و أ ب -5 ام   .7اسمه صدي بن عجالن صحابي مشهور  أُم 

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

الترمذيفقد    بإذن هللا،   صدوق  حديثه  في  و   ، حّسن  خلفون  وابن  حبان  ابن  ذكره 

 و روى عنه ثالثة، ولم يقف الذهبي على من تكلم فيه بشيء.   ثقاتهما،

 الحكم على اإلسناد: -ج

 . حسن 

 الحكم على الحديث:  -د

 . 8الترمذي  إليهاصحيح بشواهده التي أشار 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

الثقات، وابن خلفون، وفي تاريخ اإلسالم: ما  يصلح للمتابعة، ذكره ابن حبان في 

علمت أحدا تكلم فيه، وفي التذهيب أن الترمذي صحح حديثه في جامعه، وقال ابن  

 حجر صدوق. 

 

 

 

 

 

 ( 5/1235( تاريخ اإلسالم )1)

 ( 1/876( التقريب )2)

 ( 2/90( الكاشف )3)

 ( 1/124( التقريب )4)

 ( 2/529( الكاشف )5)

 ( 5/598( الكاشف )6)

 ( 1/409التقريب )

 (5/241(، اإلصابة )3/359سير أعالم النبالء ) (7)

(  85/    4(، )438( برقم: )95/    1(، )335( برقم: )74/    1) صحيحه أخرجه البخاري فيث جابر  ( من حدي 8)

 . (521( برقم: )63/  2(، )521)  ( برقم63/  2) صحيحه ( ومسلم في3122) برقم
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 سيف الشامي 

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 سيف الشامي، من الثالثة. 

 : 2من شيوخه -ب

اِلك األشجعي   عوف ْبن م 

 : 3تالميذهمن -ج

 خالد ْبن معدان 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4. :"ذكره ابن حبان في الثقات" "التذهيب"في قال 

 5. :"وثق""الكاشف"في  قال و 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 . 6وثقه العجلي في "الثقات"

اِلد  شيخ  وقال:"  "الثقات"حبان في    ابنذكره   الك روى ع نهُ خ  ي ْرِوي ع ن ع ْوف ْبن م 

 7. " ْبن معدان

 أقوال المجرحين:  -ب

نِ  ْحم  ْبِد الر   . 8" س ْيٌف ال  أ ْعِرفُهُ ":النسائي ق ال  أ بُو ع 

 

 

 

(، 4/339(، الثقات البن حبان )4/274(، الجرح والتعديل )1/213(، الثقات للعجلي )4/1709( التاريخ الكبير )1)

(، لسان الميزان  1/262(، تقريب التهذيب )4/298(، تهذيب التهذيب )1/476(، الكاشف )12/337تهذيب الكمال )

 ( 6/198(، إكمال تهذيب الكمال )1/161(، خالصة التذهيب تهذيب الكمال )7/241)

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )4/243 ) 

(5( )1/476 ) 

(6( )1/213 ) 

(7 )(4/339 ) 

 (10387برقم ) ما يقول إذا غلبه أمر -كتاب عمل اليوم والليلة  -السنن الكبرى للنسائي ( 8)
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 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 1. اا واحدا حديثا   اليوم والليلة""روى له أ بُو داود، والن س ائي فِي 

 دراسة المرويات:-خامسا

ان  فقال:    2" الكبرى"أخرج النسائي في   ن ا ع ْمُرو ْبُن ُعْثم  د ث ن ا ب ِقي ةُ   :ق ال    ، أ ْخب ر  ع ْن    ،ح 

اِلد    ، ب ِحير   ل م     ،ع ْن س ْيف    ،ع ْن خ  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  د ث ُهْم أ ن  الن بِي  ص  اِلك  أ ن هُ ح  ع ْن ع ْوِف ْبِن م 

ُجل ْينِ  ل ْيهِ   ، ق ض ى ب ْين  ر  ْقِضيُّ ع  ِكيلُ   :ف ق ال  اْلم  ِنْعم  اْلو  ْسِبي  هللاُ و  ل ى    ، ح  ُسوُل هللاِ ص  ف ق ال  ر 

ل م   س  ل ْيِه و  ُجل  ُردُّوا ع ل ي    :هللاُ ع  ا قُْلت  ؟ ق ال    :ف ق ال    ، الر  ِكيلُ   :قُْلتُ   :م  نِْعم  اْلو  ْسِبي  هللاُ و    ، ح 

ل م   س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ُسوُل هللاِ ص  ْن َعلَْيَك بِّاْلَكْيسِّ   ،إِّنَّ للاَ يَلُوُم َعلَى اْلعَْجزِّ ))  :ف ق ال  ر    ،َولَكِّ

يلُ َحْسبَِّي للاُ  :َوإِّذَا َغلَبََك أَْمٌر فَقُلْ   .   (( َونِّْعَم اْلَوكِّ

نِ  ْحم  ْبِد الر   س ْيٌف ال  أ ْعِرفُهُ .  :ق ال  أ بُو ع 

 تخريج الحديث:  -أ

اِهيم ْبنمن طرييق    3أخرجه أحمد في "مسنده" أخرجه   إِْبر  ْيح ، و  ة ْبن ُشر  ْيو  أ بِي    ح 

 به بمثله.   ب ِقي ةُ   كالهما عناْلع ب اِس 

د ْبنمن طريق   4والبزار في "مسنده"  م  ن ان   ُمح   به بمثله مختصرا.ع ْمِرو ْبِن ح 

  وبنحوه مطوالا بمثله بنفس الطريق  6" سننه"وأبو داود في   5" الكبرى "النسائي في 

 ا. مختصرا و 

من طريقي حيوة، عن محمد بن المبارك    7في موضعين   "الكبير "والطبراني في  

 الصوري كالهما عن بقية به بمثله. 

 

 

 ( 12/338( تهذيب الكمال )1)

 (10414برقم ) ما يقول إذا غلبه أمر -كتاب عمل اليوم والليلة ( 2)

ِضي   -مسند األنصار رضي هللا عنهم ( 3)  (24616برقم ) هللاُ ع ْنهُ  حديث عوف بن مالك األشجعي األنصاري ر 

 (2749برقم ) مسند عوف بن مالك األشجعي رضي هللا عنه (4)

 (  10387)  ( برقم 232/  9كتاب عمل اليوم والليلة، ما يقول إذا غلبه أمر )( 5)

  ( 3627)   ( برقم348/  3كتاب القضاء، باب الرجل يحلف على حقه )( 6)

 18) عن عوف  باب العين، سيف عن عكرمةو(، 97)   ( برقم54/  18باب العين، سيف عن عوف بن مالك )( 7)

 . (139)  ( برقم75 /
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 دراسة اإلسناد: -ب

ان    -1 ُعثْم  ْبُن  قال  ع ْمُرو  العاشرة،  من  موالهم،  األموي  كثير  بن  سعيد  بن 

 .هـ(250)ت  2، وقال ابن حجر:"صدوق"1الذهبي:"صدوق حافظ" 

الكالعي، من الثامنة، قال الذهبي:"الحافظ، وثقه الجمهور  بن الوليد بن صائد  ب ِقي ةُ  -2

الثقات"  التدليس عن الضعفاء"3فيما سمعه من   4، وقال ابن حجر:"صدوق، كثير 

 هـ(.197)ت 

العلل ابن رجب في شرح  فيه ما ذكره  الراجح  رواياته عن    ةوهو مع كثر:" 5لعل 

المجهولين الغرائب والمناكير فإنه إذا حدث عن الثقات المعروفين ولم يدلس فإنما  

 وغيرهما .  ،ومحمد بن زياد   ، يكون حديثه جيداا عن أهل الشام كبحير بن سعد

 "وأما رواياته عن أهل الحجاز وأهل العراق فكثيرة المخالفة لروايات الثقات

، وقال ابن حجر:"ثقة  6السادسة، قال الذهبي:"حجة" بن سعد السحولي، من  ب ِحير  -3

 .هـ(141)ت  7ثبت" 

اِلد  -4 بن معدان بن أبي كرب الكالعي، من الثالثة، قال الذهبي:"فقيه كبير، ثبت  خ 

 .هـ(103)ت  9، وقال ابن حجر:"ثقة عابد" 8مهيب مخلص، يرسل عن الكبار" 

 . سبقت ترجمتهالشامي س ْيف -5

اِلك    ع ْوف-6  . 10صحابي مشهور  ْبِن م 

 

 

 

 ( 3/526( الكاشف )1)

 ( 1/741( التقريب )2)

 ( 2/170( الكاشف )3)

 ( 1/174( التقريب )4)

(5( )1/327 ) 

 ( 2/153( الكاشف )6)

 ( 1/163( التقريب )7)

 ( 2/352( الكاشف )8)

 ( 1/291( التقريب )9)

 (7/556(، اإلصابة في تمييز الصحابة )2/487أعالم النبالء )( سير 10)
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 خالصة الكالم في الراوي: -ج

ولم    لم يرو عنه إال واحد وكذلك هو قليل الحديثعن واحد و مجهول لم يرو إال  

 .1يشتهر بطلب العلم 

 الحكم على اإلسناد: -ج

باقي رجاله من رواة مسلم،  و  ،عنه خالد بن معدان تفردوقد  ضعيف لجهالة سيف   

 . 2بقية، لكنه من روايته عن شامي وفيه عنعنة  

 الحكم على الحديث:  -د

 ضعيف. 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

 لم يوثقه معتبر، جّهله النسائي، وقال العجلي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 112/ 5بيان الوهم واإليهام )و( راجع كالم النسائي في الكبرى سابقا، 1)

 ( 4/118( نتائج األفكار )2)
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 شداد بن حي أبو حي المؤذن

 التعريف بالراوي  -أوال

 :1اسمه ونسبه ووفاته  -أ

 بن حي أبو حي المؤذن الحمصي، من الثالثة.شداد 

 :2من شيوخه   -ب

 ثوبان مولى الن بِيُّ  

 ذي مخبر الحبشي اْبن أخي النجاشي 

ْيرة  و أب   ُهر 

 :3من تالميذه  -ج

 راشد ْبن سعد 

 شرحبيل ْبن مسلم الخوالني 

 يزيد ْبن شريح 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبيأقوال  -ثانيا 

 4. الثقات البن حبان"في :""التذهيب"في قال 

 .5:"وثق" "الكاشف"في  قال و 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 .6وثقه العجلي 

 .7حسن حديثه الترمذي 

 

(، 6/442(، الثقات البن حبان )1/496(، الثقات للعجلي )2/354(، المعرفة والتاريخ )4/226( التاريخ الكبير )1)

)ته الكمال  )12/392ذيب  الكاشف   ،)1/481( التهذيب  تهذيب   ،)4/316( التهذيب  تقريب  خالصة  432/ 1(،   ،)

 (  6/222(، إكمال تهذيب الكمال )1/164التذهيب التهذيب )

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )4/257 ) 

(5( )1/481 ) 

 ( 1/496( الثقات )6)

 (  357)  ( برقم 384/  1باب ما جاء في كراهية أن يخص اإلمام نفسه ) أبواب الصالة عن رسول هللا ،( 7)
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 .1" الثقات"ذكره ابن حبان في 

 أقوال المجرحين:  -ب

 كما سيأتي.  حديثهابن عبد البر ف ضعّ 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

اِرّي فِيروى له  ْه حديثا "اْلبُخ  اج   2. اا واحدا األدب"، وأبو د اُود، والتِّْرِمِذّي، واْبن م 

 دراسة المرويات:-خامسا

 الحديث األول: 

ْبُن ِعيس ى  3"هسنن"أخرج أبو داود في   دُ  م  د ث ن ا ُمح  ي اش    : ق ال    ،ح  د ث ن ا اْبُن ع  ع ْن    ،ح 

اِلح   ِبيِب ْبِن ص  ِمّيِ   ،ح  ْضر  ْيح  اْلح  نِ   ،ع ْن ي ِزيد  ْبِن ُشر  ذِّ ّي  اْلُمؤ    : ق ال    ،ع ْن ث ْوب ان    ،ع ْن أ بِي ح 

ل م   س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ُسوُل هللِا ص  ََحد  أَْن يَْفعَلَُهنَّ ))  :ق ال  ر  لُّ ألِّ اَل يَُؤمُّ َرُجٌل قَْوًما    : ثاََلٌث اَل يَحِّ

ُدونَُهمْ  بِّالدَُّعاءِّ  نَْفَسهُ  َخانَُهمْ   ، فَيَُخصُّ  فَقَْد  فَعََل  أَْن    ،فَإِّْن  قَْبَل  بَْيت   قَْعرِّ  فِّي  يَْنُظُر  َواَل 

نَ   .  ((َواَل يَُصل ِّي َوُهَو َحقٌِّن َحتَّى يَتََخفَّفَ  ،فَإِّْن فَعََل فَقَْد َدَخلَ  ،يَْستَأْذِّ

 الحديث: تخريج  -أ

"سننه" أخرجه   في  ماجه  ف ى     4ابن  اْلُمص  ْبن  د  م  ُمح  طريق  من  موضعين  في 

وبمعناه  بنحوه  به  ْيح   ُشر  ْبِن  ي ِزيد   ع ْن  اِلح ،  ص  ْبِن  ِبيِب  ح  ع ْن  ب ِقي ة،  عن   ، اْلِحْمِصيُّ

ا.   مختصرا

اِلد  السُّل ِميُّ من طريق    5" سننه"أبو داود في  و  ْحُمود ْبن خ  د ْبن   عن   ، م  ِلّي    أ ْحم    عن ،  ع 

ِمّيِ  ،ث ْور  ْضر  ْيح  اْلح  نِ  ، ع ْن ي ِزيد  ْبِن ُشر  ذِّ ّي  اْلُمؤ  ة   ، ع ْن أ ِبي ح  ْير   بنحوه.  ع ْن أ ِبي ُهر 

ي اش  من طريق    6جامعه" "والترمذي في  اِعيل ْبن ع  فِي اْلب اِب ه وقال:" و به بنح  إِْسم  و 

ة   ْير  ة  .    ،ع ْن أ بِي ُهر  ام  أ بِي أُم   و 

 

(1( )6/442 ) 

 ( 12/393( تهذيب الكمال )2)

 (90برقم ) باب أيصلي الرجل وهو حاقن -كتاب الطهارة ( 3)

  ال  باب - فيها والسنة  الصالة إقامة بوابوأ(، 619أبواب التيمم، باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي برقم ) (4)

 (923برقم )  بالدعاء نفسه اإلمام يخص

 .( بدون ترقيم34/  1كتاب الطهارة، باب أيصلي الرجل وهو حاقن )( 5)

/  1أبواب الصالة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، باب ما جاء في كراهية أن يخص اإلمام نفسه بالدعاء )( 6)
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اِلح   ِديُث ع ْن ُمع اِوي ة  ْبِن ص  ق ْد ُرِوي  ه ذ ا اْلح  س ٌن . و  ِديٌث ح  ِديُث ث ْوب ان  ح  ع ِن الس ْفِر   ،ح 

ْيح   ،ْبِن نُس ْير   ة   ، ع ْن ي ِزيد  ْبِن ُشر  ام  ل م  .    ،ع ْن أ ِبي أُم  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع   ع ِن الن بِّيِ ص 

ْيح   ِديُث ع ْن ي ِزيد  ْبِن ُشر  ُرِوي  ه ذ ا اْلح  ة    ، و  ْير  ل م     ، ع ْن أ بِي ُهر  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ع ِن الن ِبّيِ ص 

ِن ع ْن ث   ذِّ ّي  اْلُمؤ  ْيح  ع ْن أ بِي ح  ِديث  ي ِزيد  ْبِن ُشر  ك أ ن  ح  ُر  . و  أ ْشه  دُ إِْسن اداا و  ْوب ان  فِي ه ذ ا أ ْجو 

 .1وآخرون   ".

   دراسة اإلسناد:-ب

دُ ْبُن ِعيس ى   -1 م  بن نجيح بن الطباع البغدادي، من العاشرة، قال الذهبي:"كان    ُمح 

 .هـ(224)ت 3، وقال ابن حجر:"ثقة فقيه" 2حافظا مكثرا فقيها" 

عياش بن سليم العنسي والحمصي، من الثامنة،  اسمه إسماعيل بن  اْبُن ع ي اش   -2

وقال ابن حجر:"صدوق في روايته عن أهل بلده،    4قال الذهبي:"الحافظ، أحد األعالم" 

 .هـ(181)ت  5مخلط في غيرهم" 

اِلح   -3 ِبيب ْبِن ص  أبو موسى الطائي الحمصي، من السابعة قال الذهبي:"كان من  ح 

 .هـ(147)ت  7حجر:"ثقة" ، وقال ابن 6ثقات الشاميين" 

ِمّيِ -4 ْضر  ْيح  اْلح    8من الثالثة، قال الذهبي:"قال الدارقطني يعتبر به"   ،ي ِزيد ْبِن ُشر 

 .هـ(110)ت 9وقال ابن حجر:"مقبول" 

نِ   و أ ب -5 ذِّ ّي  اْلُمؤ   . سبقت ترجمته ح 

 مولى النبي صحابي مشهور.  ث ْوب ان  -6

 

 (  357)  ( برقم384

 ( برقم 5273/    10سند األنصار رضي هللا عنهم، ومن حديث ثوبان رضي هللا عنه )م  ،مسنده  أحمد فيأخرجه  (  1)

( 116/    10مسند ثوبان رضي هللا عنه )  مسنده  والبزار في،  (22851( برقم )5273/    10)و  ( بنحوه،  22850)

( 168  /   1كتاب الطهارة، ال يحل لرجل مؤمن أن يصلي وهو حقن )  مستدركه  والحاكم في،  ( بنحوه4180)    برقم

الكبير كتاب الصالة، باب ما على اإلمام من تعميم الدعاء )، و( بمعناه مختصرا602)    برقم /    3البيهقي فيسننه 

    .(5433( برقم )129/   3( بنحوه، )5432( برقم )129

 ( 4/182( الكاشف )2)

 ( 1/886( التقريب )3)

 ( 4/809( تاريخ اإلسالم )4)

 ( 1/142( التقريب )5)

 ( 3/837تاريخ اإلسالم )( 6)

 ( 1/220( التقريب )7)

 ( 3/339( تاريخ اإلسالم )8)

 ( 1/1076( التقريب )9)
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 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 . ولم يرو عنه إال اثنين بطلب العلم غير مشهور فيه جهالة و  شداد بن حي 

 الحكم على اإلسناد:  -ج

،  فروي عنه، عن أبي أمامة  إسناده  في   اضطربقد  و   مداره على يزيد بن شريح

حي شداد بن حي الحمصي المؤذن، عن ثوبان، وروي عنه، عن    وروي عنه، عن أبي 

أبي  "وروي بعضه عنه، عن أبي هريرة دون ذكر،  هريرةأبي حي المؤذن، عن أبي  

َواَل  )):بالجملة األخيرة منهبينهما، فمداره على يزيد بن شريح، وقد تفرد    " حي المؤذن

نَّ إَِّماٌم قَْوًما فَيَُخصَّ نَْفَسهُ بَِّدْعَوة  ُدونَُهمْ   . (("يَُؤمَّ

ِمْثُل ه ذ ا  :"1" التمهيد"قال ابن عبد البر في    ةٌ ِعْند  أ ْهِل اْلِعْلِم و  ب ِر ال  ت قُوُم ِبِه ُحج  اْلخ 

ِديثِ   " . ِباْلح 

ة   :"2" االستذكار"وقال في   ِديٌث ال  ُحج  ِديِث الش اِمّيِين  فِي ه ذ ا اْلب اِب ح  ق ْد ُرِوي  ِمْن ح  و 

مِ  ة  و  ْير  ْن ي ْجع لُهُ ع ْن أ ِبي ُهر  ْعِف إِْسن اِدِه ِمْنُهْم م  ْن ي ْجع لُهُ ع ْن ث ْوب ان  ع ِن الن ِبّيِ  فِيِه ِلض  ْنُهْم م 

اقٌِن ِجدًّا ُهو  ح  ِي  و 
لّ ل م  أ ن هُ ق ال  ال  ي ِحلُّ ِلُمْؤِمن  أ ْن يُص  س  ل ْيِه و  ُ ع  ل ى َّللا   " .ص 

 3" .فيه رجل فيه جهالة ولم يضعفه أبو داودقال الزيلعي:"

 4. كذلكلى ضعفه إاأللباني وأشار 

 الحكم على الحديث:  -د

 ، وهللا أعلم.لنفسه اإلمامصحيح لغيره دون قصة دعاء 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

ابن حجر   الثقات، وقال  ابن حبان في  ثقة، وذكره  العجلي  وقال  يوثقه معتبر،  لم 

 صدوق. 

 

 

(1( )22/206 ) 

(2( )2/297 ) 

 (101/  2نصب الراية ألحاديث الهداية )( 3)

 ( 1/33( ضعيف أبي داود األم )4)
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 شداد مولى عياض

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 عياض بن عامر بن األسلع الجزري، من الرابعة. شداد مولى 

 : 2من شيوخه -ب

 بالل مؤذن النبي 

 : 3من تالميذه-ج

 جعفر بن برقان 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4. :"في الثقات البن حبان""التذهيب"في قال 

 5. :"وثق""الكاشف"في  قال و 

 6  "ال يعرف. :""الميزان"في  قال و 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 .7ذكره ابن حبان في الثقات

 أقوال المجرحين:  - ب

 8قال أبو داود:"لم يدرك بالال." 

ُهو  يروي  "قال ابن القطان: ْعف ر بن بْرق ان ع نهُ، و  اي ة ج  ْجُهول، ال  يعرف ِبغ ْير ِرو  م 

 9" .ع نهُ ه ذ ا اْلُمْرسل 

 

 

(، الثقات البن 4/329رح والتعديل )(، الج3/226(،  الترايخ الكبير البن أبي خيثمة )4/226( التاريخ الكبير )1)

( )4/358حبان  الكمال  تهذيب   ،)12/406( الكاشف   ،)1/482( التهذيب  تهذيب  التهذيب  4/319(،  تقريب   ،)

(1/264) 

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )4/259 ) 

(5( )1/482 ) 

(6( )2/266 ) 

 ( 4/358( الثقات )7)

 ( 3/47) باب في األذان قبل دخول الوقت -  كتاب الصالة -سنن أبي داود ( 8)

 ( 3/47( بيان الوهم واإليهام )9)
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 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 1.اا واحدا روى له أ بُو داود حديثا 

 دراسة المرويات:-خامسا

ِكيعٌ 2"سننه"في  داود    أخرج أبو  ْرب ، ث ن ا و  د ث ن ا ُزه ْيُر ْبُن ح  ْعف ُر ْبُن بُْرق ان  ح  ، ، ث ن ا ج 

  ، ل  ، ع ْن ِبال  ْول ى ِعي اِض ْبِن ع اِمر  ل ْيِه و  ع ْن ش د اد  م  ل ى هللاُ ع  ُسول  هللاِ ص  ل م  ق ال  ل هُ أ ن  ر  : س 

ْن َحتَّى يَْستَبِّيَن لََك اْلفَْجُر َهَكذَا)) َشدَّاٌد َمْولَى   :َوَمدَّ يََدْيهِّ َعْرًضا . قَاَل أَبُو َداُودَ   ،اَل تَُؤذ ِّ

ْك بِّاَلالً  يَاض  لَْم يُْدرِّ  .  (( عِّ

 تخريج الحديث: -أ

من طريق وكيع، عن جعفر    4اوموقوفا   3امرفوعا   "مصنفه "ابن أبي شيبة في أخرجه  

اِلد    يأ با.  ومن طريق  به بنحوه مختصرا  ل     ،خ  ْيد  ع ْن  ِبال  ة  ع ْن ُسو  اج  ع ْن ط ْلح  ج    ع ْن ح 

 ا. ا مختصرا بنحوه موقوفا 

ِكيع   ، عنيُوُسف ْبن ُموس ى من طريق    5مسنده" "البزار فيو   ا. ، به بنحوه مختصرا و 

ْيب ة  بنحوه مختصرا من طريق ا6الكبير" "والطبراني في   ا. ْبن أ ِبي ش 

 دراسة اإلسناد: -ب

ْرب   -1 ح  ْبُن  ابم  ُزه ْيُر  الذهبي:"وثقه  قال  العاشرة،  من  البغدادي،  شداد  بن 

 .هـ(234)ت  8، وقال ابن حجر:"ثقة ثبت" 7معين...وقال النسائي: ثقة مأمون" 

ِكيع-2 الذهبي:"أحد    و  قال  التاسعة،  كبار  من  الرؤاسي،  مليح  بن  الجراح  بن 

 .هـ(196)ت  10عابد" ، وقال ابن حجر:"ثقة حافظ 9األعالم" 

 

 (1/195(، جامع التحصيل )12/407( تهذيب الكمال )1)

 (531) باب في األذان قبل دخول الوقت -كتاب الصالة ( 2)

 ( ) كتاب األذان، من كره أن يؤذن المؤذن قبل الفجر (2234( برقم: )341/  2)( 3)

 ( ) كتاب األذان، من كره أن يؤذن المؤذن قبل الفجر (2235( برقم: )341 / 2)( 4)

 ( ) مسند بالل بن رباح رضي هللا عنه، ومما روى شداد مولى عياض عن بالل (1374( برقم: )208/  4)( 5)

 ( ) باب الباء، شداد مولى عياض عن بالل (1121( برقم: )365/  1)( 6)

 ( 5/823( تاريخ اإلسالم )7)

 ( 1/341( التقريب )8)

 ( 4/451( الكاشف )9)

 ( 1/1037( التقريب )10)
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بُْرق ان  -3 ْعف ُر ْبُن  الكالبي موالهم، من السابعة، قال الذهبي:"قال ابن معين:ثقة    ج 

)ت   2، وقال ابن حجر:"صدوق يهم في حديث الزهري" 1أمي ليس في الزهري بذاك" 

 . هـ(150

ْول ى ِعي اِض ْبِن ع اِمر   ش د اد-4  . سبقت ترجمتهم 

ل -5  .3صحابي مشهور  ِبال 

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 .4لم يعرف بغير رواية جعفر بن برقان عنه شداد مجهول، 

 الحكم على اإلسناد: -د

وعن سالم ْبن وابصة ْبن مع ْبد، وأ ِبيه وابصة ْبن مع ْبد،    -ولم يدركه  " أ بُو داود:  قال   

ْيرة  5. "وأ بِي ُهر 

 6. "منقطع إسناد مجهول ذكر ابن رجب:"

 7. "هذا حديث ال تقوم به حجة وال بمثله لضعفه وانقطاعهقال ابن عبدالبر:"

 الحكم على الحديث:  -ر

ْول ى ِعي اِض   ، ع ْن ش د اد  م  ْعف ر ْبِن بُْرق ان  ِكيع ، ع ْن ج  ِديِث و  ِعْين: ع ْن ح  ُسئِل  ي ْحي ى ْبُن م 

، ع ْن بالل  أ ن    ت ى ي ْست ِبين  ل ك  اْلف ْجُر"؟  ْبِن ع اِمر  ْن ح  ذِّ : ال تُؤ  ل م  ق ال  س  ل ْيِه و  ُ ع  ل ى َّللا  الن بِّي ص 

": مرسٌل. "ف ك ت ب  ي ْحي ى ِبي ِدِه ع ل ى  8ش د اد  ع ْن ِبالل 

ِعيف ةٌ ق ْد  :""سننه "قال البيهقي في   ا ض  ر  ُكلُّه  ق ْد ُرِوي  ِمْن أ ْوُجه  أُخ  ا فِي  و  ْعف ه  ب ي ن ا ض 

ْيِرِه .  غ  ل  و  ْيِد ْبِن ِهال  ِديِث ُحم  ُف ُمْرس الا ِمْن ح  ا يُْعر  إِن م  ِف . و   9  "ِكت اِب اْلِخال 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

 لم يوثقه معتبر، ذكره ابن حبان في الثقات، وجّهله ابن القطان، وفي الميزان أنه  

 ال يعرف، وقال ابن حجر مقبول يرسل. 

 

 

 ( 2/207( الكاشف )1)

 ( 1/198( التقريب )2)

 (1/605(، اإلصابة )2/112تاريخ اإلسالم ) (3)

 ( 6/255( إكمال تهذيب الكمال )4)

 ( 12/407تهذيب الكمال )، و(531) الوقت دخول قبل األذان في باب - الصالة كتاب( 5)

 ( 4/87، اإلعالم بسنته )(507/  3فتح الباري شرح صحيح البخاري البن رجب: )( 6)

 ( 55/  10التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد: )( 7)

 (3/226( التاريخ الكبير البن أبي خيثمة )8)

 (1834) باب رواية من روى النهي عن األذان قبل الوقت  -جماع أبواب المواقيت  -كتاب الصالة ( 9)
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 شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة 

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة األنصاري، من الخامسة. 

 : 2من شيوخه -ب

 جده سعد ْبن عبادة 

 س ِعيد ْبن سعد ْبن عبادة  وهأ ب 

 : 3من تالميذه-ج

مد ْبن ع ِقيل  ِ ْبن ُمح   ع بد َّللا 

 ابنه ع ْمرو ْبن شرحبيل ْبن س ِعيد 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4. :"في الثقات البن حبان""التذهيب"في قال 

 5. :"وثق""الكاشف"في  وقال 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 .6ذكره ابن حبان في الثقات

 أقوال المجرحين:  -ب

 لم أقف على من تكلم فيه بالجرح. 

 

 

 

(، 1/482(، الكاشف )12/417(، تهذيب الكمال )1/164(، مشتبه أسامي المحدثين )4/339( الجرح والتعديل )1)

 ( 1/164(، خالصة التذهيب التهذيب )1/433(، تقريب )2/158تهذيب التهذيب )

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )4/262 ) 

(5( )1/482 ) 

 ( 6/448، 4/364( الثقات )6)
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 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 . 1اا واحدا روى له الن س ائي حديثا 

 دراسة المرويات:-خامسا

طريق    2"سننه"في    النسائي   أخرج في    اإلماممن  أ ْنب أ ن ا  فقال:    3" موطئه "مالك 

عُ  أ ْسم  أ ن ا  و  ل ْيِه  ع  ةا  اء  قِر  ِمْسِكين   ْبُن  اِرُث  اْلق اِسمِ   ،اْلح  اْبِن  اِلك    ،ع ِن  م  ْبِن    ،ع ْن  س ِعيِد  ع ْن 

ْحِبيل  ْبِن س ِعيِد ْبِن س ْعِد ْبِن ُعب اد ة   ِه ق ال    ، ع ْن أ ِبيهِ   ،ع ْمِرو ْبِن ُشر  دِّ ج  س ْعدُ ْبُن    : ع ْن ج  ر  خ 

غ اِزيهِ  ل م  فِي ب ْعِض م  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ع  الن ِبّيِ ص  ف اةُ ِباْلم    ،ُعب اد ة  م  هُ اْلو  ْت أُم  ر  ض  ح    ، ِدين ةِ و 

ا اُل س ْعد  فِيم  أُوِصي   :ف ق ال تْ   ،ِصي أ وْ   :ف ِقيل  ل ه  اُل م  ا    ،ف تُُوفِّي ْت ق ْبل  أ ْن ي ْقد م  س ْعدٌ   ،، اْلم  ف ل م 

ُسول  هللِا   :ف ق ال    ، ق ِدم  س ْعدٌ ذُِكر  ذ ِلك  ل هُ  ل ى    ، ي ا ر  ا ؟ ف ق ال  الن ِبيُّ ص  د ق  ع ْنه  ا أ ْن أ ت ص  ه ْل ي ْنف عُه 

ل م   س  ل ْيِه و  اهُ .  :. ف ق ال  س ْعدٌ   ((نَعَمْ ))  :هللاُ ع  اِئط  س م  ا ِلح  د ق ةٌ ع ْنه  ك ذ ا ص  اِئُط ك ذ ا و   ح 

 تخريج الحديث: -أ

ابن خزيمة  في  4" صحيحه "في    أخرجه  وابن حبان  في  5" صحيحه"،  والبيهقي   ،

في،  6" الكبرى" طريق    7الكبير" "والطبراني  من  في    اإلمام كلهم  أنس  بن  مالك 

 به بلفظه ومثله ونحوه.  8" الموطإ"

 دراسة اإلسناد: -ب

اِرُث ْبُن ِمْسِكين    -1 بن محمد األموي موالهم، من العاشرة، قال الذهبي:"ثقة    اْلح 

 .هـ(248)ت  10، وقال ابن حجر:"ثقة فقيه" 9حجة" 

 

 ( 12/418( تهذيب الكمال )1)

 (3652برقم ) باب إذا مات الفجأة هل يستحب ألهله أن يتصدقوا عنه -كتاب الوصايا ( 2)

 ( 607/  2812( برقم )1100/  4كتاب األقضية، صدقة الحي عن الميت )( 3)

   ( برقم210/  4اآلخرة بها )كتاب الزكاة، باب الصدقة عن الميت إذا توفي عن غير وصية، وانتفاع الميت في ( 4)

(2500  ) 

 (  3354)  ( برقم140/  8كتاب الزكاة، ذكر خبر ثان يصرح بإباحة ما ذكرناه )( 5)

 ( 12756)  ( برقم278/  6كتاب الوصايا، باب الصدقة عن الميت )( 6)

   ( 5523)  ( برقم64/  6باب السين، سعيد بن سعد بن عبادة األنصاري )( 7)

 (52لحي على الميت برقم )باب صدقة ا (8)

 ( 2/228( الكاشف )9)

 ( 1/214( التقريب )10)



 

  

 في كتابه الكاشف  (( وثق))الرواة الذين وصفهم الذهبي بقوله 
286 

اسمه عبدالرحمن بن القاسم بن خالد العتقي، من كبار العاشرة، قال    اْلق اِسمِ   اْبن   -2

 . هـ(128)ت  2، وقال ابن حجر:"ثقة" 1" أحد الفقهاء ،ثقة مأمون  :ائيقال النسالذهبي:"

الِ -3 األصبحي    كم  عامر  أبي  بن  مالك  بن  أنس  قال  اإلمامبن  السابعة،  من   ،

وكبير  3" اإلمامالذهبي:" المتقنين،  رأس  الهجرة  دار  إمام  حجر:"الفقيه  ابن  وقال   ،

 . هـ(179)ت  4المتثبتين" 

ُعب اد ة    س ِعيد-4 ْبِن  س ْعِد  ْبِن  س ِعيِد  ْبِن  ْحِبيل   ُشر  ْبِن  ع ْمِرو  قال ْبِن  السادسة،  من   ،

 .6وقال ابن حجر:"ثقة"  5الذهبي:"ثقة" 

اسمه عمرو بن شرحبيل األنصاري، من السادسة، لم يذكره الذهبي، قال    وهأ ب -5

 7ابن حجر:"مقبول" 

ده-6  . سبقت ترجمته اسمه شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة  ج 

 .8صحابي  س ْعدُ ْبُن ُعب اد ة  -7

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

في صحيح حديثه مخرج  لكن  اثنين  إال  يرو عنه  ولم  العلم  بطلب  يشتهر  ابن    لم 

 ، وهللا أعلم.إلى الصدق أقربذكره في ثقاته، فهو ابن حبان و صحيح خزيمة و 

 الحكم على اإلسناد: -ج

 حسن. 

 الحكم على الحديث:  -د

 9حسن صحيح. 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

 لم يوثقه معتبر، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر مقبول. 

 

 

 

 

 ( 4/1149( تاريخ اإلسالم )1)

 ( 1/595( التقريب )2)

 ( 4/720( تاريخ اإلسالم )3)

 ( 1/913( التقريب )4)

 ( 2/492( الكاشف )5)

 ( 1/385( التقريب )6)

 ( 1/737( التقريب )7)

 (4/274اإلصابة )(،  1/270سير أعالم النبالء ) (8)

(9( النسائي  سنن  في  األلباني  قال  خزيمة  6/250(  ابن  على  تعليقاته  في  األعظمي  وقال  صحيح"،  (:"حسن 

 (.8/140(:"إسناده حسن"، وصححه األرنؤوط في تعليقاته على صحيح ابن حبان )4/124)
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 شرحبيل بن شفعة الرحبي 

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 هـ(.101الرحبي، من الثالثة )ت شرحبيل بن شفعة أبو يزيد 

 : 2من شيوخه -ب

 شرحبيل بن حسنة 

 عتبة ْبن ع ْبد السلمي  

 ع ْمرو ْبن العاص 

ِ ْبن ناسح الحضرمي   ناسح ويُقال: ع بد َّللا 

 بة الخوالني. ت ع  و أ ب 

 : 3من تالميذه-ج

 حريز ْبن عثمان الرحبي 

 يزيد ْبن خمير الرحبي 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

ِريز  ُكلُُّهْم :""تاريخ اإلسالم" في قال   4. " ِثق اتٌ   ق ال  أ بُو د اُودُ: ُشيُوُخ ح 

 5. :"شيوخ حريز كلهم ثقات""التذهيب "في  قال و 

 6. :"وثق""الكاشف"في  قال و 

 

 

 

(، الكنى واألسماء  343/  2التاريخ )(، المعرفة و2/911(، الكنى واألسماء لإلمام مسلم )4/250( التاريخ الكبير )1)

الثقات البن حبان )1/286للدوالبي ) الكمال )4/364(،  (، الكاشف 106/ 7(، تاريخ اإلسالم )12/423(، تهذيب 

 (.6/230(، إكمال تهذيب الكمال ) 1/165(، خالصة التذهيب التهذيب ) 4/324(، تهذيب التهذيب )1/483)

 ( المصادر السابقة 2)

 ابقة ( المصادر الس3)

(4( )7/106 ) 

(5( )4/263 ) 

(6( )1/483 ) 
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 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

أن المزي  اآلجري  اأب   ذكر  داودقال    ، عبيد  أبي  قال  عن  كلهم  ": أنه  حريز  شيوخ 

 .1" ثقات

 .3" صحيحه" وخرج حديثه في   2" الثقات"ذكره ابن حبان في 

 أقوال المجرحين:  -ب

 لم أقف على من تكلم فيه بالجرح. 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

ه اج   . 4اا واحدا حديثا   روى له ابن م 

 المرويات:دراسة -خامسا

ْير  فقال:   5"سننه"في   ابن ماجه أخرج   دُ ْبُن ع ْبِد هللاِ ْبِن نُم  م  د ث ن ا ُمح  اُق   ،ح  د ث ن ا إِْسح  ح 

ان   ُسل ْيم  ان    ،ْبُن  ُعثْم  ْبُن  ِريُز  د ث ن ا ح  ق ال    ،ح  ُشْفع ة   ْبِن  ْحِبيل   ْبد     :ع ْن ُشر  ْبُن ع  ُعْتب ةُ  ل ِقي ِني 

ل م  ي قُولُ   : السُّل ِميُّ ؛ ف ق ال   س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ُسول  هللِا ص  ْن ُمْسلِّم  يَُموُت لَهُ  ))  : س ِمْعُت ر  َما مِّ

الثَّ  اْلَجنَّةِّ  أَْبَوابِّ  ْن  مِّ تَلَقَّْوهُ  إِّالَّ  ؛  ْنَث  اْلحِّ يَْبلُغُوا  لَْم  اْلَولَدِّ  َن  مِّ َشاَء  ثاََلثَةٌ  أَي َِّها  ْن  مِّ َمانِّيَةِّ 

 .  ((َدَخلَ 

 تخريج الحديث:  -أ

ر  من طريق    6مسنده" "أحمد في أخرجه   اِعيل ْبن ُعم  س ن ْبن ُموس ى   ، إِْسم  ح    يأ ب  ، و و 

 كلهم عن حريز به بمثله مطوال ومختصرا.  الن ْضِر ه اِشم ْبُن اْلق اِسِم 

 بمثله. من طرق عن حريز به  7الكبير" "والطبراني في 

 

 ( 12/423( تهذيب الكمال )1)

(2( )4/364 ) 

ذكر    -باب ما جاء في الصبر وثواب األمراض واألعراض    -كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدما أو مؤخرا  (  3)

 (2956برقم ) اإلخبار بأن الوباء هو موت الصالحين قبلنا ورحمة هللا جل وعال على خلقه

 ( 12/424( تهذيب الكمال )4)

 (1669برقم )  باب ما جاء فِي ثواب من أصيب بولده  -أبواب الجنائز  (5)

(6  )( الوليد رضي هللا عنه  أبي  السلمي  بن عبد  الشاميين رضي هللا عنهم، حديث عتبة  برقم 3951/    7مسند   )   

 . (17919)  ( برقم3953/  7)، و(17914)

 ( 309)  ( برقم125/  17عن عتبة بن عبد )  باب العين، شرحبيل بن شفعة( 7)
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 دراسة اإلسناد:  -ب

ْير   -1 دُ ْبُن ع ْبِد هللاِ ْبِن نُم  م  ، وقال  1الهمداني، من العاشرة، قال الذهبي:"الحافظ"   ُمح 

 .هـ(234)ت  2ابن حجر:"ثقة حافظ فاضل" 

ان     -2 اُق ْبُن ُسل ْيم  الرازي، من التاسعة، قال الذهبي:"يعد من األبدال    يحيى أبو  إِْسح 

 .هـ(199)ت 4، وقال ابن حجر:"ثقة فاضل" 3خاشعا عبادا" 

ان     -3 ِريُز ْبُن ُعثْم  ، وقال ابن  5بن جبر الرحبي، من الخامسة، قال الذهبي:"ثقة" ح 

 .هـ(163)ت  6حجر:"ثقة ثبت" 

ْحِبيل  ْبِن ُشْفع ة   -4  . سبقت ترجمتهُشر 

ْبد  السُّل ِميُّ  -5  صحابي.   ُعْتب ةُ ْبُن ع 

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 صدوق. 

 الحكم على اإلسناد: -ج

 7حسن.  

 الحكم على الحديث:  -د

ةقال البوصيري:" ْير  ِديث أبي ُهر  ا من ح  غ يرهم  ْيِن و  ِحيح   8" أ صله فِي الص 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

ِريز؛ وقال أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات؛ كما نقله   صدوق، وهو من شيوخ ح 

عنه في تاريخ اإلسالم؛ وقال به في التذهيب، وذكره ابن حبان في الثقات؛ وحديثه في  

 صحيحه، وابن خلفون، وقال ابن حجر صدوق. 

 

 ( 4/147( الكاشف )1)

 ( 1/866( التقريب )2)

 ( 2/97( الكاشف )3)

 ( 1/129( التقريب )4)

 ( 2/255( الكاشف )5)

 ( 1/231( التقريب )6)

 (142/  3)البن حجر فتح الباري  (7)

 (2/51( مصباح الزجاجة )8)
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 شريح بن النعمان الصائدي

 بالراوي   التعريف -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 هـ(.81شريح بن النعمان الصائدي الكوفي، من الثالثة )ت 

 : 2من شيوخه -ب

 علي ْبن أ بي طالب  

ر الجمحي   نافع ْبن ُعم 

 : 3من تالميذه-ج

 ابنه س ِعيد ْبن شريح بن النعمان

 س ِعيد ْبن ع ْمرو ْبن أشوع 

 محمد ْبن إسحاق الصاغاني  

 أبو إسحاق السبيعي 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4. "وكان ثقة مبرزاا :" "العبر"في قال 

 5. :"ذكره ابن حبان في الثقات" "التذهيب "في  قال و 

 6. ":"وثق"الكاشف"في  قال و 

ْجُهول  . قوي اأْل مر :ع ن ع ليّ :""المغني"في  قال و  اِتم شبه اْلم  ق ال  أ بُو ح   7. " و 

 

الكبرى )  (1) الكبير )6/245الطبقات  التاريخ  للعجلي )4/230(،  الثقات  المعرفة والتاريخ )1/177(،   )2/51 ،)

(، الضعفاء والمتروكون البن الجوزي  1/273(، الكامل )4/353(، الثقات البن حبان )4/334الجرح والتعديل )

 (.  4/330(، تهذيب التهذيب )16/82)(، والوافي بالوفيات 1/484(، الكاشف )12/450(، تهذيب الكمال )2/39)

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )1/293 ) 

(5( )4/268 ) 

(6( )1/484 ) 

(7( )1/297 ) 
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وقال أبو    مر صالح.جيد األ  له في الكتب حديث في االضحية.:""الميزان"في  قال  و 

 1  " ال يحتج به.  حاتم: شبه مجهول.

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 .2قال أبو إسحاق السبيعي:"كان رجل صدق" 

 .3وثقه العجلي 

 .4" الثقات"ذكره ابن حبان في 

، والحاكم في  6، والمقدسي في "المختارة" 5خرج ابن الجارود حديثه في "المنتقى" 

 .7"مستدركه" وصحح إسناده

 الثقات. "وذكره ابن شاهين في 

 أقوال المجرحين:  - ب

 8. "ولم يثبت رفعهثم قال:"  الكبير" تاريخه"ذكر البخاري حديثه في  

 .9حاتم:"ال يحتج بحديثه، مجهول" قال أبو  

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 . 10اا واحدا روى له األربعة حديثا 

 

 

 

 

(1( )2/269 ) 

 ( 12/450(، تهذيب الكمال )4/333( الجرح والتعديل )2)

 ( 1/177)الثقات  ( 3)

(4( )4/353 ) 

 (974برقم ) باب ما جاء في الضحايا -المنتقى من السنة المسندة عن سيدنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  (5)

شريح بن النعمان الهمداني    -من حديث أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب    -األحاديث المختارة  (  6)

 (488برقم ) الصائدي عن علي عليه السالم

 (7626برقم ) هى النبي أن يضحى بأعضب القرن واألذن ن -كتاب األضاحي  (7)

(8( )4/230 ) 

 ( 12/450(، تهذيب الكمال )4/333( الجرح والتعديل )9)

 ( 12/451( تهذيب الكمال )10)
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 دراسة المرويات:-خامسا

د  النُّف ْيِليُّ   1"سننه "في    داود  أخرج أبو  م  د ث ن ا ع ْبدُ هللاِ ْبُن ُمح  ن ا    :ق ال    ،ن ا ُزه ْيرٌ   :ق ال    ،ح 

اق   ان    ،أ بُو إِْسح  ْبِن نُْعم  ْيحِ  ِلّي  ق ال    ،ع ْن ُشر  ُجل  ِصْدق  ع ْن ع  ك ان  ر  ُسوُل هللِا    :و  ن ا ر  ر  أ م 

ل م    س  ل ْيِه و  ع  ل ى هللاُ  اْلعَْيَن َواأْلُذُنَ ص  َف  نَْستَْشرِّ بِّعَْوَراَء َواَل ُمقَابَلَة  َواَل    ، أَْن  َي  َواَل نَُضح ِّ

 .اَل َخْرقَاَء َواَل َشْرقَاءَ وَ ُمَدابََرة  

 تخريج الحديث:  -أ

  ، "  سننه"   في   والدارمي  ، "  مسنده"   في   وأحمد  ،"  مسنده"   في  والطيالسي  أخرجه 

ِديثٌ   ه ذ ا:"وقال"   جامعه"   في  والترمذي  ، "  سننه"  في  ماجه  وابن س نٌ   ح  ِحيحٌ   ح    ، "ص 

  في   والحاكم  ،" صحيحيهما"  في  حبان  وابن   خزيمة  وابن   ، "  سننه "  في   والنسائي

،  ع نْ   طرق  من"  المختارة"  في  والمقدسي    ،" مستدركه" ُشْعب ة ، ُسْفي ان    إسحاق،   وأبي و 

ة  عن ،  ْبن  س ل م  ْيل  ي ة  عن   ُكه  ،  ع ِدّي    ْبن   ُحج  ا  ومعناه  بلفظه  علي  عن  اْلِكْنِدي  .  مختصرا

 .  وغيرهم

والترمذي    ،4وابن ماجه في "سننه"   ،3،  والدارمي في "سننه" 2أحمد في "مسنده" و 

ِحيحٌ وقال:"  5في "جامعه"  س ٌن ص  ِديٌث ح  ابن الجارود  و ،  6النسائي في "سننه"   "،ه ذ ا ح 

و 7المنتقى" "في "مستدركه" ،  في  قول    8الحاكم  ذكر  لما  علته  وبين  إسناده  وصحح 

ْيح ؟  قيس:" : س ِمْعتُهُ ِمْن ُشر  اق  ع ، ع ْنهُ قُْلُت أِل بِي إِْسح  د ث نِي اْبُن أ ْشو  : ح  "، والمقدسي  ق ال 

 . مختصرا ومثله  بنحوهمن طرق عن شريح، عن علي   9في "المختارة" 

 

 (2800برقم ) باب ما يكره من الضحايا -كتاب الضحايا ( 1)

برقم   علي بن أبي طالب رضي هللا عنهمسند    -مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم    -مسند أحمد بن حنبل  (  2)

(619 ،866 ،1076 ،1291) 

 ( 1995)  ( برقم1242/  2كتاب األضاحي، باب ما ال يجوز فِي األضاحي )( 3)

 (  3142)   ( برقم317/  4أبواب األضاحي، باب ما يكره أن يضحى به )( 4)

 ( 1498( برقم )163/  3من األضاحي ) أبواب األضاحي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.، باب ما يكره( 5)

   ( برقم 859/    1) و( ،  1/    4384)    ( برقم859/    1كتاب الضحايا، باب المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها )  (6)

(  859/    1كتاب الضحايا، باب الشرقاء وهي مشقوقة األذن )في    و (،  1/    4386) ( برقم859/    1)، و (1/    4385)

  .(1/  4387برقم )

 (  974)  ( برقم335/  1باب ما جاء في الضحايا )( 7)

كتاب األضاحي، وفي  (،  7626)  ( برقم224/    4كتاب األضاحي، نهى النبي أن يضحى بأعضب القرن واألذن )(  8)

 ( 7628( برقم: )224/  4)و (، 7627( برقم )224/  4معنى المقابلة والمدابرة والشرقاء والخرقاء )

ن أبي الحسن علي بن أبي طالب، شريح بن النعمان الهمداني الصائدي عن علي عليه  من حديث أمير المؤمني(  9)
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 دراسة اإلسناد: -ب

النُّف ْيِليُّ  -1 د   م  ُمح  ْبُن  هللِا  أبو  ع ْبدُ  الذهبي:"قال  قال  العاشرة،  كبار  من  القضاعي، 

وكان   منه،  أحفظ  رأيت  ما  يعظمه" داود:  حافظ"1أحمد  ابن حجر:"ثقة  وقال  )ت    2، 

 . هـ(234

وقال    3بن معاوية، أبو خيثمة الجعفي، من السابعة، قال الذهبي:"ثقة حجة"  ُزه ْير -2

 .هـ(172)ت  4ابن حجر:"ثقة ثبت" 

اق  -3 ، قال  5اسمه عمرو بن عبدهللا بن عبيد، من الثالثة، مدلس ومختلط   أ بُو إِْسح 

 .هـ(29)ت   7، وقال ابن حجر:"ثقة مكثر عابد" 6الذهبي:"هو كالزهري في الكثرة" 

ان  -4 ْيح ْبن نُْعم   . سبقت ترجمته ُشر 

 بن أبي طالب صحابي مشهور.  ع ِلي-5

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 .فيه جهالة

 الحكم على اإلسناد: -ج

عن قيس بن الربيع بعد أن ساق هذا كما سبق ذكره    "المستدرك"أورد الحاكم في  

الحديث من طريقه عن أبي إسحاق، به، أنه قال: قلت ألبي إسحاق: سمعت ه من شريح؟  

 . قال: حدثني ابُن أشوع عنه

في  و  الدارقطني  إسحاق  :"8" العلل"قال  أبو  يرويه  حديث  واختلف  هو  السبيعي، 

عنه؛ فرواه إسرائيل، وزهير، وزياد بن خيثمة، ويونس بن أبي إسحاق، وش ريك، وأبو  

، ع ْن    -بكر بن عياش، وعلي بن صالح، وُحد يج بن معاوية وغيرهم  اق  إِْسح  أ بِي  ع ْن 

 

   .(488( برقم )114/  2)و(، 487)برقم السالم 

 ( 3/191( الكاشف )1)

 ( 5/143( تقريب )2)

 ( 2/425( الكاشف )3)

 ( 1/342( التقريب )4)

 (1/42(، طبقات المدلسين )1/273( االغتباط )5)

 ( 3/524( الكاشف )6)

 ( 1/739( التقريب )7)

 (380رقم 3/238)( 8)
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ْيحِ بن النعمان، عن علي. ولم يسمع هذا الحديث  أبو إسحاق من شريح؛ حدث به أبو   ُشر 

: قلت ألبي إسحاق: سمعت ه من ُشريح؟    كامل ِبيعِ ق ال  مظفر بن مدِرك، ع ْن ق ْيِس ْبِن الر 

، ع ْن س ِعيِد ْبِن   اق  اك، ع ْن أ ِبي إِْسح  اح بن الض ح  قال: حدثني ابن أ ْشوع عنه. ورواه الجر 

قيُس ْبنُ  اهُ  و  ِبيعِ، ع ِن    أ ْشوع، ع ْن ُشريح ْبِن النعمان، عن علّي ، مرفوعاا. وكذلك ر  الر 

، عن ابن أ ْشوع، عن ُشريح، عن علّي ،   ابن أ ْشوع؛ سمعه منه، مرفوعاا. ورواه الثوريُّ

أعلم وهللا  الثوري،  قول   القوُل  يكون  أن  ويشبه  من  "موقوفاا.  الدارقطني  أخرجه  ثم   ،

 طريق الثوري، عن ابن أشوع، به، موقوفاا.

السِبْيعيُّ مدلس    به المجهول. وأبو إسحاقإسناده ضعيف؛ ُشرْيُح بن النعمان ش فلذلك  

فأوقفه،  مختلط الثوري؛  وخالفه  إسناده،  في  اْضطرب  ورّجحه    وقد  شريح،  على 

 .1" ولم يثبت رفعه". وقال البخاري:الدارقطني

 الحكم على الحديث:  -د

 حسن بطرقه. 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

أمره، وعن أبي حاتم أنه شبه مجهول ال  صدوق، وفي المغني أن ابن المديني قّوى  

يحتج به، وفي العبر أنه كان ثقة مبرزا، وفي الميزان: جّيد األمر صالح، وقال ابن سعد  

قليل الحديث، ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وابن شاهين، وابن خلفون  

 . وقال كان صدوقا، وصحح حديثه الحاكم في مستدركه، وقال ابن حجر صدوق

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2/378)لأللباني  (، ضعيف أبي داود 4/513أبي حاتم )  ن(، علل الحديث الب3/395( العلل ومعرفة الرجال )1)
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 شريق الهوزني 

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 شريق الهوزني الحمصي، من الثالثة. 

 : 2من شيوخه -ب

 ع اِئش ة زوج الن بِيّ 

 : 3من تالميذه-ج

ِ الحرازي  األزهر ْبن ع بد َّللا 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4. حبان في الثقات" :"ذكره ابن "التذهيب"في قال 

 5. ":"وثق"الكاشف"في  وقال 

 6. :"ال يعرف" "الميزان"في  وقال 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 .7" الثقات"ذكره ابن حبان في 

 أقوال المجرحين:  -ب

 لم أقف على من تكلم فيه بالجرح. 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

ِديثاا واحدا "اْلي ْوِم والل ْيل ةِ "والن س ائي فِي   ،د اُود  روى له أ بُو   . 8اح 

 

(، تهذيب  1/484(، الكاشف )12/358(، تهذيب الكمال )4/368(، الثقات البن حبان )4/389( الجرح والتعديل )1)

 (  1/266(، تقريب التهذيب )4/332التهذيب )

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )4/271 ) 

(5( )1/484 ) 

(6( )2/269 ) 

(7( )4/368 ) 

 ( 12/459( تهذيب الكمال )8)
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 دراسة المرويات:-خامسا

ر  ْبِن  1"سننه "أخرج أبو داود في   ِليِد، ع ْن ُعم  د ث ن ا ب ِقي ةُ ْبُن اْلو  ، ح  ِثيُر ْبُن ُعب ْيد  د ث ن ا ك  ح 

  : ق ال   ، نِيُّ ْوز  اْله  د ث ِني ش ِريٌق  ح   : ق ال   ، اِزيُّ ر  اْلح   ِ ْبُن ع ْبِد َّللا  اأْل ْزه ُر  د ث نِي  ح   : ق ال   ، ُجْعثُم 

ع نْ   ُ ِضي  َّللا  ْلُت ع ل ى ع اِئش ة  ر  ل م   د خ  س  ل ْيِه و  ع  ل ى هللاُ  ِ ص  ُسوُل َّللا  ك ان  ر  ِبم   ا:  أ ْلتُه  ف س  ا،  ه 

، ك ان    دٌ ق ْبل ك  ْنهُ أ ح  أ ل نِي ع  ا س  أ ْلت نِي ع ْن ش ْيء  م  إِذ ا  ي ْفت ِتُح إِذ ا ه ب  ِمن  الل ْيِل؟ ف ق ال ْت: ل ق ْد س 

م   ح  و  ا،  ع ْشرا ك ب ر   الل ْيِل  ِمن   :  ه ب   ق ال  و  ا«  ع ْشرا ْمِدِه  ِبح  و   ِ َّللا  ان   »ُسْبح   : ق ال  و  ا،  ع ْشرا د  

: »الل ُهم  إِنِّي أ ُعوذُ   ا، ثُم  ق ال  ه ل ل  ع ْشرا ا، و  اْست ْغف ر  ع ْشرا ا« و  ِلِك اْلقُدُّوِس ع ْشرا ان  اْلم  »ُسْبح 

ِة ع ْشرا  ِضيِق ي ْوِم اْلِقي ام  ة  ِبك  ِمْن ِضيِق الدُّْني ا، و   . ا« ثُم  ي ْفت ِتُح الص ال 

 تخريج الحديث:  -أ

اِلح  ، من طرق  2ابن أبي شيبة في "مصنفه"   أخرجه ع ْن أ ْزه ر    ،ع ْن ُمع اِوي ة  ْبِن ص 

ْيد   ، ْبِن س ِعيد    ، عن عائشة بنحوه وبنحوه مختصرا. ع ْن ع اِصِم ْبِن ُحم 

ع ْن ث ْوِر    اأْل ْصب غ،   عن  ي ِزيد، من طريق    4والطبراني في األوسط   3وأحمد في مسنده

ْعد ان  ْبِن ي ِزيد   اِلِد ْبِن م  ِبيع ة، عن ، ع ْن خ  ِشيُّ  ر   عن عائشة بنحوه.  ،اْلُجر 

 به بهذا اللفظ.  5" سننه "أبو داود في و 

انع ْمرو بن من طريق  6"عمل اليوم والليلة"أخرجه النسائي في  و   ، عن بقية  ُعْثم 

   به بمثله.

 .9، ابن حبان في "صحيحه" 8، وابن ماجه في "سننه"7وأخرجه النسائي في "سننه" 

 دراسة اإلسناد: -ب

 

 (5085تاب األدب، باب ما يقول إذا أصبح برقم )( ك1)

 ( 29948)  ( برقم170/  15كتاب الدعاء، فِي الدعاء فِي الليل ما هو )( 2)

 (  25742)  ( برقم6055/  11مسند عائشة رضي هللا عنها )( 3)

 ( 8427)  ( برقم210/  8باب الميم، موسى بن أبي حصين الواسطي )( 4)

 ( 5085( برقم )483/  4يقول إذا أصبح ) كتاب األدب، باب ما( 5)

 (871)برقم باب ما يستحب له من الدعاء ( 6)

القيام )(  7) النهار، باب ذكر ما يستفتح به  الليل وتطوع  قيام  كتاب   ، و في(1/    1616)    ( برقم346/    1كتاب 

 .( 1/  5550)  ( برقم1059/  1االستعاذة، باب االستعاذة من ضيق المقام يوم القيامة )

 ( 1356( برقم )376/  2أبواب إقامة الصالة والسنة فيها، باب ما جاء فِي الدعاء إذا قام الرجل من الليل )( 8)

 6كتاب الصالة، ذكر اإلباحة للمرء أن يزيد فيما وصفنا من التكبير والتسبيح والتحميد عند افتتاح صالة الليل )(  9)

 (  2602)  ( برقم337 /
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،  1نمير المذحجي، من العاشرة، قال الذهبي:"وثقه أبو حاتم وغيره"  ك ِثيُر ْبُن ُعب ْيد   -1

 .هـ(250)ت 2وقال ابن حجر:"ثقة" 

ِليِد -2  . سبقت ترجمتهب ِقي ةُ ْبُن اْلو 

ُجْعثُم  -3 ْبن  ر  الذهبي:"وثق"   ُعم  قال  السابعة،  من  ابن    3القرشي،  وقال 

 .هـ(131)ت  4حجر:"مقبول" 

ْبُن  -4 اِزيُّ اأْل ْزه ُر  ر  اْلح   ِ ْبِد َّللا  الذهبي:"ناصبي"   ع  الخامسة، قال  ،  5الحمصي، من 

 . 6وقال ابن حجر:"صدوق"

نِيُّ -5 ْوز   .. سبقت ترجمته ش ِريٌق اْله 

 . 7صحابية مشهورة أم المؤمنين  ع اِئش ة  -6

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 مجهول، لم يوثقه إال ابن حبان ولم يرو عنه إال واحد. 

 الحكم على اإلسناد: -د

 كما سبق.   بقية بن الوليد وفيه مقال شريق وفيه  جهالة  إسناده ضعيف ألجل 

 الحكم على الحديث:  -ر

 8حسنه ابن حجر. حسن بطرقه، قد تابع شريق ربيعة وعاصم بن حميد،  

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

الميزان أنه ال يعرف، وقال ابن  لم يوثقه معتبر، ذكره ابن حبان في الثقات، وفي  

 حجر مقبول. 

 

 

 

 

 ( 5/1208تاريخ اإلسالم )( 1)

 ( 1/808( التقريب )2)

 ( 3/475( الكاشف )3)

 ( 1/715( التقريب )4)

 ( 2/88( الكاشف )5)

 ( 1/123( التقريب )6)

 (14/27(، اإلصابة )2/507تاريخ اإلسالم ) (7)

 ( 1/120( نتائج األفكار )8)
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 شريك بن حنبل العبسي 

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 شريك بن حنبل العبسي الكوفي، من الثانية. 

 : 2من شيوخه -ب

 الن بِيُّ صلى هللا عليه وسلم ُمْرسالا 

 عن علي ْبن أ بي طالب 

 : 3من تالميذه-ج

ِ السبيعي   اق ع ْمرو ْبن ع بد َّللا   أ بُو إِْسح 

 عمير ْبن قميم التغلبي 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

ا، وبعضهم توهم أنه صحابي. ذكره ابن حبان في  :"أرسل حديثا "التذهيب "في  قال  

 4.الثقات"

 5. ":"وثق"الكاشف"في  قال و 

 6. " ال  يعرف:""المغني"في  قال و 

 7. " ال يدرى من هو، ووثقه ابن حبان:""ميزان"الفي  قال و 

 

 

 

(، 4/360(، الثقات البن حبان )4/364)(، الجرح والتعديل  4/238(، التاريخ الكبير )6/253( الطبقات الكبرى )1)

( نعيم  ألبي  الصحابة  )474/ 3معرفة  االستيعاب   ،)2/704،)  ( للبغوي  الصحابة  الكمال 3/310معجم  تهذيب   )

(، تهذيب  1/195(، جامع التحصيل )2/269(، ميزان االعتدال )1/297(، المغني )1/484(، الكاشف )12/460)

 (6/245(، إكمال تهذيب الكمال )1/165(، خالصة التذهيب )4/332التهذيب )

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السبقة 3)

(4( )4/272 ) 

(5( )1/484 ) 

(6( )1/297 ) 

(7( )2/269 ) 
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 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 .1" الثقات"ذكره ابن حبان في 

 أقوال المجرحين:  -ب

 2. "روى عن علي بن أبي طالب. وكان معروفاا قليل الحديث قال ابن سعد:"

ومن الناس من    ، ليست له صحبة  ،النبي مرسل روى عن  قال أبو حاتم الرازي:"

 3. "يدخله في المسند

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 .4ا ا واحدا روى له أ بُو د اُود ، والتِّْرِمِذّي حديثا 

 دراسة المرويات:-خامسا

د ث ن ا ُمس د دٌ   فقال:5"سننه"في    داود  أخرج أبو ِكيع    :ق ال    ،ح  بُو و 
اُح أ  ر  ع ْن أ بِي    ، ن ا اْلج 

اق   ِلّي    ،ع ْن ش ِريك    ،إِْسح  إِّالَّ َمْطبُوًخا  :ق ال    ،ع ْن ع  َي َعْن أَْكلِّ الثُّومِّ  أ بُو د اُود    نُهِّ ق ال    . :  

ْنب ل  .    ش ِريُك ْبُن ح 

 تخريج الحديث:  -أ

 به بلفظه.   6  "سننه"أخرجه أبو داود في 

  ه ن اد،، ومن طريق  من طريق محمد بن مدويه به بلفظه   7" جامعه " والترمذي في  

ِكيع،عن  اق    ،ع ْن أ ِبيهِ  و  ْنب ل   ، ع ْن أ ِبي إِْسح  ِلّي    ،ع ْن ش ِريِك ْبِن ح   بنحوه موقوفاا. ع ْن ع 

ِديُث ل ْيس  إِْسن ادُهُ ِبذ ِلك  اْلق ِوّيِ وقال:" ْنب ل  ع ِن الن بِّيِ    ،ه ذ ا اْلح  ُرِوي  ع ْن ش ِريِك ْبِن ح  و 

. ل م  ُمْرس الا س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع   .8وآخرون   "ص 

 

(1( )4/360 ) 

 ( 6/253( الطبقات الكبرى )2)

 ( 4/364( الجرح والتعديل )3)

 ( 12/460( تهذيب الكمال )4)

 ( 3823برقم ) باب في أكل الثوم -كتاب األطعمة  (5)

 . ( بهذا اللفظ3828( برقم )425/  3)كتاب األطعمة، باب في أكل الثوم ( 6)

( ) أبواب األطعمة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، باب ما جاء في الرخصة في  1808( برقم: )399/    3)(  7)

 أكل الثوم مطبوخا ( 

( ) مسند علي بن أبي طالب، ومما روى شريك بن حنبل عن علي  805( برقم: )50/    3والبزار في"مسنده")(  8)

( ) كتاب الكراهة، 6606( برقم: )237/    4بن أبي طالب ( )بمعناه مطوال.( والطحاوي في"شرح معاني اآلثار")
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 دراسة اإلسناد: -ب

 . سبقت ترجمتهبن مسرهد ثقة  ُمس د د -1

اُح  -2 ر  السابعة،  اْلج  من  الرؤاسي،  وكيع  أبو  عدي  بن  مليح  بهبن  بأس  قال  ال   ،

بعضهم"  ولينه  داود  أبو  يهم"1الذهبي:"وثقه  حجر:"صدوق  ابن  وقال  )ت    2، 

 . هـ(166

وحديثه ال بأس    ،وروايات مستقيمة   ،وألبي وكيع هذا أحاديث صالحةقال ابن عدي:"

  ، وعامة ما يرويه عنه ابنه وكيع  ،فأذكره  ، ولم أجد في حديثه منكرا  ، وهو صدوق  ،به

 3  ." الثقات من الناس ،وقد حدث عنه غير وكيع 

 4قال ابن معين:"ليس به بأس" 

اق   و أ ب -3  . سبقت ترجمتهالسبيعي ثقة  إِْسح 

 بن حنبل سقب ترجمته.   ش ِريك  -4

ِلّي  -5  .5بن أبي طالب صحابي رابع خلفاء الراشدين ع 

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 فيه جهالة كما أشار أليه الذهبي في المغني والميزان.

 الحكم على اإلسناد: -ج

ْنب ل  ع ْن  ":6قال البزار في مسندهضعيف،    ى ش ِريُك ْبُن ح  و  ال  ن ْعل ُم ر  ِلّي  إاِل  ه ذ ا  و  ع 

ِديث   اق  اْلح  ى يُونُُس ْبُن أ بِي إِْسح  و  ق ْد ر  ْيم    ،، و  ْيِر ْبِن قُم  ْنب ل    ،ع ْن ُعم  ل ْم    ،ع ْن ش ِريِك ْبِن ح  و 

ِلّي  .  " ي قُْل ع ْن ع 

 

الكراث ( )بمعناه مطوال.(، ) البصل و  ة، باب أكل الثوم ( ) كتاب الكراه6612( برقم: )238/    4باب أكل الثوم و 

الكراث ( )بمعناه مطوال.( البصل و  ( ) كتاب الصالة، باب ما  5145( برقم: )78/    3والبيهقي في"سننه الكبير") ،  و 

 يؤمر به من أكل شيئا من ذلك أن يميته بالطبخ ( )بلفظه.( 

 ( 2/201( الكاشف )1)

 ( 1/196( تقريب )2)

 ( 2/410( الكامل )3)

 ( 2/410)( الكامل 4)

 (7/275(، اإلصابة )28/223سير أعالم النبالء ) (5)

ومما روى شريك بن حنبل عن علي بن أبي    -مسند علي بن أبي طالب    -البحر الزخار المعروف بمسند البزار  (  6)

 ( 824برقم ) طالب



 

  

 في كتابه الكاشف  (( وثق))الرواة الذين وصفهم الذهبي بقوله 
301 

 الحكم على الحديث:  -د

اق  ق ال  أ ِبي: ه ذ ا حديٌث خطأٌ؛ منهم م  قال ابن أبي حاتم:" ، ع ْن  ن ي قُوُل: ع ْن أ بِي إِْسح 

، ع ْن علّي ، قول هُ ش ريك بْ  ْنب ل  ْوقُوٌف. ِن ح   ؛ م 

ر   ْهِدّي  و  اهُ عبد الرحمن ْبُن م  ْنب ل   و  ، ع ْن ش ريك ْبِن ح  اق  ، ع ِن الث ْوري، ع ن أ بِي إِْسح 

ُهو  أشبهُ ِعْنِدي؛ ألن  الث ْوري  أحفُظهم.: ال-ل ْم ي قُل: ع ْن علّي    -  1  " ي ِحلُّ أكُل الثُّوم، و 

في   الدارقطني  ُسئل  إسحاق    2" العلل"وقد  أبو  »يرويه  فقال:  الحديث  هذا  عن 

، ع ْن ش ِريِك   اق  ِليح ، ع ْن أ بِي إِْسح  اح ْبُن م  ِكيع  الجر  بُو و 
السبيعي، واختُِلف عنه؛ فرواه أ 

. قاله مسدد، عن أبي وكيع.  نهى عن أكل الثَّوم إال َمطبوًخابن حنبل، عن علي قال:  

ل: نهى. وخالفه قيس بن الربيع، فرواه عن  ووقفه يحيى الحماني، عن أبي وكيع، ولم يق

، ع ْن علي، عن النبي أبي إسحاق، عن عمير بن قميم، ع ْن ش ِريِك بْ  ْنب ل  ، ويشبه أن  ِن ح 

وهو    -يكون قول قيس أولى بالص واب؛ ألن يونس بن أبي إسحاق رواه عن أبي هالل  

، ع ْن علي  - عمير بن تميم  ْنب ل   3. للحديث شواهد يصحح بهالكن   ."ع ْن ش ِريِك ْبِن ح 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

يصلح للمتابعة، مع قلة حديثه كما قاله ابن سعد، وجّهله في الميزان والمغني، وفي  

التذهيب أنه أرسل حديثا وتوهم بعضهم أنه صحابي،  وذكره ابن حبان في الثقات؛ وقال  

 ابن حجر ثقة؛ ولم يثبت أن له صحبة.   

 

 

 

 

 

 

 

 (4/366( علل الحديث )1)

 ( 383/برقم3/242( )2)

 (8/155( إرواء الغليل )3)
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 شعيب بن أيوب الصريفيني الواسطي 

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

شعيب بن أيوب بن زريق بن معبد بن شيطا الصريفيني، من الحادية عشرة، )ت  

 هـ(. 261

 : 2من شيوخه -ب

 حسين ْبن علي الجعفي 

اد ْبن أسامة  و أب  م   أسامة ح 

 زيد ْبن الحباب 

 ع ْبد هللا ْبن نمير 

 عبد الحميد ْبن عبد الرحمن الحماني 

 يحيى بن آدم

 س ِعيد القطان. يحيى بن 

 : 3من تالميذه-ج

 أ بُو داود 

ْيد القاضي   اد ْبن ز  م  اِعيل ْبن ح   وإبراهيم ْبن حماد ْبن إسحاق ْبن إِْسم 

 وإبراهيم ْبن حمدان ْبن نيطر العاقولي 

د ْبن عرفة األزدي نفطويه   م   وإبراهيم ْبن ُمح 

ِ ْبن شجاع اْلب ْغد اِدّي،    د ْبن ع بد َّللا   وغيرهم. وأ ْحم 

 

 

(، 12/506(،  تهذيب الكمال )10/337(، تاريخ بغداد )8/309(، الثقات البن حبان )4/342الجرح والتعديل ) (1)

(، معرفة القراء  1/375(، العبر )20/105(، تاريخ اإلسالم )4/384(، تهذيب التهذيب )16/96الوافي بالوفيات )

(، إكمال 1/166التذهيب تهذيب الكمال )( خالصة  2/275، الميزان )(1/298)  (1/486)(،  الكاشف  1/121-122)

 ( 6/269تهذيب الكمال )

 

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)
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 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

اإلسالم " في  قال   إحدى  ":"تاريخ  سنة  بواسط  تُُوفّي  قلت:  ثقة.  قُْطنِّي:  الدّار  قال 

قلت: له حديث    وإّني ألخاف هللا فِي الرواية عن شعيب ْبن أّيوب.  : وستّين. ق ال  أبو داود

 1  ُمْنك ر أورده أبو ب ْكر الخطيب فِي ترجمته." 

من  :"" العبر"في  قال  و  وسمع  آدم،  بن  يحيى  على  قرأ  وعالمها،  واسط  مقرىء 

 2  "القطان، وطائفة، وكان ثقة.

القراء"في  قال  و  رأسا :" "معرفة  قراءة  وكان  في  الدارقطني  ا  وثقه  عاصم، 

 3  " .وغيره.وتوقف فيه أبو داود

:"وثقه الدارقطني وغيره. وقال أبو داود: إني ألخاف هللا في  "التذهيب"في  قال  و 

 4  الرواية عنه. يعني يذمه."

 .5:"وثق" "الكاشف"في  قال و 

غ يره:""المغني"في  قال  و  قُْطنِّي و  الد ار  ث ق هُ  أ بُو د اُود  . و  ق ال   إِنِّي ألخاف هللا فِي    : و 

 6. "الراوية ع نهُ 

الدارقطني. :" "الميزان"في  وقال   أبو داود: إنى الخاف هللا تعالى في    وثقه  وقال 

 7  ". .وله حديث منكر.  قلت: ما أخرج عنه في سننه غير حديث. الرواية عنه.

 .8" طبقات المحدثين " في الذهبي  ذكره 

 

 

 

 

(1( )20/105 ) 

(2( )1/375 ) 

(3( )1/121-122 ) 

(2( )4/285 ) 

(5( )1/486 ) 

(6( )1/298 ) 

(7( )2/275 ) 

 (1/97( المعين في طبقات المحدثين ) 8)
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 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 1. قال الدارقطني:"ثقة"

 2  وصحح حديثه في مستدركه.  " قال الحاكم:"ثقة مأمون

 3. قال مغلطاي:"ثقة مأمون"

 أقوال المجرحين:  - ب

 4. ه"إني ألخاف هللا في الرواية عن قال أبو داود:"

في قال   حبان  ن اِكير  يخطىء  وقال:"   5" الثقات"  ابن  اْلم  ِديثه  ح  فِي  ا  م  كل  يُد لس  و 

 . "مدلسة

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 ا.ا واحدا روى له أبو داود حديثا 

 دراسة المرويات:-خامسا

د ث ن ا ُشع ْيُب ْبُن أ يُّوب  فقال:    6"سننه "في    داود   أخرج أبو ع ْن    ،ث ن ا ُمع اِوي ةُ ْبُن ِهش ام    ، ح 

ة    ، ع ْن أ ِبيهِ   ،ُسْفي ان   ل ْيِه    ، ع ْن ِعْكِرم  ل ى هللاُ ع  ِنّيِ أ ن هُ ق ال  ِللن بِّيِ ص  ع ْن ُعْقب ة  ْبِن ع اِمر  اْلُجه 

ل م   س  ْن ت ْمِشي  إِل ى اْلب ْيتِ   :و 
ْت أ  للاَ اَل يَْصنَُع بَِّمْشيِّ أُْختَِّك إِّلَى  إِّنَّ  ))  :ف ق ال    ،إِن  أُْخِتي ن ذ ر 

 . ((اْلبَْيتِّ َشْيئًا 

 

 

 

 

 ( 2/171(، تهذيب التهذيب )12/505(، تهذيب الكمال )12/166)( المنتظم البن الجوزي 1)

كتاب  (، 460-)ح  ذكر اختالف الرواة واأللفاظ في حديث القلتين -كتاب الطهارة   -المستدرك على الصحيحين ( 2)

  (، إكمال تهذيب 2/171(، تهذيب التهذيب )746)  ما بين المشرق والمغرب قبلة  - أبواب األذان واإلقامة    -الصالة  

 (6/296الكمال )

 ( 2/135( اإلعالم بسنته )3)

 ( 2/171(، تهذيب التهذيب )12/505( تهذيب الكمال )4)

(5( )8/309 ) 

 (3293برقم ) باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية -كتاب األيمان والنذور ( 6)
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 تخريج الحديث: -أ

لكنه خرجه  ،  بتخريجه من طريق شعيبعن أصحاب الكتب الستة  تفرد أبو داود  

 1يهما ح في صحي  ومسلم  أخرجه البخاريإزالة لخوفه في روايته عنه، و   ىمن طرق أخر

 .2وآخرون  بنحوه من طريق أخر. 

 دراسة اإلسناد: -ب

 . سبقت ترجمتهُشع ْيُب ْبُن أ يُّوب   -1

ْبُن ِهش ام  -2 ، أبو الحسن القصار، من صغار التاسعة، قال الذهبي:"قال أبو  ُمع اِوي ةُ 

 .هـ(204)ت  4، وقال ابن حجر:"صدوق له أوهام"3حاتم:صدوق" 

 . سبقت ترجمتهالثوري ثقة إمام  ُسْفي ان-3

 . سبقت ترجمتهاسمه سعيد بن مسروق الثوري ثقة  وهأ ب -4

ة   -5 ، وقال ابن  5أبو عبدهللا البربري المدني، من الثالثة،  قال الذهبي:"ثبت" ِعْكِرم 

 .هـ(104)ت 6حجر:"ثقة ثبت عالم بالتفسير" 

6- ِ نِّي  7صحابي.  ُعْقب ة  ْبِن ع اِمر  اْلُجه 

 

 

( برقم 20/    3الكعبة ) باب جزاء الصيد ونحوه، باب من نذر المشي إلى  ( صحيح البخاري في كتاب الصيد،  1)

( بنحوه، 1644)    ( برقم79/    5كتاب النذر، باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة )في    مسلم في صحيحه  و(  1866)

   ( 1644)  ( برقم80/   5)، و (1644( برقم )79/  5)و

  ،عناه مطوال( بم2379)  ( برقم1506/  3كتاب النذور واأليمان، باب فِي كفارة النذر ) مسنده والدارمي في( 2)

وأبو    ،( بمعناه مطوال2134)    ( برقم264/    3)أبواب الكفارات، باب من نذر أن يحج ماشيا    سننه  وابن ماجه في

(  3293)    ( برقم231/    3كتاب األيمان والنذور .، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية )  سننه  داود في 

( بهذا  3304( برقم )233/    3)و( بنحوه مطوال،  3299)    ( برقم231/    3)و( بدون ترقيم،  231/    3)و   بمعناه،

النذور واأليمان عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.، باب )  جامعه  والترمذي في  ،اللفظ   ( برقم202/    3أبواب 

  1من نذر أن يمشي إلى بيت هللا تعالى )كتاب األيمان والنذور، باب    المجتبى  والنسائي في  ،( بنحوه مطوال1544)

كتاب األيمان والنذور، باب إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير  في    و( بنحوه مطوال،  1/    3823)    ( برقم753  /

كتاب النذور، من نذر أن يمشي إلى بيت   الكبرى  والنسائي في  ،( بمعناه مطوال1/    3824( برقم )753/    1مختمرة )

  المنتقى وابن الجارود في ،( بمعناه مطوال4738( برقم: )452/  4)و( بنحوه مطوال، 4737قم )( بر452/  4هللا )

كتاب المناسك، باب هدي الناذر    صحيحه  ( بمعناه، وابن خزيمة في1007)    ( برقم347/    1باب ما جاء في النذور )

 . ، وغيرهم( بمعناه مطوال3045)  ( برقم583/  4بالحج ماشيا فيعجز عن المشي )

 

 ( 5/199( تاريخ اإلسالم )3)

 ( 1/956( التقريب )4)

 ( 3/433( الكاشف )5)

 ( 1/687( التقريب )6)

 ( 7/205اإلصابة ) (7)
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 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 إن شاء هللا.  مشهور ثقة

 الحكم على اإلسناد: -د

 ألجل معاوية بن هشام فإنه صدوق.   ؛حسن 

 الحكم على الحديث:  -ر

 صحيح. 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

ثقة، كما في العبر، ونقله قوال للدراقطني في تاريخ اإلسالم، وأن له حديثا منكرا  

عند الخطيب، وأن أبا داود توقف فيه؛ كما في معرفة القراء، وأنه يذمه كما في التذهيب؛  

ولعل ذلك لحديثه المنكر؛ ألن أبا داود روى له حديثا آخر في سننه، وقال الحاكم ثقة  

ي مستدركه، وابن حبان في الثقات وقال يخطئ ويدلس، وقصر  مأمون وصحح حديثه ف

 النكارة على أحاديثه المدلسة، وقال ابن حجر صدوق يدلس.    
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 شعيب بن صفوان الثقفي 

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 شعيب بن صفوان بن الربيع بن الركين الثقفي، من السابعة.

 : 2شيوخه من -ب

إبراهيم ْبن مهاجر، والحارث النميري، وحمزة ْبن حبيب الزيات، وحميد الطويل،  

السائب،   ْبن  وعطاء  ير،  ُعم  ْبن  الملك  وع ْبد  الفزاري،  الربيع  ْبن  الركين  ْبن  والربيع 

ِ ْبن سالم، ويحيى ْبن أبي ُسل ْيمان،   والفيض بن عبد الحميد، ومحمد ْبن يوسف ْبن ع بد َّللا 

زرعة ْبن ع ْمرو بن    و بلج الفزاري، وأ ب  و وأ ب  ، إسحاق السبيعي  و اب، وأ بنس ْبن خب ويو 

 حرير. 

 : 3من تالميذه-ج

إبراهي  وأ بُو  األزرق،  يوسف  ْبن  اق  الترجمانيإِْسح  إبراهيم  ْبن  إسماعيل  ،  م 

ان    قِّّي، وأ بُو حسان الحسن ْبن ُعْثم  ِ الر  اِعيل ْبن ع بد َّللا  الزيادي، وزكريا ْبن يحيى  وإِْسم 

الرحم وعبد  الطيالسي،  داود  ْبن  ُسل ْيمان  داود  وأ بُو  الواسطي،  مهدي،  زحمويه  ْبن  ن 

أبي مزاحم، وأ بُو همام    ، والقاسم ْبن الحكم العرني، ومنصور ْبن وعلي ْبن حجر السعدي

ِليد ْبن شجاع ْبن الوليد السكوني، ويحيى ْبن يوسف الزمي  . اْلو 

 

 

 

 

 

(، الجرح والتعديل  2/907(، الكنى واألسماء لإلمام مسلم )2/217(، التاريخ األوسط )4/223( التاريخ الكبير )1)

ذكر أسماء   )5/7(، الكامل البن عدي )1/276اء األمصار)(، مشاهير علم6/440(، الثقات البن حبان )4/348)

( للدارقطني  )2/111التابعين  بغداد  تاريخ   ،)10/329( الجوزي  البن  والمتروكون  الضعفاء  تهذيب  2/41(،    ،)

(، خالصة 4/353(، تهذيب التهذيب )2/276(، الميزان )1/299(، المغني )487/ 1(، الكاشف )12/528الكمال )

 ( 2/142(، إكمال تهذيب )1/167)التذهيب تهذيب 

 ( المصادر السابقة  2)

 ( المصادر السابقة 3)
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 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

ال يُْحت جُّ ِبِه. :""تاريخ اإلسالم "في قال   ِديثُهُ، و  : يُْكت ُب ح  اِتم  دُ ْبُن    ق ال  أ بُو ح  ق ال  أ ْحم  و 

: ال ب أْس  ِبِه.  ْنب ل  ل ْيِه.  ح  ِديِثِه ال يُت اب ُع ع  ةُ ح  : ع ام  ا اْبُن ع ِدّي  ف ق ال  أ م   1  "و 

:"قيل ألحمد بن حنبل: حدث عنه عبدالرحمن بن مهدي؟ فقال: "التذهيب"في  قال  و 

ما ظننت أن عبدالرحمن يحدث عنه. وقال أبو حاتم: ال يحتج به. وذكره ابن حبان في  

الثقات. وقال صالح بن محمد جزرة، عن أحمد بن حنبل: ال بأس به. وأما  ابن عدي  

 2  يرويه ال يتابع عليه." فأورد له أحاديث مناكير وقال: عامة ما

 .3:"وثق" "الكاشف"في  قال و 

ل ْيهِ :" "المغني"في  قال و  ا يرويِه ال  يُت ابع ع  ة م  ق ال  اْبن عدي ع ام  ث ق هُ أ ْحمد و   . 4"و 

 .5ذكره في المقتنى 

يحيى الثقفي    وقال ابن عدى: هو أبو   عن حميد الطويل وغيره.:""الميزان"في  قال  و 

  قال أبو حاتم: ال يحتج به.   عنه إسحاق األزرق، وأبو إبراهيم الترجماني.روى    الكوفي.

قلت: روى عنه    وقال ابن عدي: عامة ما يرويه ال يتابع عليه.  وقال أحمد: ال بأس به.

 6  ." ابن مهدى أيضا

عامة    :وقال ابن عدي   .أحمد  هوثق  .عن حميد :""من تكلم فيهم وهو موثق " في  وقال  

 7  ." ما يرويه ال يتابع عليه

 

 

 

 

 

(1( )11/179 ) 

(2( )4/290 ) 

(3( )1/487 ) 

(4( )1/299 ) 

(5( )2/146 ) 

(6( )2/276 ) 

(7( )1/100 ) 
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 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 1  ." وهو صحيح الحديث  ،وكان هاهنا من األبناء  ،ال بأس به " :قال أحمد بن حنبل

 خرج حديثه مسلم في صحيحه. 

 أقوال المجرحين: ذك

 2قال ابن معين:"ال شيء".

 3. "وال يحتج به  ،حديثهيكتب قال أبو حاتم:"

وعامة ما يرويه ال يتابعه عليه    ،لشعيب غير ما ذكرت وليس بالكثيرقال ابن عدي:"

 4. "أحد

 5. وقال:"يخطىء" ذكره ابن حبان في الثقات

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

الشمائل"، والن س ائي "روى له مسلم، والتِّْرِمِذّي فِي
6. 

 المرويات:دراسة -خامسا

 الحديث األول: 

د ث ِني ع ِليُّ ْبُن ُحْجر  فقال:    7"صحيحه"في    مسلم  أخرج ان     ، ح  ْفو  ن ا ُشع ْيُب ْبُن ص  أ ْخب ر 

ْير   ،أ بُو ي ْحي ى  ِلِك ْبِن ُعم  ْبِد اْلم  :    ،ع ْن أ ِبي بُْرد ة  ْبِن أ بِي ُموس ى ،ع ْن ع  ع ْن أ بِي ُموس ى ق ال 

ْنِزِلهِ  ْيٌب ِمْن م  ُر أ ْقب ل  ُصه  ا أُِصيب  ُعم  ر    ،ل م  ل  ع ل ى ُعم  ت ى د خ  ف ق ال     ، ف ق ام  ِبِحي اِلِه ي ْبِكي  ، ح 

رُ  هللاِ! ل ع ل ْيك  أ ْبِكي ي ا أ ِمير  اْلُمْؤِمِنين    :ُعم  : إِي و  م  ت ْبِكي؟ أ ع ل ي  ت ْبِكي؟ ق ال  هللاِ  ع ال  : و  ! ق ال 

: ف ذ ك ْرُت   ل ْيِه يُع ذ ُب ق ال  ْن يُْبك ى ع  : م  ل م  ق ال  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ُسول  هللاِ ص  ل ق ْد ع ِلْمت  أ ن  ر 

ة   ا ك ان  أُول ِئك  اْلي ُهود   :ف ق ال   ،ذ ِلك  ِلُموس ى ْبِن ط ْلح   . ك ان ْت ع اِئش ةُ ت قُوُل: إِن م 

 

 (،  4/353(، تهذيب التهذيب )12/528( تهذيب الكمال )1)

 ( 4/348الجرح والتعديل ) ،(368 و 284) رقم معين، البن طهمان ابن سؤاالت( 2)

 ( 4/348( الجرح والتعديل )3)

 ( 5/7( الكامل )4)

(5( )6/440 ) 

 ( 12/528( تهذيب الكمال )6)

 (2130برقم ) باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه  -كتاب الجنائز  ( 7)
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 الحديث: تخريج -أ

ِلكِ من طريق  1"مسنده" البزار في  أخرجه   ْبِد اْلم  د ْبن ع  م  ان ة    ي أ ب ، عن  ُمح  ع ْن    ،ع و 

ْير   ُعم  ْبِن  ِلِك  اْلم  ْبِد  بُْرد ة    ، ع  أ ِبي  ُموس ى  ، ع ْن  أ ِبي  عمر  ، ع ْن  عن  صهيب،  بمثله  عن 

اهُ  وقال:"  مختصرا و  ِديُث ق ْد ر  ه ذ ا اْلح  ا ع ْن أ ِبي بُْرد ة  و    ، ع ْن أ بِي ُموس ى   ، الش ْيب اِنيُّ أ ْيضا

ر  .   " ع ْن ُعم 

 دراسة اإلسناد: -ب

 مسلم.  اإلمامالرواة كلهم على شرط 

 الحديث الثاني: 

د ث ن ا ع ِليُّ ْبُن ُحْجر  فقال:  2"صحيحه"في  مسلم أخرج ان    ،ح  ْفو  د ث ن ا ُشع ْيُب ْبُن ص    ،ح 

ْير   ُعم  ْبِن  ِلِك  اْلم  ْبِد  ع  اش    ،ع ْن  ِحر  ْبِن  ِرْبِعّيِ  ْسعُود     ، ع ْن  م  أ ِبي  و  ع ْمر  ْبِن  ُعْقب ة   ع ْن 

اِرّيِ ق ال   اِن ف ق ال  ل هُ ُعْقب ةُ   :اأْل ْنص  ع هُ إِل ى ُحذ ْيف ة  ْبِن اْلي م  ل ْقُت م  ْثِني م    :اْنط  دِّ ا س ِمْعت  ِمْن  ح 

اِل . ق ال   ل م  فِي الد ج  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ُسوِل هللاِ ص  ال  ي ْخُرجُ   :ر  ا  ، إِن  الد ج  ن ارا اءا و  ع هُ م  إِن  م    ،و 

اءا ف ن اٌر تُْحِرقُ  اهُ الن اُس م  ا ال ِذي ي ر  اٌء ب    ،ف أ م  ا ف م  اهُ الن اُس ن ارا ا ال ِذي ي ر  أ م  ْن    ،اِردٌ ع ْذبٌ و  ف م 

ا ن ارا اهُ  ي ر  ال ِذي  فِي  ف ْلي ق ْع  ِمْنُكْم  ذ ِلك   ك   ُعْقب ةُ   ،أ ْدر  ف ق ال    . ّيٌِب  ط  ع ْذٌب  اٌء  م  ق ْد   :ف إِن هُ  أ ن ا  و 

 س ِمْعتُهُ . ت ْصِديقاا ِلُحذ ْيف ة  . 

 تخريج الحديث: -أ

 .4وآخرون  3. من طرق   ماهيفي صحيح ومسلم  أخرجه البخاري

 

 

هللا عليه وسلم  مسند عمر بن الخطاب رضي هللا عنه، ومما روى أبو موسى األشعري عن عمر عن النبي صلى  (  1)

 (  225)  ( برقم344/  1)

 ( 7467) باب ذكر الدجال وصفته وما معه  -كتاب الفتن وأشراط الساعة ( 2)

  وفي ( من غير ذكر هذا اللفظ،  2077)    ( برقم57/    3كتاب البيوع، باب من أنظر موسرا )( صحيح البخاري  3)

  ( برقم168/    4)و( من غير ذكر هذا اللفظ،  2391( برقم )116/    3كتاب في االستقراض، باب حسن التقاضي )

 وغيرها.( 3479، 3452، 3451، 3450)

  جامعه   والترمذي في  ،( بنحوه4315)    ( برقم196/    4كتاب المالحم، باب خروج الدجال )  سننه  أبو داود في(  4)

المعسر   إنظار  في  باب ما جاء  عليه وسلم،  البيوع عن رسول هللا صلى هللا  )أبواب  به     ( برقم576/    2والرفق 

  2079( برقم )427/    1كتاب الجنائز، باب أرواح المؤمنين )  سننهالنسائي في    ، ومن غير ذكر هذا اللفظ  (  1307)

 .(2218)  ( برقم484/  2) الكبرى والنسائي في ،( من غير ذكر هذا اللفظ8 /
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 دراسة اإلسناد: -ب

 مسلم.  اإلمامالرواة كلهم على شرط 

 : الثالث الحديث 

ن ا ع ِليُّ ْبُن ُحْجر  :  فقال  1" الكبرى"أخرج النسائي في   أ ْخب ر  أ ْنب أ ن ا ُشع ْيُب ْبُن    :ق ال    ،و 

ان   ْفو  ْير   ، ص  ِلِك ْبِن ُعم  ْبِد اْلم  ْيث   ، ع ْن ع  ْيد   ، ع ْن ع ْمِرو ْبِن ُحر  ع ِن الن بِّيِ   ،ع ْن س ِعيِد ْبِن ز 

ل م   - س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  َن اْلَمن ِّ )) :ق ال    - ص  فَاٌء لِّْلعَْينِّ   ،اْلَكْمأَةُ مِّ  .  (( َوَماُؤَها شِّ

 تخريج الحديث: -أ

 .3وآخرون  2ما هيصحيحومسلم في   أخرجه البخاري

 دراسة اإلسناد: -ب

حجر-1 بن  الذهبي:"قال    علي  قال  التاسعة،  صغار  من  السعدي،  إياس  بن 

 .هـ(244)ت 5، وقال ابن حجر:"ثقة حافظ" 4النسائي:"ثقة مأمون حافظ" 

 . سبقت ترجمتهشعيب بن صفوان -2

عمير-3 بن  حاتم:صالح   عبدالملك  أبو  الذهبي:"قال  قال  الثالثة،  من  القبطي، 

  7، وقال ابن حجر:"ثقة، فصيح عالم، تغير حفظه وربما دلس" 6الحديث، ليس بالحافظ" 

 .هـ(133)ت 

 

 (7538برقم ) الدواء بالمن -كتاب الطب ( 1)

 ( بلفظه،4478)    ( برقم18/    6كتاب تفسير القرآن، باب وقوله تعالى وظللنا عليكم الغمام )( صحيح البخاري  2)

المواضع من صحيحه. العين بها )  صحيحه  ومسلم في  وغيره من  اأْلشربة، باب فضل الكمأة ومداواة  /   6كتاب 

 وغيره من المواضع من صحيحه ( بلفظه2049)  ( برقم124

  والترمذي في   ( بمثله مطوال 3454)    ( برقم509/    4أبواب الطب، باب الكمأة والعجوة )  سننه  في  وابن ماجه(  3)

( 2067)    ( برقم583/    3أبواب الطب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.، باب ما جاء في الكمأة والعجوة )  جامعه

  ( برقم 232/    6) و( بمثله مطوال،  6632)    ( برقم232/    6كتاب الوليمة، الكمأة )  الكبرى  والنسائي في،    ،بلفظه

   .( بلفظه6633)

 ( 3/439( الكاشف )4)

 ( 1/691( التقريب )5)

 ( 3/325( الكاشف )6)

 ( 1/625( التقريب )7)
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حريث -4 بن  قال    عمرو  الصحابة،  صغار  من  القرشي،  عمرو  بن 

 . هـ(85)ت  2وصحابي صغير" " ،1الذهبي:"صحابي" 

 . 3صحابي  سعيد بن زيد-5

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 . حسن الحديث إذا لم يخالف، فإذا توبع فهو صحيح الحديث   هو 

 الحكم على اإلسناد: -د

 حسن.  

 الحكم على الحديث:  -ر

 صحيح. 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

الكاشف،   في  واحد؛ كما  له في صحيح مسلم حديث  فيه،  يخالف  لم  فيما  صدوق 

فيمن تُكلم فيه وهو موثق، وقال اإلمام أحمد ال بأس به، وقال أبو حاتم ال يحتج  وأورده 

به؛ أي فيما تفرد به، وقال ابن عدي عامة ما يرويه ال يتابع عليه، وذكره ابن حبان في  

الثقات وقال يخطئ، وقال ابن معين ال شيئ؛ بمعنى قليل الحديث، ال بمعنى متروك؛  

 حيث أخرج له مسلم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 3/509( الكاشف )1)

 ( 1/733( التقريب )2)

 (12/296(، اإلصابة )2/896تاريخ اإلسالم ) (3)
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 شعيث بن عبيدللا بن الزبيب العنبري 

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 شعيث بن عبيدهللا بن الزبيب التميمي العنبري، من السادسة. 

 : 2من شيوخه -ب

 زبيب بن ثعلبة جده 

 عبيد هللا بن زبيب  وهأب 

 : 3من تالميذه-ج

 ابنه عمار ْبن شعيث  

 موسى ْبن إسماعيل 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4. :"ذكره ابن حبان في الثقات" "التذهيب"في قال 

 5. :"وثق""الكاشف"في  قال و 

وقد روى عنه النضر بن    أعرابي يكتب حديثه، ما كأنه حجة. :""الميزان"قال في  و 

 محمد، وأبو سلمة التبوذكى، وذكره ابن عدي فساق له حديثين منكرين. 

 6  "ا.قال: له نحو خمسة أحاديث، وأرجو أن يكون صدوقا ثم 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 7. "أرجو أنه في مقدار ما يرويه يصدق فيه قال ابن عدي:"

 

(، تهذيب الكمال  5/66(، الكامل في الضعفاء البن عدي )6/453حبان )(، الثقات البن  4/385( الجرح والتعديل )1)

(، إكمال تهذيب الكمال  2/279(، ميزان االعتدال )1،488(،  الكاشف )4/293(، التذهيب تهذيب الكمال )12/541)

 (2/177(، تهذيب التهذيب )6/283)

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )4/293 ) 

(5( )1/488 ) 

(6( )2/279 ) 

 ( 2/177(، تهذيب التهذيب )5/66( الكامل في الضعفاء )7)
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 .1" الثقات"ذكره ابن حبان في 

 أقوال المجرحين:  -ب

 . لم أقف على من تكلم فيه بالجرح

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 .2روى له أبو داود 

 دراسة المرويات:-خامسا

ْبد ة  فقال:    3"سننه "في    داود   أخرج أبو دُ ْبُن ع  د ث ن ا أ ْحم  ْبِد    ،ح  اُر ْبُن ُشع ْيِث ْبِن ع  ن ا ع م 

ب ْيِب اْلع ْنب ِريُّ  د ث نِي أ بِي   ،هللاِ ْبِن الزُّ ب ْيب  ي قُولُ   :ق ال    ، ح  ي الزُّ دِّ ُسوُل هللِا    : س ِمْعُت ج  ب ع ث  ر 

ْيشاا إِل ى ب نِي اْلع ْنب رِ  ل م  ج  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ذُوُهْم بُِرْكب ة  ِمنْ   ، ص  ف اْست اقُوُهْم    ،ن اِحي ِة الط اِئفِ   ف أ خ 

ل م   س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ل م  ف قُْلتُ  ،إِل ى ن بِّيِ هللِا ص  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ب ْقتُُهْم إِل ى الن بِّيِ ص  ِكْبُت ف س   :ف ر 

ك اتُهُ  ب ر  و  هللاِ  ةُ  ْحم  ر  و  هللِا  ن بِي   ي ا  ل ْيك   ع  ُم  ذُون اأ ت ان ا    ،الس ال  ف أ خ  أ ْسل ْمن ا  ، ُجْندُك   ُكن ا  ق ْد    ، و 

ْمن ا آذ ان  الن ع مِ  ْضر  خ  ل م    ،و  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ا ق ِدم  ب ْلع ْنب ِر ق ال  ِلي ن ِبيُّ هللاِ ص  ه ْل ل ُكْم ب ّيِن ةٌ    :ف ل م 

ذُوا فِي ه ِذِه ا ب ّيِن تُك  ؟ قُْلتُ   :ن ع ْم . ق ال    :أْل ي اِم ؟ قُْلتُ ع ل ى أ ن ُكْم أ ْسل ْمتُْم . ق ْبل  أ ْن تُْؤخ  ْن    :م 

ُجٌل ِمْن ب ِني اْلع ْنب رِ  ةُ ر  ُجلُ   ،س ُمر  ل هُ ف ش ِهد  الر  اهُ  ُر س م  ُجٌل آخ  ر  د    ،و  أ ْن ي ْشه  ةُ  أ ب ى س ُمر    ،و 

ل م   س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  د  ل ك    : ف ق ال  ن بِيُّ هللاِ ص  ِر ؟ قُْلتُ   ،ق ْد أ ب ى أ ْن ي ْشه  ع  ش اِهِدك  اآْلخ    :ف ت ْحِلُف م 

ك ذ ا ل ْفُت ِباهللِ ل ق ْد أ ْسل ْمن ا ي ْوم  ك ذ ا و  ْمن ا آذ ان  الن ع مِ   ،ن ع ْم . ف اْست ْحل ف نِي ف ح  ْضر  خ   ن ِبيُّ  ف ق ال    ،و 

ل م   س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  الِ   :هللاِ ص  اف  اأْل ْمو  اِري ُهمْ   ، اْذه بُوا ف ق اِسُموُهْم أ ْنص  سُّوا ذ ر  ال  ت م  ل ْوال     ،و 

ب ْيبُ  ْين اُكْم ِعق االا . ق ال  الزُّ ز  ا ر  ِل م  ل ة  اْلع م  ال    : ي ف ق ال تْ ف د ع ْتِني أُمِّ   : أ ن  هللا  ت ع ال ى ال  يُِحبُّ ض 

ذ  ِزْرِبي تِي  أ خ  ُجُل  ل م    ، ه ذ ا الر  س  ل ْيِه و  ع  ل ى هللاُ  ن بِّيِ هللاِ ص  إِل ى  ْفُت  ر  ف أ ْخب ْرتُهُ    ،ف اْنص  ي ْعنِي 

ْذُت ِبت ْلِبيِبهِ   :ف ق ال  ِلي ك ان ن ا  ، اْحِبْسهُ ف أ خ  ع هُ م  قُْمُت م  ل ْيِه  ثُم  ن ظ ر  إِل ْين ا ن ِبيُّ هللِا ص    ،و  ل ى هللاُ ع 

ْينِ  ل م  ق ائِم  س  ي ِدي  :ف ق ال    ، و  ِمْن  ْلتُهُ  ِبأ ِسيِرك  ؟ ف أ ْرس  ا تُِريدُ  ل ْيِه    ، م  ل ى هللاُ ع  ف ق ام  ن بِيُّ هللِا ص 

ُجلِ  ل م  ف ق ال  ِللر  س  ْنَها))  : و  هِّ الَّتِّي أََخْذَت مِّ ْربِّيَّةَ أُم ِّ ا    ،ا ن بِي  هللاِ ي    :. ق ال    ((ُردَّ َعلَى َهذَا زِّ إِن ه 

ْت ِمْن ي ِدي ق ال   ج  ر  ُجِل ف أ ْعط اِنيهِ   :خ  ل م  س ْيف  الر  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ف ق ال     ،ف اْخت ل ع  ن بِيُّ هللاِ ص 

ُجلِ  اد نِي آُصعاا ِمْن ش ِعير  .  :اْذه ْب ف ِزْدهُ آُصعاا ِمْن ط ع ام  . ق ال   :ِللر   ف ز 

 

 

 

 

 

(1( )6/453 ) 

 ( 12/541( تهذيب الكمال )2)

 ( 3612) باب القضاء باليمين والشاهد -كتاب القضاء ( 3)



 

  

 في كتابه الكاشف  (( وثق))الرواة الذين وصفهم الذهبي بقوله 
315 

 تخريج الحديث:  -أ

البيهقي  ، و من طريقين كالهما عن شعيث به بنحوه  1" الكبير "الطبراني في  أخرجه  

     .من طريق أبي داود بمثله 2"الكبرى" في 

 دراسة اإلسناد: -ب

ْبد ة   -1 دُ ْبُن ع  ، وقال ابن  3الذهبي:"حجة" بن موسى الضبي، من العاشرة، قال  أ ْحم 

 .هـ(245)ت 4حجر:"صدوق" 

ْبِد هللِا  -2 ْبِن ع  ْبُن ُشع ْيِث  اُر  اْلع ْنب ِريُّ ع م  ب ْيِب  ، من الثامنة، لم يكره الذهبي  ْبِن الزُّ

 .5بشيء، وقال ابن حجر:"مقبول" 

 . سبقت ترجمته شعيث-3

 .6بن ثعلبة صحابي   الزبيب-4

 الراوي: خالصة الكالم في -ج

 .7فيه جهالة لم يرو عنه إال اثنين 

 : 8الحكم على اإلسناد-ج

 . ضعيف لجهالة شعيث 

 الحكم على الحديث:  -د

 .9ضعيف 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

 يصلح للمتابعة، ذكره ابن حبان في الثقات، وفي الميزان أنه "أعرابي يكتب حديثه،  

ما كأنه حجة"؛ يعني إذا انفرد، وساق له ابن عدي حديثين منكرين، وقال: "له نحو  

 خمسة أحاديث، وأرجو أن يكون صدوقا"، وقال ابن حجر مقبول. 

 

 

 

 

 ( ) باب الزاي، 5300( برقم: )268/    5( ) باب الزاي، زبيب بن ثعلبة ( )بنحوه.(، )5299( برقم: )267/    5)(  1)

 زبيب بن ثعلبة ( 

 ( ) كتاب الشهادات، باب القضاء باليمين مع الشاهد (20725( برقم: )171/  10)( 2)

 ( 2/26( الكاشف )3)

 ( 1/94( التقريب )4)

 ( 1/709( التقريب )5)

 ( 4/14( اإلصابة )6)

 ( 3/182( بيان الوهم واإليهام )7)

 ( 3/343(، عون المعبود )4/202( مجمع الزوائد )8)

 المصادر السابقة ( 9)
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 شْفعَة السمعي

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 فعة السمعي الحمصي، من الرابعة. ش

 : 2من شيوخه -ب

 ع بد هللا ْبن ع ْمرو ْبن العاص

 : 3من تالميذه-ج

 شرحبيل ْبن مسلم الخوالني 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4. :"في الثقات البن حبان""التذهيب"في قال 

 5. :"وثق""الكاشف"في  قال و 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 .6ذكره ابن حبان في الثقات

 أقوال المجرحين:  -ب

 لم أقف على من تكلم فيه بالجرح. 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 .7اا واحدا روى له أ بُو داود حديثا 

 

 

(،  12/542(، تهذيب الكمال )4/371(، الثقات البن حبان )4/389(، الجرح والتعديل )4/267( التاريخ الكبير )1)

 (  4/359(، تهذيب التهذيب )1/489الكاشف )

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )4/293 ) 

(5( )1/489 ) 

(6( )4/371 ) 

 ( 12/542( تهذيب الكمال )7)
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 دراسة المرويات:-خامسا

ْشِقيُّ فقال:    1"سننه "في    داود   أخرج أبو م  ان  الدِّ دُ ْبُن ُعثْم  م  د ث ن ا ُمح  اِعيُل ْبُن    ، ح  ن ا إِْسم 

ْحِبيل  ْبِن ُمْسِلم    ، ع ي اش   آنِي    ،ع ْن ُشْفع ة    ،ع ْن ُشر  : ر  ع ْن ع ْبِد هللاِ ْبِن ع ْمِرو ْبِن اْلع اِص ق ال 

ِلّي    ل م  ق ال  أ بُو ع  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ُسوُل هللاِ ص  ْصبُوغٌ بِعُْصفُر   ر  ع ل ي  ث ْوٌب م  اهُ و  : أُر  اللُّْؤلُِؤيُّ

ل م :   س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ف ق ال  الن ِبيُّ ص  ْقتُهُ  ل ْقُت ف أ ْحر  ا ه ذ ا ؟ ف اْنط  : م  داا ف ق ال  ر  َما َصنَْعَت  ))ُمو 

:    ((بِّثَْوبِّكَ  ْقتُهُ ق ال  اهُ ث ْورٌ ق ال  أ بُو د اُود    (( أَفَاَل َكَسْوتَهُ بَْعَض أَْهلِّكَ ))؟ ف قُْلُت: أ ْحر  و  ع ْن    ،: ر 

ط اُوٌس ق ال   دٌ و  ر  : ُمو  اِلد  ف ق ال   ُمع ْصف ٌر .   :خ 

 تخريج الحديث:  -أ

 ا.  ومختصرا بنحوه ومعناه مطوالا  2في عدة مواضع  أخرجه مسلم في صحيحه

 .3آخرون و 

 دراسة اإلسناد: -ب

ْشِقيُّ  -1 م  ان  الدِّ ْبُن ُعثْم  دُ  م  من العاشرة، قال الذهبي:"قال عثمان الدارمي: هو    ،ُمح 

 .(224)ت 5، وقال ابن حجر:"ثقة" 4أوثق من أدركنا بدمشق" 

 

 (4068برقم ) باب في الحمرة  -كتاب اللباس  (1)

   ( برقم 144/    6)و(  2077( برقم )143/    6كتاب اللباس والزينة، باب النهي ع ْن لبس الرجل الثوب المعصفر )(  2)

(2077  ) 

   ( برقم 36/    4أحاديث عبد هللا بن عمرو بن العاص، األفراد عن عبد هللا بن عمرو )  مسنده  الطيالسي في  (  3)

(  19974)    ( برقم79/    11كتاب الجامع، باب الخز والعصفر )  مصنفه  وعبد الرزاق في  ،( بمعناه مختصرا2392)

(  25223)    ( برقم470/    12كتاب اللباس، من كره المعصفر للرجال )  مصنفه  وابن أبي شيبة في  ،بمعناه مختصرا

(  6624)    ( برقم1370/    3العاص رضي هللا عنهما )مسند عبد هللا بن عمرو بن    مسنده  وأحمد في  ،بمعناه مختصرا

وأبو داود    ،( بنحوه2390)    ( برقم373/    6مسند عبد هللا بن عمرو بن العاص )  مسنده  بنحوه مختصراوالبزار في

  شرح معاني اآلثار   والطحاوي في،  ( بهذا اللفظ4068)    ( برقم92/    4كتاب اللباس، باب في الحمرة )  سننه  في

كتاب اللباس،  مستدركه والحاكم في  ،بمعناه مختصرا ( 6689)  ( برقم249/  4باب لبس الحرير ) كتاب الكراهة،

لنسائي في سننه كتاب الزينة، باب ذكر النهي عن    ،( بمعناه7490)    ( برقم190/    4عن لبس المعصفر للرجل )

( المعصفر  )  (  1/    5331)     ( برقم1017/    1لبس  برقم 1018/    1بمعناه مختصرا،  بمعناه2/    5332)    (   )،  

سننه    والبيهقي في  ،(14352)    ( برقم483/    13باب العين، سفيان بن عوف عن عبد هللا )  الكبير  والطبراني في

 وغيرهم.  ( بمعناه6053)  ( برقم245/  3كتاب الجمعة، باب ما يستحب من ثياب الحبرة ) الكبير

 

 ( 4/165( الكاشف )4)

 ( 1/877( التقريب )5)
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ع ي اش  -2 ْبُن  اِعيُل  الشاميين" إِْسم  الذهبي:"عالم  قال  الثامنة،   من  ابن    1،  وقال 

 .هـ(181)ت 2حجر:"صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم" 

ْحِبيل ْبن ُمْسِلم   -3 بن حامد، من الثالثة، قال الذهبي:"وثقه أحمد وغيره، وضعفه  ُشر 

 .هـ(121)ت 4، وقال ابن حجر:"صدوق فيه لين" 3ابن معين" 

 . سبقت ترجمتهُشْفع ة  -4

 صحابي مشهور.  ع ْمِرو ْبِن اْلع اِص ع ْبد هللا ْبن -5

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 لم يوثقه إال ابن حبان.مجهول لم يرو عنه إال واحد و 

 الحكم على اإلسناد: -ج

 ضعيف لجهالة شفعة.  

 الحكم على الحديث:  -د

 معناه صحيح ومخرج في صحيح مسلم. 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

 ذكره ابن حبان في الثقات. لم يوثقه معتبر، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2/122الكاشف )( 1)

 ( 1/142( التقريب )2)

 ( 5/271( الكاشف )3)

 ( 1/434( التقريب )4)
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 شيبة بن األحنف األوزاعي 

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 شيبة بن األحنف األوزاعي، من السابعة. 

 : 2من شيوخه -ب

 سالم األسود  و أب 

 : 3من تالميذه-ج

د ْبن ُشع ْيب ْبن شابور م   ُمح 

ِ صاحب   الصدقة هشام أ بُو ع ْبد َّللا 

ِليد ْبن مسلم  اْلو 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4. :"ذكره ابن حبان في الثقات" "التذهيب"في قال 

 5. :"وثق""الكاشف"في  قال و 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 .6ذكره ابن حبان في الثقات

 أقوال المجرحين:  -ب

 . 7" أسمع من الوليد بن مسلم من حديث شيبة بن األحنف  شيئالم قال دحيم:"

 

 

(، 23/245(، تاريخ دمشق )6/445(، الثقات البن حبان )4/336(، الجرح والتعديل )4/242( التاريخ الكبير )1)

 (1/168لكمال )(، خالصة التذهيب تهذيب ا4/375(، تهذيب التهذيب )1/491(، الكاشف )12/602تهذيب الكمال )

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )4/309 ) 

(5( )1/491 ) 

(6( )6/445 ) 

 ( 12/602(، تهذيب الكمال )4/336( الجرح والتعديل )7)
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 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

ْه حديثا روى ل   اج   . 1اا واحدا ِه ابن م 

 دراسة المرويات:-خامسا

ان  فقال:    2" سننه"في    ابن ماجه  أخرجه د ث ن ا اْلع ب اُس ْبُن ُعْثم  اِعيل     ،ح  اُن ْبُن إِْسم  ُعثْم  و 

ْشِقي انِ  م  ِليدُ ْبُن ُمْسِلم    :ق اال    ،الدِّ د ث ن ا اْلو  ْيب ةُ ْبُن اأْل ْحن فِ   ،ح  د ث ن ا ش  دِ   ،ح  م  اأْل ْسو    ، ع ْن أ ِبي س ال 

اِلح  اأْل ْشع ِرّيِ  ْبِد هللاِ اأْل ْشع ِريُّ   ،ع ْن أ بِي ص  د ث ِني أ بُو ع  الِ   ،ح  ِليدِ ع ْن خ  ي ِزيد  ْبِن    ،ِد ْبِن اْلو  و 

ن ة    ،أ بِي ُسْفي ان   س  ْحِبيل  ْبِن ح  ُشر  ع ْمِرو ْبِن اْلع اِص   ، و  ُسوِل هللِا    ،و  ِء س ِمعُوا ِمْن ر  ُكلُّ ه ُؤال 

ل م   س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  وا اْلُوُضوءَ )) :ق ال   ،ص  َن النَّارِّ  ، أَتِّمُّ  .   ((َوْيٌل لِّْْلَْعقَابِّ مِّ

 ،   4" صحيحه"ابن خزيمة في و  ،3" مسنده"أبو يعلى في   تخريج الحديث:  -أ

وأورده ابن حجر في    ،6"الكبرى" والبيهقي في  ،  5" الكبير "وأخرجه الطبراني في  

العالية" مطوالا   7" المطالب  ومعناه  ولفظه  بمثله  به  مسلم  بن  الوليد  عن  طرق    من 

 ا. ومختصرا 

 دراسة اإلسناد: -ب

ان  -1 ،  8ثقة" "قال الذهبي:   صدوقالبجلي، من كبار الحادية عشرة،    اْلع ب اُس ْبُن ُعثْم 

 .هـ(239)ت  9وقال ابن حجر:"صدوق يخطئ" 

اِعيل  -2 إِْسم  ْبُن  اُن  بن عمران الهذلي، من صغار العاشرة، لم يذكره الذهبي    ُعثْم 

 .هـ(250-بين  241)ت 10بشئ، وقال ابن حجر:"مقبول" 

 

 ( 12/603( تهذيب الكمال )1)

 ( 455برقم ) باب غسل العراقيب -أبواب الطهارة وسننها  (2)

( برقم 333/    13مسند عمرو بن العاص رضي هللا عنه )، و(7184)    ( برقم139/    13حديث خالد بن الوليد )(  3)

(7350  ) 

كتاب الصالة، باب إتمام السجود والزجر عن انتقاصه وتسمية المنتقص ركوعه وسجوده سارقا أو هو سارق  ( 4)

  (665)  ( برقم675/  1من صالته )

 ( 3840)  ( برقم115/  4ليد )باب الخاء، أبو عبد هللا األشعري عن خالد بن الو( 5)

   بمثله مطوال. ( 2615)  ( برقم89/  2كتاب الصالة، باب الطمأنينة في الركوع )( 6)

   ( 503)  ( برقم138/  4صفة الصالة، باب الركوع والسجود والذكر فيهما )( 7)

 ( 3/84( الكاشف )8)

 ( 1/487( التقريب )9)

 ( 1/660( التقريب )10)
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لِ -3 القرشي، من الثامنة، قال الذهبي:"الحافظ عالم أهل الشام...كان  يدُ ْبُن ُمْسِلم   اْلو 

 2، وقال ابن حجر:"ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية" 1مدلسا فيتقى من حديثه ما قال فيه"

 .هـ(194)ت 

ْيب ةُ ْبُن اأْل ْحن فِ -4  . سبقت ترجمته ش 

ِد  و أ ب -5 م  اأْل ْسو  اسمه ممطور الحبشي، من الثالثة، قال الذهبي:"غالب رواياته  س ال 

 .هـ(101)ت  4، وقال ابن حجر:"ثقة يرسل" 3مرسلة، ولذا ما أخرج له البخاري" 

اِلح  اأْل ْشع ِرّيِ   و أ ب -6  .6، وقال ابن حجر:"مقبول" 5قال الذهبي:"ثقة"   ،، من الثالثةص 

ْبِد هللِا اأْل ْشع ِريُّ بُو  أ  -7   8، وقال ابن حجر:"ثقة"7، من الثانية، قال الذهبي:"وثق" ع 

 هـ( 80-71)ت بين 

اِلد-8 ِليدِ   خ  ْبِن اْلو 
س ن ة  ،  10ي ِزيد  ْبِن أ بِي ُسْفي ان    ،9 ْحِبيل  ْبِن ح  ُشر 

  ع ْمِرو ْبِن اْلع اِص   ،11

 .النبي صلى هللا عليه وسلم من أصحابكلهم  

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 ضعيف يعتبر حديثه 

 الحكم على اإلسناد: -د

 .12حسن  

 الحكم على الحديث:  -ر

 .13صحيح 

 

 ( 4/461( الكاشف )1)

 ( 1/1041( التقريب )2)

 ( 4/342( الكاشف )3)

 ( 1/970( التقريب )4)

 ( 5/62( الكاشف )5)

 ( 1/1161( التقريب )6)

 ( 5/70( الكاشف )7)

 ( 1/1170( التقريب )8)

 (3/171(، اإلصابة )1/366سير أعالم النبالء ) (9)

 (11/405(، اإلصابة )2/102تاريخ اإلسالم ) (10)

 (5/94(، اإلصابة )2/103)تاريخ اإلسالم  (11)

 (1/170(، حاشية السندي على ابن ماجه )1/470( اإلعالم بسنته )12)

 (2/528(، سلسلة االحاديث الصحيحة )1/66( مصباح الزجاجة )13)
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 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

لم يوثقه معتبر، ذكره ابن حبان في الثقات، وحديثه عند ابن ماجه في الوضوء؛  

الوليد بن مسلم وشيخه، وعند ابن خزيمة في صحيحه في الصالة، بالعنعنة بين شيخ  

 بالتحديث في الموضعين، ولعلهما طرفان من حديث واحد. 
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 شيبة الخضري  

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 شيبة الخضري المحاربي الحضرمي، من السادسة.

 : 2من شيوخه -ب

 الزبير بن العوامعروة بن 

 : 3من تالميذه-ج

ِ ْبِن أ بي طلحة   إسحاق ْبن ع بد َّللا 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4  " .:"في الثقات البن حبان"التذهيب"في قال 

 5  " .:"وثق"الكاشف"في  قال و 

 6  ". :"ال يعرف"المغني"في  قال و 

 7  "إسحاق ابن عبد هللا.تفرد عنه  ال يعرف. :""الميزان"في  قال و 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 ". الثقات"ذكره ابن حبان في 

 .8صحح حديثه الحاكم في مستدركه 

 

 

(، المغني  1/491(، الكاشف )12/610(، تهذيب الكمال )4/336(، الجرح والتعديل )4/243( التاريخ الكبير )1)

ا1/301) ميزان   ،)( )286/ 2العتدال  التهذيب  تهذيب   ،)4/378( التهذيب  تقريب  الميزان  1/270(،  لسان   ،)

 (6/314(، إكمال تهذيب الكمال )1/168(، خالصة التذهيب التهذيب )7/244)

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )4/311 ) 

(5( )1/491 ) 

(6( )1/301 ) 

(7( )2/286 ) 

اِن ِكت اُب ( 8) يم   ( 50برقم ) التشديد في قتل المؤمن -اإْلِ
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 أقوال المجرحين:  -ب

 لم أقف على من تكلم فيه بالجرح. 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 . 1اا واحدا روى له الن س ائي حديثا 

 دراسة المرويات:-خامسا

ه اِويُّ ق ال     2"الكبرى" أخرج النسائي في   ان  الر  دُ ْبُن ُسل ْيم  ن ا أ ْحم  د ث ن ا    :فقال: أ ْخب ر  ح 

اٌم    :ع ف اُن ْبُن ُمْسِلم  ق ال   د ث ن ا ه م  ْبِد هللِا ْبِن    :ق ال    -ي ْعِني اْبن  ي ْحي ى    -ح  اق  ْبن  ع  س ِمْعُت إِْسح 

ة  ق ال   ْبِد اْلع ِزيِز ع ْن    :أ بِي ط ْلح  ر  ْبن  ع  ُث ُعم  دِّ ة  يُح  ْيب ةُ اْلُخْضِريُّ أ ن هُ ش ِهد  ُعْرو  د ث نِي ش  ح 

ل ى هللاُ  ل م  ق ال  ع اِئش ة  ع ِن الن ِبّيِ ص  س  ل ْيِه و  ْساَلمِّ َكَمْن  ))  : ع  اَل يَْجعَُل للاُ َمْن لَهُ َسْهٌم فِّي اإْلِّ

 . (( اَل َسْهَم لَهُ 

 تخريج الحديث:  -أ

 5" مستدركه" الحاكم في  ، و 4"مسنده"، وأبو يعلى في  3"مسنده"أحمد في    أخرجه

ِميّ  من طرق عن ْضر  ْيب ة اْلح  ب ْيرِ   عن ،ش  ة  ْبن  الزُّ    .بمثله مطوالا   ع ْن ع اِئش ة   ،ُعْرو 

ْيب ة اْلُخْضِريّ   من طريق  6" مسنده"وأحمد في   ة ْبن ُعرْ   ، عنش  ب ْيِر، ع ْن ع اِئش ة    و    الزُّ

 .  بمثله مطوالا

 .7وآخرون 

 

 

 

 ( 12/610( تهذيب الكمال )1)

 (6332كتاب الفرائض، ذو السهم برقم ) (2)

 (  25908)  ( برقم6097/  11مسند عائشة رضي هللا عنها )( 3)

  ( 4566)  ( برقم49/  8مسند عائشة أم المؤمنين رضي هللا عنها )( 4)

اِن، التشديد في قتل المؤمن )ِكت اُب  (  5) يم    معهم   كان  إال  قوما  رجل  يحب  ال  الحدود،  كتاب  و  ،(50)    ( برقم19/    1اإْلِ

 (   8253)  برقم( 384/  4)

   ( 25761)  ( برقم6061/  11مسند عائشة رضي هللا عنها )( 6)

(  27102)    ( برقم530/    13)كتاب األدب، في الستر على الرجل وعون الرجل ألخيه    مصنفه  ابن أبي شيبة في(  7)

باب بيان مشكل ما روي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيمن أصاب    شرح مشكل اآلثار  والطحاوي في  ،بمعناه

  بمثله مطوال.  ( 2185)  ( برقم428/  5ذنبا في الدنيا فعوقب به )
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 دراسة اإلسناد: -ب

دُ أ -1 ه اِويُّ   ْحم  ان  الر  ، وقال ابن  1من الحادية عشرة، قال الذهبي:"الحافظ"   ْبُن ُسل ْيم 

 . هـ(261، )ت  2حجر:"ثقة حافظ" 

ْبُن ُمْسِلم   -2 بن عبدهللا، من كبار العاشرة، قال الذهبي:"وكان ثبتا في أحكام  ع ف اُن 

 .هـ(219، )ت 4، وقال ابن حجر:"ثقة ثبت" 3الجرح والتعديل" 

ا-3 ي ْحي ى    مه م  بن دينار، من السابعة، قال الذهبي:"قال أحمد: هو ثبت في كل  ْبن 

 . هـ(163، )ت  6، وقال ابن حجر:"ثقة ربما وهم" 5المشايخ"

ة  -4 أ بِي ط ْلح  ْبِد هللِا ْبِن  اق ْبن ع  ، وقال ابن  7، من الرابعة، قال الذهبي:"حجة" إِْسح 

 .هـ(130، )ت 8حجر:"ثقة حجة" 

ْيب ةُ اْلُخْضِريُّ -5  . سبقت ترجمته ش 

ة-6 بن الزبير بن العوام، من الثالثة، قال الذهبي:"قال ابن سعد: كان فقيها عالما   ُعْرو 

 . هـ( 91)ت  10، وقال ابن حجر:"ثقة فقيه مشهور" 9كثير الحديث ثبتا مأمونا" 

 صحابية أم المؤمنين.  ع اِئش ة  -7   

 الراوي: خالصة الكالم في -ج

 مجهول، لم يشتهر بطلب العلم.

 الحكم على اإلسناد: -ج

 بسبب جهالة شيبة.  ضعيف 

 

 

 ( 2/17( الكاشف )1)

 ( 1/90( التقريب )2)

 ( 3/422( الكاشف )3)

 ( 1/681التقريب )( 4)

 ( 4/431( الكاشف )5)

 ( 1/1024( التقريب )6)

 ( 2/100( الكاشف )7)

 ( 1/130( التقريب )8)

 ( 3/406( الكاشف )9)

 ( 1/674( التقريب )10)
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 الحكم على الحديث:  -د

 1حسن لغيره. 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

لم يوثقه معتبر، ذكره ابن حبان في الثقات، وفي الميزان والمغني تجهيله، وخرج  

وصححه، وحسنه محققو المسند، وجعله األلباني صحيحا  الحاكم حديثه في المستدرك، 

 لغيره. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، وقال الشيخ األلباني "صحيح لغيره" كما في 25121بربم    42/56كما ذكره المعلقون على مسند اإلمام أحمد )  (1)

 (.374برقم  1/273ب )صحيح الترغيب والترهي
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 صالح بن أبي جبير 

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 الغفاري، من الثامنة. مولى الحكم ْبن ع ْمرو صالح بن أبي جبير 

 : 2من شيوخه -ب

 أبو جبير 

 : 3من تالميذه-ج

 الفضل بن موسى 

 بن واضح  يحيى 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 . 4ذكره ابن حبان في الثقات" :""التذهيب"في قال 

 5. :"وثق""الكاشف"في  قال و 

لِ :""الميزان"في  قال  و  القطان  ابن  أحدا   ونِ ك  غمزه  وهذا شيخ محله    ا ما وثقه.أن 

قال ابن القطان:    التغريب. روى الترمذي حديثه وحسنه مع  .  الصدق، وأبوه فال يعرف

 6  "ال ينبغي أن يحسن، بل هو ضعيف للجهل بحال صالح وأبيه. 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 7. صححه "رمي نخل األنصار"ولما خرج أبو علي الطوسي حديثه في  

ِحيٌح غ ِريبٌ   ه ذ اروى له الترمذي حديثاا واحداا وقال:" س ٌن ص  ِديٌث ح   .8" ح 

 

(،  13/26(، تهذيب الكمال )6/456(، الثقات البن حبان )4/397(، الجرح والتعديل )4/274( التاريخ الكبير )1)

(،  1/170(، خالصة التذهيب تهذيب الكمال )245/ 7(، لسان الميزان )4/384(، تهذيب التهذيب )1/493الكاشف )

 ( 6/322إكمال تهذيب الكمال )

 السابقة ( المصادر 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )4/315 ) 

(5( )1/493 ) 

(6( )2/291 ) 

 (322/  6إكمال تهذيب الكمال )( 7)

باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة    -أبواب البيوع عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم    -جامع الترمذي  (  8)

 ( 1288) للمار بها
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 .1" الثقات"ذكره ابن حبان في 

 أقوال المجرحين:  -ب

 . 2قال ابن القطان:"مجهول"

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 .3اا واحدا روى له التِّْرِمِذّي حديثا 

 دراسة المرويات:-خامسا

د ث ن ا أ بُو  :  4"جامعه " قال الترمذي في   ار  ح  د ث ن ا اْلف ْضُل ْبُن ُموس ى   : ق ال    ،ع م  ع ْن    ،ح 

أ ِبي ُجب ْير   ْبِن  اِلحِ  أ ِبيهِ   ، ص  و   ، ع ْن  ْبِن ع ْمر  افِعِ  ارِ   : ق ال    ، ع ْن ر  ن ْخل  اأْل ْنص  أ ْرِمي    ، ُكْنُت 

ل م   س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ذُوِني ف ذ ه بُوا بِي إِل ى الن بِّيِ ص  ي نَْخلَُهمْ   ،يَا َرافِّعُ ))   :ف ق ال    ،ف أ خ    (( لَِّم تَْرمِّ

ُسول  هللاِ   :قُْلتُ   :؟ ق ال     . ((أَْشبَعََك للاُ َوأَْرَواكَ   ،َوُكْل َما َوقَعَ   ، اَل تَْرمِّ )) :اْلُجوعُ ! ق ال    ،ي ا ر 

ِحيٌح غ ِريٌب .  س ٌن ص  ِديٌث ح   ه ذ ا ح 

 تخريج الحديث:  -أ

،  7وابن ماجه في "سننه"،  6" مسنده" ، أحمد في  5" مصنفه "ابن أبي شيبة في    أخرجه 

من طرق    10" الكبير "والطبراني في  ،  9" مسنده" وأبو يعلى في  ،   8" سننه"أبو داود في  

ك م  اْلِغف اِري  ي قُولُ   اْبن  عن و اْلِغف اِرّيِ   :أ ِبي ح  افِعِ ْبِن ع ْمر  ّمِ أ بِي ر  د تِي ع ْن ع  د ث ْتنِي ج  عن    ح 

 . وبنحوه مطوالا   النبي بنحوه

 

(1( )6/456 ) 

 ( 322/  6إكمال تهذيب الكمال: ) ،(190/  2تهذيب التهذيب ) (2)

 ( 13/26( تهذيب الكمال )3)

برقم   باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها  -أبواب البيوع عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  (  4)

(1288 ) 

 (  20677)  ( برقم557/  10كتاب البيوع واألقضية، من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها )( 5)

 ( 20669( برقم )4696/  9) مسند البصريين رضي هللا عنهم، حديث رافع بن عمرو المزني رضي هللا عنه( 6)

 ( 2299)  ( برقم397/  3أبواب التجارات، باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه )( 7)

 (  2622)  برقم(  344/  2كتاب الجهاد، باب من قال إنه يأكل مما سقط )( 8)

 ( بنحوه مطوال. 1482)  ( برقم57/  3مسند حارثة بن وهب )( 9)

 (  4459)  ( برقم19/  5باب الراء، رافع بن عمرو الغفاري )( 10)
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يُّ من طريق    1" الكبير"والطبراني في   ّكِ اْلم  د اُود   ْبن  د  أ س د    ، أ ْحم  ْبُن  ُمع اذُ  ث ن ا    ،ث ن ا 

اِلُح ْبُن أ بِي ُجب يْ   ،اْلف ْضُل ْبُن ُموس ى  و  ،ع ْن أ ِبيهِ   ،ر  ث ن ا ص  افِعِ ْبِن ع ْمر   به بمثله.   ع ْن ر 

 دراسة اإلسناد: -ب

ار   -1 ،  2اسمه الحسين بن حريث المروزي، من العاشرة، قال الذهبي:"ثقة"أ بُو ع م 

 .هـ(244وقال ابن حجر:"ثقة"، )ت 

ْبُن ُموس ى -2 الذهبي:"ثبت"   اْلف ْضُل  التاسعة، قال  ابن  3السيناني، من كبار  ، وقال 

 . هـ(192، )ت 4حجر:"ثقة ثبت وربما أغرب" 

اِلح -3  . سبقت ترجمتهْبِن أ بِي ُجب ْير   ص 

 جبير الغفاري، من الثالثة، قال ابن حجر:"مقبول".   و أ ب  -4

و -5 افِع ْبن ع ْمر   بن مجدع صحابي.  ر 

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 فيه جهالة، لم يروي إال عن أبيه ولم يشتهر بطلب العلم.  

 الحكم على اإلسناد: -ج

 ضعيف لجهالة صالح. 

 الحكم على الحديث:  -د

: ال  أ ْعِرُف ه ذ ا إاِل  ِمْن  قال الترمذي:"ضعيف، و  ِديِث ف ق ال  داا ع ْن ه ذ ا اْلح  م  أ ْلُت ُمح  س 

ِديِث اْلف ْضِل ْبِن ُموس ى  اِلُح ْبُن أ بِي ُجب ْير  ال  أ ْعِرُف اْسم  أ ِبيهِ  ، ح  ص   . 5" و 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

يصلح للمتابعة، وذكره ابن حبان في الثقات ، روى له الترمذي وحسن حديثه مع  

الغرابة، والطوسي في مستخرجه وصححه، وفي الميزان أن ابن القطان جّهله وأباه،  

 الذهبي بأنه شيخ محله الصدق. وتعقبه 

 

 ( 2/281( الكاشف )1)

 ( 1/246( التقريب )2)

 ( 4/19( الكاشف )3)

 ( 1/784( التقريب )4)

 ( 1/192( العلل الكبير )5)
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 ائي بصالح بن خيوان الس 

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 السبئي المصري، من الرابعة.   -بالحاء المهملة - ويقال ابن حيوان    صالح بن خيوان

 : 2من شيوخه -ب

 سهلة السائب بن خالد  و أب 

ر بن الخطاب  عبد هللا بن ُعم 

 الجهني عقبة ْبن عامر 

 : 3من تالميذه-ج

 بكر ْبن سوادة الجذامي 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4. :"ذكره ابن حبان في الثقات" "التذهيب"في قال 

 5. :"وثق""الكاشف"في  قال و 

روى عن    قيده عبد الحق األزدي بحاء مهملة، وقال: ال يحتج به.:""الميزان "في  قال  

وأما ابن أبي    رواه عنه بكر ابن سوادة.  الذي بصق في القبلة.أبي سهلة السائب في ذم  

  وقال العجلي: صالح بن خيوان تابعي ثقة.   حاتم فنقط الخاء، وحكى قولين ابن الفرضي. 

 6  ": ما روى عنه سوى بكر. )الذهبي( قلت

 

 

 

(، 4/373(، الثقات البن حبان )4/399(، الجرح والتعديل )1/225(، الثقات للعجلي )4/275( التاريخ الكبير )1)

( الكمال  )13/37تهذيب  الكاشف   ،)1/494( المشتبه  توضيح   ،)3/496( اإلصابة  التهذيب  3/375(،  تهذيب   ،)

 (  6/326(، إكمال تهذيب الكمال ) 4/388)

 ( المصادر السابقة 2)

 صادر السابقة ( الم3)

(4( )4/317 ) 

(5( )1/494 ) 

(6( )2/293 ) 
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 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 .1وثقه العجلي 

 . 3" ثقاته" و  2" صحيحه "ذكره ابن حبان في 

 أقوال المجرحين:  -ب

الحق  عبد  به":اإلشبيلي  وقال  يحتج  القطان  ، ال  ابن  عليه  ذلك  وصحح    ، وعاب 

 . 4" حديثه

تأخير الذي بصق،    - يعني    -عن ابن يونس: ليس له إال هذا الحديث  "وقال ابن القطان:

   5" .يونس فينظرم أر ما ذكره غير ابن وفيه نظر؛ ألني ل

 6. : غمزه بعضهم، وقال: ال يحتج بهقال" الثقات"ولما ذكره ابن خلفون في 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 .7اا واحدا روى له أ بُو داود حديثا 

 دراسة المرويات:-خامسا

اِلح  :  فقال  8"سننه"في    داود  أخرج أبو  ْبُن ص  دُ  أ ْحم  د ث ن ا  ْهب    ،ح  ْبُن و  ْبدُ هللاِ    ، ث ن ا ع 

ع ْمٌرو نِي  اْلُجذ اِمّيِ   ،أ ْخب ر  اد ة   س و  ْبِن  ب ْكِر  ان    ،ع ْن  ْيو  خ  ْبِن  اِلحِ  س ْهل ة     ، ع ْن ص  أ ِبي  ع ْن 

د   ال  دُ   ،الس اِئِب ْبِن خ  ُجالا   :ق ال  أ ْحم  ل م  أ ن  ر  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  اِب الن ِبّيِ ص  ا  ِمْن أ ْصح   أ م  ق ْوما

ل م  ي ْنُظرُ  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ُسوُل هللاِ ص  ر  ل ْيِه    ،ف ب ص ق  فِي اْلِقْبل ِة و  ل ى هللاُ ع  ُسوُل هللِا ص  ف ق ال  ر 

غ   ل م  ِحين  ف ر  س  أ ْخب ُروهُ ِبق ْوِل   ، ((اَل يَُصل ِّي لَُكمْ ))  :و  ن عُوهُ و  ِي  ل ُهْم ف م 
لّ اد  ب ْعد  ذ ِلك  أ ْن يُص  ف أ ر 

 

 ( 1/225)الثقات ( 1)

ْسِجدِ ( باب 2) ْن ب ص ق  فِي قِْبل ِة اْلم  ع ال  بِم  ل  و  ِ ج   (1636-)ح ِذْكُر إِيذ اِء َّللا 

(3( )4/373 ) 

 ( 326/  6)  إكمال تهذيب الكمال(، 2/192( تهذيب التهذيب )4)

 (326/  6)  الكمالإكمال تهذيب ( 5)

 ( 6/326( إكمال تهذيب الكمال )6)

 ( 13/38( تهذيب الكمال )7)

 (481) باب في كراهية البزاق في المسجد -كتاب الصالة ( 8)
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ل م   س  و  ل ْيِه  ع  هللاُ  ل ى  ص  هللاِ  ُسوِل  ل    ، ر  ع  هللاُ  ل ى  ص  هللِا  ُسوِل  ِلر  ذ ِلك   ف ق ال  ف ذ ك ر   ل م   س  و    : ْيِه 

ِسْبُت أ ن هُ ق ال  ((نَعَمْ )) ح  ُسول هُ . إِن ك  آذ ْيت   :، و  ر   هللا  و 

 تخريج الحديث:  -أ

في   أحمد  "صحيحه" ،  1"مسنده" أخرجه  في  حبان  في   ،  2وابن  والطبراني 

اِرثِ طرق  من  ،  3" األوسط" اد ة  اْلُجذ اِمّيِ   ،ع ْن ع ْمِرو ْبِن اْلح  اِلحِ   ،ع ْن ب ْكِر ْبِن س و  ع ْن ص 

ان   ْيو  د    ،ْبِن خ  ال   بمثله ونحوه.   ع ْن أ ِبي س ْهل ة  الس اِئِب ْبِن خ 

 دراسة اإلسناد: -ب

اِلح    -1 دُ ْبُن ص  ، وقال 4المصري، من العاشرة، قال الذهبي:"ثبت في الحديث" أ ْحم 

 .هـ(248، )ت 5ابن حجر:"ثقة حافظ" 

ْهب   -2 ، وقال ابن  6الذهبي:"أحد االعالم" المصري، من التاسعة، قال ع ْبدُ هللاِ ْبُن و 

 . هـ(197، )ت  7حجر:"ثقة حافظ" 

الحارث  ع ْمٌرو -3 له    بن  الذهبي:"حجة  قال  السابعة،  من  األنصاري،  يعقوب  بن 

 .هـ(147، )ت 9، وقال ابن حجر:"ثقة فقيه حافظ" 8غرائب" 

اْلُجذ اِمّيِ   -4 اد ة   س و  ْبن  الذهبي:"ثقة"   بنب ْكر  قال  الثالثة،  ابن  10ثمامة، من  وقال   ،

 .هـ(128، )ت 11حجر:"ثقة فقيه" 

ان   -5 ْيو  اِلح ْبن خ   . سبقت ترجمته ص 

د   و أ ب  -6 ال   . 12صحابي  س ْهل ة  الس اِئِب ْبِن خ 

 

( ) أول مسند المدنيين رضي هللا عنهم أجمعين، حديث السائب بن خالد أبو سهلة  16828( برقم: )3623/    7)(  1)

 رضي هللا عنه ( 

 ( ) كتاب الصالة، ذكر إيذاء هللا جل وعال بمن بصق في قبلة المسجد ( 1636( برقم: )515/  4)( 2)

 ( ) باب الميم، محمد بن علي الصائغ المكي ( 6221( برقم: )215/  6)( 3)

 ( 2/19( الكاشف )4)

 ( 1/91( التقريب )5)

 ( 3/212( الكاشف )6)

 ( 1/556( التقريب )7)

 ( 3/509( الكاشف )8)

 ( 1/732التقريب )( 9)

 ( 2/172( الكاشف )10)

 ( 1/175( التقريب )11)

 (4/201(، اإلصابة )2/489تاريخ اإلسالم ) (12)
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 خالصة الكالم في الراوي: -ج

العجليفيه ضعف،   لين  ، وتوثيق  فيه  أشار    وابن حبان  الذهبي ولذلك  إليه    اإلمام 

 وثق". "ـب 

 اإلسناد: الحكم على -د

إسناد ضعيف،    خيوانهذ  بن  سوادة   ، ألجل صالح  بن  بكر  عنه  بالرواية  تفرد 

كما    ل عبد الحق اإلشبيلي: ال يحتج بهابن حبان والعجلي، وقا  يوثقه إال الجذامي، ولم  

 .1سبق ذكره 

 الحكم على الحديث: -ر

 2حسن لغيره. 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

العجلي تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات وروى له في  يصلح للمتابعة، قال  

أنه ال يحتج به، ولعله     - ولعله يريد عبد الحق- صحيحه، وابن خلفون ونقل عن بعضهم  

بن   بكر  به عنه  تفرد  له إال حديث واحد  القطان، وليس  ابن  قوله  به، ورد  يتفرد  فيما 

 سواده، وهللا أعلم 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5)    اإلعالم بسنته عليه الصالة والسالم بشرح سنن ابن ماجه اإلمام(،  6221( المعجم االوسط للطبراني برقم )1)

/ 516) 

القطان في(  2) ابن  المستطاب )(2470)برقم  الوهم واإليهام  وقد صحح  الثمر  األم  1/706،  داود  أبي  (، صحيح 

(2/384) 
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 صالح بن دينار التمار 

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 صالح بن دينار التمار المدني، من الرابعة. 

 : 2من شيوخه -ب

 س ِعيد الُخْدِريّ  و أب 

 : 3من تالميذه-ج

 ابنه داود ْبن صالح التمار

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4. في ثقات ابن حبان":""التذهيب"في قال 

 5. وثق":" "الكاشف"في قال 

 6 " له حديث التسعير.  ما روى عنه سوى ابنه داود وثق.:" "الميزان" فيقال 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 .7" الثقات"ذكره ابن حبان في 

 أقوال المجرحين:  -ب

 لم أقف على من تكلم فيه بالجرح. 

 

 

 

(،  13/43(، تهذيب الكمال )4/374(، الثقات البن حبان )4/400(، الجرح والتعديل )4/278( التاريخ الكبير )1)

( )1/494الكاشف  االعتدال  ميزان   ،)2/294( التهذيب  تهذيب  الكمال  4/389(،  تهذيب  التذهيب  خالصة   ،)

 (6/329كمال تهذيب الكمال ) (، إ1/170)

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )4/318 ) 

(5( )1/494 ) 

 (2/294( ميزان االعتدال )6)

(7( )4/374 ) 
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 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 . 1اا واحدا ابن ماجه حديثا روى له 

 دراسة المرويات:-خامسا

ْشِقيُّ فقال:    2"سننه"في ابن ماجه  أخرج   م  ِليِد الدِّ د ث ن ا اْلع ب اُس ْبُن اْلو  اُن    ،ح  ْرو  د ث ن ا م  ح 

د   م  ُمح  د    ،ْبُن  م  ُمح  ْبُن  اْلع ِزيِز  ْبدُ  ع  د ث ن ا  ِ   ،ح  ِدينِّي اْلم  اِلح   ْبِن ص  د اُود   أ ِبيهِ   ،ع ْن    : ق ال    ،ع ْن 

ل م    :س ِمْعُت أ ب ا س ِعيد  اْلُخْدِري  ي قُولُ  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ُسوُل هللاِ ص  إِّنََّما اْلبَْيُع َعْن  ))  :ق ال  ر 

 .  (( تََراض  

 الحديث: تخريج  -أ

في   يعلى  وأبو  في    ،3" مسنده" أخرجه  اآلثار"والطحاوي  معاني  ابن  و ،  4" شرح 

، من طرق عن داود بن صالح، عن  6"الكبرى" والبيهقي في    ،  5" صحيحه "حبان في  

 ومن غير ذكر هذا اللفظ.  بمثله مطوالا أبيه، عن أبي سعيد الخدري عن النبي  

 دراسة اإلسناد:  -ب

ْشِقيُّ   اْلع ب اسُ  -1 م  الدِّ ِليِد  اْلو  الذهبي:"صويلح" ْبُن  قال  الحادية عشرة،  ، وقال  7، من 

 . هـ(248، )ت  8ابن حجر"صدوق" 

د   -2 م  اُن ْبُن ُمح  ْرو  ، وقال  9بن حسان الطاطري، من التاسعة، قال الذهبي:"ثقة إمام"م 

 .هـ(210، )ت 10ابن حجر:"ثقة" 

د   -3 م  ُمح  ْبُن  اْلع ِزيِز  الثامنة،  ع ْبدُ  من  ابن صدوقالدراوردي،  الذهبي:"قال  قال   ،

الحفظ"  سيئ  زرعة:  أبو  وقال  فليح.  من  إلي  أحب  هو  ابن  11معين:  وقال   ،

 .هـ(182، )ت 12حجر:"صدوق، كان يحدث من كتب غيره فيخطئ" 

 

 ( 13/42( تهذيب الكمال )1)

 ( 2266برقم ) باب بيع الخيار -أبواب التجارات  (2)

 (  1354) ( برقم506/  2من مسند أبي سعيد الخدري )( 3)

 ( 4229)    ( برقم3/    3كتاب النكاح، باب ما نهي عنه من سوم الرجل على سوم أخيه وخطبته على خطبة أخيه )(  4)

 (  4967)  ( برقم340/  11كتاب البيوع، ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا البيع )( 5)

 (  11194)  ( برقم17/  6كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره )( 6)

 ( 3/85( الكاشف )7)

 ( 1/488( التقريب )8)

 ( 4/267( الكاشف )9)

 ( 1/932( التقريب )10)

 ( 3/308( الكاشف )11)

 ( 1/615( التقريب )12)
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 1كان مالك بن أنس يوثق الدراوردي. 

اِلح  ا  د اُود-4 ِديِنّيِ  ْبِن ص  ، وقال ابن  2التمار، من الخامسة، قال الذهبي:"صدوق" ْلم 

 . هـ(140-131، )ت بين 3حجر:"صدوق" 

 . سبقت ترجمته )صالح بن دينار(    و أ ب -5

 صحابي.  س ِعيد  اْلُخْدِري   بوأ   -6

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 فيه جهالة.

 الحكم على اإلسناد: -ج

 ضعيف لجهالة صالح. 

 الحكم على الحديث:  -د

 .4صحيح بشواهدهحسن أو 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

ثقة، كما قال النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات وابن خلفون، أو صدوق، وقال  

 الذهبي في الميزان ما روى عنه غير ابنه داود؛ ُوثّق. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 5/395( الجرح والتعديل )1)

 ( 2/374( الكاشف )2)

 ( 1/306( التقريب )3)

 (5/125( أرواء الغليل )4)
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 صالح بن ربيعة التيمي     

 بالراوي التعريف   -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 صالح بن ربيعة بن الهدير القرشي التيمي، من الرابعة. 

 : 2من شيوخه -ب

 عائشة أم المؤمنين 

 : 3من تالميذه-ج

 هشام بن عروة

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4. ذكره ابن حبان في الثقات" :""التذهيب"في قال 

 5. :"وثق " "الكاشف"في  قال و 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 .6" الثقات"ذكره ابن حبان في 

 أقوال المجرحين:  -ب

 لم أقف على من تكلم فيه بالجرح. 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 7. اا واحدا روى له الن س ائي حديثا 

 

 

(،  13/43(، تهذيب الكمال )4/376(، الثقات البن حبان )4/402جرح والتعديل )(، ال4/280( التاريخ الكبير )1)

(، خالصة التذهيب تهذيب الكمال  4/389(، تهذيب التهذيب )1/495(، الكاشف )4/319التذهيب تهذيب الكمال )

(1/170) 

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )4/319 ) 

(5) (1/495 ) 

(6( )4/376 ) 

(7 )(13/43 ) 
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 دراسة المرويات:-خامسا

ْبُن آد م  فقال:    1"سننه "في  النسائي    أخرج دُ  م  د ث ن ا ُمح  ْبد ة    ،ح  ع ْن    ،ع ْن ِهاش م    ،ع ْن ع 

ِبيع ة  ْبِن ُهد ْير   اِلحِ ْبِن ر  ى هللاُ إِل ى الن ِبّيِ    ،ع ْن ع اِئش ة    ،ص  ل م  ق ال ْت: أ ْوح  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ،  ص 

ع هُ  م  أ ن ا  ب ْين هُ   ،ف قُْمتُ   ، و  و  ب ْينِي  اْلب اب   ْفُت  ُرفِّه  ع ْنهُ   ، ف أ ج  ا  ِلي:    ، ف ل م  َعائَِّشةُ ))ق ال   إِّنَّ    ،يَا 

ئُكِّ السَّاَلمَ  يَل يُْقرِّ ْبرِّ  .  (( جِّ

 تخريج الحديث:  -أ

 . 4من طرق   وآخرون 3ومسلم  2أخرجه البخاري 

 دراسة اإلسناد:  -ب

دُ ْبُن آد م   -1 م  ،  5، قال الذهبي:"ثقة" صدوقبن سليمان المصيصي، من العاشرة،  ُمح 

 . هـ(250، )ت 6وقال ابن حجر:"صدوق"

 7قال أبو حاتم:"صدوق" 

ْبد ة   -2 ثقة" ع  أحمد:  الذهبي:"قال  قال  الثامنة،  الكالبي، من صغار  سليمان  ،  8بن 

 . هـ(186، )ت 9وقال ابن حجر:"ثقة ثبت"

، 10بن عروة بن الزبير بن العوام، من الخامسة، قال الذهبي:"أحد االعالم" م  شاه-3

 . هـ(145، )ت 11وقال ابن حجر:"ثقة فقيه ربما دلس" 

 

 (3962برقم )  باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض -كتاب عشرة النساء  (1)

  ( 3217)  ( برقم112/  4كتاب بدء الخلق، باب ذكر المالئكة )( 2)

كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم  (  3)

   ( 1769)  ( برقم160/  5)

من غير ذكر هذا    (  3101)    ( برقم153/    3كتاب الجنائز، باب في العيادة مرارا )  سننه  أبو داود في( أخرجه  4)

)واللفظ،   السالم  يقرئك  فالن  يقول  الرجل  في  باب  األدب،  كتاب  برقم528/    4)   ، بنحوه مختصرا  (5232)    ( 

  4هللا صلى هللا عليه وسلم.، باب ما جاء في تبليغ السالم )أبواب االستئذان واآلداب عن رسول    جامعه  والترمذي في

أبواب المناقب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.، باب من فضل عائشة  و( بنحوه مختصرا،  2693)    ( برقم424  /

من بمعناه، أبواب المناقب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.، باب    (  3881)    ( برقم 182/    6رضي هللا عنها )

 ( بنحوه مختصرا.3882)  ( برقم182/  6فضل عائشة رضي هللا عنها )

 ( 4/80( الكاشف )5)

 ( 1/824( التقريب )6)

 ( 7/209( الجرح والتعديل )7)

 ( 3/343( الكاشف )8)

 ( 1/635( التقريب )9)

 ( 4/427( الكاشف )10)

 ( 1/1022( التقريب )11)
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ِبيع ة  ْبِن ُهد ْير  -4 اِلحِ ْبِن ر   . سبقت ترجمتهص 

 صحاببية أم المؤمنين.  ع اِئش ة  -5

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 فيه جهالة.

 اإلسناد: الحكم على -ج

 ضعيف لجهالة صالح.

 الحكم على الحديث:  -د

 صحيح بشواهده. 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

 لم يوثقه معتبر، ذكره ابن حبان في الثقات. 
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 صالح بن رستم أبو عبدالسالم الدمشقي                      

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 صالح بن رستم، أبو عبدالسالم الدمشقي، من الثالثة. 

 : 2من شيوخه -ب

  ِ ُسول َّللا   ثوبان مولى ر 

 عبد هللا بن حوالة األزدي 

 مكحول الشامي 

 : 3من تالميذه-ج

 س ِعيد بن أ بي أيوب 

ْبد الرحمن ْبن يزيد بن جابر   عبد هللا ْبن ع 

ابِر  ِن ْبن يزيد ْبن ج  ْحم   أبوه عبد الر 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 . 4:"قال أبو حاتم: مجهول. وذكره ابن حبان في الثقات" "التذهيب"في قال 

 5  "مجهول.:  حاتمق ال  أ بُو  :""تاريخ اإلسالم "في  قال و 

 6. ":"وثق"الكاشف"في  قال و 

ْكُحول:""المغني"في  قال و  ْجُهول. ع ن م   7. " روى ع نهُ ثقتان :قلت  . ش امي م 

 

 

(1)  ( الكبير  المعرفة  4/279التاريخ  للعقيلي )1/292والتاريخ )(،  الكبير  الضعفاء  الجرح والتعديل  2/203(،   ،)

(، 1/495(، الكاشف )13/46(، تهذيب الكمال )7/382(،  تاريخ اإلسالم )457/ 6(، الثقات البن حبان )4/403)

 (6/329(، إكمال تهذيب الكمال )1/170(، خالصة التذهيب تهذيب الكمال )4/390تهذيب التهذيب )

 ادر السابقة ( المص2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )4/319 ) 

(5( )7/382 ) 

(6( )1/495 ) 

(7( )1/303 ) 
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قلت: روى عنه ثقتان، فخفت    شامي مجهول.  عن مكحول.:""الميزان"في  وقال  

 2  ".1الجهالة

 . 3:"تابعي يجهل" "المقتنى"في  وقال 

 الجرح والتعديل: أقوال أئمة -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 .4" الثقات"ذكره ابن حبان في 

 أقوال المجرحين:  -ب

 5بن معين.   يحيىضعفه 

 6" ال نعرفه قال أبو حاتم:"مجهول 

روى عن مكحول لم يزد في أشياخه عليه قال:  :""تاريخه الكبير "قال البخاري في  

 . 7" اوروى عنه سعيد بن أبي أيوب منقطعا 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 8.اا واحدا روى له أ بُو داود حديثا 

 دراسة المرويات:-خامسا

ْشِقيُّ فقال:   9"سننه "في    داود  أخرج أبو  م  اِهيم  الدِّ ِن ْبُن إِْبر  ْحم  ْبدُ الر  د ث ن ا ع  ن ا ِبْشُر   ، ح 

ابِر    ،ْبُن ب ْكر   مِ   ،ن ا اْبُن ج  ْبِد الس ال  د ث ِني أ بُو ع  ل ى هللاُ    :ع ْن ث ْوب ان  ق ال    ،ح  ُسوُل هللاِ ص  ق ال  ر 

ل م   س  ل ْيِه و  ُك اأْلَُمُم أَْن تََداَعى َعلَْيُكْم َكَما تََداَعى اأْلََكلَةُ إِّلَى قَْصعَتَِّها))  :ع    : ، ف ق ال  ق ائِلٌ ((يُوشِّ

ِئذ   ِمْن قِل ة  ن ْحُن ي ْوم  نَُّكْم ُغثَاٌء َكغُثَاءِّ السَّْيلِّ   ،بَْل أَْنتُْم يَْوَمئِّذ  َكثِّيرٌ ))   :ق ال    ، و  َعنَّ    ،َولَكِّ َولَيَْنزِّ

 

 تخففه رواية ثقتان عنه. و  الراوي شيء من الجهالة  هذا يبين منهج اإلمام الذهبي لمن روى عنه ثقتان، يكون في(1) 

(2( )2/295 ) 

(3( )1/374 ) 

(4( )6/457 ) 

 (82/ 4تاريخ ابن معين رواية الدوري )(،  2/203( الضعفاء الكبير )5)

 ( 2/193(، تهذيب التهذيب )2/48(، الضعفاء والمتروكون )4/403( الجرح والتعديل )6)

 ( 4/279)التاريخ الكبير ( 7)

 ( 13/46( تهذيب الكمال )8)

 (4297برقم ) باب في تداعي األمم على اإلسالم -كتاب المالحم  (9)
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ْنُكمْ  ُكُم اْلَمَهابَةَ مِّ ِّ ْن ُصُدورِّ َعُدو  فَنَّ للاُ فِّي قُلُوبُِّكُم اْلَوْهنَ   ، للاُ مِّ ي ا    : ف ق ال  ق ائِلٌ   ، ((َولَيَْقذِّ

ُسول  هللاِ  ْهن  ؟ ق ال    ،ر  ا اْلو  م  يَةُ اْلَمْوتِّ )) :و  ْنيَا َوَكَراهِّ  . ((ُحبُّ الدُّ

 تخريج الحديث: -أ

ر  ْبِن ُعب ْيد  الت ِميِمّيِ اْلع ْبش ِمّيِ   ، اأْل ْشه بِ   يأ ب  من طريق   1والطيالسي في "مسنده"    ، ع ْن ُعم 

ا.  ع ْن ث ْوب ان    عن النبي بنحوه مختصرا

ك  من طريق  3"الكبير "والطبراني في    2"مسنده"أخرجه أحمد في    ، بن فضالة  اْلُمب ار 

ْبِد هللِا اْلِحْمِصيُّ   عن ْرُزوق أ بُو ع  بِيُّ   يأ ب  عن  ،م  ح  اء  الر   عن النبي بنحوه.   ع ْن ث ْوب ان    ،أ ْسم 

 دراسة اإلسناد: -ب

اِهيم    -1 ِن ْبُن إِْبر  ْحم  ْشِقيُّ ع ْبدُ الر  م  ، من العاشرة، قال الذهبي:"قال أبو داود: حجة،  الدِّ

 . هـ(245، )ت 5، وقال ابن حجر:"ثقة حافظ متقن" 4لم يكن في زمنه مثله" 

ب ْكر   -2 ْبُن  الذهبي:"ثقة"   ِبْشُر  قال  التاسعة،  من  حجر:"ثقة  6التنيسي،  ابن  وقال   ،

 .هـ(200، )ت 7يغرب" 

ابِر   -3 ،  8اسمه عبدالرحمن بن يزيد األزدي، من السابعة، قال الذهبي:"ثقة"  اْبُن ج 

 .هـ(153)ت  9وقال ابن حجر:"ثقة" 

ِم  -4 ْبِد الس ال   سبقت ترجمته أ بُو ع 

 صحابي مشهور.  ث ْوب ان   -5

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 فيه جهالة.

 

   ( 1085)  ( برقم333/  2ثوبان رحمه هللا )( مسند 1)

 ( 22832)  ( برقم5269/  10مسند األنصار رضي هللا عنهم، ومن حديث ثوبان رضي هللا عنه )( 2)

  (  1452)  ( برقم102/  2باب الثاء، من غرائب مسند ثوبان )( 3)

 ( 3/237( الكاشف )4)

 ( 1/569( التقريب )5)

 ( 2/159( الكاشف )6)

 ( 1/168( التقريب )7)

 ( 3/291)( الكاشف 8)

 ( 1/604( التقريب )9)
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 : 1الحكم على اإلسناد-ج

 ضعيف لجهالة صالح. 

 الحديث: الحكم على -د

 ، وهللا أعلم. حسن من طريق أحمد ومعناه صحيح 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

لم يوثقه معتبر، ذكره ابن حبان في الثقات، وابن شاهين، وضعفه ابن معين، وجّهله  

 أبو حاتم، وفي الميزان والمغني أنه روى عنه ثقتان؛ فخفّت الجهالة. 

قاعدة مهمة تبين لنا تطبيق  "،  ثقتان، فخفت الجهالةروى عنه  "قول الذهبي:  قلت:

 في الرواة المجاهيل، وقد تبين لي أنه يريد بهذه الكلمة:  اإلمام الذهبيتعامل طريقة الو 

يرى أنه إذا روى ثقتان عن المجهول فهذا ال يكفي لرفع الجهالة عنه بالكلية،  -1

رتقي الراوي من أدنى درجة  وال بد من قرائن أخرى ترفع الجهالة عنه بها، ومن ثم ي 

راوي إلى درجة القبول والتحسين  الجهالة إلى درجة أعلى منها، وهكذا، حتى يرتقي ال

حول الراوي التي تدل على شهرته، فكل ما  التصحح،  فكل ما تزيد وتكثر القرائن  و 

 .تزيل عنه الجهالة

ميذ فيرتفع  بكثرة الرواية وكثرة التال  أنه يرى أن الجهالة درجات، فمن اشتهر-2

 جهالته درجة درجة. 

 

 

 

 

 

 

 

المعبود":"1) ". عون  في إسناده أبو عبد السالم سئل عنه أبو حاتم فقال مجهول ال نعرفه(  ذكر صاحب "عون 

 ( 184/  4) المعبود
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 صالح بن عبدللا بن أبي فروة 

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 هـ(124صالح بن عبدهللا بن أبي فروة المدني، من السادسة )ت 

 : 2من شيوخه -ب

 عامر بن سعد ْبن أ بي وقاص

 : 3من تالميذه-ج

ْهِريّ   الزُّ

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4  وثقه ابن معين." :" "التذهيب"في قال 

 .5:"وثق" "الكاشف"في  قال و 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 .6" الثقات"ذكره ابن حبان في 

 7وثقه الدارقطني في "الضعفاء والمتروكين". 

 أقوال المجرحين:  -ب

وصالح بن أبي  " :رتهذيب اآلثاوقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في كتابه  

 "8. فروة ليس بمعروف في أهل النقل 

 

(،المعرفة والتاريخ  4/407(، الجرح والتعديل )1/660(، الكنى واألسماء لألمام مسلم )4/285( التاريخ الكبير )1)

الثقات البن حبان )1/419) األمصار )6/462(،  الكمال )1/215(، مشاهير علماء  تهذيب  الكاشف  13/66(،   ،)

 (  6/338الكمال ) (، إكمال تهذيب4/396(، تهذيب التهذيب )1/396(، المقتنى )1/497)

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )4/323 ) 

(5( )1/497 ) 

(6( )6/462 ) 

 ( 94برقم ) (7)

 ( 6/338(، إكمال تهذيب الكمال )2/196( تهذيب التهذيب )8)
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 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 1. اا واحدا روى له ابن ماجه حديثا 

 دراسة المرويات:-خامسا

ْبُن  فقال:    2" سننه"في    ابن ماجهأخرج   ْبدُ هللاِ  د ث ن ا ع  د ث ن ا ي ْعقُوُب ْبُن    ،أ ِبي ِزي اد  ح  ح 

اِهيم  ْبِن س ْعد   اب    ، إِْبر  د ث ِني اْبُن أ ِخي اْبِن ِشه  هِ   ، ح  ْبِن    ،ع ْن ع ّمِ اِلُح ْبُن ع ْبِد هللاِ  د ث نِي ص  ح 

هُ ق ال   ة  أ ن  ع اِمر  ْبن  س ْعد  أ ْخب ر  ان  ي قُ   :أ بِي ف ْرو  انُ   : ولُ س ِمْعُت أ ب ان  ْبن  ُعْثم  س ِمْعُت    :ق ال  ُعْثم 

ل م  ي قُولُ  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ُسول  هللِا ص  ُل  ))  :ر  ي يَْغتَسِّ ُكْم نََهٌر يَْجرِّ أََرأَْيَت لَْو َكاَن بِّفِّنَاءِّ أََحدِّ

ْن َدَرنِّهِّ ؟  ات  َما َكاَن يَْبقَى مِّ اَلةَ  ))  :ال  ش ْيء  . ق ال    :ق ال   (( فِّيهِّ ُكلَّ يَْوم  َخْمَس َمرَّ فَإِّنَّ الصَّ

ُب اْلَماُء الدََّرنَ  ُب الذُّنُوَب َكَما يُْذهِّ  .   ((تُْذهِّ

 تخريج الحديث:  -أ

والبزار   ،4" مسنده" حمد في  ، وأ3" مسنده"عبد بن حميد في المنتخب من  خرجه  أ

األحاديث  " الضياء المقدسي في  و   ،6" شرح مشكل اآلثار"والطحاوي في    ،5" مسنده" في  

كلهم من طريق عن يعقوب بن إبراهيم، عن محمد بن عبدهللا الزهري،    ،7" المختارة

 عن ابن شهاب، عن صالح، عن عامر، عن أبان، عن عثمان، عن النبي بمثله وبنحوه.  

 دراسة اإلسناد: -ب

أ بِي ِزي اد   -1 ْبُن  ، وقال ابن  8، من العاشرة، قال الذهبي:"صدوق مشهور" ع ْبدُ هللاِ 

 .ـ(ه255، )ت 9حجر:"صدوق" 

 

 ( 13/66( تهذيب الكمال )1)

 ( 1397برقم ) باب ما جاء فِي أن الصالة كفارة -أبواب إقامة الصالة والسنة فيها  (2)

 (  56( برقم )49/  1مسند عثمان بن عفان رضي هللا عنه )( 3)

 (  525)   ( برقم168/  1مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، مسند عثمان بن عفان رضي هللا عنه )( 4)

   ( 356)  ( برقم18/  2 عنه، أبان بن عثمان رضي هللا عنه )مسند عثمان بن عفان رضي هللا( 5)

باب بيان مشكل ما روي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من تشبيهه الصلوات الخمس في محو هللا عز وجل  (  6)

  ( 4962)   ( برقم490/  12بهن الذنوب )

  1 عنه، أبان بن عثمان عن أبيه رضي هللا عنه )من مسند أمير المؤمنين أبي عبد هللا عثمان بن عفان رضي هللا(  7)

   ( 317- 316)  ( برقم440 /

 ( 3/102( الكاشف )8)

 ( 1/500( التقريب )9)
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اِهيم  ْبِن س ْعد   -2 ،  1الزهري، من التاسعة، قال الذهبي:"حجة ورع"   ي ْعقُوُب ْبُن إِْبر 

 .هـ(208، )ت 2وقال ابن حجر:"ثقة فاضل" 

اب    -3 ِشه  اْبِن  أ ِخي  قال  اْبُن  السابعة،  من  الزهري،  عبدهللا  بن  محمد  اسمه 

،  4حجر:"صدوق له أوهام"، وقال ابن 3الذهبي:"لينه ابن معين ووثقه أبو داود" 

 .هـ(152)ت 

اسمه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، من رؤوس الطبقة الرابعة، قال    ع مه -4

األعالم"  جاللته  5الذهبي:"أحد  على  متفق  الحافظ،  حجر:"الفقيه  ابن  وقال   ،

 .هـ(123، )ت 6وإتقانه وثبته" 

ة   -5 ْبِد هللِا ْبِن أ بِي ف ْرو  اِلُح ْبُن ع   . سبقت ترجمتهص 

، )ت  7الذهبي وابن حجر:"ثقة"   بن أبي وقاص، من الثالثة، قالْبن  س ْعد     ع اِمر -6

 . هـ(103

ان    أ ب ان -7 ، وقال 8بن عفان األموي، من الثالثة، قال الذهبي:"فقيه مجتهد"   ْبن  ُعثْم 

 .هـ(102، )ت 9ابن حجر:"ثقة" 

 .10بن عفان صحابي   عثمان -8

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

  ، ووثقه الدارقطني الزهري اإلمام  ثقة وإن كان قلة الشيوخ والتالميذ فقد روى عنه  

 كذلك. 

 

 

 ( 4/533( الكاشف )1)

 ( 1/1087( التقريب )2)

 ( 4/146( الكاشف )3)

 ( 1/866( التقريب )4)

 ( 4/201( الكاشف )5)

 ( 1/896( التقريب )6)

 (1/475التقريب )(، 3/58( الكاشف )7)

 ( 2/40( الكاشف )8)

 ( 1/103( التقريب )9)

 (3/434(، اإلصابة )28/147سير أعالم النبالء ) (10)
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 الحكم على اإلسناد: -د

 حسن، ألجل ابن أخي ابن شهاب.  

 الحكم على الحديث:  -ر

 صحيح 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

الدارقطني، أو صدوق، وذكره  ثقة؛ كما قال ابن معين، نقله الذهبي وغيره، وقاله  

ابن حبان في الثقات وابن خلفون، وهذا يرد قول الطبري بتجهيله، وليس هو في الميزان  

 وال المغني. 
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 صالح بن عجالن

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 صالح بن عجالن الحجازي، من السابعة. 

 : 2من شيوخه -ب

ِ بن الزبيرعباد بن   ع بد َّللا 

 : 3من تالميذه-ج

 ُسل ْيمان بن بالل 

 فليح بن ُسل ْيمان 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4. ذكره ابن حبان في الثقات" :""التذهيب"في قال 

 5. "وثق:""الكاشف"في  قال و 

 6. "حديثهذكره األزدي مختصرا هكذا، وقال: يتكلمون في :""الميزان"في  قال و 

 7  "صالٌح واه .:"" تنقيح التحقيق "في  قال و 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 9. "صحيحه"وخرجه في  8" الثقات"ذكره ابن حبان في 

 .10" المستدرك" خرج الحاكم حديثه في  

 

الكبير )1) التاريخ  الثقات البن حبان )4/409(، الجرح والتعديل )4/287(  الكمال  7/403،  6/463(،  (، تهذيب 

(، خالصة التذهيب تهذيب الكمال  3/175الميزان )(، لسان  4/397(، تهذيب التهذيب )1/497(، الكاشف )12/71)

 (6/339(، إكمال تهذيب الكمال ) 1/171)

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )4/324 ) 

(5( )1/497 ) 

(6( )2/298 ) 

(7( )1/313 ) 

(8( )4/375 ) 

وما يتعلق بها مقدما أو مؤخرا، ذكر اإلباحة للمرء أن يصلي على الجنازة في مساجد الجماعات   كتاب الجنائز (  9)

  بنحوه. (3065)  ( برقم335/  7)

 (6708برقم ) ذكر سهيل بن بيضاء رضي هللا عنه -كتاب معرفة الصحابة رضي هللا تعالى عنهم ( 10)
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 أقوال المجرحين:  - ب

 1. قال األزدي:"يتكلمون في حديثه"  

 2قال البخاري:"صالح بن عجالن مرسل".   

 3. قال أبو حاتم:"مرسل"  

 4. وقال:"يروي المراسيل"  "الثقات"ذكره ابن حبان في 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

ْه حديثا  اج   5. اا واحدا روى له أ بُو د اُود، وابن م 

 دراسة المرويات:-خامسا

ْنُصور  فقال:    6"سننه "في    داود  أخرج أبو د ث ن ا س ِعيدُ ْبُن م  ان    ،ح  ع ْن    ،ن ا فُل ْيُح ْبُن ُسل ْيم 

ْبِن ع ب اد   ْبِن ع ْبِد هللاِ  ِد  م  ُمح  ن  و  ْبِن ع ْجال  اِلحِ  ب ْيرِ   ، ص  ْبِن الزُّ ْبِن ع ْبِد هللاِ  ب اِد  ع ْن    ،ع ْن ع 

ل ى هللاُ   :ع اِئش ة  ق ال تْ  ُسوُل هللاِ ص  ل ى ر  ا ص  هللاِ م  اءِ و  ْيِل اْبِن اْلب ْيض  ل م  ع ل ى ُسه  س  ل ْيِه و  إاِل     ، ع 

ْسِجِد .   فِي اْلم 

 تخريج الحديث:  -أ

،  9"سننه"وأبو داود في    ،8" سننه "وابن ماجه في    ،7" صحيحه"أخرجه مسلم في  

 . من طرق 12، وآخرون 11" سننه "والنسائي في ،  10" جامعه" والترمذي في 

 

 (4/294( لسان الميزان )1)

 ( 4/287( التاريخ الكبير )2)

 ( 13/70(، تهذيب الكمال )2/197(، تهذيب التهذيب )4/409( الجرح والتعديل )3)

(4( )6/463 ) 

 ( 13/71( تهذيب الكمال )5)

 (3189برقم ) باب الصالة على الجنازة في المسجد  -كتاب الجنائز ( 6)

 ( 973)  ( برقم62/  3كتاب الجنائز، باب الصالة على الجنازة فِي المسجد )( 7)

  بنحوه. ( 1518)  ( برقم479/  2)ب الجنائز، باب ما جاء فِي الصالة على الجنائز فِي المسجد أبوا( 8)

   بنحوه. ( 3190)  ( برقم182/  3كتاب الجنائز، باب الصالة على الجنازة في المسجد )( 9)

( 340/    2المسجد )أبواب الجنائز عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، باب ما جاء في الصالة على الميت في  (  10)

  بمثله. ( 1033)  برقم

  بنحوه. (1967/1، 1/ 1966)  ( برقم407/  1كتاب الجنائز، باب الصالة على الجنازة في المسجد )( 11)

  ( 259/    782)    ( برقم321/    2كتاب الجنائز، الصالة على الجنائز في المسجد )  الموطأ  مالك في( أخرجه  12)

في  ،بمثله مطوال الرزاق  )  مصنفه  وعبد  المسجد  في  الجنازة  على  الصالة  باب  الجنائز،  برقم 526/    3كتاب   )   

كتاب الجنائز، في الصالة على الميت في المسجد من لم ير به   مصنفه  وابن أبي شيبة في  ، ( بمثله مطوال6578)

( برقم 425/    7بأسا  بنحوه،  12095)    (     برقم(  5923/    11)  نهاع  هللا  رضي  عائشة  مسند  مسنده  في  وأحمد( 

كتاب الجنائز، باب الصالة على الجنازة هل ينبغي أن   شرح معاني اآلثار  والطحاوي في  مطوال،  بنحوه(  25136)
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 اإلسناد: دراسة -ب

ْنُصور   -1 ْبُن م  الذهبي:"الحافظ"س ِعيدُ  العاشرة، قال  ،  1بن شعبة الخراساني، من 

 .هـ(226، )ت 2وقال ابن حجر:"ثقة مصنف" 

ان   -2 ، قال الذهبي:"قال  ليس به بأس بن أبي المغيرة، من السابعة،  فُل ْيُح ْبُن ُسل ْيم 

بالقوي"، وقال ابن حجر:"صدوق كثير الخطأ"،  ابن معين وأبو حاتم والنسائي:ليس  

 .هـ(168)ت 

 3" وهو عندي ال بأس به .قال البخاري:"... 

 . 4وقال الدارقطني:"يختلفون فيه، وليس به بأس" 

اِلح-3 ن   ص   . سبقت ترجمتهْبِن ع ْجال 

د-4 م  ع ب اد     ُمح  ْبِن  هللاِ  ع ْبِد  قالْبِن  السادسة،  من  وابن    الحجازي،  الذهبي 

 . 5حجر:"مجهول" 

ب ْيِر    ع ب اد-5 ْبِد هللِا ْبِن الزُّ ،  6األسدي، من الثالثة، قال الذهبي:"كان كبير القدر"ْبِن ع 

 .هـ(81، )ت 7وقال ابن حجر:"ثقة" 

 صحابية أم المؤمنين.  ع اِئش ة  -6

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 لم يرو إال عن عباد. مجهول

 

 

كتاب الجنائز وما يتعلق   صحيحه   وابن حبان في   ( بمثله مطوال،2819)    ( برقم492/    1تكون في المساجد أو ال )

 ( 3065)    ( برقم335/    7رء أن يصلي على الجنازة في مساجد الجماعات )بها مقدما أو مؤخرا، ذكر اإلباحة للم

كتاب    مستدركه  والحاكم في،  ( بنحوه6030)    ( برقم209/    6باب السين، نسبته )  الكبير  بنحوه،  والطبراني في

، ( بمثله6708)    ( برقم629/    3معرفة الصحابة رضي هللا تعالى عنهم، ذكر سهيل بن بيضاء رضي هللا عنه )

    . ( بمثله مطوال7134)    ( برقم51/    4كتاب الجنائز، باب الصالة على الجنازة في المسجد )  سننه الكبير  والبيهقي في

 

 ( 2/497( الكاشف )1)

 ( 1/389( التقريب )2)

 ( 23/317(، تهذيب الكمال )7/144( الكامل في الضعفاء )3)

 ( 3/403( تهذيب التهذيب )4)

 (1/862(، تقريب )4/141( الكاشف )5)

 ( 3/74( الكاشف )6)

 ( 1/482( التقريب )7)
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 الحكم على اإلسناد: -د

 وفيه فليح بن سليمان وهو حسن الحديث.  1مرسل  

 الحكم على الحديث:  -ر

 صحيح من طريق مسلم وغيره. 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

في   المراسيل، وحديثه  يروي  وقال  الثقات،  في  ابن حبان  يوثقه معتبر، ذكره  لم 

 ووّهاهُ ابن عبد الهادي.صحيحه، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6/339(، إكمال تهذيب الكمال )2/197، تهذيب التهذيب )(4/409(، الجرح والتعديل )4/287التاريخ الكبير )(  1)
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  صبيح بن محرز         

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 بن ُمْحِرز الحمصي، من السابعة.  2ُصبيح 

 : 3من شيوخه -ب

 المقرائي  أبو مصبح 

 عمرو بن قيس السكوني 

 : 4من تالميذه-ج

 محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 5. :"ذكره ابن حبان في الثقات" "التذهيب"في قال 

 6. ":"وثق"الكاشف"في  قال و 

 7. "تفرد عنه محمد بن يوسف الفريابي :""الميزان"في  قال و 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 .8ذكره ابن حبان في الثقات

 

 

 

(،  13/110)(، تهذيب الكمال  6/466(، الثقات البن حبان )4/450(، الجرح والتعديل )4/291( التاريخ الكبير )1)

الكمال )1/500الكاشف ) تهذيب  إكمال  الميزان )6/351(،  لسان  التهذيب )9/326(،  تهذيب  إكمال 2/203(،   ،)

 ( 6/351تهذيب الكمال )

المختلف "أبو الحسن الدارقطني، وعبد الغني، والبرديجي، في كتاب  وكذلك ذكره أبو نصر بن ماكوال  بالضم( 2)

/   5االكمال  )  وال أدري من سلفه من الغير  الكمال""ص على فتحه سوى صاحب  تأليفه، ولم أر من ن  "والمؤتلف

167) 

 ( المصادر السابقة 3)

 ( المصادر السابقة 4)

(5( )4/333 ) 

 ( 3/18( الكاشف )6)

(7( )2/307 ) 

(8( )6/466 ) 
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 أقوال المجرحين:  -ب

 لم أقف على من تكلم فيه بالجرح. 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 1.اا واحدا روى له أ بُو داود حديثا 

 دراسة المرويات:-خامسا

اِلد  في "سننه وقال:داود    أخرج أبو  ْحُمودُ ْبُن خ  م  ْشِقيُّ و  م  ِليدُ ْبُن ُعْتب ة  الدِّ د ث ن ا اْلو    :ق اال    ،ح 

اْلِفْري ابِيُّ  اْلِحْمِصّيِ   ،ن ا  ُمْحِرز   ْبِن  ُصب ْيحِ  اِئيُّ   ،ع ْن  ْقر  اْلم  ّبِح   ُمص  أ بُو  د ث ِني  ُكن ا    :ق ال    ، ح 

ْيِرّيِ  النُّم  أ بِي ُزه ْير   إِل ى  ِديثِ   ،ن ْجِلُس  اْلح  أ ْحس ن   د ُث  ف ي ت ح  اب ِة  ح  ك ان  ِمن  الص  د ع ا   ،و  ف إِذ ا 

ُجُل ِمن ا ِبدُع اء  ق ال   ِحيف ةِ   :الر    : ق ال  أ بُو ُزه ْير    ، اْختِْمهُ ِبآِمين  ف إِن  آِمين  ِمْثُل الط اب عِ ع ل ى الص 

ُسوِل هللاِ   ، أُْخبُِرُكْم ع ْن ذ ِلك   ع  ر  ْجن ا م  ر  ُجل   خ  ل م  ذ ات  ل ْيل ة  ف أ ت ْين ا ع ل ى ر  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع   ص 

ْسأ ل ةِ  ل م  ي ْست ِمُع ِمْنهُ   ،ق ْد أ ل ح  فِي اْلم  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ق ف  الن بِيُّ ص  ل ى هللاُ    ، ف و  ف ق ال  الن ِبيُّ ص 

ل م   س  ل ْيِه و  ُجٌل ِمن  اْلق ْومِ   ، ((أَْوَجَب إِّْن َختَمَ ))  :ع  يَن  ))  :ف ق ال    ،ِبأ ّيِ ش ْيء  ي ْخِتمُ   :ف ق ال  ر  بِّآمِّ

يَن فَقَْد أَْوَجبَ  ل م     ،(( فَإِّنَّهُ إِّْن َختََم بِّآمِّ س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ُجُل ال ِذي س أ ل  الن بِي  ص  ف  الر  ف اْنص ر 

ُجل  ف ق ال   ُن ِبآ :ف أ ت ى الر  أ ْبِشرْ  ، ِمين  اْخِتْم ي ا فاُل  ْحُمودٌ .    ،و  ه ذ ا ل ْفٌظ م   و 

ْقِريُّ  :ق ال  أ بُو د اُود   اْلم   ق ِبيٌل ِمْن ِحْمي ر  .  :و 

 تخريج الحديث:  -أ

 بهذا اللفظ. من طريق الفريابي به  2" الكبير"الطبراني في  أخرجه 

 دراسة اإلسناد: -ب

ِلي -1 ْشِقيُّ دُ ْبُن ُعْتب ة  اْلو  م   .هـ(240، )ت 3، من العاشرة، قال ابن حجر:"ثقة" الدِّ

اِلد  -2 خ  ْبُن  ْحُمودُ  الذهبي:"ثبت"   م  قال  العاشرة،  ابن  4السلمي، من صغار  ، وقال 

 . هـ(245، )ت 5حجر:"ثقة" 

 

 ( 13/111( تهذيب الكمال )1)

 (  756)  ( برقم296/  22مسند من يعرف بالكنى، أبو زهير النميري )( 2)

 ( 1/1039( التقريب )3)

 ( 4/252( الكاشف )4)

 ( 1/924( التقريب )5)
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و    اْلِفْري ابِيُّ -3 العجلي  الذهبي:"قال  قال  التاسعة،  من  يوسف،  بن  محمد  اسمه 

 .هـ(212، )ت 2، قال ابن حجر:"ثقة فاضل" 1النسائي: ثقة" 

 . سبقت ترجمتهْبِن ُمْحِرز  اْلِحْمِصّيِ   ُصب ْيح-4

ائِيُّ -5 ْقر  ّبِح  اْلم   .هـ(101، )ت 3الذهبي وابن حجر:"ثقة"  ، من الثالثة، قال أ بُو ُمص 

ْيِرّيِ  و أ ب -6  . 4صحابي  ُزه ْير  النُّم 

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 فيه جهالة.

 الحكم على اإلسناد: -د

 ضعيف.  

 الحكم على الحديث:  -ر

هذا الحديث ليس  "أنه قال:   ونقل المنذري فى  مختصر السنن عن ابن عبد البر، 

 5."إسناده بالقائم

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

 معتبر، ذكره ابن حبان في الثقات، وأشار لتجهيله في الميزان. لم يوثقه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 10/114( سير أعالم النبالء )1)

 ( 1/911( التقريب )2)

 (1/1206(، التقريب ) 5/112( الكاشف )3)

 ( 12/18اإلصابة ) (4)

(5 )(1/441 ) 
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 صبيح مولى أم سلمة

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 صبيح مولى أم سلمة ويقال: مولى زيد بن أرقم، من السادسة.

 : 2من شيوخه -ب

 زيد بن أرقم  

 أم سلمة

 : 3من تالميذه-ج

ِن ْبن صبيح ابن ابنه  ْحم   إبراهيم ْبن ع ْبد الر 

ْبد الرحمن السدي   إسماعيل ْبن ع 

 عبدالرحمن بن ملّ 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4. في ثقات ابن حبان":""التذهيب"في قال 

 5. :"وثق""الكاشف"في  قال و 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 .7وخرج حديثه في صحيحه  6حبان في الثقاتذكره ابن  

 .8وخرج الحاكم حديثه في مستدركه 

 

عن المؤتلف والمختلف في األسماء   اإلكمال في رفع االرتياب(،   4/382(، الثقات )4/450( الجرح والتعديل )1)

(، 5/216(، اإلصابة )1/500(، الكاشف )13/112(، تهذيب الكمال )3/7(، أسد الغابة )5/166)  والكنى واألنساب

 ( 6/352(، إكمال تهذيب الكمال )7/247لسان الميزان )

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )4/334 ) 

(5( )1/500 ) 

(6 )(4/382 ) 

كتاب إخباره صلى هللا عليه وسلم عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم رضوان هللا عليهم أجمعين  (  7)

  ذكر البيان بأن محبة المصطفى صلى هللا عليه وسلم مقرونة بمحبة فاطمة والحسن والحسين وكذلك بغضه ببغضهم   -

 (6985برقم )

مبغض أهل البيت يدخل النار ولو صلى   -مناقب أهل البيت    -هللا تعالى عنهم  كتاب معرفة الصحابة رضي  (  8)
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 أقوال المجرحين:  -ب

 . 1عروف" بم قال الترمذي:"ليس  

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

ْه حديثا  اج   . 2اا واحدا روى له التِّْرِمِذّي، وابن م 

 دراسة المرويات:-خامسا

ب اِر اْلب ْغد اِديُّ فقال:    3" جامعه" في  الترمذي    أخرج ْبِد اْلج  اُن ْبُن ع  د ث ن ا ُسل ْيم  :   ، ح  ق ال 

د ث ن ا ع ِليُّ ْبُن ق اِدم   ْمد انِيُّ   : ق ال    ، ح  د ث ن ا أ ْسب اُط ْبُن ن ْصر  اْله  ّيِ   ،ح  ْول ى    ، ع ِن السُّدِّ ع ْن ُصب ْيح  م 

ة   ل م  ْيِد ْبِن أ ْرق م  أ ن     ،أُّمِ س  س ِن  ع ْن ز  اْلح  ة  و  ف اِطم  ل م  ق ال  ِلع ِلّي  و  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ُسول  هللِا ص  ر 

ْبتُمْ  ار  ْن ح  ْرٌب ِلم  اْلُحس ْيِن: أ ن ا ح  ِديٌث غ ِريبٌ  ، و  ْن س ال ْمتُْم . ه ذ ا ح  ِسْلٌم ِلم  ا ن ْعِرفُهُ ِمْن   ،و  إِن م 

ْول ى أُّمِ س   ُصب ْيٌح م  ْجِه . و  ْعُروف  . ه ذ ا اْلو  ة  ل ْيس  بِم   ل م 

 تخريج الحديث: -أ

في  أخرجه   شيبة  أبي  في    ،4" مصنفه"وابن  ماجه  في  ،  5" سننه "ابن  والبزار 

في  و   ،6" مسنده" حبان  في    ،7" صحيحه"ابن  في    ،8" الكبير"والطبراني  والحاكم 

ْمد انِيُّ   أ ْسب اط ْبن من طرق عن  ،   9" مستدركه" ّيِ   ، ن ْصر  اْله  ْول ى    ،ع ِن السُّدِّ ع ْن ُصب ْيح  م 

ة   ل م  ْيِد ْبِن أ ْرق م   ،أُّمِ س   بمثله.  ع ْن ز 

 

 (4739برقم ) وصام

باب ما جاء في فضل فاطمة رضي هللا    -أبواب المناقب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ( جامع الترمذي،  1)

 ( 4253برقم ) عنها

 ( 13/112( تهذيب الكمال )2)

 (4253برقم )  باب ما جاء في فضل فاطمة رضي هللا عنها  - صلى هللا عليه وسلم  أبواب المناقب عن رسول هللا(  3)

 (  32845)  ( برقم163/  17كتاب الفضائل، ما جاء في الحسن والحسين رضي هللا عنهما )( 4)

 ( 145( برقم ) 102/  1أبواب السنة، فضل الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب رضي هللا عنهم )( 5)

 ( 4320)  ( برقم228/  10ند زيد بن أرقم رضي هللا عنه )مس ( 6)

كتاب إخباره صلى هللا عليه وسلم عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم رضوان هللا عليهم أجمعين، (  7)

  ذكر البيان بأن محبة المصطفى صلى هللا عليه وسلم مقرونة بمحبة فاطمة والحسن والحسين وكذلك بغضه ببغضهم 

 (  6977)  ( برقم433/  15)

باب الميم، محمد بن   ، و(2619)    ( برقم40/    3باب الحاء، بقية أخبار الحسن بن علي رضي هللا عنهما )(  8)

  ( برقم184/    5باب الزاي، صبيح مولى أم سلمة عن زيد بن أرقم ) ، و(5015)    ( برقم182/    5)النضر األزدي  

(5030 )  . 

  ( برقم149/    3الصحابة رضي هللا تعالى عنهم، مبغض أهل البيت يدخل النار ولو صلى وصام )كتاب معرفة  (  9)

(4739  ) 
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في  و  في    ،1" مسنده "أحمد  افِ   من طرق2" الكبير "الطبراني  ح  اْلج  أ بِي  ع ْن    ،ع ْن 

ا ْنه  ِضي  هللاُ ع  ة  ر  ل م  ْول ى أُّمِ س  ِن ْبِن ُصب ْيح  م  ْحم  ْبِد الر  اِهيم  ْبِن ع  هِ   ، إِْبر  دِّ ْيِد    ،ع ْن ج  ع ْن ز 

 بمثله. ْبِن أ ْرق م  

اِهيممن طريق    3" الكبير "وأخرجه الطبراني في   ْرُزوق  ق ال  ، عن  إِْبر  د ْبن م  م    : ُمح 

د ث نِي ُحس ْيُن ْبنُ  س ِن اأْل ْشق رُ ح  اء    ،ع ْن ُعب ْيِد هللاِ ْبِن ُموس ى   ، اْلح  ض  ُجل     ، ع ْن أ بِي م  ك ان  ر  و 

ِن ْبِن ُصب ْيح    ،ِصْدق   ْحم  ْبِد الر  اِهيم  ْبِن ع  ة    ،ع ْن إِْبر  ل م  ْول ى أُّمِ س  ِه ُصب ْيح    ،م  دِّ بمثله    ع ْن ج 

ى ه ذ ا  مطوال. وقال: ل ْيِه  ال  يُْرو  ل ى هللاُ ع  ة  ع ِن الن بِّيِ ص  ل م  ْول ى أُّمِ س  ِديُث ع ْن ُصب ْيح  م  اْلح 

ْسن ادِ  ذ ا اإْلِ ل م  إاِل  ِبه  س  د  ِبِه ُحس ْيٌن اأْل ْشق    ، و  يُّ  ت ف ر  اهُ السُّدِّ و  ق ْد ر  ْيِد ْبِن    ،ع ْن ُصب ْيح  ُر و  ع ْن ز 

 أ ْرق م  .

 دراسة اإلسناد: -ب

ب اِر اْلب ْغد اِديُّ  -1 ْبِد اْلج  اُن ْبُن ع   . سبقت ترجمتهصدوق، ُسل ْيم 

ْبُن ق اِدم    -2 الخزاعي، من التاسعة، قال الذهبي:"قال أبو حاتم: محله صدق،  ع ِليُّ 

 .هـ(212، )ت 5، وقال ابن حجر:"صدوق يتشيع" 4وضعفه ابن معين" 

ْمد انِيُّ  ْبُن ن ْصر  أ ْسب اطُ  -3 ،  6، قال الذهبي:"توقف في أحمد" صدوق، من الثامنة، اْله 

 .هـ(161، )ت 7وقال ابن حجر:"صدوق كثير الخطأ يغرب" 

 . 8قال البخاري:"صدوق" 

 .9وثقه ابن معين 

 .10وقال موسى بن هارون الحمال:"لم يكن به بأس" 

 

 ( إسناده ضعيف جداا ألجل تليد بن سليمان رافضي اتهم بالكذب. 9698( برقم )15/436( مسند أبي هريرة )1)

 ( 2620)  ( برقم40/  3باب الحاء، بقية أخبار الحسن بن علي رضي هللا عنهما )( 2)

 (  2854)  ( برقم179/  3باب األلف، إبراهيم بن هاشم البغوي ) األوسط والطبراني في( 3)

 ( 3/456( الكاشف )4)

 ( 1/703( التقريب )5)

 ( 2/91( الكاشف )6)

 ( 1/124( التقريب )7)

 ( 1/109(، تهذيب التهذيب )2/64( إكمال تهذيب الكمال )8)

 ( 2/332( الجرح والتعديل )9)

 ( 1/109ب التهذيب )( تهذي10)
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قال   السُّدِّي -4 الرابعة،  من  كريمة،  أبي  بن  عبدالرحمن  بن  إسماعيل  اسمه 

 .هـ(127، )ت 2، وقال ابن حجر:"صدوق يهم" 1الذهبي:"حسن الحديث" 

ة    ُصب ْيح -5 ل م  ْول ى أُّمِ س   . سبقت ترجمتهم 

يْ  -6  .3صحابي  ْبِن أ ْرق م    دز 

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 . لم يوثقه غير ابن حبانو  الترمذي ليس بمعروف كما قال جهالة،  هفي 

 الحكم على اإلسناد: -ج

 . 4قال البخاري: لم يذكر سماعا من زيد لجهالة صبيح و  فضعي  

إشارة "تفرد به أسباط " :قالفي الميزانو   بإسناد الترمذي  وقد ساق الذهبي الحديث  

 . 5إلى ضعفه

 الحكم على الحديث:  -د

 ضعيف. 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

لم يوثقه معتبر، ذكره ابن حبان في الثقات، وحديثه في صحيحه، وخرج الترمذي  

 حديثه وجّهله. 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2/120( الكاشف )1)

 ( 1/141( التقريب )2)

 (4/68(، اإلصابة )2/641تاريخ اإلسالم ) (3)

 ( 4/409( تهذيب التهذيب )4)

 (1/176( ميزان االعتدال )5)
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  صخر بن بدر 

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 صخر بن بدر العجلي البصري، من السادسة.

 : 2من شيوخه -ب

 سبيع بن خالد اليشكري 

 : 3من تالميذه-ج

 أبوالتياح يزيد بن حميد الضبعي 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4. وثق":" "التذهيب"في قال 

 5. "وثق:""الكاشف"في  قال و 

 6  "ما روى عنه سوى أبي التياح الضبعي. :""الميزان"في  قال و 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 .7" الثقات"ذكره ابن حبان في 

 أقوال المجرحين:  -ب

 لم أقف على من تكلم فيه بالجرح. 

 

 

 

(، ميزان 1/500(، الكاشف ) 6/473(، الثقات البن حبان )4/426(، الجرح والتعديل )4/312( التاريخ الكبير )1)

 ( 1/172(، خالصة التذهيب تهذب الكمال )247/ 7(، لسان الميزان )4/410(، تهذيب التهذيب )2/308االعتدال )

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )4/335 ) 

(5( )1/500 ) 

(6( )2/308 ) 

(7( )6/473 ) 
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 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 1.اا واحدا روى له أ بُو د اُود  حديثا 

 دراسة المرويات:-خامسا

د ث ن ا ُمس د دٌ فقال:    2"سننه"في    داود  أخرج أبو  اِرثِ   ،ح  بُو الت ي احِ   ،ن ا ع ْبدُ اْلو 
ع ْن    ،ن ا أ 

ْخِر ْبِن ب ْدر  اْلِعْجِلّيِ  ِديِث ع ْن ُحذ ْيف ة    ،ص  ذ ا اْلح  اِلد  ِبه  ل ى هللاُ    ،ع ْن ُسب ْيعِ ْبِن خ  ع ِن الن ِبّيِ ص 

ل م  ق ال   س  ل ْيِه و  ْد يَْوَمئِّذ  َخلِّيفَةً  ))  :ع    (( فَإِّْن تَُمْت َوأَْنَت َعاض    ،فَاْهُرْب َحتَّى تَُموتَ فَإِّْن لَْم تَجِّ

ق ال  فِي آِخِرِه ق ال   ب ْعد  ذ ِلك  ؟ ق ال    :قُْلتُ   :و  ا ي ُكوُن  لَْو أَنَّ َرُجاًل نَتََج فََرًسا لَْم تُْنتَْج  ))  :ف م 

 .   ((َحتَّى تَقُوَم السَّاَعةُ 

 تخريج الحديث:  -أ

 .5وآخرون  4ومسلم  3أخرجه البخاري 

 دراسة اإلسناد: -ب

 ثقة.   سبقت ترجمتهُمس د دٌ  -1

اِرِث  -2  ثقة.  سبقت ترجمتهع ْبدُ اْلو 

 

 ( 13/116( تهذيب الكمال )1)

 ( 4247برقم ) باب ذكر الفتن ودالئلها -كتاب الفتن والمالحم  (2)

، وفي (3607)     ( برقم200/    4)و( ،  3606)    ( برقم199/    4كتاب المناقب، باب عالمات النبوة في اإلسالم )(  3)

 ( 7084)  ( برقم51/  9كتاب الفتن، باب كيف األمر إذا لم تكن جماعة )

 ( 1847)  ( برقم20/  6مة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن )كتاب اإلمارة، باب وجوب مالز( 4)

 مصنفه  وعبد الرزاق في  ،(438( برقم )349/    1أحاديث حذيفة بن اليمان رحمه هللا )  مسنده  الطيالسي في  (5)

كتاب الفتن، من كره   مصنفه  وابن أبي شيبة في  ،(20711)    ( برقم341/    11كتاب الجامع، باب لزوم الجماعة )

مسند األنصار رضي هللا عنهم، حديث    مسنده  وأحمد في،  (38268)    ( برقم26/    21الخروج في الفتنة وتعوذ منها )

س ل م  ) ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  أبواب الفتن،    سننه  وابن ماجه في  (،23754)    ( برقم5531/   10حذيفة بن اليمان عن النبي ص 

/    4كتاب الفتن والمالحم، باب ذكر الفتن ودالئلها )  سننه  داود فيوأبو    (،3979)     ( برقم121/    5باب العزلة )

(  264/    7كتاب فضائل القرآن، األمر بتعلم القرآن واتباع ما فيه )  الكبرى  النسائي فيأخرجه    ،(4244)    ( برقم153

 والبزار في   ،(7979( برقم: )265/    7كتاب فضائل القرآن، األمر بتعلم القرآن والعمل به )وفي  (،  7978)    برقم

وابن حبان    ( ،2794)    ( برقم221/    7مسند حذيفة بن اليمان رضي هللا عنهما، جندب بن عبد هللا عن حذيفة )  مسنده

كتاب العلم، ذكر اإلخبار عما يجب على المرء من تعلم كتاب هللا جل وعال واتباع ما فيه عند وقوع   صحيحه  في

أ ْهِل اْلب ْغيِ، ب اُب الت ْرِغيِب فِي لُُزوِم   سننه الكبير   قي في(، والبيه 117)     ( برقم323/    1الفتن خاصة ) ِكت اُب قِت اِل 

ع  ي د هُ ِمن  الط اع ِة ) ْن ن ز  الت ْشِديِد ع ل ى م  اع ِة و  م   وغيرهم.(، 16707)   ( برقم156/  8اْلج 
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اسمه يزيد بن حميد الضبعي، من الخامسة، قال الذهبي:"أحد األئمة،  أ بُو الت ي احِ   -3

 .هـ(128، )ت 2، وقال ابن حجر:"ثقة ثبت" 1ثقة عابد" 

 . سبقت ترجمتهْبِن ب ْدر  اْلِعْجِلّيِ   ص ْخر -4

اِلد     ُسب ْيع -5  . 3اليشكري، من الثانية، لم يذكره الذهبي، وقال ابن حجر:"مقبول" ْبِن خ 

 بن اليمان صحابي. ُحذ ْيف ة   -6

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

   .لم يشتهر بطلب العلم فيه جهالة

 الحكم على اإلسناد: -ج

 ضعيف.  

 الحكم على الحديث:  -د

 .4حسن 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

لم يوثقه معتبر، ذكره ابن حبان في الثقات، وفي الميزان تجهيله حيث لم يرو عنه  

 إال أبو التياح الضبعي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 4/511(الكاشف )1)

 ( 1/1073( التقريب )2)

 ( 1/365( التقريب )3)

 (4/400سلسلة األحاديث الصحيحة )( 4)
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 صخر بن عبدللا بن بريدة  

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 بريدة بن الحصيب األسلمي، من السادسة.صخر بن عبدهللا بن 

 : 2من شيوخه -ب

ِ ْبن بريدة  و أب   ه ع بد َّللا 

ب اس   عكرمة مولى اْبن ع 

د ْبن علي ْبن الحسين م   ُمح 

 : 3من تالميذه-ج

 حجاج بن حسان القيسي  

ِ ْبن ثابت النحوي المروزي   و أب  ْعف ر ع بد َّللا   ج 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4. في الثقات البن حبان":""التذهيب"في قال 

 5. :"وثق""الكاشف"في  قال و 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 .6ذكره ابن حبان في "الثقات" 

 المجرحين: أقوال  -ب

 لم أقف على من تكلم في بالجرح. 

 

(، مشاهير علماء األنصار 6/473(، الثقات البن حبان )4/426(، الجرح والتعديل )4/312( التاريخ الكبير )1)

(1/312( الكمال  تهذيب   ،)13 /123( الكاشف   ،)1/501( التهذيب  تهذيب  تهذيب  4/412(،  التذهيب  (، خالصة 

 ( 6/357)(، إكمال تهذيب الكمال 1/172الكمال )

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )4/337 ) 

(5( )1/501 ) 

 (13/122(، تهذيب الكمال )6/473( الثقات )6)
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 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 .1اا واحدا روى له أ بُو داود حديثا 

 دراسة المرويات:-خامسا

ف اِرس  فقال:    2"سننه"في  داود    أخرج أبو ْبِن  ي ْحي ى  ْبُن  دُ  م  د ث ن ا ُمح  ْبُن    ،ح  ن ا س ِعيدُ 

ْخُر ْبُن ع ْبدِ  د ث ِني ص  ْعف ر  الن ْحِويُّ ع ْبدُ هللاِ ْبُن ث اِبت  ح  د ث ِني أ بُو ج  ْيل ة  ح  ، ن ا أ بُو تُم  د  م   هللِا  ُمح 

ْيد ة   ِه ق ال    ،ع ْن أ ِبيهِ   ،ْبِن بُر  دِّ ل م    :ع ْن ج  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ُسول  هللاِ ص  إِّنَّ  ))  :ي قُولُ   س ِمْعُت ر 

ْحًرا َن اْلبَيَانِّ سِّ ْلمِّ َجْهاًل   ،مِّ َن اْلعِّ ْعرِّ ُحْكًما  ،َوإِّنَّ مِّ َن الش ِّ يَاالً   ،َوإِّنَّ مِّ َن اْلقَْولِّ عِّ   ((َوإِّنَّ مِّ

ان   ع ةُ ْبُن ُصوح  ل م    :ف ق ال  ص ْعص  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  د ق  ن بِيُّ هللاِ ص  ا ق ْولُهُ   ، ص  إِن  ِمن  اْلب ي اِن    :أ م 

قِّ  اْلح  اِحِب  ِمْن ص  جِ  ِباْلُحج  ُن  ْلح 
أ  ُهو   و  قُّ  اْلح  ل ْيِه  ع  ي ُكوُن  ُجُل  ف الر  ا  اْلق ْوم     ، ِسْحرا ُر  ف ي ْسح 

قِّ  ِباْلح  ا ق ْولُهُ   ،ِبب ي اِنِه ف ي ْذه ُب  أ م  ْهالا ف ي ت ك ل ُف اْلع اِلُم إِل ى عِ   :و  ا ال  ي ْعل ُم  إِن  ِمن  اْلِعْلِم ج  ْلِمِه م 

ذ ِلك   لُهُ  ّهِ ق ْولُهُ   ،ف يُج  ا  أ م  ي ت ِعُظ    :و  ال تِي  اأْل ْمث اُل  و  اِعُظ  و  اْلم  ف ِهي  ه ِذِه  ا  ُحْكما ْعِر  الّشِ إِن  ِمن   و 

ا ا ق ْولُهُ  ، الن اُس ِبه  أ م  ِديث ك  ع ل ى م    :و  ح  ك  و  م  ْن ل ْيس  ِمْن ش أِْنِه  ِمن  اْلق ْوِل ِعي االا ف ع ْرُضك  ك ال 

ال  يُِريدُهُ .   و 

 تخريج الحديث:  -أ

بن أبي بكير، عن حسام،    يحيىمن طريق    3" مصنفه "ابن أبي شيبة في    أخرجه

 ا. صرا عن أبي بريدة، عن أبيه بلفظه مختا 

ْير    من طريق   4البزار في مسنده و  ّك    عن  ، ي ْحي ى ْبن أ بِي بُك  ْبِد    ، ُحس ام ْبن ِمص  ع ْن ع 

 ا.بنحوه مختصرا   ع ْن أ ِبيهِ  ، هللِا 

 دراسة اإلسناد: -ب

دُ ْبُن ي ْحي ى ْبِن ف اِرس  -1 م  ، وقال  5الذهلي، من الحادية عشرة، قال الذهبي:"الحافظ"   ُمح 

 .هـ(252، )ت 6ابن حجر:"ثقة حافظ جليل" 

 

 ( 13/123( تهذيب الكمال )1)

 (5012برقم ) باب ما جاء في الشعر  -كتاب األدب ( 2)

 ( 26531)  ( برقم280/  13كتاب األدب، الرخصة في الشعر )( 3)

 ( 4470)  ( برقم339/  10بريدة بن الحصيب رضي هللا عنه )مسند ( 4)

 ( 4/221( الكاشف )5)

 ( 1/907( التقريب )6)
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د  -2 م  ُمح  ْبُن  عشرة،     س ِعيدُ  الحادية  كبار  من  الذهبي:"ثقة  صدوق الجرمي،  قال   ،

 .هـ(230-221، )ت بين 2، وقال ابن حجر:"صدوق رمي بالتشيع" 1يتشيع" 

 .3قال أحمد بن حنبل:"صدوق" 

ْيل ة   -3 تُم  ، وقال  4، قال الذهبي:"صدوق" ثقةبن واضح، من التاسعة،    يحيىاسمه  أ بُو 

 .هـ(200، )ت 5ابن حجر:"ثقة" 

 .6قال ابن معين:"ثقة" 

ْعف ر-4 ْبدُ هللاِ ْبُن ث اِبت    أ بُو ج  ، من الثامنة، قال الذهبي:"ال يعرف"، وقال ابن  الن ْحِويُّ ع 

 حجر:"مجهول". 

ْيد ة   -5 ْخُر ْبُن ع ْبِد هللاِ ْبِن بُر   . سبقت ترجمتهص 

  7الذهبي وابن حجر:"ثقة"   الثالثة، قالريدة بن الحصيب، من  اسمه عبدهللا بن ب  وهأ ب -6

 .هـ(105)ت 

ده-7  . 8اسمه بريدة بن الحصيب األسلمي صحابي ج 

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 . فه جهالة

 الحكم على اإلسناد: -ج

 ضعيف لجهالة صخر.  

 الحكم على الحديث:  -د

 .9ضعيف 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

 حبان في الثقات، وابن خلفون. لم يوثقه معتبر، ذكره ابن 

 

 

 

 

 ( 2/494( الكاشف )1)

 ( 1/387( التقريب )2)

 ( 4/59( الجرح والتعديل )3)

 ( 2/494( الكاشف )4)

 ( 1/589( التقريب )5)

 (  32/22(، تهذيب الكمال )9/194( الجرح والتعديل )6)

 (1/493(، التقريب )3/92( الكاشف )7)

 (1/533(، اإلصابة )2/621تاريخ اإلسالم ) ((8

تحفة األحوذي شرح سنن الترمذي ،  (243/    3العلل الواردة في األحاديث النبوية ) ،  (116/    6علل الحديث )(  9)

(3  /154) 
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 صخر بن عبدللا بن حرملة

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 صخر بن عبدهللا بن حرملة المدلجي. 

 : 2من شيوخه -ب

 زياد بن أ بي حبيب 

 عامر بن ع بد هللا ْبن الزبير 

ْبد العزيز  ر ْبن ع   ُعم 

 سلمة بن عبد الرحمن  و أب 

 : 3من تالميذه-ج

 بكر بن مضر الِمْصِري

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4.قال النسائي: صالح":""التذهيب"في قال 

 5. :"وثق""الكاشف"في  قال و 

ْضعِ :""المغني"في  قال و   6. "اتهم  ِباْلو 

حاجب.عن الليث بن سعد،  أبو    شيخ حجازى قليل الحديث. :""الميزان"في  قال  و 

قال ابن القطان: مجهول الحال،    وله في سنن الدارقطني.  وال يكاد يعرف..  متهم بالوضع

 

(، الضعفاء والمتروكون البن  6/473(، الثقات البن حبان )4/427(، الجرح والتعديل )4/312( التاريخ الكبير )1)

(، ميزان 1/307(،  المغني )1/501(، الكاشف )12/123(، تهذيب الكمال )3/11(، أسد الغابة )2/53الجوزي )

( اإلصابة )3/208االعتدال   ،)3/376( التهذيب  تهذيب  تهذيب  4/412(،  التذهيب  )(، خالصة  (، 1/173الكمال 

 ( 6/358إكمال تهذيب الكمال )

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )4/337 ) 

(5( )1/501 ) 

(6( )1/307 ) 
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قلت: له عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،    ما روى عنه غير بكر بن مضر.  ال يعرف. 

 1  " .هذا قلت: أخاف أن يكون اثنين فيحرر  وقد حسن النسائي حاله.

 والتعديل: أقوال أئمة الجرح  -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 .2وثقه العجلي 

 3قال النسائي:"صالح". 

 .5و خرج حديثه في صحيحه  4ذكره ابن حبان في الثقات

 .6ذكره ابن خلفون في الثقات

 أقوال المجرحين:  -ب

 7." مجهول الحال ال يعرف روى عنه غير بكر بن مضر " :وقال ابن القطان

اثناء مناقشة    -حفظه هللا تعالى-الدكتور إبراهيم نور سيف*تنبيه: ذكر فضيلة الشيخ  

 هذه األطروحة أن لإلمام الذهبي في ترجمة صخر بن عبدهللا ثالث حاالت:

أ( النقل دون تحرير، كما ذكره الذهبي في المغني في الضعفاء و ديوان الضعفاء؛  

الليث، اتهم  : "صخر بن عبدهللا بن حرملة أبو حاجب، عن  -1/307  - قال في المغني

حيث خلط ابن الجوزي   -2/53-بالوضع"، فقلد فيه ابن الجوزي، كما في الضعفتء له

 الحاجبي أبو حاجب. -وقيل ابن محمد - بينه وبين صخر بن عبدهللا 

 

(1( )2/308 ) 

 (2/205(، تهذيب التهذيب )1/227( )2)

 ( 2/205(، تهذيب التهذيب )6/358( تهذيب الكمال )3)

ابن عدي واب(  6/473( )4) ابن الجوزي أن  ن حبان اتهماه بالوضع وفرقه في موضعين فقال في األول:  وزعم 

صخر بن عبد هللا، وفي الثاني: صخر بن محمد، وكأنه وهم في ذلك ويشبه أيضا أن يكونا واحدا ألن القول فيه ما  

ذكره صخر بن عبد هللا المعروف بالحاجبي روى عنه مالك وذويه والمدجلي . روى عن عمر بن عبد العزيز وذويه 

 ( 6/358)إكمال تهذيب الكمال    اه ابن حبان: صخر بن محمد الحاجبي كأنهم سموه بذلك ليخفى ضعفه وهللا أعلموسم

كتاب إخباره صلى هللا عليه وسلم عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم رضوان هللا عليهم أجمعين  (  5)

 (6995برقم ) ذكر عبد الرحمن بن عوف الزهري رضوان هللا عليه وقد فعل -

 ( 6/358( إكمال تهذيب الكمال )6)

 ( 3/49( بيان الوهم واإليهام )7)
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حرملة بن  عبدهللا  بن  ترجمة صخر  في  الميزان،  في  ذكرها  التردد؛  حالة  - ب( 

بل قال: "أخاف أن يكون اثنين  حيث تنبه للخلط في الترجمة، لكنه لم يجزم،  -2/308

 فيحرر هذا". 

ج( الجزم والتفريق بينه وبين الحاجبي، ذكره في ترجمة صخر بن محمد الحاجبي  

الميزان ابن الجوزي في ترجمة صخر بن عبدهللا بن    -2/309-في  وقال: "وقد خبط 

على قوله:    -في ترجمة ابن حرملة-حرملة"، وضرب الذهبي في نسخته من )الميزان(

في    -1/68-ن الليث متهم بالوضع"، كما أفاده ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة "ع

ترجمة صخر. والصواب أن ينقل عن العالم آخر قولين له، وال يجوز نقل القول األول  

 حفظه هللا تعالى. - عنه إال مع بيان رجوعه عنه. انتهى كالم د. إبراهيم 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

ِديثاا واِحدااورى له  التِّْرِمِذّي ح 
1. 

 دراسة المرويات:-خامسا

د ث ن ا قُت ْيب ةُ فقال:    2" جامعه" في    الترمذي أخرج   ر    :ق ال    ، ح  ْبُن ُمض  ب ْكُر  د ث ن ا  ع ْن    ،ح 

ْبِد هللِا  ْخِر ْبِن ع  ة    ،ص  ل م  ل م  ك ان     ،ع ْن أ بِي س  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ُسول  هللِا ص  ع ْن ع اِئش ة  أ ن  ر 

ِني ب ْعِدي  ا يُِهمُّ ُكن  ل ِمم  : ثُم  ت قُوُل    ،ي قُوُل: إِن  أ ْمر  ابُِرون  . ق ال  ل ْيُكن  إاِل  الص  ل ْن ي ْصِبر  ع  و 

ِن ْبن  ع ْوف    ،ن ةِ ف س ق ى هللاُ أ ب اك  ِمْن س ْلس ِبيِل اْلج    :ع اِئش ةُ  ْحم  ْبد  الر  ل     ، تُِريدُ ع  ص  ق ْد ك ان  و  و 

ال   ل م  بِم  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  اج  الن بِّيِ ص   ِبيع ْت ِبأ ْرب ِعين  أ ْلفاا .    :يُق الُ   ،أ ْزو 

س ٌن غ ِريٌب .  ِديٌث ح   ه ذ ا ح 

 تخريج الحديث:  -أ

ابن حبان  ا، و بكر بن مضر به بمثله مختصرا من طريق    3"مسنده " أحمد في  أخرجه  

ي ْرِو  وقال:  6" األوسط "والطبراني في    ،5" مستدركه "والحاكم في  ،  4" صحيحه "في   ل ْم 

ر   ْبِد هللِا إاِل  ب ْكُر ْبُن ُمض  ْخِر ْبِن ع  ِديث  ع ْن ص   . "ه ذ ا اْلح 

 

 ( 13/124( تهذيب الكمال )1)

 ( 3749برقم ) باب –أبواب المناقب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( 2)

 (  25123)  ( برقم5919/  11مسند عائشة رضي هللا عنها  )( 3)

عليه وسلم عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم رضوان هللا عليهم أجمعين، كتاب إخباره صلى هللا  (  4)

 (  6995)  ( برقم456/  15ذكر عبد الرحمن بن عوف الزهري رضوان هللا عليه وقد فعل ) 

/    3كتاب معرفة الصحابة رضي هللا تعالى عنهم، تزكية المال بإضافة الضيف وإطعام المسكين وغيرهما )(  5)

 (  5399)  ( برقم312

 (  3211)  ( برقم298/  3باب الباء، بكر بن سهل الدمياطي )( 6)
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روتابعه  ة    ُعم  ل م   .1بمثله مختصراعند أحمد   ْبِن أ بِي س 

 دراسة اإلسناد: -ب

 . سبقت ترجمته بن سعيد ثقة قُت ْيب ةُ  -1

ر    -2 ْبُن ُمض  الذهبي:"ثقة" ب ْكُر  قال  الثامنة،  المصري، من  ابن  2بن محمد  ، وقال 

 .هـ(173، )ت 3حجر:"ثقة ثبت" 

ْخر-3 ْبِد هللاِ   ص   . سبقت ترجمتهْبِن ع 

ة     و أ ب -4 ل م  قال  س  الثالثة،  من  القرشي،  أبو زرعة:ثقة  بن عبدالرحمن  الذهبي:"قال 

 . هـ(94، )ت 5، وقال ابن حجر:"ثقة مكثر" 4إمام"

 صحاية أم المؤمنين.  ع اِئش ة  -5

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

وثقه العجلي وابن حبان، وقال النسائي: صالح. ولم يرو عنه غير  حسن الحديث،  

 . بكربن مضر

 الحكم على اإلسناد: -ج

 حسن.  

 الحكم على الحديث:  -د

 .6صحيح بشواهده 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

يصلح للمتابعة، قال الذهبي شيخ حجازي قليل الحديث، وردّ تجهيل ابن القطان له 

بتحسين النسائي لحاله؛ وقوله عنه صالح، وذكره ابن حبان في الثقات، وليس هو بأبي  

وفي المغني؛ فذاك   -وفصل في ترجمته بينهما- الميزان  حاجب الذي ترجم له الذهبي في  

 متهم بالوضع. 

 

 

 

 

 

 

   (25532)  ( برقم6009/  11مسند عائشة رضي هللا عنها  ) ( 1)

 ( 2/174( الكاشف )2)

 ( 1/176( التقريب )3)

 ( 4/287( سير أعالم النبالء )4)

 ( 1/1155( التقريب )5)

 (4/126الصحيحة )( سلسلة األحاديث 6)
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 صدقة بن المثنى النخعي 

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 .هـ(141المثنى بن رياح بن الحارث النخعي، من السادسة، )ت صدقة بن 

 : 2من شيوخه -ب

 جده رياح بن الحارث النخعي 

 : 3تالميذهمن -ج

 حفص بن غياث 

اد ْبن أسامة  م   أبو أسامة ح 

 عبد هللا بن سلمة األفطس 

 أبو زهير ع ْبد الرحمن ْبن مغراء

 عبد الواحد بن زياد  

ر بن شبيب المسلي  ُعم 

 أبي ِعْمران الجوني  عويد ْبن 

 عيسى بن يونس  

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

ث ق هُ أ بُو د اُود  :""اإلسالمتاريخ " في قال   4. "و 

 5. :"قال أحمد: شيخ صالح. وقال أبو داود: ثقة""التذهيب "في  قال و 

 6. وثق":""الكاشف"في  قال و 

 

(، 13/146(، تهذيب الكمال )6/466(، الثقات البن حبان )1/227(، الثقات للعجلي )4/294( التاريخ الكبير )1)

(، إكمال 1/173(، خالصة التذهيب تهذيب الكمال )1/77(، بحر الدم )4/417(، تهذيب التهذيب )1/502الكاشف )

 ( 6/356تهذيب الكمال )

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )9/182 ) 

(5( )4/343 ) 

(6( )1/502 ) 
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 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 1  "شيخ قديم صالح.قال أحمد:"

 2وثقه أبو داود. 

 .3وثقه العجلي 

 .4" الثقات"ذكره ابن حبان في 

 . 5خرج الحاكم حديثه وصحح إسناده في "مستدركه"

 أقوال المجرحين:  -ب

 لم أقف على من تكلم فيه بالجرح. 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 6. اا واحدا روى له أبو داود، والن س ائي، وابن ماجه حديثا 

 دراسة المرويات:-خامسا

د ث ن ا أ بُو ك اِمل  قال:    7"سننه "في    داود  أخرج أبو اِحِد ْبُن ِزي اد    ،ح  د ق ةُ   ،ن ا ع ْبدُ اْلو  ن ا ص 

ِعيُّ  اِرِث ق ال    ،ْبُن اْلُمث ن ى الن خ  ي ِري اُح ْبُن اْلح  دِّ د ث ِني ج  ْسِجِد   :ح  ن  فِي م  ُكْنُت ق اِعداا ِعْند  فُال 

ِعْند هُ أ ْهُل اْلُكوف ِة ف ج   ْيِد ْبِن ع ْمِرو ْبِن نُف ْيل  اْلُكوف ِة و  أ ْقع د هُ    ،اء  س ِعيدُ ْبُن ز  ي اهُ و  ح  ب  ِبِه و  ح  ف ر 

أ ْهِل اْلُكوف ِة يُق  ْند  ِرْجِلِه ع ل ى الس ِريرِ عِ  ُجٌل ِمْن  اء  ر  ة  ، ف ج  ْلق م  ق ْيُس ْبُن ع  ل هُ  ، ف اْست ْقب ل هُ  اُل 

س ب   ْن ي   :ف ق ال  س ِعيدٌ   ، ف س ب  و  ُجُل ؟ ق ال  م  ِليًّا :ُسبُّ ه ذ ا الر  اب     :ق ال    ، ي ُسبُّ ع  ى أ ْصح  أ ال  أ ر 

ال  تُغ يِّرُ  بُّون  ِعْند ك  ثُم  ال  تُْنِكُر و  ل م  يُس  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ُسوِل هللِا ص  ُسول  هللِا    ،ر  أ ن ا س ِمْعُت ر 

ل م  ي قُوُل   س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  إِ   -ص  ا ل ْم ي قُْل ف ي ْسأ ل نِي ع ْنهُ غ داا إِذ ا و  ل ْيِه م  ّنِي ل غ نِيٌّ أ ْن أ قُول  ع 

ن ةِ   :-ل ِقيتُهُ   ْعن اهُ   ،أ بُو ب ْكر  فِي اْلج  س اق  م  ن ِة و  ُر فِي اْلج  ُعم  ع     :ثُم  ق ال    ،و  ُجل  ِمْنُهْم م  دُ ر  ْشه  ل م 

 

 ( 4/429( الجرح والتعديل )1)

 ( 4/417(، تهذيب التهذيب )13/146( تهذيب الكمال )2)

 ( 1/227( الثقات )3)

(4( )6/466 ) 

 ( 7744) عذاب هذه األمة في القتل والزالزل والفتن -كتاب التوبة واإلنابة ( 5)

 ( 13/147الكمال )( تهذيب 6)

 ( 4650) باب في الخلفاء -كتاب السنة ( 7)
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س   ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ُسوِل هللاِ ص  ر   ر  ل ْو ُعّمِ هُ و  ِدُكْم ُعُمر  ِل أ ح  ْيٌر ِمْن ع م  ْجُههُ خ  ل م  ي ْغب رُّ فِيِه و 

 . ُعُمر  نُوح  

 تخريج الحديث: -أ

عن صدقة بن  من طرق    2" الكبرى"والنسائي في  ،  1" سننه "ه في  ابن ماج أخرجه  

 المثنى النخعي، قال: حدثني جدي رياح بن الحارث، فذكره. 

عن ابن أبي  من طرق    4" الكبرى"والنسائي في  ،  3" جامعه" في    الترمذيأخرجه  و 

فديك، عن موسى بن يعقوب، عن عمرو بن سعيد، عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد  

 . 5وآخرون  الرحمن بن عوف، عن أبيه، فذكره. 

 دراسة اإلسناد: -ب

ك اِمل   -1 من  أ بُو  الجحدري،  طلحة  بن  حسين  بن  فضيل  قال اسمه  العاشرة، 

 .هـ(237)ت  7، وقال ابن حجر:"ثقة حافظ" 6الذهبي:"كان ثقة مشهورا"

اِحِد ْبُن ِزي اد   -2 ،  8البصري، من الثامنة، قال الذهبي:"وثقه أحمد وغيره"   ع ْبدُ اْلو 

 .هـ(176، )ت 9وقال ابن حجر:"ثقة" 

 

برقم   فضائل العشرة رضي هللا عنهم  -باب في فضائل أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم    -أبواب السنة    (1)

(133 ) 

 ( 8137( كتاب المناقب، باب سعيد بن زيد )7/327( )2)

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.، باب مناقب عبد الرحمن بن  ( ) أبواب المناقب عن  3748( برقم: )101/    6)(  3)

 عوف الزهري رضي هللا عنه ( 

 ( ) كتاب المناقب، أبو عبيدة بن الجراح رضي هللا عنه ( 8139( برقم: )328/  7)( 4)

  المنتخب  الحميدي فيو  (،232)    ( برقم191/    1أحاديث سعيد بن زيد رضي هللا عنه )  مسنده  الطيالسي في  (  5)

وابن أبي شيبة    ،(84)  ( برقم197/  1أحاديث سعيد بن زيد زيد بن عمرو بن نفيل العدوي رضي هللا عنه ) مسنده

 وأحمد في،  (19862)    ( برقم345/    10كتاب فضل الجهاد، ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه )  مصنفه  في

(  402/    1بن عمرو بن نفيل رضي هللا عنه )مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، مسند سعيد بن زيد    مسنده

مسند سعيد بن زيد بن عمرو   مسنده  وأبو يعلى في(،  1667،  1666،  1660،  1659،  1653،  1652،  1651)  برقم

مسند سعيد بن زيد رضي هللا عنه، ومما روى عبد هللا بن    مسنده  والبزار في  (،948)    ( برقم247/    2بن نفيل )

كتاب إخباره صلى هللا عليه وسلم    صحيحه   أخرجه ابن حبان في  (،1261)    ( برقم90  /  4ظالم عن سعيد بن زيد )

عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم رضوان هللا عليهم أجمعين، ذكر سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 

ن زيد، سن سعيد بن زيد مسند سعيد ب  الكبير  والطبراني في  (،6993)    ( برقم454/    15رضوان هللا عليه وقد فعل )

مسند سعيد بن زيد رضي    األحاديث المختارة  والضياء المقدسي في،  (346)    ( برقم150/    1ووفاته رضي هللا عنه )

كتاب معرفة الصحابة رضي هللا تعالى عنهم، تسمية    مستدركه  والحاكم في  (،1081)    ( برقم277/    3هللا عنه )

 وغيرهم.(، 5425)  ( برقم 316/  3العشرة المبشرة )

 

 ( 5/901( تاريخ اإلسالم )6)

 ( 1/785( التقريب )7)

 ( 4/685( تاريخ اإلسالم )8)

 ( 1/630( التقريب )9)
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ِعيُّ -3 د ق ةُ ْبُن اْلُمث ن ى الن خ   . سبقت ترجمتهص 

اِرثِ ِري    -4 اْلح  ْبُن  قال   اُح  الثانية،  من  حجر:"ثقة"   النخعي،  وابن  )ت  1الذهبي   ،

 .هـ(81

ْيِد ْبِن ع ْمِرو ْبِن نُف ْيل  -5  صحابي.  س ِعيدُ ْبُن ز 

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 ثقة. 

 الحكم على اإلسناد: -ج

 صحيح.  

 الحكم على الحديث:  -د

 صحيح. 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

ثقة؛ كما قال أبو داود، أو صدوق، وقال اإلمام أحمد شيخ صالح، وذكره ابن حبان  

الميزان وال   في  هو  وليس  حديثه،  الحاكم  والعجلي، وصحح  خلفون  وابن  الثقات  في 

 المغني. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1/330(، التقريب ) 2/408( الكاشف )1)
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 صرد بن أبي المنازل 

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 المنازل، من السابعة.صرد بن أبي 

 : 2من شيوخه -ب

 حبيب بن أ بي فضالن 

 : 3من تالميذه-ج

د ْبن ع بد هللا األ ْنصاِريّ  م   ُمح 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4. " :"ذكره ابن حبان في الثقات"التذهيب"في قال 

 5. ":"وثق"الكاشف"في  قال و 

 6. " ب صِري ال  يعرف:""المغني"في  قال و 

 7  :"بصري فيه جهالة." "الميزان"في  وقال 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 .8ذكره ابن حبان في الثقات

 أقوال المجرحين:  -ب

 لم أقف على من تكلم فيه بالجرح. 

 

(، الكاشف 13/164(، تهذيب الكمال )6/478(، الثقات )4/453(، الجرح والتعديل )4/331( التاريخ الكبير )1)

(، خالصة التذهيب تهذيب الكمال  7/248(، لسان الميزان )4/421(، تهذيب التهذيب )1/308المغني )(،  1/502)

(1/176) 

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )4/345 ) 

 ( 1/502الكاشف ) (5)

(6( )1/308 ) 

(7( )2/315 ) 

(8) (6/478 ) 
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 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 1.اا واحدا روى له أ بُو داود حديثا 

 المرويات:دراسة -خامسا

ْبِد هللِا  قال:    2"سننه"في    داود   أخرج أبو  ْبُن ع  دُ  م  د ث ِني ُمح  ْبُن ب ش ار  ح  دُ  م  د ث ن ا ُمح  ح 

اِريُّ  دُ ْبُن أ بِي اْلُمن اِزلِ   ،اأْل ْنص  اِلِكي  ق ال    :ن ا ُصر  ِبيباا اْلم  ان  ْبِن    :س ِمْعُت ح  ُجٌل ِلِعْمر  ق ال  ر 

ْين   ا أ ْصالا فِي اْلقُْرآنِ   ي ا أ ب ا  :ُحص  ا ن ِجدُ ل ه  اِديث  م  ثُون ا ِبأ ح  دِّ ْيد  إِن ُكْم ل تُح  انُ   ،نُج    ،ف غ ِضب  ِعْمر 

ُجلِ  ق ال  ِللر  ْدتُمْ   :و  ج  ا ِدْره مٌ   :أ و  اةا ش اةٌ   ،فِي ُكّلِ أ ْرب ِعين  ِدْره ما ك ذ ا ش  ِمْن ُكّلِ ك ذ ا و  ِمْن    ،و  و 

ْدتُْم ه ذ ا فِي اْلقُْرآِن ق ال   ج  ك ذ ا أ و  ا ك ذ ا و  ك ذ ا ب ِعيرا ْذتُُموهُ    :ق ال    ، ال    :ك ذ ا و  ْذتُْم ه ذ ا أ خ  ْن أ خ  ف ع م 

ن ا ل م    ،ع  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ْذن اهُ ع ْن ن بِّيِ هللِا ص  أ خ  ذ    ،و   ك ر  أ ْشي اء  ن ْحو  ه ذ ا . و 

 تخريج الحديث: -أ

 . تفرد به أبو داود

 دراسة اإلسناد: -ب

دُ ْبُن ب ش ار    -1 م  ،  3بن عثمان العبدي، من العاشرة، قال الذهبي:"وثقه غير واحد" ُمح 

 .هـ(252، )ت 4وقال ابن حجر:"ثقة" 

بْ   -2 دُ  م  هللاِ  ُمح  ع ْبِد  اِريُّ ُن  معين  اأْل ْنص  ابن  الذهبي:"وثقه  قال  التاسعة،  من   ،

 .هـ(215،  )ت 6، وقال ابن حجر:"ثقة" 5وغيره" 

دُ ْبُن أ بِي اْلُمن اِزِل  -3  . سبقت ترجمتهُصر 

ِبيب -4  .7بن أبي فضالن المالكي، من الثالثة، قال ابن حجر:"مقبول"   ح 

ْين   -5 ان  ْبِن ُحص   . 8صحابي ِعْمر 

 

 ( 13/164( تهذيب الكمال )1)

 (1561) ب فيه الزكاةباب ما تج  -كتاب الزكاة ( 2)

 ( 4/87( الكاشف )3)

 ( 1/828( التقريب )4)

 ( 5/441( تاريخ اإلسالم )5)

 ( 1/865( التقريب )6)

 ( 1/220( التقريب )7)

 (7/495(، اإلصابة )2/524تاريخ اإلسالم ) (8)
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 الكالم في الراوي: خالصة -ج

 مجهول. 

 الحكم على اإلسناد: -د

 ضعيف لجهالة صرد. 

 الحكم على الحديث:  -ر

 ضعيف. 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

المغني   في  تجهيله  الذهبي  وذكر  الثقات،  في  حبان  ابن  ذكره  معتبر،  يوثقه  لم 

 والميزان. 
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 صفوان بن عبدللا بن صفوان بن أمية                     

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

صفوان بن عبدهللا األكبر بن صفوان بن أمية بن خلف الجمحي، من الثالثة، )ت  

 هـ(.81

 : 2من شيوخه -ب

 الدرداء بنت أبي الدرداء

 أبو الدرداء

 علي بن أبي طالب

 وقاص سعد بن أبي 

 عبدهللا بن عمر بن الخطاب

 حفصة بنت عمر 

 جابر بن عبدهللا

 سلمة بن أمية 

 : 3من تالميذه-ج

 الزهري 

 محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير  

 يوسف بن مالك  

 عمرو بن دينار 

 عبدهللا بن أبي بكر 

 

(، الجرح والتعديل 1/517)(، التاريخ الكبير البن أبي خيثمة  1/228(، الثقات للعجلي )4/305( التاريخ الكبير )1)

(، 1/318(، رجال صحيح مسلم لمنجويه )1/137(، مشاهير علماء األمصار ) 380/ 4(، الثقات البن حبان )4/421)

(، خالصة التذهيب تهذيب الكمال 4/427(، تهذيب التهذيب )1/503(، الكاشف )11/89مختصر تاريخ دمشق )

(1/174) 

 ( المصادر السابقة 2)

 ابقة ( المصادر الس3)
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 عطاء بن أبي رباح 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 1. "وثقه أحمد العجلي:""اإلسالمتاريخ " في قال 

 2. :"وثقه أحمد العجلي" "التذهيب "في  قال و 

 3. :"وثق""الكاشف"في  قال و 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 .4وثقه العجلي 

 5وثقه النسائي. 

 .6" الثقات"ذكره ابن حبان في 

 أقوال المجرحين:  -ب

 بالجرح فيه. لم أقف على من صرح 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

   ."سننه "والنسائي في  "، سننه"وابن ماجه في ،  " صحيحه"روى له مسلم في 

 دراسة المرويات:-خامسا

في   حديثه  مسلم  في  7" صحيحه"أخرج  ماجه  وابن  في    ،8" سننه "،  والنسائي 

 .9"سننه" 

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 صحيح مسلم. رجالثقة من 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

ثقة؛ كما قال النسائي، أو صدوق، ولم ينقل الذهبي فيه إال توثيق العجلي، وليس  

 هو في الميزان وال المغني، وأخرج له مسلم في صحيحه.  

 

 

 

(1( )6/90 ) 

(2( )4/353 ) 

(3( )1/503 ) 

(4( )1/228 ) 

 ( 4/427( تهذيب التهذيب )5)

(6( )4/380 ) 

 (2733)برقم باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب   -كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ( 7)

باب من عض رجال فنزع يده  -الديات(، وأبواب 1664باب ما جاء في اإلفطار في السفر برقم )-( أبواب الصيام8)

 (2895باب فضل دعاء الحاج برقم )-(، أبواب المناسك2556فندر ثناياه برقم )

 (2254برقم ) باب ما يكره من الصيام في السفر -كتاب الصيام ( 9)
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 صفوان بن عيسى الزهري البصري القسام                   

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 هـ(198ة، )ت صفوان بن عيسى الزهري، من التاسع

 : 2من شيوخه -ب

سطام بن مسلم، وبشر بن رافع،  ، وبردان بن أ بي النضر، وبأسامة ْبن زيد الليثي

،  ي ذباب، والحسن بن ذكوان، والحارث ْبن عبد الرحمن بن أ ب وثور ْبن ي ِزيد  الرحبي 

،  إبراهيمم سويد بن  ، وأبي حات وداود بن قيس الفراءوأبي صخر حميد ْبن زياد الخراط،  

 . ن س ِعيد بن أ بي س ِعيد المقبريوعبد هللا ب 

 : 3من تالميذه-ج

اِهيم  الدو  رقي، وأحمد بن  إبراهيم بن محمد الت ْيِمّي القاضي الب ْصِرّي، وأحمد ْبن إِْبر 

ْنب ل،  ثابت الجحدري وأحمد ْبن نصر النيسابوري المقرئ، وإسحاق بن  ، وأحمد ْبن ح 

وار بن ع بد  ، وسوأبو بشر بكر ْبن خلف ختن المقرئ،  الب ْصِريّ راهويه، وبشر ْبن أدم 

د ْبن  ي، وعباس ْبن عبد العظيم العنبرهللا العنبري القاضي م  ، وأبو بكر ع بد هللا ْبن ُمح 

ْيب ة، وأبو قدام   ، ، وعقبة بن مكرم العمي الب ْصِريّ ة ُعب يد هللا بن س ِعيد السرخسيأ بي ش 

 . وعلي ابن المدينيوعلي ْبن بحر ْبن بري،  

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

ا.:""تاريخ اإلسالم" في قال   4  "ك ان  ثقة صالحا

 5. :"وثقه ابن سعد. وقال أبو حاتم: صالح الحديث""التذهيب "في  قال و 

 

(1( الكبرى  الطبقات   )7/215( خياط  بن  لخليفة  الطبقات   ،)1/391( الكبير  التاريخ  للع4/309(،  الثقات  جلي  (، 

(، 1/142(، تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم )8/321(، الثقات البن حبان )4/425(، الجرح والتعديل )1/228)

(، 13/210(، تهذيب الكمال )2/476(، شذرات الذهب )2/788(، التعديل والتجريح )1/318رجال صحيح مسلم )

( التهذيب )1/504الكاشف  تهذيب  ا4/429(،  تهذيب  التذهيب  )(، خالصة  الكمال  1/174لكمال  تهذيب  إكمال   ،)

(6/387) 

 (  المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )13/237 ) 

(5( )4/355 ) 
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 1. :"وثق""الكاشف"في  قال و 

 2. "المعين في طبقات المحدثين"ذكره في و 

دُ بُن  "...وقال:"المحدث  اإلمام"وصفه بــ:  " النبالءسير أعالم  "في  قال  و  م  ق ال  ُمح 

ا. اِلحا : ك ان  ِثق ةا ص   3  " س ْعد 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 .4قال ابن سعد:"كان ثقة صالحا"  

 5استشهد به البخاري في "الصحيح". 

 6قال أبو حاتم:"صالح الحديث". 

 .7العجلي وثقه 

 .9" صحيحه" و خرج حديثه في  8" الثقات"ذكره ابن حبان في 

في   حديثه  الحاكم  ابن    10" مستدركه "وخرج  وخرج  مسلم،  على شرط  وصححه 

 .11" صحيحه"خزيمة حديثه في 

 أقوال المجرحين:  -ب

 لم أقف على من تكلم فيه بالجرح. 

 

 

 ( 1/504الكاشف ) (1)

(2( )1/66 ) 

(3( )8/68 ) 

 ( 7/215( الطبقات الكبرى )4)

 (13/208الكمال )(، تهذيب 6412باب ال عيش إال عيش اآلخرة برقم )-كتاب الرقاق-( صحيح البخاري5)

 ( 4/425( الجرح والتعديل )6)

 ( 1/228( الثقات )7)

(8( )8/321 ) 

ذكر البيان بأن صدقة القليل من المال اليسير أفضل من صدقة الكثير من المال  -صدقة التطوع   -كتاب الزكاة ( 9)

 ( وغيرها من المواضع 3347برقم ) الوافر

اِن  (  10) يم  اإْلِ (  وغيرها من 214برقم )  له من عمره ستين سنة لداود عليهما السالم قصة خلق آدم وجع  -ِكت اُب 

 المواضع 

الدليل على أن    -جماع أبواب اآلداب المحتاج إليها في إتيان الغائط والبول إلى الفراغ منها    -كتاب الوضوء    (11)

 (73برقم ) النبي إنما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول في الصحاري
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 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 .1األدب". وروى له الباقون" الصحيح"، وروى له في"البخاري في استشهد به 

 خالصة الكالم في الراوي: :خامسا

في   صدوق.  البخاري  به  في "استشهد  له  وروى  له  "الصحيح"،  وروى  األدب". 

 .الباقون

 وثق": "مراد الذهبي في قوله:سادسا

الثقات   ابن حبان في  ابن خزيمة- صدوق، ذكره    - وحديثه في صحيحه وصحيح 

وابن خلفون، وقال أبو حاتم: صالح، وصحح الحاكم حديثه على شرط مسلم، واستشهد  

 به البخاري في صحيحه.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 13/211( تهذيب الكمال )1)
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 صفوان بن موهب            

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 موهب الحجازي المكي، من السادسة.صفوان بن 

 : 2من شيوخه -ب

 ع بد هللا بن عصمة الجشمي 

 عبد هللا بن محمد بن صيفي  

 مسلم بن عقيل بن أ بي طالب.

 : 3من تالميذه-ج

 عطاء ْبن أ بي رباح  

 ع ْمرو بن دينار 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4  الثقات.":"ذكره ابن حبان في "التذهيب"في قال 

 5. وثق":""الكاشف"في  قال و 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 .6ذكره ابن حبان في الثقات

 أقوال المجرحين:  -ب

 لم أٌقف على من تكلم فيه بالجرح. 

 

 

(،  13/213(، تهذيب الكمال )6/469(، الثقات البن حبان )4/423(، الجرح والتعديل )4/307( التاريخ الكبير )1)

 ( 1/174(، خالصة التذهيب تهذيب الكمال )4/431(، تهذيب التهذيب )1/504الكاشف )

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4 )(4/356 ) 

(5( )1/504 ) 

(6( )6/469 ) 



 

  

 في كتابه الكاشف  (( وثق))الرواة الذين وصفهم الذهبي بقوله 
382 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

ِديثاا واِحداا ى ل هُ الن س ائي ح  و  ر 
1 . 

 دراسة المرويات:-خامسا

س نِ قال:    2"سننه "في    النسائي   أخرج اِهيُم ْبُن اْلح  نِي إِْبر  د    ،أ ْخب ر  م  اجِ ْبِن ُمح  ج    ، ع ْن ح 

نِي ع ط اءٌ  ْيج : أ ْخب ر  : ق ال  اْبُن ُجر  ْوه ب   ،ق ال  ان  ْبِن م  ْفو  هُ ع ْن ع ْبِد هللاِ ْبِن   ،ع ْن ص  أ ن هُ أ ْخب ر 

ْيِفّي   ِد ْبِن ص  م  ام    ، ُمح  ِكيِم ْبِن ِحز  ل م :    ، ع ْن ح  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ُسوُل هللاِ ص  : ق ال  ر  اَل  ))ق ال 

يَهُ َوتَْستَْوفِّيَهُ   .   ((تَبِّْع َطعَاًما َحتَّى تَْشتَرِّ

 تخريج الحديث: -أ

ْبد  هللاِ ْبن   من طرق عن     3"مسنده"أحمد في  أخرجه   هُ أ ن  ع  اه ك  أ ْخب ر  يُوُسف  ْبن  م 

ام   ِكيم  ْبن  ِحز  هُ أ ن  ح  ة  أ ْخب ر   . بنحوه مطوالا   ع ْصم 

في   أحمد  في    ،5" الكبرى"في  النسائي  و ،  4"مسنده" أخرجه  شرح " والطحاوي 

أبي    من طرق عن  8"سننه" ، والبيهقي في  7" الكبير"والطبراني في  ،  6" معاني اآلثار 

 .9وآخرون  عن ابن جريج به.  عاصم الضحاك بن مخلد 

 

 

 ( 13/213( تهذيب الكمال )1)

 (4614برقم ) باب بيع الطعام قبل أن يستوفى -كتاب البيوع  (2)

، 15549( برقم: )3230/    6مسند المكيين رضي هللا عنهم، مسند حكيم بن حزام عن النبي صلى هللا عليه وسلم )(  3)

15550 ) 

 (  15563)    ( برقم3233/    6هللا عنهم، مسند حكيم بن حزام عن النبي صلى هللا عليه وسلم )مسند المكيين رضي  (  4)

  .( بلفظه6151، 6150)  ( برقم55/  6كتاب البيوع، بيع الطعام قبل أن يستوفى )( 5)

 (  5640)  ( برقم38/  4كتاب البيوع، باب ما نهي عن بيعه حتى يقبض )( 6)

( 3096( برقم: )194/    3الحاء، عبد هللا بن محمد بن صيفي عن حكيم بن حزام )  الكبير باب  والطبراني في(  7)

 بنحوه مطوال. 

( 10790( برقم: )312/  5كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفي ) سننه الكبير والبيهقي في( 8)

 بنحوه مطوال. 

عبد الرزاق في مصنفه كتاب  ( بنحوه مطوال،  1415( برقم  )654/    2والطيالسي في مسنده حكيم بن حزام )  (9)

( بنحوه مطوال، وابن أبي شيبة في مصنفه 14214( برقم  )39/    8البيوع، باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى )

،  ( بنحوه مطوال21743( برقم  )149/    11)كتاب البيوع واألقضية، من قال إذا بعت بيعا فال تبعه حتى تقبضه  

الجارود في ابن  الغرر وغيره )  المنتقى  أخرجه  المنهي عنها من  المبايعات  بنحوه  655( برقم: )226/    1باب   )

كتاب البيوع، ذكر الخبر الدال على أن كل شيء بيع سوى الطعام حكمه حكم الطعام   صحيحه  وابن حبان في،  مطوال

( بنحوه  2820)   ( برقم390/  3كتاب البيوع ) سننه والدارقطني في  ، (4983)  ( برقم358/  11في هذا الزجر )

 . مطوال
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 دراسة اإلسناد: -ب

س ِن   -1 اْلح  ْبُن  اِهيُم  الذهبي:"ثقة  إِْبر  قال  عشرة،  الحادية  من  الخثعمي،  الهيثم  بن 

 . هـ(229، )ت 2، وقال ابن حجر:"ثقة"1ثبت" 

اج -2 ج  د     ح  م    ، ما كان أضبطه  : قال أحمداألعور، من التاسعة، قال الذهبي:"ْبِن ُمح 

بلغني أن ابن معين    :وقال أبو داود  ،ورفع من أمره جدا  ،وأشد تعاهده للحروف

، وقال ابن حجر:"ثقة ثبت لكنه اختلط  3" كتب عنه نحوا من خمسين ألف حديث 

 .هـ(205، )ت 4في آخر عمره لما قدم بغداد"

ْيج  اْبنُ  -3 ُجر  قال      السادسة،  من  موالهم،  األموي  عبدالعزيز  بن  عبدالملك  اسمه 

األعالم"  أحد  فاضل" 5الذهبي:"الفقيه،  فقيه  حجر:"ثقة  ابن  وقال  )ت  6،   ،

 . هـ(149

، وقال ابن  7بن أبي رباح المكي، من الثالثة، قال الذهبي:"أحد األعالم"   ع ط اء -4

 .هـ( 112، )ت 8حجر:"ثقة فقيه" 

ان -5 ْفو  ْوه ب   ص   . سبقت ترجمته ْبِن م 

ْيِفّي  هللِا   ع ْبد -6 ص  ْبِن  ِد  م  ُمح  ْبِن  قال    توبع،  إذا  الحديث  حسن  الثاثة،  من   ،

 الذهبي:"وثق"، وقال ابن حجر:"مقبول". 

ِكيم -7 ام    ح   .9صحابي  ْبِن ِحز 

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 .فيه جهالة

 

 

 ( 2/48( الكاشف )1)

 ( 1/106( التقريب )2)

 ( 2/245( الكاشف )3)

 ( 1/224( التقريب )4)

 ( 3/323( الكاشف )5)

 ( 1/624( التقريب )6)

 ( 3/411( الكاشف )7)

 ( 1/677( التقريب )8)

 (2/605(، اإلصابة )2/484الم )تاريخ اإلس (9)
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 الحكم على اإلسناد: -د

  فيه ضعف. 

 الحكم على الحديث:  -ر

 . جيد 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

 لم يوثقه معتبر، ذكره ابن حبان في الثقات. 
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 صفوان بن يعلى بن أمية التميمي 

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 هـ(91صفوان بن يعلى بن أمية التميمي المكي، من الثالثة، )ت 

 : 2من شيوخه -ب

 ي ْعل ى بن أمية  وهأب 

 : 3من تالميذه-ج

 عطاء ْبن أ بي رباح  

رد بن الحسن   ُعم 

 ابن أخيه محمد بن حيي بن ي ْعل ى بن أمية 

ْهِرّي   محمد بن مسلم ْبن شهاب الزُّ

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4  ذكره ابن حبان في الثقات.":""التذهيب" فيقال 

 5. وثق":""الكاشف"في  قال و 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 .6" صحيحيهما"خرج حديثه البخاري ومسلم في 

 

(1( الكبير  التاريخ   )4/308( والتعديل  الجرح   ،)4/423( حبان  البن  الثقات  مسلم  4/380(،  صحيح  رجال   ،)

(،  4/432(، تهذيب التهذيب )1/504(، الكاشف )13/218(، تهذيب الكمال )789/ 2(، التعديل والتجريح )1/317)

 ( 6/390إكمال تهذيب الكمال )

 المصادر السابقة ( 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )4/357 ) 

(5( )1/504 ) 

الثياب  -الحج  البخاري في صحيحه، كتاب    (6) الخلوق ثالث مرات من  (، و مسلم في  1536برقم )  باب غسل 

 ( و غيره من المواضع كثيرة في الكتابين. 871برقم ) باب تخفيف الصالة والخطبة -كتاب الجمعة صحيحه 
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من خيار أهل  :"2" مشاهير علماء األمصار" وقال في    1" الثقات"ذكره ابن حبان في  

 " . مكة ومتقنيهم

 . 3ذكره الدارقطني في ذكر أسماء التابعين 

 4قال: هو ثقة مشهور.  "الثقات"ولما ذكره ابن خلفون في 

 أقوال المجرحين:  -ب

 لم أقف على من تكلم فيه بالجرح. 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 5روى له الجماعة، سوى ابن ماجه. 

 خالصة الكالم في الراوي: -خامسا

 ثقة. 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات؛ وابن خلفون وقال ثقة مشهور، وأخرج له البخاري  

 ومسلم في صحيحيهما. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1( )4/379 ) 

(2( )1/141 ) 

(3( )1/179 ) 

 ( 6/390( إكمال تهذيب الكمال )4)

 ( 13/218( تهذيب الكمال )5)
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 نوفل بن الحارث الصلت بن عبدللا بن  

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

الصلت بن عبدهللا بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم القرشي الهاشمي،  

 هـ(111من السادسة، )ت 

 : 2من شيوخه -ب

 ع بد هللا بن عباس 

 : 3من تالميذه-ج

 حصين ْبن عبد الرحمن األشهلي 

 محمد بن إسحاق بن يسار  

ْهِريّ   محمد بن مسلم بن شهاب الزُّ

 يوسف بن يعقوب بن حاطب 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

ا عابداا:""تاريخ اإلسالم" في قال  ب ْير: ك ان  فقيها  4  ..."وث قه ابن ِحّبان. وق ال  الزُّ

وذكره ابن حبان في    ،فقيها عابدا:"قال الزبير بن بكار: كان  "التذهيب"في  قال  و 

 5  الثقات."

 6. :"وثق""الكاشف"في  وقال 

 

 

 

 

(،  4/379(، الثقات البن حبان )3/382(، المعرفة والتاريخ )4/299(، التاريخ الكبير )5/243الطبقات الكبرى )  (1)

 (6/394إكمال تهذيب الكمال )(، 4/435(، تهذيب التهذيب )1/504(، الكاشف )7/383تاريخ اإلسالم )

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )7/383 ) 

(5( )4/359 ) 

(6( )1/504 ) 
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 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 1" وكان الصلت فقيها عابدا.قال ابن سعد:"

 .2حسن الترمذي حديثه 

 .3" الثقات"ذكره ابن حبان في 

 أقوال المجرحين:  -ب

 فيه بالجرح. لم أقف على من تكلم 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 4. اا واحدا روى له أبو داود، والتِّْرِمِذّي، حديثا 

 دراسة المرويات:-خامسا

د ث ن ا ع ْبدُ هللِا ْبُن س ِعيد  قال:    5"سننه"في    داود   أخرج أبو  ع ْن    ،ن ا يُونُُس ْبُن بُك ْير    ،ح 

اق  ق ال   ِد ْبِن إِْسح  م  ا فِي    :ُمح  ات ما ْبِد اْلُمط ِلِب خ  ْلِت ْبِن ع ْبِد هللاِ ْبِن ن ْوف ِل ْبِن ع  أ ْيُت ع ل ى الص  ر 

ِرِه اْليُْمن ى ا ه ذ ا ؟ ق ال    :ف قُْلتُ   ، ِخْنص  هُ ه ك ذ ا  :م  ات م  ب اس  ي ْلب ُس خ  أ ْيُت اْبن  ع  هُ    ، ر  ع ل  ف ص  ج  و 

ل ْيِه    :ل ى ظ ْهِره ا ق ال  ع   ل ى هللاُ ع  ُسول  هللاِ ص  ب اس  إاِل  ق ْد ك ان  ي ْذُكُر أ ن  ر  اُل اْبن  ع  ال  ي خ  و 

هُ ك ذ ِلك  . ات م  ل م  ك ان  ي ْلب ُس خ  س   و 

 تخريج الحديث: -أ

في  أخرجه   شيبة  أبي  في  و  ،6" مصنفه " ابن  وفي    وحسنه   7" جامعه" الترمذي 

في  8" الشمائل" والضياء  وبنحوه     9" المختارة"،   بلفظه  به  إسحاق  ابن  طريق  من 

 ا. مختصرا 

ك ِري ا ْبُن ي ْحي ى الس اِجيُّ من طريق    10" الكبير"والطبراني في   دُ ْبُن ُموس ى    ، ز  م  ث ن ا ُمح 

ِشيُّ  ر  ءِ   ،ث ن ا ُمع اذُ ْبُن ه انِئ    ،اْلح  ْعب د    ث ن ا  ، ث ن ا ي ْحي ى ْبُن اْلع ال  ْبِد هللِا ْبِن م  ع ْن    ،اْلع ب اُس ْبُن ع 

ة    ا.بنحوه مختصرا  ع ِن اْبِن ع ب اس   ،ِعْكِرم 

 

 ( 5/243( الطبقات الكبرى )1)

 ( 1742برقم ) باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين -أبواب اللباس عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( 2)

(3( )4/379 ) 

 ( 13/227الكمال )( تهذيب 4)

 (4229برقم ) باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار -كتاب الخاتم ( 5)

 (  25683)  ( برقم 593/  12كتاب اللباس، من رخص أن يتختم فِي يمينه )( 6)

اللباس عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين )(  7)   ( برقم353/    3أبواب 

(1742  ) 

 ( 100)  ( برقم78/  1باب ما جاء في أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يتختم في يمينه )( 8)

(  22)    ( برقم34/    11من اسمه عبد هللا، الصلت بن عبد هللا بن نوفل بن عبد المطلب عن عبد هللا بن عباس )(  9)

 بلفظه.

 ( 11589)  ( برقم233/  11باب العين، عكرمة عن ابن عباس )( 10)
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 دراسة اإلسناد: -ب

بن حصين الكندي، من صغار العاشرة، قال الذهبي:"الحافظ،  ع ْبدُ هللاِ ْبُن س ِعيد   -1

 .هـ(256، )ت 2، وقال ابن حجر:"ثقة" 1قال أبو حاتم: إمام زمانه"

ْير  -2 بُك  ْبُن  ابن معين:    يُونُُس  قال  الذهبي:"الحافظ.  قال  التاسعة،  بن واصل، من 

 . هـ(199، )ت  4، وقال ابن حجر:"صدوق يخطئ" 3صدوق" 

د-3 م  اق    ُمح  بن يسار المدني، من صغار الخامسة، قال الذهبي:"كان صدوقا   ْبِن إِْسح 

 .هـ(150، )ت 6، وقال ابن حجر:"صدوق يدلس" 5من بحور العلم" 

ْبِد اْلُمط ِلِب -4 ْلت ْبن ع ْبِد هللاِ ْبِن ن ْوف ِل ْبِن ع   . سبقت ترجمتهالص 

ب اس -5  صحابي.  اْبن ع 

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 الحديث مع قلة شيوخه. حسن 

 الحكم على اإلسناد: -د

 .7حسنه البخاري والترمذي  

 الحكم على الحديث:  -ر

 .8حسن صحيح 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

يصلح للمتابعة، ولم ينكر عليه شيء، وأُثني عليه بالفقه والعبادة، وذكره ابن 

 حبان في الثقات وابن خلفون. 

 

 

 

 

 

 

 ( 3/123( الكاشف )1)

 ( 1/511( التقريب )2)

 ( 4/551( الكاشف )3)

 ( 1/1098( التقريب )4)

 ( 4/82( الكاشف )5)

 ( 1/825( التقريب )6)

 (22/36(، عمدة القارئ )4/146( عون المعبود )7)

 ( المصادر السابقة 8)
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 مسعود الجحدري الصلت بن  

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 .هـ(239الصلت بن مسعود بن طريف الحجدري البصريي، من العاشرة، )ت 

 : 2من شيوخه -ب

بكار بن سقير الب ْصِرّي، وجعفر بن ُسل ْيمان الضبعي، والحارث بن وجيه، وحرب  

بن   وحماد  األغمية،  صاحب  العبدي،  ميمون  بن  بن  وديلم  زياد،  بن  ودرست  زيد، 

ِ ْبن الجارود، وسفيان بن ُعي ْين ة، وسفيان بن موسى الب ْصِريّ    ، غزوان، وربعي ْبن ع بد َّللا 

الرازي مجاهد  بن  وعلي  الشيباني،  المغيرة  بن  عقبة  العالء  بن رجاء،وأبي  ،  وسلمة 

 وغيرهم. 

 : 3من تالميذه-ج

واحدا حديثا  ْبن  مسلم  وإبراهيم  هاشم ،  بن  وإبراهيم  الخلي،  الجنيد  ْبن   ِ َّللا  ع بد 

الحذاء  نصر  بن  الحسين  بن  أحمد  جعفر  وأبو  الجعد،  بن  الحسن  بن  وأحمد  البغوي، 

البغدادي، وأحمد ْبن أ بي عوف واسمه ع ْبد الرحمن ْبن مرزوق البزوري، وأبو ي ْعل ى  

ْبن ع   ْبن المثنى الموصلي، وأبو بكر أحمد  ْبن علي  د  النبيل،  أ ْحم  أ بي عاصم  ْبن  ْمرو 

د ْبن مسروق الطوسي  م   ، وغيرهم. وأسمد ْبن ُمح 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4. "قاضي سامراء في صفر. روى عن حماد بن زيد وطبقته :""العبر"في قال 

 5. :"قال صالح جزرة:ثقة""تاريخ اإلسالم "في  قال و 

 6. صالح بن محمد وغيره":"وثقه "التذهيب "في  قال و 

 

(، تاريخ اإلسالم  1/338(، العبر )13/30)(، تهذيب الكمال  10/466(، تاريخ بغداد )8/324( الثقات البن حبان )1)

 ( 1/175(، خالصة التذهيب تهذيب الكمال )4/436(،  تهذيب التهذيب )1/505( الكاشف )17/202(

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )1/338 ) 

 (5)(17/202 ) 

(6( )4/360 ) 
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 1. :"وثق""الكاشف"في  قال و 

قال عبدان: نظر عباس العنبري في جزء    أحد شيوخ مسلم.:""الميزان"في  قال  و 

.قال ابن عدي: لم أجد الحد في الصلت كالما ينسبه   لي عن الصلت، فقال: يا بنى، اتقه

ينكر، وهو عندي ال    إلى ضعف.  ما  أجد  فلم  اعتبرت حديثه  أخو  وقد  وهو  به،  بأس 

 2  "وثقه صالح جزرة وغيره، ولمسلم عنه حديث واحد.   إسماعيل.

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

في كتاب"الصلة":"روى عنه من أهل بلدنا بقي بن مخلد وهو    بن القاسم  وقال مسلمة

 3." ثقة، وهم في أحاديث 

 مسلم حديثه في صحيحه.  اإلمامخرج 

 .4" أحاديث وهم فيها إال أنه ثقةقال العقيلي:"

 .5ذكره ابن حبان في الثقات

 . 6ذكره منجويه في رجال صحيح مسلم

أحمد بن حنبل روى عنه، وقال أبو محمد    اإلمام أن    7"تاريخه"وذكر الخطيب في 

 .8كان ثقة    :بن األخضر

 أقوال المجرحين:  -ب

سمعت عبدان يقول نظر عباس العنبري في جزء لي فيه  :"في الكامل  قال ابن عدي 

وهذا الذي حكاه عبدان، ع ن عباس العنبري    عن الصلت بن مسعود فقال لي يا بني اتقه.

ع ن عباس إال ما حكاه عبدان عنه ولم أجد ألحد في الصلت بن  لم يبلغني عن أحد، وال ،  

 

1)( )1/505 ) 

(2( )2/320 ) 

 ( 2/217(، تهذيب التهذيب )6/396)( إكمال تهذيب الكمال 3)

 ( 2/217(، تهذيب التهذيب )6/396( إكمال تهذيب الكمال )4)

(5( )8/324 ) 

(6( )1/321 ) 

(7( )10/466 ) 

 ( 6/396( إكمال تهذيب الكمال )8)
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مسعود كالما أنه نسبه إلى الضعف وقد اعتبرت حديثه ورواياته فلم أجد فيه ما يجوز  

أن أنكره عليه وهما أخوان صلت بن مسعود وإسماعيل بن مسعود والصلت أقدم موتا،  

هو عندي ال بأس به.   1  "و 

 لستة: مروياته في الكتب ا-رابعا

 ا في صحيح. ا واحدا مسلم حديثا  اإلمامروى له 

 دراسة المرويات:-خامسا

ّيِبِيُّ  اق  اْلُمس  دُ ْبُن إِْسح  م  د ث ن ا ُمح  ح  د ث ِني أ ن ٌس    ،و  ع ْن ُموس ى    ،- ي ْعِني اْبن  ِعي اض     -ح 

د ث ن ا ه اُروُن ْبُن ع ْبِد هللاِ  ح  ْسع د ة    ،ْبِن ُعْقب ة  )ح( و  ْبُن م  ادُ  م  د ث ن ا ح  ْيج  )ح  ، ح  (  ع ِن اْبِن ُجر 

ْسعُود   ْلُت ْبُن م  د ث ن ا الص  ح  د ث ن ا ُسْفي اُن ْبُن ُموس ى  ،ق ال  . و  ن افِع    ، ع ْن أ يُّوب    ، ح  ُهْم ع ْن 
  ،ُكلُّ

ر  ع نِ  ل م    ،  اْبِن ُعم  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ُسوُل هللاِ ص  ُكْم َوأُقِّيَمتِّ  ))  :ق ال  ر  َع َعَشاُء أََحدِّ إِّذَا ُوضِّ

اَلةُ فَاْبَدُؤوا بِّاْلعََشاءِّ  ْنهُ  ، الصَّ  .  (( َواَل يَْعَجلَنَّ َحتَّى يَْفُرَغ مِّ

 تخريج الحديث: -أ

 . 3وغيرهم من طرق  2في ثالثة مواضع أخرجه البخاري في صحيحه 

 دراسة اإلسناد: -ب

ّيِِبيُّ   -1 اْلُمس  اق   إِْسح  ْبُن  دُ  م  العاشرة،ُمح  من  فقيه    ثقة   القرشي،  الذهبي:"ثقة  قال 

 .هـ(236، )ت 5، وقال ابن حجر:"صدوق" 4صالح"

 

(1( )5/129 ) 

، باب إذا  كتاب األطعمةو في  ( ،  673)    ( برقم135/    1كتاب األذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصالة )(  2)

كتاب األطعمة، باب إذا حضر العشاء فال يعجل   ، و م(  5463( برقم )83/    7حضر العشاء فال يعجل عن عشائه )

 ( 5464)  ( برقم83/  7عن عشائه )

أخرجه  3) في(  )  الموطأ  مالك  الصالة  قبل  باألكل  والبدء  السمن  في  الفأرة تقع  في  االستئذان، ما جاء  /    5ِكت اُب 

وابن ماجه في سننه أبواب إقامة الصالة والسنة فيها، باب إذا حضرت الصالة ووضع   ،(  3562)    ( برقم1415

(  403/    3كتاب األطعمة، باب إذا حضرت الصالة والعشاء )  سننه  وأبو داود في،  (934( برقم  )91/    2العشاء )

وسلم، باب ما جاء إذا حضر  جامعه أبواب الصالة عن رسول هللا صلى هللا عليه    والترمذي في   ،(3757)    برقم

كتاب الصالة، باب    صحيحه  وابن خزيمة في  ،(  354)    ( برقم382/    1)  العشاء وأقيمت الصالة فابدءوا بالعشاء

كتاب الصالة،    صحيحه  ( ، وابن حبان في935)    ( برقم 139/    2األمر ببدء العشاء قبل الصالة عند حضورها )

( برقم  420/    5م ال تعجلوا عن عشائكم أراد به إذا قدم ذلك على المرء ) ذكر البيان بأن قوله صلى هللا عليه وسل

 وغيرهم. ،(2067)

  

 ( 4/81( الكاشف )4)

 ( 1/824( تقريب التهذيب )5)
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 1ثقة". "قال إبراهيم بن إسحاق بن الصواف وعبدالباقي بن قانع:

 2الزبيري:"ال أعلم في قريش أفضل من المسيبي". قال مصعب 

 3وقال عبدهللا بن الصقر السكري:"الشيخ الصالح".

،  4الذهبي وابن حجر:"ثقة"   بن ضمرة الليثي، من الثامنة، قالاْبن ِعي اض     أ ن س-2

 .هـ(200)ت 

ُعْقب ة   -3 ْبِن  وابن  ُموس ى  الذهبي  قال  الخامسة،  من  القرشي،  عياش  أبي  بن 

 . هـ(141، )ت 5حجر:"ثقة" 

هللِا  -4 ْبِد  ع  ْبُن  وابن  ه اُروُن  الذهبي  قال  العاشرة،  من  الحمال،  مروان  بن 

 . هـ(241، )ت 6حجر:"ثقة" 

ْسع د ة   -5 م  ْبُن  ادُ  م  قال ح  التاسعة،  من  حجر:"ثقة"  التميمي،  وابن  )ت  7الذهبي   ،

 . هـ(202

ْيج   اْبن-6  . سبقت ترجمتهثقة ُجر 

ْسعُود  -7 ْلُت ْبُن م   . سبقت ترجمتهالص 

ُموس ى  -8 ْبُن  الذهبي:"صالح"ُسْفي اُن  قال  الثامنة،  من  ابن    ،8البصري،  وقال 

 .هـ(181، )ت 9حجر:"صدوق" 

 . السختياني ثقة سقب ترجمته أ يُّوب-9

 . سبقت ترجمتهثقة  ن افِع-10

ر   اْبن-11  . 10صحابي مكثر  ُعم 

 

 ( 3/503(، تهذيب التهذيب )24/400( تهذيب الكمال )1)

 ( المصدران السابقان2)

 ( المصداران السابقان 3)

 (1/154(، تقريب )2/137( الكاشف )4)

 (1/983(، التقريب ) 4/367( الكاشف )5)

 (1/1014(، التقريب ) 4/413( الكاشف )6)

 (1/269(، التقريب ) 2/315( الكاشف )7)

 ( 2/506( الكاشف )8)

 ( 1/395( التقريب )9)

 (6/290(، اإلصابة )2/843تاريخ اإلسالم ) (10)
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 الراوي: خالصة الكالم في -ج

 ثقة. 

 الحكم على اإلسناد: -ج

 حسن ألجل سفيان بن موسى.  

 الحكم على الحديث:  -د

 صحيح. 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

ثقة، نهى عباس العنبري عن الرواية عنه لسبب لم يفسره، ولم أقف على من واف قه  

 على التوقف فيه. 
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 صلة بن زفر العبسي 

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 هـ(70صلة بن زفر العبسي الكوفي، من الثانية، )ت في حدود 

 : 2من شيوخه -ب

حذيفة بن اليمان، وعبد هللا ْبن عباس، وعبد هللا بن مسعود  وعلي ْبن أ بي طالب،  

 . وعمار ْبن ياسر

 : 3من تالميذه-ج

السختياني، وربعي بن حراش العبسي، وهو من  إبراهيم بن يزيد النخعي، وأيوب  

أكبر منه، وعامر   ْبن سلمة األسدي، وهو  وائل شقيق  أقرانه، وشتير بن شكل، وأبو 

، والعالء بن هالل الباهلي، ومحارب  اق ع ْمرو ْبن ع بد هللا السبيعي الشعبي، وأبو إسح 

 . بن دثار، والمستورد بن األ حنف

 في كتبه:  عنه  اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

ِثق اِتِهْم، ل هُ قلب منّور.:""تاريخ اإلسالم" في قال  ك ان  ِمْن ِجل ِة اْلُكوفِّيِين  و   4  "و 

:"وثقه ابن خراش وغيره. روي عن حذيفة بن اليمان قال: قلب  "التذهيب"في  قال  و 

 5. أنه منور كالذهب. قلت: فعلى هذا رواية أليوب عنه منقطعة" : يعني- صلة من ذهب

 6. :"وثق""الكاشف"في  قال و 

ا. :" "السير"في  قال و  ٌج ل هُ فِي الُكتُِب ُكلِّه  ر  ِبْيٌر، ِثق ةٌ، ف اِضٌل، ُمخ   7  "ت اِبِعيٌّ ك 

 

(، 4/446(، الجرح والتعديل )1/229للعجلي )(، الثقات  4/321(، التاريخ الكبير )6/229( الطبقات الكبرى )1)

( حبان  البن  )4/383الثقات  األنصار  علماء  مشاهير   ،)1/169( مسلم  صحيح  رجال  بغداد 1/322(،  تاريخ   ،)

(، خالصة التذهيب 4/437(، تهذيب التهذيب )16/192(، الوافي بالوفيات )233/ 13(، تهذيب الكمال )10/457)

 ( 6/398تهذيب الكمال )(، إكمال 1/176تهذيب الكمال )

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )6/426 ) 

(5( )4/362 ) 

(6( )1/505 ) 

(7( )4/517 ) 
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 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 1. :"قلب صلة بن زفر من ذهب"بة بن الحجاجعوش  ذيفة بن اليمانقال ح 

 2. قال شقيق بن سلمة:"لقيت صلة وكان ما علمت برا"

اِديُث. "قال ابن سعد:  ل هُ أ ح  ك ان  ِثق ةا و   3  "و 

 .4وثقه ابن معين 

 .5ابن نمير وغيرهما وثقه 

 6. "صلة بن زفر كوفي ثقة"عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: قال 

 7  "وكان من كبار أصحاب عبد هللا: ثقة.العجلي:" قال 

 . 8وثقه الخطيب البغدادي في تاريخه 

حديثه في صحيحه، وكذلك أستاذه ابن خزيمة، وأبو  ابن حبان  خرج  قال مغلطاي:" 

 9. "عوانة، والطوسي، والحاكم

 أقوال المجرحين:  -ب

 لم أقف على من تكلم فيه بالجرح. 

 الستة: مروياته في الكتب -رابعا

 . 10روى له الجماعة

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 ثقة خرج حديثه الجماعة. 

 

 (10/457( تاريخ بغداد )1)

 ( 2/218( تهذيب التهذيب )2)

 ( 6/229( الطبقات الكبرى )3)

 ( 2/218(، تهذيب التهذيب )4/446( الجرح والتعديل )4)

 ( 6/398مال )( إكمال تهذيب الك5)

 (10/457( تاريخ بغداد )6)

 ( 1/229( الثقات )7)

 ( 2/218( المصدر السابق، تهذيب التهذيب )8)

 ( 6/398( إكمال تهذيب الكمال )9)

 ( 13/235( تهذيب الكمال )10)
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 الحكم على اإلسناد و الحديث: -د

 رواه مسلم في صحيحه. 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

 ثقة، وسماع اإلمام أيوب السختياني منه محل تردد.
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 صهيب أبو موسى الحذاء المكي  

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 صهيب أبو موسى الحذاء المكي، من الرابعة. 

 : 2من شيوخه -ب

ِ ْبن ع ْمرو بن العاص  ع بد َّللا 

 : 3من تالميذه-ج

 ع ْمرو بن دينار 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4. ذكره ابن حبان في الثقات" :""التذهيب"في قال 

 5؟ :"وثق""الكاشف"في قال 

وبعضهم    وعنه عمرو بن دينار فقط.  عن عبد هللا بن عمرو.:""الميزان"في  قال  

 6  "قواه.

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 .7" الثقات"ذكره ابن حبان في 

 أقوال المجرحين:  - ب

 8. ال يعرف وال يسمي" أبو حاتم الرازي:" قال 

 9. القطان:"ال يعرف"قال ابن 

 

(،  13/244(، تهذيب الكمال )4/381(، الثقات البن حبان )4/445(، الجرح والتعديل )4/316( التاريخ الكبير )1)

 (7/8(، إكمال تهذيب الكمال )7/249(، لسان الميزان )1/278قريب التهذيب )ت

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )4/363 ) 

(5( )1/505 ) 

(6( )2/321 ) 

 ( 4/381( الثقات )7)

 ( 2/219(، تهذيب التهذيب )4/445( الجرح والتعديل )8)

 ( 2/219( تهذيب التهذيب )9)
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 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 1. اروى له الن س ائي حديثا 

 دراسة المرويات:-خامسا

ْبُن س ِعيد  فقال:    2"سننه "في    النسائي أخرج   ن ا قُت ْيب ةُ  د ث ن ا ُسْفي انُ   ، أ ْخب ر  : ح  ع ْن    ،ق ال 

و ْيب    ، ع ْمر  و ي ْرف عُهُ   ، ع ْن ُصه  ْبِد هللِا ْبِن ع ْمر  ا    ، ع ْن ع  ا ف ْوق ه  ا ف م  ْن ق ت ل  ُعْصفُورا : م  ق ال 

ُسول  هللاِ  : ي ا ر  ِة قِيل  ا ي ْوم  اْلِقي ام  ْنه  ل  ع  ج  ا س أ ل  هللاُ ع ز  و  قِّه  :    ،بِغ ْيِر ح  ا؟ ق ال  قُّه  ا ح  َحقَُّها  ))ف م 

 .  (( اَل تَْقَطْع َرأَْسَها فَيُْرَمى بَِّهاوَ  ، أَْن تَْذبََحَها فَتَأُْكلََها

 تخريج الحديث:  -أ

تفرد النسائي بإخراجه من بين أصحاب الكتب الستة، وخرجه غيره كلهم من طريق  

 . 3ا ومختصرا صهيب بمثله وبنحوه مطوالا 

 دراسة اإلسناد: -ب

 . سبقت ترجمته ثقة قُت ْيب ةُ ْبُن س ِعيد   -1

 . سبقت ترجمتهبن عيينة ثقة ُسْفي اُن  -2

 

 ( 13/244الكمال )( تهذيب 1)

ا -كتاب الضحايا ( 2) قِّه  ا بِغ ْيِر ح  ْن ق ت ل  ُعْصفُورا  (4457برقم ) ب اُب م 

فيال  (3) األفراد عن عبد هللا بن عمرو  طيالسي  العاص،  عبد هللا بن عمرو بن  أحاديث  برقم 37/    4)  مسنده   )   

وعبد الرزاق    ،( بنحوه598)   ( برقم500  /   1عبد هللا بن عمرو بن العاص )  مسنده  والحميدي في  ،( بنحوه2393)

والطحاوي    ،( بنحوه مختصرا8414)    ( برقم450/    4كتاب المناسك، باب ما ينهى عن قتله من الدواب )  مصنفه  في

باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السالم من نهيه عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد    شرح مشكل اآلثار  في

(  1377/    3مسند عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما )  مسنده   وأحمد في  ، ( بنحوه872)    ( برقم329/    2)

(  2021)    ( برقم1259/    2كتاب األضاحي، باب من قتل شيئا من الدواب عبثا )  مسنده  والدارمي في  ،(6661)    برقم

 ،( بنحوه مختصرا2463)  ( برقم433/  6مسند عبد هللا بن عمرو بن العاص ) مسنده والبزار في ،بمثله مختصرا

( ، والنسائي  1/    4360)    ( برقم854/    1كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة أكل العصافير )  المجتبى  والنسائي في

والطبراني في الكبير   ( بمثله،4519)    ( برقم366/    4كتاب الضحايا، من قتل عصفورا بغير حقها )  الكبرى  في

 مستدركه  أخرجه الحاكم في،  ( بمعناه مختصرا14331( برقم  )467/    13عن عبد هللا )باب العين، سفيان بن عوف  

كتاب السير،   سننه الكبير والبيهقي في ،( بنحوه7669( برقم: )233/  4كتاب الذبائح، رجل ذبح ونسي أن يسمي )

 . ( بنحوه18201)   ( برقم86/  9باب تحريم قتل ما له روح إال بأن يذبح فيؤكل )
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، وقال ابن حجر:"ثقة  1بن دينار المكي، من الرابعة، قال الذهبي:"إمام" و  ع ْمر -3

 هـ(. 125، )ت 2ثبت" 

 . سبقت ترجمته ُصه ْيب -4

و   ع ْبد -5  بن العاص صحابي جليل. هللاِ ْبِن ع ْمر 

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 . عنه إال عمرو بن دينارلم يوثقه إال ابن حبان ولم يرو فيه جهالة، 

 الحكم على اإلسناد: -ج

 ضعيف، ألجل صهيب.  

 الحكم على الحديث:  -د

 ضعيف. 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

وابن   الثقات،  في  حبان  ابن  وذكره  بعضهم(،  )قّواه  الذهبي  قال  للمتابعة،  يصلح 

 خلفون وجّهله أبو حاتم وابن القطان، وقال الحافظ مقبول. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 3/512الكاشف )( 1)

 ( 1/734( التقريب )2)
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 صهيب العتواري 

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 العتواري مولى العتواريين، من الرابعة.  مولىصهيب  

 : 2من شيوخه -ب

 س ِعيد الُخْدِرّي   أبو 

ْيرة  و أب   ُهر 

 : 3من تالميذه-ج

 نعيم بن ع بد هللا المجمر 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4. :"ذكره ابن حبان في الثقات" "التذهيب"في قال 

 5. :"وثق""الكاشف"في  قال و 

 6  "ال يكاد يعرف. :""الميزان"في  قال و 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 .7" الثقات"ذكره ابن حبان في 

 

(، الكاشف 13/245(،  تهذيب الكمال )4/381(، الثقات ) 4/444(، الجرح والتعديل )4/316( التاريخ الكبير )1)

الميزان )1/505) الميزان )2/321(،  لسان   ،)7/249( التهذيب  تقريب   ،)1/278( التهذيب  تهذيب   ،)4/440  ،)

 ( 1/175صة التذهيب تهذيب الكمال )(، خال 7/9إكمال تهذيب الكمال )

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )4/363 ) 

(5( )1/505 ) 

(6( )2/321 ) 

(7( )4/381 ) 
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  3والحاكم ،  2، وكذلك ابن خزيمة 1خرج ابن حبان حديثه فيصحيحه قال مغلطاي:"

 4. " ، وأبو محمد بن الجارودوصححه إسناده

 الثقات". "وذكره ابن خلفون في 

 أقوال المجرحين:  -ب

 لم أقف على من تكلم فيه بالجرح. 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 5. اا واحدا روى له الن س ائي حديثا 

 دراسة المرويات:-خامسا

ك مِ قال:  6"سننه "في    النسائيأخرج   ْبِد اْلح  ْبِن ع  ْبُن ع ْبِد هللاِ  دُ  م  ن ا ُمح    ،ع ْن ُشع ْيب    ،أ ْخب ر 

ق ال   الل ْيِث  اِلدٌ   :ع ِن  خ  ل    ،أ ْنب أ ن ا   ِهال  أ بِي  اْبِن  ق ال    ، ع ِن  هللاِ  ع ْبِد  أ بِي  اْلُمْجِمِر  نُع ْيم     : ع ْن 

نِ  ِمْن أ بِي س ِعيد  ي قُوال  ة  و  ْير  ْيٌب أ ن هُ س ِمع  ِمْن أ ِبي ُهر  نِي ُصه  ل ى    : أ ْخب ر  ُسوُل هللِا ص  ب ن ا ر  ط  خ 

ا ف ق ال   ل م  ي ْوما س  ل ْيِه و  هِّ  ))  :هللاُ ع  ي بِّيَدِّ ي نَْفسِّ ات    ،(( َوالَّذِّ ر  ث  م  ُجل     ،ثُم  أ ك ب    ،ث ال  ف أ ك ب  ُكلُّ ر 

ل ف  مِ  اذ ا ح  ى  ،ن ا ي ْبِكي ال  ن ْدِري ع ل ى م  ْجِهِه اْلبُْشر  س هُ فِي و 
أْ ف ع  ر  ب  إِل ْين ا    ،ثُم  ر  ف ك ان ْت أ ح 

ُج ))  :ثُم  ق ال    ،ِمْن ُحْمِر الن ع مِ  لََواتِّ اْلَخْمَس َويَُصوُم َرَمَضاَن َويُْخرِّ ْن َعْبد  يَُصل ِّي الصَّ َما مِّ

َكاةَ َويَْجتَ   .   ((اْدُخْل بَِّساَلم   : نُِّب اْلَكبَائَِّر السَّْبَع إِّالَّ فُتَِّحْت لَهُ أَْبَواُب اْلَجنَّةِّ فَقِّيَل لَهُ الزَّ

 تخريج الحديث:  -أ

 .7لم يخرجه من أصحاب الكتب الستة إال النسائي، لكن خرجه آخرون 

 

ِة  -( كتاب الصوم1) إِق ام  ع   ان  م  ض  م  ائِم  ر  ن ة  ص  اْلج  ا يُدِْخُل  إِن م  ع ال   ل  و  بِأ ن  َّللا   ج  اْلب ي اِن  إِذ ا ك ان  ُمْجت نِباا  ِذْكُر  ةِ  الص ال 

 ( 1748برقم ) ِلْلك ب ائِرِ 

  (315برقم )  باب ذكر الدليل على أن الصلوات الخمس إنما تكفر صغائر الذنوب دون كبائرها  -كتاب الصالة   (2)

 (716برقم ) باب في فضل الصلوات الخمس -كتاب الصالة  (3)

 ( 7/9( إكمال تهذيب الكمال )4)

 ( 13/245لكمال )( تهذيب ا5)

 ( 2439-)ح  -باب وجوب الزكاة -كتاب الزكاة  (6)

كتاب الصالة، باب ذكر الدليل على أن الصلوات الخمس إنما تكفر صغائر    صحيحه  أخرجه ابن خزيمة في(  7)

) كتاب الصالة، ذكر البيان بأن هللا    صحيحه  وابن حبان في  ،( بنحوه315)    ( برقم417/    1الذنوب دون كبائرها )

  ، بنحوه (1748)    ( برقم43/  5ل وعال إنما يدخل الجنة صائم رمضان مع إقامة الصالة إذا كان مجتنبا للكبائر )ج

 ( بنحوه، والبيهقي في716) ( برقم200/  1كتاب الصالة، باب في فضل الصلوات الخمس ) مستدركه والحاكم في

 ( بنحوه. 20817)   ( برقم187/  10ال تجوز )سننه الكبير كتاب الشهادات، جماع أبواب من تجوز شهادته ومن  
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 دراسة اإلسناد: -ب

ك ِم   -1 ْبِد اْلح  ْبِد هللِا ْبِن ع  دُ ْبُن ع  م  المصري، من الحادية عشرة، قال الذهبي:"قال  ُمح 

، وقال  1ابن خزيمة: ما رأيت في الفقهاء أعرف بأقاويل الصحابة والتابعين منه" 

 .هـ(268، )ت 2ابن حجر:"ثقة" 

الذهبي:"كان  بن الليث بن سعد الفهمي المصري، من كبار العاشرة، قال    ُشع ْيب -2

 .هـ(199، )ت 4، وقال ابن حجر:"ثقة نبيل فقيه" 3مفتيا متقنا" 

 . سبقت ترجمتهثقة  الل ْيث -3

اِلد -4 يزيد  خ  قال  بن  السادسة،  من  المصري،  حجر:"ثقة    الجمحي  وابن  الذهبي 

 هـ(. 139، )ت 5فقيه" 

ل   سعيد   -5 ال بأس    :قال أبو حاتمالمصري، من السادسة، قال الذهبي:"ْبِن أ بِي ِهال 

 هـ(.  130، ) 7، وقال ابن حجر:"صدوق" 6" به

ْبِد هللِا   نُع ْيم -6 ، )ت  8الذهبي وابن حجر:"ثقة"   المدني، من الثالثة، قال  اْلُمْجِمِر أ بِي ع 

 . هـ(111

 . سبقت ترجمته ُصه ْيب -7

ة   و أ ب  -8 ْير   .صحابي مكثر ُهر 

 . صحابي مكثر س ِعيد   و أ ِب   -9

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 . ولم يرو عنه إال نعيم المجمر   )مجهول(  يكاد يعرف ال 

 

 

 ( 4/141( الكاشف )1)

 ( 1/862( التقريب )2)

 ( 5/279( الكاشف )3)

 ( 1/438( التقريب )4)

 (1/293(، التقريب ) 2/356( الكاشف )5)

 ( 3/663( تاريخ اإلسالم )6)

 ( 1/390( التقريب )7)

 (1/1007(، التقريب ) 4/402( الكاشف )8)
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 الحكم على اإلسناد: -ج

 لجهالة صهيب.  ضعيف 

 الحكم على الحديث:  -د

 . ضعيف ألجل صهيب

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

ابن   ورواه  الحاكم،  حديثه  وصحح  الثقات،  في  حبان  ابن  ذكره  معتبر،  يوثقه  لم 

 صحيحيهما. خزيمة وابن حبان في 
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 صيفي بن صهيب بن سنان

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

صيفي بن صهيب بن سنان الرومي، مولى ابن جدعان، والد حذيفة بن صيفي،  

 ، من الثالثة. وزياد بن صيفي، وعبد الحميد بن صيفي

 : 2من شيوخه -ب

 صهيب  أبوه

 : 3من تالميذه-ج

 حذيفة بن صيفي، وزياد بن صيفي، وعبد الحميد بن صيفي   :بنوه

 ع ْمرو بن دينار الب ْصِريّ 

 قهرمان آل الزبير  

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4. في ثقات ابن حبان":""التذهيب"في قال 

 5. وثق":" "الكاشف"في قال 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 المعدلين: أقوال  -أ

 .6ذكره ابن حبان في الثقات

الجارود   ابن  حديثه  في    7"المختارة"في  والضياء  خرج    " مستدركه "والحاكم 

 .8وصحح إسناده

 

 

(، 4/384(، الثقات البن حبان )4/447(، الجرح والتعديل )4/323(، التاريخ الكبير )5/189الكبرى )( الطبقات  1)

 (1/175(، خالصة التذهيب تهذيب الكمال )4/441(، تهذيب التهذيب )1/506(، الكاشف )13/253تهذيب الكمال )

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )4/364 ) 

(5( )1/506 ) 

 ( 4/384لثقات )( ا6)

 (62برقم ) صهيب بن سنان بن عمرو النمري -من اسمه صهيب ( 7)

 ( 7295برقم ) كتاب األشربة( 8)
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 أقوال المجرحين:  - ت

ه،  "قال البُخاري: دِّ أ بيه، عن ج  يفي بن ُصه يب، عن  ميد بن زياد بن ص  ع بد الح 

ف س ماع ب عِضِهم ِمن ب عض" وال   يُعر 
1 . 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 . اا واحدا حديثا   هروى له ابن ماج 

 دراسة المرويات:-خامسا

ة     فقال  2" سننه"في  ابن ماجه    أخرج ْير  أ بُو ُهر  د ث ن ا  اس  ح  فِر  ْبُن  دُ  م  فِيُّ ُمح  ْير    ،الص 

اِسبِيُّ  ك ِري ا الر  ط اِب ْبِن ز  ُر ْبُن اْلخ  د ث ن ا ُعم  ْبُن د ْغف ل  الس دُوِسيُّ   ،ح  د ث ن ا د ف اعُ  ْبِد    ،ح  ع ْن ع 

ِميدِ  ْيِفّي ، ع ْن أ ِبيهِ اْلح  ل ْيِه   ْبِن ص  ل ى هللاُ ع  ُسوُل هللاِ ص  : ق ال  ر  ْيِر ق ال  ْيِب اْلخ  ِه ُصه  دِّ ، ع ْن ج 

ل م :   س  َوأَْهيَُب لَُكْم فِّي    ،أَْرَغُب لِّنَِّسائُِّكْم فِّيُكمْ   ، إِّنَّ أَْحَسَن َما اْختََضْبتُْم بِّهِّ لََهذَا السََّوادُ ))و 

ُكمْ  ِّ  . ((ُصُدورِّ َعُدو 

 تخريج الحديث:  -أ

 .3في ثالثة مواضع كلها من طريق صيفي بنحوه  "مسنده" البزار في أخرجه 

 دراسة اإلسناد: -ب

اس  أ  -1 دُ ْبُن فِر  م  فِيُّ ُمح  ْير  ة  الص  ْير  ، من الحادية عشرة، قال الذهبي:"قال أبو  بُو ُهر 

 . هـ(245، وقال ابن حجر:"صدوق"، )ت  4حاتم: صدوق" 

ط ابِ -2 ُر ْبُن اْلخ  اِسبِيُّ  ْبِن  ُعم  ك ِري ا الر  ، من التاسعة، لم يذكره الذهبي وقال ابن  ز 

 حجر:"مقبول". 

 . 5ضعيف" "الذهبي وابن حجر: ، من الثامنة، قالد ْغف ل  الس دُوِسيُّ د ف اعُ ْبُن -3

 

 ( 3/519( الضعفاء للعقيلي )1)

 (3736برقم ) باب الخضاب بالسواد -أبواب اللباس ( 2)

أبيه  (  3) البزار  مسند صهيب بن سنان رضي هللا عنه، صيفي بن صهيب عن  ،  2097برقم: )(  30/    6)مسند 

 . ( بنحوه2099، 2098

 ( 5/1242( تاريخ اإلسالم )4)

 (1/310(، التقريب ) 2/380( الكاشف )5)
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ْيِفّي     ع ْبد-4 ِميِد ْبِن ص  القرشي، من الثامنة، لميذكره الذهبي وقال ابن حجر:"لين  اْلح 

 .1الحديث" 

 . سبقت ترجمتهاسمه صيفي  و أ ب -5

ده-6 ْير ج  ْيِب اْلخ   .2الرومي صحابي جليل ُصه 

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 ال يعرف. فيه جهالة، 

 الحكم على اإلسناد: -ج

  ضعيف، ألجل عبدالحميد بن صيفي و النقطاعه كما ذكر البخاري. 

 الحكم على الحديث:  -د

في   البزار  الد ف اعُ :"3" مسنده" قال  إاِل   اهُ  و  ر  ن ْعل ُم  ال   ِديُث  اْلح  ه ذ ا  ل ْيس     ،و  إِْسن ادُهُ  و 

 ." ِباْلق ِوّيِ 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

لم يوثقه معتبر، ذكره ابن حبان في الثقات، وفيه لين؛ كما في )التقريب(؛ فال يتابع على  

 حديثه، مع أنه صححه الحاكم؛  وهو تساهل منه. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1/564( التقريب )1)

 (2/338(، اإلصابة )4/444تاريخ اإلسالم ) (2)

 ( 2099برقم ) صيفي بن صهيب عن أبيه -مسند صهيب بن سنان رضي هللا عنه ( 3)
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 ضبارة بن عبدللا أبو شريح الحمصي  

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 هـ( 141الحضرمي، من السادسة، )ت    ضبارة بن عبد هللا بن مالك بن أبي السليك

 : 2من شيوخه -ب

 دويد بن نافع  

 مالك بن أ بي السليك   وهأب 

 الصلت الشامي و أب 

 : 3من تالميذه-ج

 إسماعيل ْبن عياش 

 بقية بن الوليد  

 ابنه محمد بن ضبارة

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

ِديثاا ُمْعِضال. :""تاريخ اإلسالم"في  قال   ى ح  و  : ر  انِيُّ ق ال  اْلُجوْزج  :    و  وق ال  اْبُن ِحب ان 

اي ِة الثِّق اِت ع ْنهُ.  ِديثُهُ ِمْن ِرو   4  "يُْعت ب ُر ح 

 5. ان" ب هو في الثقات البن حو :" "التذهيب "في  قال و 

 6. وثق":""الكاشف"في  قال و 

 . "فيه لين:"7" الميزان"في  قال و 

 

 

(، الثقات البن حبان 4/471(، الجرح والتعديل )1/299(، أحوال الرجال للجوزجاني )4/342( التاريخ الكبير )1)

(، تهذيب  3/194(، إكمال اإلكمال البن نقطة ) 9/183(،   تاريخ اإلسالم )255-13/254(، تهذيب الكمال )8/325)

 ( 7/249(، لسان الميزان )4/442التهذيب )

 ة ( المصادر السابق2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )9/183 ) 

(5( )5/365 ) 

(6( )1/507 ) 

(7( )2/322 ) 
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 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

ْنهُ يوقال:" 1" الثقات"ذكره ابن حبان في  اي ة الثِّق ات ع  ِديثه من ِرو   . " ْعت بر ح 

 المجرحين: أقوال  - ب

 2". روى حديثا معضال": قال الجوزجاني

 .3وساق له ستة أحاديث مناكير  ذكره ابن عدي في الكامل

ويحتاج من جعلهما    ،أخاف أن يكونا واحدا اضطرب بقية فيه ":وقال ابن القطان

وكيفما    ، واحدا أن يضم إلى كونه قرشيا أن يكون حضرميا مولى أو حلفا إلحدى القبيلتين

 4  ." كان فهو مجهول

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

األدب"، وأ بُو داود، والن س ائي، وابن ماجه "روى له البخاري في
5 . 

 دراسة المرويات:-خامسا

 الحديث األول: 

ان  قال:    6"سننه "في    النسائي  أخرج ُعثْم  ْبُن  ن ا ع ْمُرو  ق ال    :ق ال    ،أ ْخب ر  ب ِقي ةُ  د ث ن ا   : ح 

ةُ ْبُن أ بِي الس ِليلِ  د ث نِي ُضب ار  ْيدُ ْبُن ن افِع  ق ال    : ق ال    ،ح  د ث ِني دُو  اب  ق ال    :ح  نِي اْبُن ِشه    :أ ْخب ر 

د ث نِي ع ط اُء ْبُن ي ِزيد   ل م  ق ال    ،ح  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  تُْر َحق  ))  :ع ْن أ بِي أ يُّوب  أ ن  الن بِي  ص    ، اْلوِّ

َوَمْن َشاَء أَْوتََر   ،َوَمْن َشاَء أَْوتََر بِّثاََلث   ،َوَمْن َشاَء أَْوتََر بَِّخْمس   ، فََمْن َشاَء أَْوتََر بَِّسْبع  

دَ   . ((ة .بَِّواحِّ

 

 

 

(1( )8/325 ) 

 (  13/255(، تهذيب الكمال )5/162( الكامل في الضعفاء )2)

(3( )5/164-165 ) 

 ( 2/221( تهذيب التهذيب )4)

 ( 13/255( تهذيب الكمال )5)

 (725برقم ) االختالف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوترباب ذكر  -كتاب قيام الليل وتطوع النهار  ( 6)
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 تخريج الحديث: -أ

ْهِرّيِ طرق  من  وابن ماجه  ،  1يهما" سنن"في    أبو داودو   ابن ماجه  أخرجه     ، ع ِن الزُّ

 ِ اِرّيِ  ،ع ْن ع ط اِء ْبِن ي ِزيد  الل ْيثِّي  بنحوه.  ع ِن اْبِن أ ِبي أ يُّوب  اأْل ْنص 

 . 2وأخرجه آخرون 

 دراسة اإلسناد: -ب

ان    -1 ُعثْم  ْبُن  قالع ْمُرو  العاشرة،  من  القرشي،  سعيد  وابن    بن  الذهبي 

 هـ( 250، )ت 3حجر:"صدوق" 

 . سبقت ترجمته ب ِقي ة -2

ةُ ْبُن أ ِبي الس ِليِل  -3  . سبقت ترجمتهُضب ار 

ْيدُ ْبُن ن افِع    -4 ، قال الذهبي:"مستقيم  حسن الحديثالقرشي الشامي، من السادسة،  دُو 

 هـ(.121، )ت 5وقال ابن حجر:"مقبول، وكان يرسل" ، 4الحديث" 

 :"شيخ" 6قال أبو حاتم الرازي 

 :"صدوق"7قال ابن خلفون 

اب   -5  . سبقت ترجمته الزهري ثقة   اْبُن ِشه 

 

باب ما جاء    -أبواب إقامة الصالة والسنة فيها  ، و في  (1422)    ( برقم534/    1كتاب الصالة، باب كم الوتر ) (  1)

 ( 1190)برقم فِي الوتر بثالث وخمس وسبع وتسع 

  وعبد الرزاق في  ،( بمثله594)  ( برقم485/  1األنصاري رحمه هللا )أحاديث أبي أيوب  مسنده الطيالسي في (2)

 مصنفه وابن أبي شيبة في ،بنحوه موقوفا مطوال ( )( 4633)  ( برقم19/  3كتاب الصالة، باب كم الوتر ) مصنفه

األنصار مسند    مسنده  وأحمد في  ،(6916)    ( برقم495/    4من أبواب صالة التطوع، من كان يوتر بثالث أو أكثر )

ِضي  هللاُ ع ْنهُ )   الدارمي في  ( بنحوه،24028)    ( برقم5601/    10رضي هللا عنهم، حديث أبي أيوب األنصاري ر 

كتاب الصالة،   صحيحه  أخرجه ابن حبان في  ( بنحوه،1623)    ( برقم987/    2كتاب الصالة، باب كم الوتر )  مسنده

الوتر ) والحاك2407)    ( برقم167/    6باب  الوتر حق )   مستدركه  م في( بنحوه،   الوتر،     ( برقم 302/    1كتاب 

كتاب الصالة، باب الوتر بركعة واحدة ومن أجاز أن يصلي ركعة واحدة    سننه الكبير  والبيهقي في  ( بنحوه، 1132)

كتاب الوتر، الوتر بخمس أو بثالث أو بواحدة أو    سننه  ( بنحوه، والدارقطني في4853)    ( برقم23/    3تطوعا )

 وغيرهم. ،(1645، 1644، 1643، 1642، 1641، 1640)  ( برقم 340/  2من خمس )بأكثر 

 

 (1/741(، التقريب ) 3/526( الكاشف )3)

 ( 2/382( الكاشف )4)

 ( 1/311( التقريب )5)

 ( 3/438( الجرح والتعيل )6)

 ( 4/282( إكمال تهذيب الكمال )7)
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   1الليثي، من الثالثة، لم يذكره الذهبي بشيئ، وقال ابن حجر:"ثقة"ع ط اُء ْبُن ي ِزيد    -6

 هـ(.105)ت 

 .2األنصاري صحابي جليل  أ يُّوب   و أ ب  -7

 الحكم على اإلسناد: -ج

 . حسن

 الحكم على الحديث: -د

 حسن 

 الحديث الثاني: 

ْيح  اْلِمْصِريُّ قال    3"سننه"في  داود    وأخرج أبو  ةُ ْبُن ُشر  ْيو  ة    ،ن ا ب ِقي ةُ   ،ن ا ح  ع ْن ُضب ار 

 ِ انِّي ْبِد هللِا ْبِن أ بِي س ِليك  اأْل ْله  نِي اْبُن ن افِع    :ق ال    ،ْبِن ع  ْخب ر 
ْهِرّيِ   ،أ  اب  الزُّ   : ق ال    ،ع ِن اْبِن ِشه 

ّيِبِ  هُ   :ق ال  س ِعيدُ ْبُن اْلُمس  ل    :ق ال    ،إِن  أ ب ا ق ت اد ة  ْبن  ِرْبِعّي  أ ْخب ر  ُسوُل هللِا ص  ل ْيِه  ق ال  ر  ى هللاُ ع 

ل م   س  تَِّك َخْمَس َصلََوات    :قَاَل للاُ َعزَّ َوَجلَّ ))  :و  ي َعْهًدا   ، إِّن ِّي فََرْضُت َعلَى أُمَّ ْندِّ ْدُت عِّ َوَعهِّ

نَّ أَْدَخْلتُهُ اْلَجنَّةَ  نَّ لَِّوْقتِّهِّ نَّ فَاَل َعْهَد لَهُ    ، أَنَّهُ َمْن َجاَء يَُحافُِّظ َعلَْيهِّ َوَمْن لَْم يَُحافِّْظ َعلَْيهِّ

ي  ْندِّ  . ((عِّ

 تخريج الحديث: -أ

ضبارة من طريق    5" المعجم األوسط "والطبراني في    4"سننه"في    ابن ماجهأخرج  

 . اوبمثله مختصرا   بنحوه

 

 

 

 

 

 ( 1/679( التقريب )1)

 (3/143(، اإلصابة )2/402)سير أعالم النبالء  (2)

 (430برقم ) باب المحافظة على الصلوات -كتاب الصالة ( 3)

 ( 1403-)ح باب ما جاء فِي فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها -أبواب إقامة الصالة والسنة فيها  (4)

 ( 6807-)ح محمد بن هارون بن محمد بن بكار  -من اسمه محمد  -باب الميم  (5)
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 دراسة اإلسناد: -ب

يْ  -1 ْيح  اْلِمْصِريُّ ح  ةُ ْبُن ُشر  ،  1، من العاشرة، قال الذهبي:"وثقه ابن معين وغيره"و 

 .هـ(224، )ت 2وقال ابن حجر:"ثقة" 

 . سبقت ترجمتهبن الوليد   ب ِقي ةُ  -2

ة -3 انِّيِ  ُضب ار  ْبِد هللاِ ْبِن أ ِبي س ِليك  اأْل ْله   . سبقت ترجمتهْبِن ع 

 . سبقت ترجمتهاسمه دويد األموي اْبُن ن افِع   -4

ْهِرّيِ   اْبن -5 اب  الزُّ  . سبقت ترجمتهثقة إمام ِشه 

ّيِِب   -6 أحد األعالم، سيد    اإلمامالقرشي، من كبار الثانية، قال الذهبي:"س ِعيدُ ْبُن اْلُمس 

، )ت  4، وقال ابن حجر:"أحد العلماء األثبات الفقهاء الكبار" 3التابعين، ثقة حجة" 

 .هـ(87

 .5صحابي  ِرْبِعّي   ْبنالحارث  ق ت اد ة   و أ ب  -7

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 فيه ضعف. 

 الحكم على اإلسناد: -ج

 . عنعنهمدلس، وقد وهو بقية   ضعيف، ألجال ضبارة وفيه 

 :  األول والثاني الحكم على الحديث-د

 . ضعيف

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

لم يوثقه معتبر، ذكره ابن حبان في الثقات، وفيه لين؛ كما في )الميزان( فهو ال  

 يتابع على حديثه. 

 

 

 ( 5/560سالم )( تاريخ اإل1)

 ( 1/282( التقريب )2)

 ( 2/496( الكاشف )3)

 ( 1/388( التقريب )4)

 (12/534(، اإلصابة )2/341تاريخ اإلسالم ) (5)
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 ضبيعة بن حصين

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 ويقال ثعلبة بن ضبيعة الكوفي، من الثالثة.  التغلبي ضبيعة بن حصين

 : 2من شيوخه -ب

 حذيفة بن اليمان  

 محمد بن مسلمة األ ْنصاِريّ 

 : 3من تالميذه-ج

 أبو بردة بن أ بي موسى األشعري 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4  :"في ثقات ابن حبان." "التذهيب"في قال 

 5. :"وثق""الكاشف"في  قال و 

 6  "ما روى عنه سوى أبي بردة.:""الميزان"في  قال و 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 .7" الثقات"ذكره ابن حبان في 

 أقوال المجرحين:  -ب

 لم أقف على من تكلم فيه بالجرح. 

 

 

(،  13/257(، تهذيب الكمال )4/390(، الثقات البن حبان )2/463(، الجرح والتعديل )4/343( التاريخ الكبير )1)

 (249/ 7لسان الميزان ) (،4/443(، تهذيب التهذيب )1/507الكاشف )

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )4/365 ) 

(5( )1/507 ) 

(6( )2/322 ) 

(7( )4/390 ) 
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 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 .1اا واحدا روى له أ بُو داود حديثا 

 دراسة المرويات:-خامسا

ْرُزوق  قال حدثنا    2"سننه"في  داود    أخرج أبو  ع ِن اأْل ْشع ِث    ،ن ا ُشْعب ةُ   ،ع ْمُرو ْبُن م 

ْلن ا ع ل ى ُحذ ْيف ة  ف ق ال   :ع ْن ث ْعل ب ة  ْبِن ُضب ْيع ة  ق ال    ،ع ْن أ ِبي بُْرد ة   ، ْبِن ُسل ْيم   إِنِّي أل  ْعِرُف   :د خ 

ْيئاا هُ اْلِفت ُن ش  ُجالا ال  ت ُضرُّ ْضُروبٌ   :ق ال    ،ر  ْجن ا ف إِذ ا فُْسط اٌط م  ر  دُ    ،ف خ  م  ْلن ا ف إِذ ا فِيِه ُمح  ف د خ 

ة   ْسل م  م  ف ق ال    ،ْبُن  ذ ِلك   ع ْن  أ ْلن اهُ  ي ْشت مِ   :ف س  أ ْن  أُِريدُ  ا  ت ى  م  ح  اِرُكْم  أ ْمص  ِمْن  ش ْيٌء  ع ل ي   ل  

ل ْت .   ا اْنج  ِلي  ع م   ت ْنج 

 تخريج الحديث:  -أ

في   الحاكم  بن ضبيعة  بإسنادسن:    3" مستدركه" أخرجه  ثعلبة  ،  بنحوه من طريق 

ْيهِ   ي أ ب ومن طريق   ب ال و  ْبُن  ْنب ل    ع ْبدعن    ، ب ْكِر  ح  ْبِن  د   أ ْحم  ْبُن  ْبد  عن  ،هأ ِبي  عن   ، هللِا    ع 

نِ  ْحم   بنحوه.   ُحذ ْيف ة عن ع ْن أ بِي بُْرد ة    ،ع ْن أ ْشع ث  ْبِن أ بِي الش ْعث اءِ  ، ُسْفي انُ  عن ،الر 

 دراسة اإلسناد: -ب

ْرُزوق   -1 م  ْبُن  قالع ْمُرو  التاسعة،  من  حجر:"ثقة"  الباهلي،  وابن  )ت    4الذهبي 

 . هـ(224

 .سبقت ترجمته أمير المؤمنين في الحديث ُشْعب ةُ -2

،  سليم بن أسود المحاربى الكوفى  :أشعث بن أبى الشعثاءاسمه  ْبِن ُسل ْيم     اأْل ْشع ث-3

 .هـ(125)ت  5الذهبي وابن حجر:"ثقة"  من السادسة، قال

 . سبقت ترجمتهثقة بُْرد ة    و أ ب -4

 . سبقت ترجمتهْبِن ُضب ْيع ة   ث ْعل ب ة -5

 

 ( 13/257( تهذيب الكمال )1)

 (4650برقم ) باب ما يدل على ترك الكالم في الفتنة -كتاب السنة   (2)

الفتنة )كتاب معرفة الصحابة رضي هللا تعالى عنهم، تحرز  (  3) ، 5890( برقم )433/    3محمد بن مسلمة عن 

5891.) 

 ( 8/101(، تهذيب التهذيب )3/287( ميزان االعتدال )4)

 ( 1/355(، تهذيب التهذيب )4/602( ميزان االعتدال )5)
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 .1بن اليمان صحابي جليل  ُحذ ْيف ة  -6

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 مجهول، لم يوثقه إال ابن حبان و لم يرو عنه إال أبو بردة. 

 الحكم على اإلسناد: -ج

 لجهالة ضبيعة.  ضعيف 

 الحكم على الحديث:  -د

 ضعيف 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

 لم يوثقه معتبر، ذكره ابن حبان في الثقات، وهو مجهول لم يرو عنه إال واحد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2/496(، اإلصابة )2/277سير أعالم النبالء ) (1)

(2( )2/322 ) 
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 الضحاك بن عبدالرحمن بن عرزب 

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

ِن األ ْشع ِريُّ الش اِميُّ أ الضحاك بن عبدالرحمن بن عرزب  ْحم  ْبِد الر  ،  الطبراني بُو ع 

 .هـ(105الثالثة، )ت من  

 : 2من شيوخه -ب

 موسى ع بد هللا بن قيس األشعري    و أب 

 عبد الرحمن بن عرزب   وهأب 

 عبد الرحمن بن غنم األشعري 

 عبد الرحمن بن أ بي ليلى 

ْيرة  و أب   ُهر 

 : 3من تالميذه-ج

سليم بن  والزبير  الرحبي،  عثمان  ْبن  أيمن  ، حريز  بن  بن    ،والضحاك  وعبد هللا 

وعبد الرحمن بن ع ْمرو    ،وعبد هللا بن نعيم األردني  ،عطاء، وعبد هللا ْبن العالء ْبن زبر

ِن ْبن يزيد بن جابر، وعدي بن عدي الكندي، وأبو سنان عيسى   ْحم  األ وزاِعّي، وع ْبد الر 

 . حة الخوالنيوأبو طل  ،ومحمد بن زياد األلهاني، ومكحول الشامي  ،بن سنان 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4  "وثقه أحمد العجلي وغيره.:""تاريخ اإلسالم" في قال 

 5  :"وثقه أحمد العجلي.""التذهيب "في  قال و 

 

الثقات )4/459الجرح والتعديل )  (1)  ،)4/387 ،)  ( الكمال  الكاشف )13/270تهذيب  (، تاريخ اإلسالم 3/33(، 

 ( 2/223(، تهذيب التهذيب )19/ 7(، إكمال تهذيب الكمال )4/603(، سير أعالم النبالؤ )3/62)

 المصادر السابقة  ((2

 المصادر السابقة  (3)

(4( الكبير  التاريخ  أبي زرعة )4/333(  تاريخ  التاريخ )720،  1/395(  و  المعرفة  للعجلي 2/228(،  الثقات   ،)

(، 4/388(، إكمال اإلكمال البن نقطة )1/186(، مشاهير علماء األمصار )4/387(، الثقات البن حبان )1/231)

الكمال ) الكاشف )13/270تهذيب  الوافي بالوفيات )1/508(،  التهذيب )(16/204(،  (، األعالم  446/ 4، تهذيب 

 ( 3/214للزركلي )

(5(  )4/368 ) 
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 1. :"وثق""الكاشف"في  قال و 

 2  "قال العجلي: تابعي ثقة. :""الميزان"في  قال و 

ث ق هُ: :" "السير"في  قال و  .و  ْيِر الُوال ةِ.  الِعْجِليُّ : ك ان  ِمْن خ  ق ال  أ بُو ُمْسِهر   3  " و 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 .4قال العجلي:"تابعي ثقة" 

 5  "كان الضحاك ثقة. :"البن عساكر قال  "مختصر تاريخ دمشق"في 

ابن    ، وذكره7وصحح إسناده  ، وكذلك الحاكم6" صحيحه"خرج ابن حبان حديثه في

 . 8"الثقات"خلفون في 

 أقوال المجرحين:  -ب

 لم أقف على من صرح فيه بالجرح. 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 .9ه د ر"، والتِّْرِمِذّي، وابن ماج الق  "روى له أبو داود في

 دراسة المرويات:-خامسا

 الحديث األول: 

د ث ن ا ع ْبدُ هللاِ ْبُن  : قال  10" جامعه" أخرج الترمذي في   : ح  ، ق ال  ْيدُ ْبُن ن ْصر  د ث ن ا ُسو  ح 

ْوال نِيُّ  ة  الخ  أ بُو ط ْلح  : د ف ْنُت اْبنِي ِسن اناا، و  ، ق ال  ة ، ع ْن أ ِبي ِسن ان  ل م  اِد ْبِن س  م  ِك، ع ْن ح    اْلُمب ار 

ْدُت الُخُروج   ا أ ر  اِلٌس ع ل ى ش ِفيِر الق ْبِر، ف ل م  ؟    ج  ي ا أ ب ا ِسن ان  ُرك   : أ ال  أُب ّشِ ِبي ِدي، ف ق ال  ذ   أ خ 

 

 ( 1/508( الكاشف )1)

(2( )2/324 ) 

(3( )4/604 ) 

(4( )1/231 ) 

(5( )11/128 ) 

 (7/210( صحيح ابن حبان )6)

 (4/153( المستدرك على الصحيحين )7)

 ( 7/19( إكمال تهذيب الكمال )8)

 ( 13/272( تهذيب الكمال )9)

 (1021الترمذي، أبواب الجنائز، باب فضل المصيبة إذا احتسب برقم )( جامع 10)
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ب ، ع ْن أ بِي ُموس ى األ ْشع ِرّيِ،   ِن ْبِن ع ْرز  ْحم  ْبِد الر  اُك ْبُن ع  د ث ِني الض ح  : ح  قُْلُت: ب ل ى، ف ق ال 

  : ل م  ق ال  س  ل ْيِه و  ُ ع  ل ى َّللا  ُسول  هللِا ص  : قَبَْضتُْم    إِّذَا َماتَ ))أ ن  ر  ُ لَِّمالَئَِّكتِّهِّ َولَُد العَْبدِّ قَاَل َّللاَّ

هِّ، فَيَقُولُوَن: نَعَْم، فَيَقُوُل: َماذَا قَالَ  ي، فَيَقُولُوَن: نَعَْم، فَيَقُوُل: قَبَْضتُْم ثََمَرةَ فَُؤادِّ   َولََد َعْبدِّ

اْبنُ   :ُ َدَك َواْستَْرَجَع، فَيَقُوُل َّللاَّ ي؟ فَيَقُولُوَن: َحمِّ وهُ  َعْبدِّ ، َوَسمُّ بَْيتًا فِّي الَجنَّةِّ ي  لِّعَْبدِّ وا 

.  . ((بَْيَت الَحْمدِّ  اْسُم أ ِبي ِسن ان  ِعيس ى ْبِن ِسن ان  س ٌن غ ِريٌب، و  ِديٌث ح   ه ذ ا ح 

 تخريج الحديث:  -أ

في  أخرجه   في    ، 2"مسنده" في    أحمد و   ،1" مسنده" الطيالسي  حميد  بن  وعبد 

عن حماد    من طرق  5" الكبير "والبيهقي في    ،4" صحيحه "ابن حبان في  و   ،  3" مسنده"

 . ا ومختصرا وبمثله مطوالا   بن سلمة، به بنحوه

 دراسة اإلسناد: -ب

ن ْصر  -1 ْبُن  ْيدُ  العاشرة،    ُسو  الطوساني، من  الفضل  أبو  المروزي،    قال بن سويد 

 .هـ(240)ت6الذهبي وابن حجر:"ثقة" 

كِ ع ْبدُ هللاِ ْبُن -2  . سبقت ترجمته ثقة إمام في الحديث  اْلُمب ار 

اد-3 م  ة    ح  ل م   . سبقت ترجمته ثقة أحد األعالم   ْبِن س 

،  عيسى بن سنان الحنفى أبو سنان القسملى الشامى الفلسطينى :، اسمهِسن ان    و أ ب -4

 .8، وقال ابن حجر:"لين الحديث" 7من السادسة، قال الذهبي:"ضعف ولم يترك" 

ب  -5 ِن ْبِن ع ْرز  ْحم  ْبِد الر  اُك ْبُن ع   . سبقت ترجمتهالض ح 

 . صحابي جليل  ُموس ى األ ْشع ِرّيِ   و أ ب -6

 

 

 (510)  ( برقم409/  1أحاديث أبي موسى األشعري رحمه هللا، الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى )( 1)

 ( 19812( برقم )4/415مسند أبي موسى األشعري )  ول مسند الكوفيين رضي هللا عنهم( مسند اإلمام أحمد، أ2)

 (551)( برقم 1/194، أبو موسى االشعري )مسند عبد بن حميد ( 3)

كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدما أو مؤخرا، ذكر بناء هللا جل وعال بيت الحمد في الجنة لمن استرجع وحمد  (  4)

  ( 2948)  ( برقم210/  7هللا عند فقد ولده )

  ( 7246)  ( برقم68/  4ا احتسبهم )كتاب الجنائز، باب ما يرجى في المصيبة باألوالد إذ( 5)

 ( 4/280(، تهذيب التهذيب )5/838( تاريخ اإلسالم )6)

 ( 2/110( الكاشف )7)

 ( 1/438( تقريب التهذيب )8)
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 الحكم على اإلسناد: -ج

 ألجل أبي سنان. ،ضعيف 

 الحكم على الحديث: -د

 . حسن

 الحديث الثاني: 

،  : قال  1أخرج ابن ماجه في سننه  ْنُصور  د ث ن ا ُمع ل ى ْبُن م  : ح  دُ ْبُن ي ْحي ى ق ال  م  د ث ن ا ُمح  ح 

ْبِد   اِك ْبِن ع  ، ع ِن الض ح  ، ع ْن ِعيس ى ْبِن ِسن ان  د ث ن ا ِعيس ى ْبُن يُونُس  : ح  ِبْشُر ْبُن آد م ، ق اال  و 

أ ن   اأْل ْشع ِرّيِ  ُموس ى  أ ِبي  ع ْن  ب ،  ع ْرز  ْبِن  ِن  ْحم  ل م   الر  س  و  ل ْيِه  ع  هللاُ  ل ى  ص   ِ َّللا  ُسول   ر   

 » أَ َوَمَسَح َعلَى اْلَجْوَربَْينِّ َوالنَّْعلَْينِّ  »تََوضَّ

الن ْعل ْينِ  : و  ِديِثِه: ال  أ ْعل ُمهُ، إاِل  ق ال   . ق ال  اْلُمع ل ى فِي ح 

 تخريج الحديث: -أ

الكبيرأخرجه   في  في،  2البيهقي  اآلثار شرح    والطحاوي  في    3معاني  والطبراني 

 من طريق عن عيسى بن سنان، عن الضحاك به بنحوه وبمثله. 4األوسط 

 دراسة اإلسناد: -ب

 ثقة حافظ سبق.  محمد بن يحيى بن عبد هللا بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلى -1

ْنُصور  -2 م  ْبُن  قالالرازىُمع ل ى  العاشرة،  من  حجر:   ،  ابن  و  )ت    5ثقة""الذهبي 

 . هـ(211

إال  "الذهبي وابن حجر:"صدوق   ، من العاشرة، قال بن يزيد البصرى  بشر بن آدم-3

 .هـ(254)ت  6فيه لين" "أن ابن حجر أضاف

 

 (506( كتاب الطهارة، باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين برقم )1)

 (  1372)  ( برقم284/  1والنعلين )كتاب الطهارة، باب ما ورد في المسح على الجوربين ( 2)

   ( 616)  ( برقم97/  1كتاب في الطهارة، باب المسح على النعلين )( 3)

   ( 1108)  ( برقم24/  2باب األلف، أحمد بن عبد الرحمن بن عقال الحراني )( 4)

 ( 1/541(، التقريب )4/150( ميزان االعتدال )5)

 (1/122(، التقريب ) 1/267( الكاشف )6)
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بن أبي إسحاق السبيعي، من الثامنة، قال الذهبي:"أحد األعالم   ِعيس ى ْبُن يُونُس  -4

 . هـ(187، )ت 2ابن حجر:"ثقة مأمون"، وقال  1في الحفظ والعبادة" 

 سبق.  ِعيس ى ْبِن ِسن ان  -5

اك-6 ب   الض ح  ِن ْبِن ع ْرز  ْحم  ْبِد الر   سبق.  ْبِن ع 

 سبق.   ُموس ى اأْل ْشع ِرّيِ   و أ ب -7

 الحكم على اإلسناد: -ج

 ضعيف 

 الحكم على الحديث: -د

 ضعيف 

 الحديث الثالث: 

د ث ن ا  : قال  3وأخرج ابن ماجه في سننه : ح  ْمِليُّ ق ال  اِشد  الر  اِشدُ ْبُن س ِعيِد ْبِن ر  د ث ن ا ر  ح 

ب ،   ِن ْبِن ع ْرز  ْحم  ْبِد الر  اِك ْبِن ع  ، ع ِن الض ح  ن  اِك ْبِن أ ْيم  ح  ِليدُ، ع ِن اْبِن ل ِهيع ة ، ع ِن الض  اْلو 

ل   ِ ص  ُسوِل َّللا  :  ع ْن أ بِي ُموس ى اأْل ْشع ِرّيِ، ع ْن ر  ل م  ق ال  س  ل ْيِه و  َ لَيَطَّلُِّع فِّي  ى هللاُ ع  »إِّنَّ َّللاَّ

» ن  ك  أَْو ُمَشاحِّ يعِّ َخْلقِّهِّ إِّالَّ لُِّمْشرِّ ْن َشْعبَاَن فَيَْغفُِّر لَِّجمِّ ْبُن    ،لَْيلَةِّ الن ِّْصفِّ مِّ دُ  م  د ث ن ا ُمح  ح 

د ث ن ا اْبُن ل ِهيع ة ، ع ِن الزُّ  : ح  ب اِر ق ال  ْبِد اْلج  ِد الن ْضُر ْبُن ع  د ث ن ا أ بُو اأْل ْسو  : ح  اق  ق ال  ب ْيِر  إِْسح 

أ ب ا ُموس   : س ِمْعُت  ق ال  أ ِبيِه،  ِن، ع ْن  ْحم  الر  ْبِد  ْبِن ع  اِك  ، ع ِن الض ح  ُسل ْيم  الن ِبّيِ  ْبِن  ى ع ِن 

هُ  ل م  ن ْحو  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع   .ص 

 تخريج الحديث: -أ

 أنفرد ابن ماجه بتخريجه.

 

 

 

 

 ( 2/114( الكاشف )1)

 ( 1/773( التقريب )2)

 ( 1390ب إقامة الصالة والسنة فيها، باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان برقم )ا ( كت3)
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 دراسة اإلسناد: -ب

ْمِليُّ -1 الر  اِشد   ر  ْبِن  س ِعيِد  ْبُن  اِشدُ  قال  ر  العاشرة،  من  وابن    القرشي،  الذهبي 

 .هـ(243:"صدوق"، )ت 1حجر 

ِليدُ -2  بن مسلم ثقة مدلس سبق.   اْلو 

قال  -ضعيفبن عقبة بن فرعان الحضرمي المصري، من السابعة،    ل ِهيع ة    اْبن-3

بعد   خلط  ابن حجر:"صدوق،  وقال  حديثه"،  تضعيف  على  والعمل  الذهبي:"ضعف، 

 هـ(173احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما"، )ت 

 . 2ووكيع   ، ويحيى بن سعيد  ،تركه ابن مهدي 

 3. كان يحيى بن سعيد ال يراه شيئا  :عن الحميدي ،وقال البخاري 

 4وقال النسائي:"ضعيف". 

اك-4 ن    الض ح  أ ْيم  يثبت"   ْبِن  الذهي:"لم  قال  السادسة،  من  ابن  5الكلبي،  وقال   ،

 :"مجهول". 6حجر 

ب  -5 ِن ْبِن ع ْرز  ْحم  ْبِد الر  اِك ْبِن ع   قة سب  الض ح 

 صحابي.   ُموس ى اأْل ْشع ِرّيِ   و أ ب -6

 ضعف ألسباب: كلها : في أسانيدها الحكم على األحاديث الثالثة السابقة ذكرها-ج

 الضعف في بعض الرواة وقد سبق تراجمهم. -

  7األشعري.  من أبي موسىالضحاك  سماعاإلرسال لعدم -

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 يروي مراسيل عن أبي موسى.   محله صدق،

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

 لم يوثقه معتبر؛ حيث وثقه العجلي وحده، وأثنى على واليته أبو مسهر، وهللا أعلم. 

 

 

 

 

 (1/315(، تقريب )2/387( الكاشف )1)

 ( 411/  2تهذيب التهذيب )، (143/  8إكمال تهذيب الكمال )( 2)

 (237/  5اء )الكامل في الضعف، (145/  5الجرح والتعديل )( 3)

 (237/  5الكامل في الضعفاء )( 4)

 ( 3/31( الكاشف )5)

 ( 1/457( التقريب )6)

(7  )( أبي حاتم  )  ،(459/    4الجرح والتعديل البن  المراسيل  في  التحصيل  تمييز  ،  (201/    1تحفة  في  اإلصابة 

 ( 372/  5الصحابة )
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 الضحاك بن فيروز الديلمي 

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 هـ(. 91الثالثة، )ت ي، من رالضحاك بن فيروز الديلمي األنبا

 : 2من شيوخه -ب

 فيروز الديلمي  وهأب 

 : 3من تالميذه-ج

 عروة بن غزية 

 كثير الصنعاني 

 . أبو وهب الجيشاني

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4. :"ذكره ابن حبان في الثقات" "التذهيب"في قال 

 5. :"وثق""الكاشف"في  وقال 

 والتعديل: أقوال أئمة الجرح  -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

بن صالح معاوية  اليمن،    ، ذكره  أهل  من  التابعين  تسمية  في  معين  بن  يحيى  عن 

 6. ومحدثيهم

 

(1( الكبرى  الطبقات  خياط  6/65(  البن  الطبقات   ،)(1/545( الكبير  التاريخ  حبان  4/333(،  البن  الثقات   ،)

(4/387( األنصار  علماء  مشاهير   ،)1/194( الكمال  تهذيب   ،)13/276( اإلسالم  تاريخ  الوافي  6/392(،    ،)

(، إكمال تهذيب الكمال  1/176(، خالصة التذهيب تهذيب الكمال )4/448(، تهذيب التهذيب )16/205بالوفيات )

(7/20) 

 در السابقة ( المصا2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )4/370 ) 

(5( )1/508 ) 

 ( 13/267( تهذيب الكمال )6)
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قطني في كتاب  السنن   والدار  ،خرج ابن حبان حديثه في  صحيحه  قال مغلطاي:"

 1. " صحح سنده

 أقوال المجرحين:  -ب

، ال  ني أبو وهب الجيشا  :روى عنه  ، عن أبيه   ، الضحاك بن فيروز :"وقال البخاري

 2". يعرف سماع بعضهم من بعض

 3  . "مجهول"  :وقال ابن القطان

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

ْه حديثا  اج   . 4اا واحدا روى له أ بُو د اُود ، والتِّْرِمِذّي، وابن م 

 دراسة المرويات:-خامسا

 الحديث األول: 

دُ ْبُن ب ش ار  قال:  5"سننه "أخرج الترمذي في   م  د ث ن ا ُمح  رِ   : ق ال    ،ح  ْهُب ْبُن ج  د ث ن ا و  ،   ير  ح 

ق ال    :ق ال   أ بِي  د ث ن ا  ِبيب    :ح  أ بِي ح  ْبِن  ي ِزيد   ُث ع ْن  دِّ يُح  أ يُّوب   ْبن   ي ْحي ى  أ ِبي    ،س ِمْعُت  ع ْن 

 ِ ْيش انِّي اْلج  ْهب   الد ْيل    ،و  ف ْيُروز   ْبِن  اِك  ح  ق ال    ، ِمّيِ ع ِن الض  أ ِبيِه  ُسول  هللِا   :قُْلتُ   :ع ْن    ، ي ا ر 

ت ْحِتي أُْخت اِن ! ق ال   ئْتَ )) :أ ْسل ْمُت و  س ٌن .  . ((اْختَْر أَيَّتَُهَما شِّ ِديٌث ح   ه ذ ا ح 

 تخريج الحديث: -أ

والطحاوي في  ،  7" مصنفه " وابن أبي شيبة في    ،6" مصنفه" عبد الرزاق في  أخرجه  

والطبراني  ،  10" سننه "أبو داود في  و ،  9" سننه"وابن ماجه في    ،8" اآلثار شرح معاني  "

 

 (20/  7إكمال تهذيب الكمال: )( 1)

 ( 276/  13تهذيب الكمال )،  (4/333التاريخ الكبير )( 2)

 ( 2/224( تهذيب التهذيب )3)

 ( 13/278( تهذيب الكمال )4)

 (1130برقم ) باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان -هللا عليه وسلم أبواب النكاح عن رسول هللا صلى ( 5)

 (  12627)  ( برقم164/  7كتاب الطالق، باب من فرق اإلسالم بينه وبين امرأته )( 6)

 ( 17466( برقم: )346/  9كتاب النكاح، ما قالوا في الرجل يسلم وعنده أختان ) ( 7)

 ( 5260، 5259( برقم: )255/  3ار الحرب وعنده أكثر من أربع نسوة )كتاب السير، باب الرجل يسلم في د( 8)

 (  1950( برقم: )128/  3أبواب النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أختان )( 9)

 ( 2243( برقم )240/  2كتاب الطالق، باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان )( 10)
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والدارقطني في  ،  3" الكبير "والبيهقي في    ،2" صحيحه"وابن حبان في    1" الكبير "في  

ا  من طرق  كلهم عن الضحاك  بن فيروز به بمثله وبنحوه وبمعناه مختصرا   4" سننه "

 . ومطوالا 

 دراسة اإلسناد: -ب

دُ ْبُن ب ش ار   -1 م   . سبقت ترجمتهثقة  ُمح 

ِرير   -2 ج  ْبُن  ْهُب  قال  و  التاسعة،  من  األزدي،  حازم  وابن    بن  الذهبي 

 هـ(.206)ت ":"ثقة5حجر 

جرير    وهأ ب  -3 حازم  اسمه  قالبن  السادسة،  من  وابن    األزدي،  الذهبي 

 هـ(170:"ثقة"، )ت 6حجر 

، وقال ابن  7الغافقي، من السابعة، قال الذهبي:"صالح الحديث"   ي ْحي ى ْبن  أ يُّوب   -4

 هـ(.163، )ت 8حجر:"صدوق ربما أخطأ"

ِبيب   ي ِزيد  -5  ثقة سبق ذكره. ْبِن أ بِي ح 

ِ   و أ ب  -6 ْيش انِّي اْلج  ْهب   بن  و  الديلم  الرابعة،    اسمه  من  قال  -مجهولالهوشع، 

الذهبي:"قال البخري: ديلم بن الهوشع أبو وهب الجيشاني في إسناده نظر"، وقال  

 هـ(. 111ابن حجر:"مقبول"، )ت  

 9قال ابن القطان:"مجهول الحال". 

اك -7  . سبقت ترجمتهْبِن ف ْيُروز  الد ْيل ِمّيِ  الض ح 

 . 10اسمه فيروز الديلمي صحابي  وهأ ب  -8

 

 . ( بنحوه مطوال850، 844، 843)  ( برقم328/   18باب الفا، فيروز الديلمي )( 1)

 (  4155( برقم )462/  9كتاب النكاح، باب نكاح الكفار )( 2)

 (  14169)  ( برقم184/  7أربع نسوة )كتاب النكاح، باب من يسلم وعنده أكثر من ( 3)

 . ( بنحوه مطوال3699، 3698، 3697، 3696، 3695)  ( برقم410/  4) كتاب النكاح، العيب بالمرأة ( 4)

 (1/1043(، التقريب ) 4/465( الكاشف )5)

 (1/196(، التقريب ) 2/202( الكاشف )6)

 (  2/362( الكاشف )7)

 ( 11/186تهذيب التهذيب )( 8)

 ( 4/606التهذيب )( تهذيب 9)

 (8/563(، اإلصابة )2/531تاريخ اإلسالم ) (10)
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 خالصة الكالم في الراوي: -ج

لم  العمل على تحسين حديثه مع أنه قليل الشيوخ وقليل الحديث و فيه الجهالة، لكن  

 . يرو إال عن أبيه 

 الحكم على اإلسناد: -د

 ضعيف ألجل أبي وهب.  

 الحكم على الحديث:  -ر

 حسن كما ذكره الترمذي. 

 وثق": "قولهمراد الذهبي في  -سادسا

وصححه   صحيحه،  في  وحديثه  الثقات،  في  حبان  ابن  ذكره  معتبر،  يوثقه  لم 

 الدارقطني في سننه، وحسنه الترمذي، وربما بشواهد الباب.
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 ضمرة بن عبدللا بن أنيس الجهني   

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 الثالثة. ضمرة بن عبدهللا بن أنيس، من 

 : 2من شيوخه -ب

 ع بد هللا بن أنيس الجهني  وهأب 

 : 3من تالميذه-ج

 بكير ْبن ع بد هللا ْبن األشج

 بكير بن مسمار 

ْهِريّ   محمد ْبن مسلم ْبن شهاب الزُّ

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4. :"في ثقات ابن حبان""التذهيب"في قال 

 5:"وثق". "الكاشف"في  قال و 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 .6ذكره ابن حبان في الثقات

 أقوال المجرحين:  -ب

 لم أقف على من تكلم فيه بالجرح. 

 

 

 

(، 4/388(، الثقات البن حبان )4/467(، الجرح والتعديل )1/408(، المعرفة والتاريخ )4/337( التاريخ الكبير )1)

 (1/177(، خالصة التذهيب تهذيب الكمال )4/461(، تهذيب التهذيب )1/510(، الكاشف )13/322تهذيب الكمال )

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )4/379 ) 

(5( )1/520 ) 

(6( )4/388 ) 
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 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

روى له أ بُو د اُود ، والن س ائي حديثا واحدا
1 . 

 دراسة المرويات:-خامسا

ْبِد هللِا السُّل ِميُّ قال:    2"سننه "أخرج أبو داود في   ْفِص ْبِن ع  دُ ْبُن ح  د ث ن ا أ ْحم  د ث نِي    ،ح  ح 

ان    ،أ بِي اِهيُم ْبُن ط ْهم  د ث ِني إِْبر  اق    ،ح  ب اِد ْبِن إِْسح  ْهِرّيِ   ، ع ْن ع  ِد ْبِن ُمْسِلم  الزُّ م  ع ْن    ،ع ْن ُمح 

ْبِد هللِا  ة  ْبِن ع  ْمر  ة    :ع ْن أ ِبيِه ق ال    ،  ْبِن أُن ْيس  ض  ْجِلِس ب نِي س ِلم  أ ن ا أ ْصغ ُرُهمْ   ، ُكْنُت فِي م    ، و 

ة  إِْحد ى    :ف ق الُوا ِبيح  ذ ِلك  ص  ل م  ع ْن ل ْيل ِة اْلق ْدِر ؟ و  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ُسول  هللاِ ص  ْن ي ْسأ ُل ل ن ا ر  م 

ان   ض  م  ر  ِمْن  ِعْشِرين   ة     ، و  ال  ص  ل م   س  و  ل ْيِه  ع  هللاُ  ل ى  ص  هللاِ  ُسوِل  ر  ع   م  اف ْيُت  ف و  ْجُت  ر  ف خ 

ْغِربِ  قُْمُت    ،اْلم  ب ْيِتهِ ثُم   بِي   ،ِبب اِب  ر   ْلتُ ((اْدُخلْ ))  :ف ق ال    ،ف م  ِبع ش اِئهِ   ،ف د خ  أ ْيتُنِي    ،ف أُِتي   ف ر 

غ  ق ال    ، أ ُكفُّ ع ْنهُ ِمْن قِل ِتهِ  ا ف ر  ْلنِّي نَْعلَيَّ ))   : ف ل م  ع هُ   ، ، ف ق ام  ((نَاوِّ قُْمُت م  َكأَنَّ لََك  ))  :ف ق ال    ،و 

لْ   :قُْلتُ   ،(( َحاَجةً  ة  ي ْسأ لُون ك  ع ْن ل ْيل ِة اْلق ْدرِ   ،أ ج  ْهٌط ِمْن ب ِني س ِلم  ل نِي إِل ْيك  ر   :ف ق ال    ،أ ْرس 

اللَّْيلَةُ )) ف قُْلتُ (( َكمِّ  ِعْشُرون    :،  و  اللَّْيلَةُ ))  :ق ال    ،اْثن ت اِن  َي  ع    ((هِّ ج  ر  أَوِّ  ))  :ف ق ال    ، ثُم  

ِعْشِرين  .   ،(( اْلقَابِّلَةُ  ث  و   يُِريدُ ل ْيل ة  ث ال 

 تخريج الحديث: -أ

 .4آخرون أخرجه  و من طريق آخر   3" صحيحه " معنى هذا الحديث فيأخرج مسلم  

 

 

 

 ( 13/322( تهذيب الكمال )1)

 ( 1379) باب في ليلة القدر -كتاب الصالة   (2)

 (  1168)  ( برقم173/  3كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها )( 3)

وعبد الرزاق في مصنفه   ،( بنحوه مختصرا332/    1142)    ( برقم461/    3ليلة القدر )كتاب    الموطأ  ومالك في(  4)

( وابن أبي شيبة في مصنفه من أبواب صالة التطوع، فِي 7689( برقم  )250/    4كتاب الصيام، باب ليلة القدر )

اآلثار كتاب الطالق،  ( بنحوه مختصرا، والطحاوي في شرح معاني  8775( برقم  )33/    6ليلة القدر وأي ليلة هي )

( بنحوه مختصرا، وأحمد  4619( برقم  )85/    3باب الرجل يقول المرأته أنت طالق ليلة القدر متى يقع الطالق )

،  16290( برقم  )3471/    6في مسنده مسند المكيين رضي هللا عنهم، حديث عبد هللا بن أنيس رضي هللا عنه )

  ، ( بهذا اللفظ1379)    ( برقم 523/    1لصالة، باب في ليلة القدر )كتاب ا  سننه  وأبو داود في(،  16292،  16291

( بمثله، وابن خزيمة في 3387( برقم  )399/    3والنسائي في الكبرى كتاب االعتكاف، ليلة القدر وأي ليلة هي )

ليلة ثالث وعشرين ) القدر  ليلة  ( بمعناه  2185( برقم  )573/    3صحيحه كتاب الصوم، باب ذكر األمر بطلب 

( برقم 309/    4مختصرا، والبيهقي في سننه الكبير كتاب الصيام، باب الترغيب في طلبها ليلة ثالث وعشرين ) 

 ( بمعناه مختصرا، وغيرهم.8628)
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 دراسة اإلسناد: -ب

ْفِص  -1 ْبُن ح  دُ  السُّل ِميُّ   أ ْحم  قال الذهبي:"ثقة    -ثقة من الحادية عشرة،    ، ْبِن ع ْبِد هللاِ 

 هـ(. 258، )ت 2حجر:"صدوق" ،  ابن  1مشهور" 

 .3قال النسائي:"ثقة" 

بن عبدهللا    وهأ ب  -2 قالاسمه حفص  التاسعة،  من  السلمي،  وابن    بن راشد  الذهبي 

 .هـ(209)ت " :"صدوق4حجر 

ان    -3 ط ْهم  ْبُن  اِهيُم  أئمة  إِْبر  الذهبي:"من  قال  السابعة،  من  الخراساني،  شعبة  بن 

 .هـ(158)ت  6يغرب" ، وقال ابن حجر:"ثقة  5اإلسالم"

اق    ع ب اد -4 إِْسح  السادسة،    ْبِن  العامري، من  الحارث  بن  قال  -صدوق-بن عبد هللا 

ممن   ليس  البخاري:  وقال  بعضهم.  وضعفه  ثقة،  قدري  داود  أبو  الذهبي:"قال 

 هـ(.141)ت  8، وقال ابن حجر:"صدوق" 7يعتمد على حفظه" 

 . 9قال أحمد بن حنبل:"صالح الحديث" 

د -5 م  ْهِرّيِ   ُمح   ثقة إمام سبق.  ْبِن ُمْسِلم  الزُّ

ة -6 ْمر  ْبِد هللِا ْبِن أُن ْيس   ض   سبق. ْبِن ع 

 .10اسمه عبدهللا بن أنيس صحابي  وهأ ب  -7

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

لكن روى عنه كبار    لم يوثقه إال ابن حبان و لم يرو إال عن أبيه حسن الحديث،  

 وهللا أعلم. المحدثين و هذا الذي يقوي روايته، 

 الحكم على اإلسناد: -د

 حسن.  

 الحكم على الحديث:  -ر

 صحيح. 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

 لم يوثقه معتبر، ذكره ابن حبان في الثقات. 

 

 ( 19/41( تاريخ اإلسالم )1)

 ( 1/24( تهذيب التهذيب )2)

 ( 1/25( تهذيب التهذيب )3)

 (1/172(، التقريب ) 1/341( الكاشف )4)

 ( 1/214الكاشف )( 5)

 ( 1/129( تهذيب التهذيب )6)

 ( 4/127( الكاشف )7)

 ( 1/578( التقريب )8)

 ( 6/137( تهذيب التهذيب )9)

 (6/25(، اإلصابة )2/417تاريخ اإلسالم ) (10)
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 ضمضم أبو المثنى األملوكي

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 المثنى األملوكي الحمصي الوصابي، من الرابعة. ضمضم أبو 

 : 2من شيوخه -ب

 عتبة بن ُعب يد السلمي 

 بار حكعب األ

 األ ْنصاِريّ و أُبّي أب 

 ابن أم حرام 

 : 3من تالميذه-ج

 صفوان بن ع ْمرو السكسكي 

 هالل بن ي س اف

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4. حبان في الثقات" :"ذكره ابن "التذهيب"في قال 

 5:"وثق". "الكاشف"في  قال و 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 .6" الثقات"ذكره ابن حبان في 

 .7وثقه ابن عبدالبر في كتاب "االستغناء" 

 

(، 4/389)(، الثقات البن حبان  4/468(، الجرح والتعديل )4/338(، التاريخ الكبير )7/318( الطبقات الكبرى )1)

( الكمال  )13/329تهذيب  الكاشف   ،)1/510( التهذيب  تهذيب   ،)4/463( التهذيب  تقريب  خالصة  280/ 1(،   ،)

 ( 7/41(، إكمال تهذيب الكمال )1/470التذهيب تهذيب الكمال )

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )4/381 ) 

(5( )1/510 ) 

(6( )4/389 ) 

 ( المصدر السابق7)
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 .1وثقه العجلي 

 .2"الثقات"ذكره ابن خلفون في  

 أقوال المجرحين:  -ب

 3القطان:"فيه نظر". قال ابن 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

ْه حديثا  اج   . 4اا واحدا روى له أبو داود، وابن م 

 دراسة المرويات:-خامسا

ْبُن ب ش ار  قال:    5" سننه "في    ابن ماجه  أخرجه دُ  م  د ث ن ا ُمح  د    ،ح  د ث ن ا أ بُو أ ْحم  د ث ن ا    ،ح  ح 

ْنُصور    ،ُسْفي اُن ْبُن ُعي ْين ة   ِل ْبِن ي س اف    ،ع ْن م  ع ْن أ بِي أُب ّي  اْبِن    ،ع ْن أ ِبي اْلُمث ن ى   ،ع ْن ِهال 

اِمِت   أ ةِ ُعب اد ة  ْبِن الص  اِمِت    -اْمر  ل م    - ي ْعنِي ع ْن ُعب اد ة  ْبِن الص  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع    ع ِن الن بِّيِ ص 

أَْشيَاءُ ))  :ق ال   أَُمَراُء تَْشغَلُُهْم  َوْقتَِّها   ،َسيَُكوُن  َعْن  اَلةَ  ُروَن الصَّ فَاْجعَلُوا َصاَلتَُكْم    ، يَُؤخ ِّ

ًعا   .  (( َمعَُهْم تََطوُّ

 تخريج الحديث: -أ

في  أخرجه   الرزاق  في  ،  6" مصنفه "عبد  أبي شيبة  في    ،7" مصنفه"وابن  وأحمد 

 . 10"المختارة"الضياء المقدسي في  ، و 9" سننه "أبو داود في  ، و 8" مسنده"

 

 

 

 

 ( 4/463ذيب التهذيب )( ته1)

 ( 7/40( إكمال تهذيب الكمال )2)

 ( 7/40( إكمال تهذيب الكمال )3)

 ( 13/329( تهذيب الكمال )4)

 (1314برقم ) باب ما جاء فِي إذا أخروا الصالة عن وقتها -أبواب إقامة الصالة والسنة فيها ( 5)

 (  3782)   ( برقم380/  2كتاب الصالة، باب األمراء يؤخرون الصالة )( 6)

 ( ) من أبواب صالة التطوع، في األمير يؤخر الصالة عن الوقت(7672( برقم: )192/  5)( 7)

 ( 23126)  ( برقم5357/  10مسند األنصار رضي هللا عنهم، حديث عبادة بن الصامت رضي هللا عنه )( 8)

   (433)  ( برقم165/  1كتاب الصالة، باب إذا أخر اإلمام الصالة عن الوقت )( 9)

  ( برقم317/    8مسند عبادة بن الصامت، عبد هللا بن عمرو بن قيس أبو أبي ابن امرأة عبادة عن عبادة )(  10)

 (  384و  381)
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 دراسة اإلسناد: -ب

دُ ْبُن ب ش ار   -1 م   ثقة سبق. ُمح 

د    -2 ، من التاسعة، قال  محمد بن عبد هللا بن الزبير بن عمر بن درهم اسمه  أ بُو أ ْحم 

أنه قد ، وقال ابن حجر:"ثقة ثبت إال  1الذهبي:"قال بندار: ما رأيت أحفظ منه" 

 هـ(. 203، )ت 2يخطئ في حديث الثوري"

 ثقة سبق. ُسْفي اُن ْبُن ُعي ْين ة   -3

ْنُصور -4  بن المعتمر ثقة سبق.   م 

ل -5  .هـ(91)ت  " :"ثقة3الذهبي وابن حجر   األشجعي، من الثالثة، قالْبِن ي س اف     ِهال 

 سبق. اْلُمث ن ى  و أ ب  -6

اِمتِ  ُعب اد ة -7  . 4صحابي ْبِن الص 

 الكالم في الراوي: خالصة -ج

 يعتبر حديثه. صالح 

 الحكم على اإلسناد: -د

 صحيح. 

 الحكم على الحديث:  -ر

 صحيح. 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

يصلح للمتابعة، وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وابن خلفون، وابن عبد البر  

 وقال ثقة. 

 

 

 

 ( 5/234( الكاشف )1)

 ( 1/629( التقريب )2)

 (1/576(، التقريب ) 2/343( الكاشف )3)

 (5/567(، اإلصابة )2/558سير أعالم النبالء ) (4)
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 طارق بن عبدالرحمن الحجازي  

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 هـ(.129طارق بن عبدالرحمن بن القاسم الحجازي، من الرابعة، )ت 

 : 2من شيوخه -ب

 رافع بن رفاعة  

اِلك  ِ ْبن كعب ْبن م   عبد َّللا 

 العالء بن عبد الرحمن 

 ميمونة بنت سعد 

 : 3من تالميذه-ج

 عكرمة بن عمار اليمامي 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4في ثقات ابن حبان". :""التذهيب"في قال 

 5وثق". :""الكاشف"في  قال و 

ْيُمون ة:" "المغني "في  قال  و  ن ع ن م  ْحم  ق ال  الن س اِئّي ل ْيس     .وثق  :ط ارق بن عبد الر  و 

 6  ." ِباْلق ِويّ 

النسائي: ليس بالقوي، فما أدرى أراد هذا قال    ال يكاد يعرف.:" "الميزان"في  قال  و 

 7  " وذكره ابن حبان في الثقات. أو االول. 

 

 

(، 4/395(، الثقات البن حبان )4/486(، الجرح والتعديل )1/233(، الثقات للعجلي )4/353( التاريخ الكبير )1)

(، خالصة  5/4(، تهذيب التهذيب ) 1/511(، الكاشف )13/345(، تهذيب الكمال )1/126مشاهير علماء األمصار )

 (، 1/178التذهيب تهذيب الكمال )

 ( المصادر السابقة 2)

 ر السابقة ( المصاد3)

(4( )4/384 ) 

(5( )1/511 ) 

(6( )1/314 ) 

(7( )2/333 ) 
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 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 .1وثقه العجلي 

 .2" الثقات"ذكره ابن حبان في 

 أقوال المجرحين:  -ب

 لم أقف على من صرح بتجريحه. 

 الستة: مروياته في الكتب -رابعا

 3.روى له أ بُو داود حديثاا واحداا

 دراسة المرويات:-خامسا

أبو هللاِ   4" سننه"في  داود    أخرج  ْبِد  ع  ْبُن  ه اُروُن  د ث ن ا  اْلق اِسمِ   ،ح  ْبُن  ه اِشُم  ن ا    ،ن ا 

ةُ  ِشيُّ ق ال    ،ِعْكِرم  ِن اْلقُر  ْحم  ْبِد الر  د ث نِي ط اِرُق ْبُن ع  ْجِلِس    :ح  افُِع ْبُن ِرف اع ة  إِل ى م  اء  ر  ج 

ف ق ال   اِر  اْلي ْوم    :اأْل ْنص  ل م   س  و  ل ْيِه  ع  ل ى هللاُ  ص  ن ِبيُّ هللاِ  ان ا  ن ه  أ ْشي اء    ،ل ق ْد  ع ْن    ،ف ذ ك ر   ان ا  ن ه  و 

ا ع ِمل ْت ِبي ِده ا ِة إاِل  م  اِبِعهِ  ، ك ْسِب اأْل م  ق ال  ه ك ذ ا ِبأ ص  الن ْفِش .  ،و  اْلغ ْزِل و  ْبِز و   ن ْحو  اْلخ 

 تخريج الحديث: -أ

 من طريق عكرمة به بمثله مطوال.   5حمد في مسندهأ أخرجه 

 دراسة اإلسناد: -ب

هللِا  -1 ْبِد  ع  ْبُن  قالب  ه اُروُن  العاشرة،  من  الحمال،  مروان  وابن    ن  الذهبي 

 هـ(. 241:"ثقة"، )ت 6حجر 

اْلق اِسِم   -2 ْبُن  قه اِشُم  التاسعة،  من  الليثي،  مقسم  بن  مسلم  وابن    البن  الذهبي 

 .هـ(205)ت  7حجر:"ثقة" 

 

 ( 1/233)الثقات ( 1)

(2( )4/395 ) 

 ( 13/345( تهذيب الكمال )3)

 ( 3426برقم ) باب في كسب اإلماء  -كتاب اإلجارة ( 4)

 ( 19303)  ( برقم4358/  8أول مسند الكوفيين رضي هللا عنهم، حديث رافع بن رفاعة رضي هللا عنهما )( 5)

 (1/586(، التقريب ) 2/330( الكاشف )6)

 (1/570(، التقريب ) 2/322( الكاشف )7)
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ةُ   -3 قال الذهبي:"ثقة    -ثقة - العجلي، من الخامسة،  بن عمار بن عقبة بن حبيبِعْكِرم 

)ت  "، وقال ابن حجر:"صدوق يغلط...1بن أبي كثير فمضطرب"   يحيىإال في  

 هـ(. 159

 2وثقه ابن معين ويعقوب السدوسي والدارقطني. 

ِشيُّ   -4 ِن اْلقُر  ْحم  ْبِد الر   . سبقت ترجمتهط اِرُق ْبُن ع 

افُِع ْبُن ِرف اع ة   -5  .3صحابي  ر 

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 لم يرو عنه إال عكرمة. جهالة و فيه 

 الحكم على اإلسناد: -ج

 طارق بن عبدالرحمن.  ألجل جهالةفيه ضعف   

 الحكم على الحديث:  -د

 ضعيف من طريقه. 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

لم يوثقه معتبر، وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وفي المغني عن النسائي  

قوله: ليس بالقوي؛ وتردد في الميزان في قول النسائي هل هو فيه؛ أو في غيره؟، وقال  

 ال يكاد يعرف. 

 

 

 

 

 

 

 

 (1/396(، التقريب )2/33( الكاشف )1)

 ( 4/152(، تاريخ اإلسالم )258/ 20(، تهذيب الكمال )1/126( االلزمات والتتبع )2)

 (3/461(، اإلصابة )9/26تهذيب الكمال ) (3)
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 طارق بن مخاشن األسلمي

 بالراوي التعريف   -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 طارق بن مخاشن ويقال: ابن محاسن  األسلمي، من الثالثة.

 : 2من شيوخه -ب

ْيرة  و أب   ُهر 

 :3من تالميذه  -ج

 بريدة بن سفيان األ سلميّ 

ْهِريّ   محمد بن مسلم ْبن شهاب الزُّ

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4. ابن حبان"في ثقات :""التذهيب"في قال 

 5. :"وثق""الكاشف"في  قال و 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 6وثقه العجلي. 

 .7" الثقات"ذكره ابن حبان في 

 أقوال المجرحين:  -ب

 لم أقف على من تكلم فيه بالجرح. 

 

 

(، 4/486(، الجرح والتعديل )1/233(، الثقات للعجلي )4/354(، التاريخ الكبير )7/245)( الطبقات الكبرى  1)

( حبان  البن  )4/395الثقات  الكمال  تهذيب   ،)13/350( الكاشف   ،)1/512( التهذيب  تهذيب  خالصة 5/7(،   ،)

 ( 7/50(، إكمال تهذيب الكمال )1/178التذهيب تهذيب الكمال )

 ( المصادر السابقة 2)

 ادر السابقة ( المص3)

(4) (1/178 ) 

(5( )1/512 ) 

 ( 1/233( الثقات )6)

(7( )4/395 ) 



 

  

 في كتابه الكاشف  (( وثق))الرواة الذين وصفهم الذهبي بقوله 
436 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 1.اا واحدا حديثا  روى له أ بُو د اُود

 دراسة المرويات:-خامسا

ْيح  قال:    2"سننه"في    داود   أخرج أبو  ةُ ْبُن ُشر  ْيو  د ث ن ا ح  ب ْيِديُّ   ،ن ا ب ِقي ةُ   ، ح  ع ِن    ،ن ا الزُّ

ْهِرّيِ  اِشن   :ع ْن ط اِرق  ي ْعِني ،الزُّ خ  ة  ق ال   ،اْبن  م  ْير  ل ْيِه   :ع ْن أ بِي ُهر  ل ى هللاُ ع  أُتِي  الن بِيُّ ص 

ٌب ق ال   م  ِبل ِديغ  ل د غ ْتهُ ع ْقر 
ل  س  ْن َشر ِّ َما َخلََق  )) :ل ْو ق ال    :ف ق ال    :و  ةِّ مِّ أَُعوذُ بَِّكلَِّماتِّ للاِّ التَّامَّ

هُ  ، لَْم يُْلَدغْ   . ((أَْو لَْم يَُضرَّ

 تخريج الحديث: -أ

 .  4وأخرجه آخرون  3صحيحه أخرجه مسلم في أصل الحديث 

 دراسة اإلسناد: -ب

ْيح   -1 ةُ ْبُن ُشر  ْيو   ثقة سبق. ح 

 .  سبقت ترجمتهبن الوليدب ِقي ةُ   -2

ب ْيِديُّ   -3 بن  الزُّ محمد  قالاسمه  السابعة،  من  عامر،  بن  وابن    الوليد  الذهبي 

 .هـ(147)ت  5حجر:"ثقة" 

 

 ( 13/350( تهذيب الكمال )1)

 (3899برقم ) باب كيف الرقى -كتاب الطب ( 2)

  ( برقم 76/  8كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب فِي التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره ) ( 3)

 وابن   ،(9002  ،8013)   برقم(  1655/    2)  عنه  هللا  رضي  هريرة  أبي  مسند  مسنده  في  وأحمد  ،( بنحوه2709)

  سننه   في  داود  وأبو   مطوال،  بنحوه(  3518)   برقم(  548/    4)  والعقرب  الحية  رقية  باب  الطب،  أبواب  سننه  في  ماجه

  عن   الدعوات  أبواب  جامعه  في  والترمذي  مطوال،  بنحوه(  3898)   برقم(  19/    4)  الرقى  كيف  باب  الطب،  كتاب

 عمل  كتاب  الكبرى  في  والنسائي  بنحوه،(   1  م)  3604)   برقم(  555/    5)  باب  ،.   وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول

/    9)  ذلك  في  الخبر  في صالح  أبي  على  االختالف  وذكر  يمسي  حين  الهوام  من  شيئا  خاف  إذا  يقول  ما  والليلة،  اليوم

  برقم(  32/    16)  أبيه  عن  سهيل   هريرة،   أبي  مرويات   تتمة  مسنده  في  والبزار  بنحوه،(  10346)   برقم(  218

باب بيان مشكل ما روي عنه فيما يقال عند المساء مما ال يضر معه   شرح مشكل اآلثار  والطحاوي في  ،(9065)

كتاب الرقائق، ذكر التعوذ    صحيحه  وابن حبان في  ( بنحوه مطوال، 16)    ( برقم18/    1قائله لدغة حمة حتى يصبح، )

كتاب الرقى   مستدركه  ( بنحوه مطوال، والحاكم في1020)    ( برقم297/    3الذي يعاذ اإلنسان منه من نهش الهوام )

   وغيرهم. ،( بنحوه8374)  ( برقم415/  4والتمائم، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل )

 

  وعبد الرزاق في   ،( بنحوه مطوال759/    3501)     ( برقم1387/    5الشعر، ما يؤمر بالتعوذ )  الموطأ  فيومالك  (  4)

 ،  (19834)  ( برقم36/   11كتاب الجامع، باب القول حين يمسي وحين يصبح ) مصنفه

 

 (  9/503(، تهذيب التهذيب )6/281( سير أعالم النبالء )5)
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ْهِري -4  . سبقت ترجمتهثقة إمام  الزُّ

اِشن    ط اِرق -5 خ   . سبقت ترجمته ْبن  م 

ة   و أ ب  -6 ْير   صحابي مكثر. ُهر 

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 ممن يحتج بحديثه. 

 الحكم على اإلسناد: -د

 جيد.  

 الحكم على الحديث:  -ر

 . صحيح

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

 لم يوثقه معتبر، وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات. 
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 طريف بن مجالد أبو تميمة الهجيمي 

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 .هـ(95)ت  طريف بن مجالد الهجيمي البصري، من الثالثة

 : 2من شيوخه -ب

ة ابِر ْبن س ُمر   ج 

 جندب بن ع بد هللا  

 دلجة بن قيس 

ر ْبن الخطاب   عبد هللا ْبن ُعم 

 ع ْمرو البكالي 

 جري الهجيمي    و أب 

 عثمان النهدي   و أب 

 المليح ْبن أسامة الهذلي   و أب 

 موسى األشعري    و أب 

ْيرة  و أب   ُهر 

 : 3من تالميذه-ج

الحنفي عمارة  بن  وثابت  المزني،   ِ َّللا  ع بد  ْبن  وحكيم    ،بكر  ميمون،  بن  وجعفر 

األثرم، وخالد الخذاء، وزيد بن هالل، وس ِعيد الجريري، وُسل ْيمان الت ْيِمّي، والضحاك 

 ، وغيرهم. بن يسار، وأبو السليل ضريب بن نقير القيسي، وُعب يدة أبوخداش الهجيمي 

 

 

 

الكبرى )  (1) الطبقات  7/112الطبقات  الكبير )348لخليفة بن خياط )/(،  التاريخ  المعرفة والتاريخ  4/356(،   ،)

(، التعديل 395/ 4(، الثقات البن حبان )4/492(، الجرح والتعديل )1/287(، سؤاالت اآلجري ألبي داود )3/248)

 ( 1/179(، خالصة التذهيب التهذيب الكمال )1/513(، الكاشف )6/394(، تاريخ اإلسالم )2/608والتجريح )

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)
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 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

ْيُرهُ. :""تاريخ اإلسالم" في قال  غ  ِعين  و  ث ق هُ اْبُن م   1 " و 

 2:"وثقه ابن معين". "التذهيب "في  قال و 

 3  :"وثق." "الكاشف"في  قال و 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 4  " .وكان ثقة إن شاء هللا وله أحاديث :" "طبقاته"قال ابن سعد في   

 .5وثقه ابن معين 

 .6عبدالبر فيما نقل عنه وثقه ابن  

 7وثقه الدارقطني. 

وذكره في جملة الصحابة أبو أحمد العسكري وابن عبد البر وابن  قال مغلطاي:" 

وقال  ...كان رجال صالحا" قال:"الثقات"ذكره ابن خلفون في...منده وأبو نعيم وغيرهم

سعد في  : ابن  حديثه  حبان  ابن  وخرج  أحاديث  ابن    " صحيحه"  له    ،خزيمة وكذلك 

 8. " والطوسي ، والحاكم

 أقوال المجرحين:  -ب

 9  ا من أبي هريرة."قال البخاري:"ال نعرف له سماعا 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 .10روى له الجماعة، سوى مسلم

 

(1( )6/394 ) 

(2( )4/393 ) 

(3( )1/513 ) 

(4( )7/112 ) 

 ( 13/380(، تهذيب الكمال )4/492( الجرح والتعديل )5)

 ( 2/237(، تهذيب التهذيب )7/61( إكمال تهذيب الكما )6)

للدراقطني )رقم  (  7) البرقاني  الحاكم  242سؤاالت  برقم )(، و سؤاالت  الكمال  ،  (364للدارقطني  تهذيب  إكمال 

 ( 2/237(، تهذيب التهذيب )7/60)

 ( 7/61( إكمال تهذيب الكمال )8)

 ( 7/60(، إكمال تهذيب الكمال )2/237(، تهذيب التهذيب )1/208( تحفة التحصيل )9)

(10( الكمال  تهذيب   )13/382( األشراف  تحفة  راجع   )2/442  ،5/441  ،6/269  ،6/422  ،6/471 ،  
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 خالصة الكالم في الراوي: -أ

 ثقة أخرج له الجماعة سوى مسلم.

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

قال ابن معين، وابن سعد، ووثقه الدارقطني، وابن عبد البر، وابن حبان  ثقة؛ كما  

ذكره في الثقات، وابن خلفون، وحديثه مخرج عند البخاري وابن خزيمة، وابن حبان،  

 والحاكم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/123،10/431) 
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 طلحة بن أبي سعيد االسكندراني  

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 هـ(.157سعيد االسكندراني المدني، من السابعة، )ت طلحة بن أبي 

 : 2من شيوخه -ب

 بكير ْبن ع بد هللا ْبن األشج

 خالد بن أ بي ِعْمران 

 س ِعيد المقبري  

 صخر بن أ بي غليظ المدني

 : 3من تالميذه-ج

 حيوة ْبن شريح 

 رشدين ْبن سعد  

اِعيل    ضمام ْبن إِْسم 

 عبد هللا ْبن ل ِهيع ة 

 َّللا  ْبن المبارك عبد  

 عبد هللا بن وهب 

 الليث ْبن سعد 

 ويحيى ْبن أيوب 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4  "وثّقه أ بُو زرعة وهو مقّل من الحديث.:""تاريخ اإلسالم" في قال 

 5:"قال أحمد: ما أرى به بأسا. وقال أبو زرعة: ثقة". "التذهيب "في  وقال 

 6:"وثق". "الكاشف"في  وقال 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 7  ".ما أرى به بأسا" قال أحمد بن حنبل:

 

(، الثقات البن حبان 1/246(، تاريخ ابن يونس المصري )4/476(، الجرح والتعديل )4/350( التاريخ الكبير )1)

 (7/68(، إكمال تهذيب الكمال )1/179(، خالصة التذهيب تهذيب الكمال )13/398(، تهذيب الكمال )6/490)

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )9/445 ) 

(5( )4/396 ) 

(6( )1/514 ) 

 ( 1/79(،  بحر الدم )13/398(، تهذيب الكمال )4/476( الجرح والتعديل )7)
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ق ال علي بن المديني:  1. "معروف " و 

ق ال أبو ُزْرع ة  2. "ثقة ": و 

 3قال أبو حاتم:"صالح". 

 4  قال أبو داود:"روى عنه الليث وقال فيه خيرا."

 .5الثقات و خرج حديثه في صحيحه ذكره ابن حبان في 

 6خرج الحاكم حديثه في مستدركه وصحح إسناده.

 .7ومن بعدهم من صحت رواياتهم  ذكره الدارقطني في ذكر أسماء التابعين 

مغلطاي:" فيقال  خلفون  ابن  ذكره  صالحا "قاتالث"ولما  رجال  كان  قال: 

 8. "الثقات "وذكره أيضا ابن شاهين في جملة...فاضال

 أقوال المجرحين:  -ب

 لم أقف على من تكلم فيه بالجرح. 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 . 9اا واحدا حديثا روى له البخاري، والن س ائي  

 تخريج الحديث:  -أ

 .11والنسائي كذلك في سننه  10البخاري حديثه في صحيحه أخرج 

 خالصة الكالم في الراوي:-ب

 . ه في صحيح  حديثه  البخاري الكبار وخرج  وثقه األئمة

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

ثقة؛ كما قال أبو زرعة، وقال اإلمام أحمد ما أرى به بأسا، وقال أبو حاتم صالح، 

وأخرج البخاري حديثه في صحيحه، وذكره ابن حبان في الثقات؛ وحديثه في صحيحه،  

 المستدرك.وابن خلفون، والحاكم وصحح حديثه في 

 

 

 ( 13/398( تهذيب الكمال )1)

 ( 2/239(، تهذيب التهذيب )4/476( الجرح واتعديل )2)

 (  2/239(، تهذيب التهذيب )4/476( الجرح والتعديل )7)

 ( 2/239(، تهذيب التهذيب )13/398( تهذيب الكمال )4)

 (7/68(، إكمال تهذيب الكمال ) 2/239(، تهذيب التهذيب ) 13/398(، تهذيب الكمال )6/490( الثقات )5)

 ( 7/68( إكمال تهذيب الكمال )6)

(7( )1/186 ) 

 ( 7/68الكمال )( إكمال تهذيب 8)

 ( 13/398( تهذيب الكمال )9)

 (2853برقم )  باب من احتبس فرسا في سبيل هللا -كتاب الجهاد والسير  (10)

 ( 3584برقم ) باب علف الخيل -كتاب الخيل   -سنن النسائي ( 11)
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 طليق بن عمران بن حصين  

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 هـ(.111طليق بن عمران بن حصين الخزاعي األنصاري، من السادسة، )ت 

 : 2من شيوخه -ب

 ِعْمران بن حصين 

 محمد بن ِعْمران بن حصين 

 بردة بن أ بي موسى األشعري   و أب 

 : 3من تالميذه-ج

اِعيل ْبن مجمع   اِهيم ْبن إِْسم   إِْبر 

 ابنه خالد بن طليق 

 ُسل ْيمان الت ْيِميّ 

 صالح بن كيسان

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4في ثقات ابن حبان". :""التذهيب"في قال 

 5وثق". :" "الكاشف"في قال 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 .6" الثقات"ذكره ابن حبان في 

 

 

(، 13/462، تهذيب الكمال )(38سؤاالت البرقاني )ص(،  6/494(، الثقات البن حبان )4/365التاريخ الكبير )  (1)

 (  1/181(، خالصة التذهيب تهذيب الكمال )5/34(، تهذيب التهذيب )1/516الكاشف )

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )4/414 ) 

(5( )1/516 ) 

 ( 6/494( الثقات )6)
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 أقوال المجرحين:  - ب

قلت له ـ يعني الدارقطني ـ: طليق بن محمد عن عمران بن حصين؟  "قال البرقاني:

 1  ."فقال: مرسل، وطليق ال يحتج به، ليس حديثه نيِّراا 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 . 2اا واحدا روى له ابن ماجه حديثا 

 المرويات:دراسة -خامسا

ي اجِ قال:  3" سننه"في  ابن ماجه    أخرج ر  ْبِن اْله  دُ ْبُن ُعم  م  د ث ن ا ُمح  د ث ن ا ُعب ْيدُ هللِا    ،ح  ح 

اِعيل    ، ْبُن ُموس ى اِهيُم ْبُن إِْسم  د ث ن ا إِْبر  ان    ، ح  ع ْن أ بِي    ،ع ْن أ بِي بُْرد ة    ، ع ْن ط ِليِق ْبِن ِعْمر 

ل ِدهِ  : ق ال   ،ُموس ى  و  اِلِد و  ق  ب ْين  اْلو  ْن ف ر  ل م  م  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ُسوُل هللاِ ص  خِ    ،ل ع ن  ر 
ب ْين  اأْل  و 

ب ْين  أ ِخيِه .   و 

 تخريج الحديث:  -أ

وأبو يعلى  ،  5" سننه "سعيد بن منصور في  و   ،4" مصنفه"ابن أبي شيبة في  أخرجه  

في    ،6" مسنده "في   في    ،7" مسنده"والبزار  في    ،  8" الكبير"والبيهقي  والدارقطني 

 ا.  ومختصرا كلهم من طرق عن طليق به بمثله وبنحوه مطوالا  9" سننه "

 دراسة اإلسناد: -ب

ي اجِ -1 اْله  ْبِن  ر   ُعم  ْبُن  دُ  م  في    ُمح  الذهبي  يذكره  لم  الحادية عشرة،  الهمداني، من 

 هـ(.255:"صدوق")ت 10الكاشف، وقال ابن حجر 

 

 (38)ص للدارقطني سؤاالت البرقاني( 1)

 ( 13/462( تهذيب الكمال )2)

 (2250برقم ) هي عن التفريق بين السبيباب الن -أبواب التجارات ( 3)

   ( 23269)  ( برقم561/  11كتاب البيوع واألقضية، التفريق بين الوالد وولده )( 4)

   ( 2658)  ( برقم290/  7كتاب الجهاد، باب تفريق السبي بين الوالد وولده والقرابات )( 5)

    ( 7250) ( برقم226/  13حديث أبي موسى األشعري ) ( 6)

   (3140)  ( برقم132/  8مسند أبي موسى رضي هللا عنه، أول حديث أبي موسى ) ( 7)

   ( 18390)  ( برقم128/  9كتاب السير، باب من قال ال يفرق بين األخوين في البيع )( 8)

 ( 3046، 3045)  ( برقم31/  4كتاب البيوع، باب الجعالة )( 9)

 ( 1/498( التقريب )10)
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ْبُن ُموس ى  -2 الذهبي    العبسي موالهم، من التاسعة، قال  بن أبي المختارُعب ْيدُ هللاِ 

 هـ(.212)ت  ""ثقة  :1وابن حجر 

اِعيل   -3 إِْسم  ْبُن  اِهيُم  قال  إِْبر  السابعة،  من  األنصاري،  مجمع  بن 

 .3:"ضعفوه"، وقال ابن حجر:"ضعيف" 2الذهبي

ان  ط ِليق -4  . سبقت ترجمته ْبِن ِعْمر 

 . سبقت ترجمتهبن أبي موسى األشعري ثقة بُْرد ة    و أ ب -5

 صحابي. األشعري   ُموس ى  و أ ب -6

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 . يعتبر حديثه 

 الحكم على اإلسناد: -ج

 ضعيف ألجل إبراهيم بن إسماعيل وطليق. 

 الحكم على الحديث:  -د

بالجملة فالحديث ال يصح ألن طليقا ال يعرف  :""نصب الراية" ذكر الزيلعي في  

 4  ."حاله وهو خزاعي

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

الثقات، وقال الدارقطني ال يحتج به ليس حديثه  لم يوثقه معتبر، ذكره ابن حبان في  

 نيّرا. 

 

 

 

 

 

 (1/375قريب ) (، الت1/687( الكاشف )1)

 ( 1/208( الكاشف )2)

 ( 1/88تقريب )( ال3)

 (23/  4نصب الراية ألحاديث الهداية )( 4)
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 طليق بن محمد بن السكن الواسطي 

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

،  طليق بن محمد بن السكن بن مروان الواسطي البزاز، من كبار الحادية عشرة

 .هـ(251)ت 

 : 2من شيوخه -ب

ر النجار، وعبد هللا بن نمير، وعبد العزيز ْبن أبان القرشي، وُعب يد   ْفص ْبن ُعم  ح 

د ْبن خازم الضرير، ويزيد    و موسى، وعثام بن علي العامري، وأبهللا بن   م  معاوية ُمح 

 ْبن هارون. 

 : 3من تالميذه-ج

ْبن   أحمد  بكر  وأبو  الساجي،  بن حكيم  فهد  بن  وإبراهيم  عبد  الن س ائي،  ْبن  ع ْمرو 

ِلّيِ ْبن الهذيل القصباني،   الخالق البزار، وأسلم بن سهل الواسطي بحشل، والحسن ْبن ع 

د ْبن بجير البجيري، ومحمد ْبن   م  ر ْبن ُمح  ِ ْبن مبشر الواسطي، وُعم  وعلي بن ع بد َّللا 

 إسحاق ْبن خزيمة، ومحمد بن الُمس ي ب األرغياني.

 عنه في كتبه:   ي اإلمام الذهبأقوال -ثانيا 

 4ذكره ابن حبان في الثقات". :""تاريخ اإلسالم" في قال 

 5 ذكره ابن حبان في الثقات." :""التذهيب "في  قال و 

 6وثق". :""الكاشف"في  قال و 

 

 

 

(، تهذيب  516/ 1(، الكاشف )19/169(، تاريخ اإلسالم )13/465(، تهذيب الكمال )8/328( الثقات البن حبان )1)

 ( 7/94تهذيب الكمال )(، إكمال 1/181(، خالصة التذهيب تهذيب الكمال )5/35التهذيب )

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )19/169 ) 

(5( )4/415 ) 

(6( )1/516 ) 
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 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

ِديث استقامة اأْل ْثب اتاستقامته فِي وقال:"  "الثقات"ذكره ابن حبان في   1". الح 

 2  "خرج أبو خزيمة حديثه في صحيحه وكذلك الحاكم أبو عبد هللا. قال مغلطاي:"

 أقوال المجرحين:  -ب

 لم أقف على من تكلم فيه بالجرح. 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 حديثان.   روى عنه النسائي في الكبرى

 دراسة المرويات:-خامسا

 األول: الحديث 

ِد ْبِن الس ك نِ فقال:    3" الكبرى"في    لنسائي اه  أخرج  م  ن ا ط ِليُق ْبُن ُمح  ن ا   : ق ال    ، أ ْخب ر  أ ْخب ر 

ل    :ق ال    ،أ بُو ُمع اِوي ة   اِلُك ْبُن ِمْغو  ن ا م  ْيد ة    ، أ ْخب ر  ْبِد هللاِ ْبِن بُر  ر  الن ِبيُّ    :ق ال    ، ع ْن أ ِبيهِ   ،ع ْن ع  م 

ل م     - س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  أُ   - ص  ي ْقر  ُهو   ْن ))  :ف ق ال    ،ع ل ى أ بِي ُموس ى ذ ات  ل ْيل ة  و  َي مِّ لَقَْد أُْعطِّ

يرِّ آلِّ َداُودَ  ا أ ْصب ح  ذ ك ُروا ذ ِلك  ل هُ   ، ((َمَزامِّ ب ْرُت ذ ِلك    :ف ق ال    ،ف ل م  ا    ل ْو ُكْنت  أ ْعل ْمت ِني ل ح   ت ْحِبيرا

 تخريج الحديث: -أ

 .5من طريق آخر، وأخرجه آخرون  4" صحيحه"أخرجه مسلم في  

 

(1( )8/328 ) 

 ( 7/94( إكمال تهذيب الكمال )2)

 (8004برقم ) تحبير القرآن -كتاب فضائل القرآن ( 3)

الصوت  (  4) تحسين  استحباب  باب  المسافرين وقصرها،  )كتاب صالة  برقم: )192/    2بالقرآن  بمعناه  793(   )

 مختصرا.

( بنحوه مطوال،  4178( برقم  )485/    2عبد الرزاق في مصنفه كتاب الصالة، باب حسن الصوت )أخرجه  (  5)

  مسند  مسنده في  وأحمد(، 29973( برقم  )189/  15وابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الدعاء، فِي اسم هللا األعظم )

(  23435  ،23431  ،23418)   برقم(  5441/    10)  عنه  هللا  رضي  األسلمي  بريدة  حديث  عنهم،  هللا  رضي  األنصار

  بنحوه (  3541)   برقم (  2192/    4)  بالقرآن  التغني  باب  القرآن،   فضائل  كتاب  مسنده  في   الدارمي  مطوال،  بمعناه

 اللفظ،   هذا  ذكر  غير   من(  3857)   برقم(  26/    5)   األعظم  هللا  اسم  باب  الدعاء،  أبواب  سننه  في  ماجه  وابن  مختصرا،

 في  والترمذي  اللفظ،  هذا  ذكر  غير   من(  1493)   برقم(  554/    1)  الدعاء  باب  الصالة،  كتاب  سننه  في  داود  وأبو

 هللا  صلى   النبي  عن  الدعوات  جامع  في  جاء  ما  باب  ،.  وسلم   عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  عن  الدعوات  أبواب  جامعه

  رضي  الحصيب  بن  بريدة  مسند  مسنده  في  والبزار  اللفظ،  هذا  ذكر  غير  من(  3475)   برقم(  462/    5)  وسلم  عليه

والطحاوي في شرح مشكل اآلثار باب بيان مشكل ما  اللفظ،  هذا ذكر غير من( 4451)  برقم( 325/  10) عنه هللا

( من غير ذكر هذا  173( برقم  )160  /  1روي عن رسول هللا عليه السالم في اسم هللا األعظم أي أسمائه هو )
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 دراسة اإلسناد: -ب

ِد ْبِن الس ك ِن  -1 م   . سبقت ترجمتهط ِليُق ْبُن ُمح 

 .سبقت ترجمتهاسمه محمد بن خازم ثقة أ بُو ُمع اِوي ة   -2

ل   -3 اِلُك ْبُن ِمْغو  :"حجة مبرز  1بن عاصم البجلي، من كبار السابعة، قال الذهبي   م 

 .هـ(157)ت ":"ثقة ثبت 2في الصالح"، وقال ابن حجر 

ْيد ة    ع ْبد -4 بُر  ْبِن  قالبن    هللاِ  الثالثة،  من  األسلمي،  وابن    الحصيب  الذهبي 

 هـ(.105)ت  3" حجر:"ثقة

 بريدة بن الحصيب صحابي.  وهأ ب  -5

 الحديث الثاني: 

ِد ْبِن الس ك نِ فقال:  4" الكبرى"في  لنسائي  اه  أخرج  م  ن ا ط ِليُق ْبُن ُمح  ن ا   :ق ال    ،أ ْخب ر  أ ْخب ر 

د ث ن ا ي ِزيدُ ْبُن ِزي اد    :ق ال    ،أ بُو ُمع اِوي ة   ْعدِ   ،ح  أُْهِدي ْت   :ع ْن ع اِئش ة  ق ال تْ   ،ع ْن ُعب ْيِد ْبِن أ بِي اْلج 

ل م  ش اةٌ  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ُسوِل هللِا ص  ا":ف ق ال    ،ِلر  ع ِت    : ، ق ال  " اْقِسِميه  ج  ك ان ْت ع اِئش ةُ إِذ ا ر  و 

اِدُم ق ال تْ  ا ي قُولُون   :اْلخ  ا ق الُوا ل ِك ؟ ت قُوُل م  ك  هللاُ فِيُكمْ  : ي قُولُ  ، م  فِيِهمْ  :ف ت قُوُل ع اِئش ةُ  ،ب ار    و 

ك  هللاُ  ا ق الُوا  ،ب ار  ل ْيِهْم ِمثْل  م  ي ْبق ى أ ْجُرن ا ل ن ا . ،ن ُردُّ ع   و 

 تخريج الحديث: -أ

 انفرد به النسائئ من هذا الطريق. 

 دراسة اإلسناد: -ب

ِد ْبِن الس ك ِن -1 م   . سبقت ترجمته ط ِليُق ْبُن ُمح 

 . سبقت ترجمتهأ بُو ُمع اِوي ة  -2

 

( 173/    3)  صحيحه كتاب الرقائق، ذكر الشيء الذي إذا دعا المرء به ربه جل وعال أجابه    ابن حبان في واللفظ،  

كتاب الشهادات، باب تحسين الصوت بالقرآن والذكر    سننه الكبير  والبيهقي في،  ( من غير ذكر هذا اللفظ891)    برقم

كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر، اسم    مستدركه  والحاكم في  ،( بنحوه21115)( برقم:  230/    10)

   وغيرهم.( 1864)  ( برقم504/  1هللا األعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى )

 ( 2/237( الكاشف )1)

 ( 1/518( التقريب )2)

 (1/297(، التقريب ) 1/540( الكاشف )3)

 (10062برقم ) ما يقول لمن أهدى له -عمل اليوم والليلة كتاب ( 4)
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ِزي اد   -3 ْبُن  السابعة، ي ِزيدُ  الجعد األشجعي، من  الذهبي -ثقة   -بن أبي  :"ثقة"،  1قال 

 هـ(. 150:"صدوق"، )ت 2وقال ابن حجر 

 .4وابن معين  3وثقه أحمد 

ْعِد    ُعب ْيد -4 الغطفاني موالهم، من الثالثة، لم ذكره الذهبي بشيء، وقال  ْبِن أ ِبي اْلج 

 :"صدوق." 5ابن حجر 

 صحابية.  ع اِئش ة  -5

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 يحتج بحديثه. 

 : األول والثاني الحكم على اإلسناد-ج

 صحيح -1

 حسن ألجل عبيد بن أبي الجعد -2

 :  األول والثاني الحكم على الحديث-د

 صحيحان. 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

"استقامته في الحديث استقامة  يصلح للمتابعة، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال:  

 األثبات". 

 

 

 

 

 

 

 ( 2/382( الكاشف )1)

 ( 1/601( التقريب )2)

 ( 1410و 405( العلل ومعرفة الرجال )رقم 3)

 ( 32/132( تهذيب الكمال )4)

 ( 1/376( تقريب )5)
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 عاصم بن أبي النجود بهدلة األسدي  

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 هـ(.127عاصم بن أبي النجود بهدلة األسدي موالهم، من السادسة، )ت 

 : 2من شيوخه -ب

،  والحارث بن حسان البكري  ،، باذان أبي صالح موسى أم هانئاألسود ْبن هالل

وزر بن حبيش    ،وخيثمة بن عبد الرحمن، وذكوان أبي صالح السمان    ، حميد الطويل

 ، وغيرهم. وسواء الخزاعي   ،وزياد بن قيس المدني  ،األسدي

 : 3من تالميذه-ج

العطار يزيد  ْبن  طهمان،أبان  بن  وإبراهيم  بن  ،  والحارث  يونس،  بن  وإسرائيل 

اِلحِ ْبن حي، وحفص بن ُسل ْيمان األسدينبهان، والحسن بن   ي زياد،  ، وحماد بن أ ب ص 

ْبن معاوية، وزيد  ، وأبو خيثمة زهير  وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وزائدة ْبن قدامة

أنيسة أ بي  وس ِعيد  ْبن  ُعي ْين ة،  ْبن  الثوري، وسفيان  أ بي ع ُروب ة، وسفيان  وُسل ْيمان  بن   ،

  ، ، وأبو الوليد سالم بن ُسل ْيمان الخراسانيْبن ُسل ْيمان القارئ  سالم  األعمش، وأبو المنذر

 يرهم. ، وغوش ِريك بن ع بد هللا، وشعبة ْبن الحجاج 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

اع ةٌ.:""تاريخ اإلسالم"في قال  م  ج  ث ق هُ أ بُو ُزْرع ة  و  لُّهُ  و  ح  : م  اِتم  ق ال  أ بُو ح  ْدُق. و    الّصِ

: فِي ِحْفِظِه ش ْيءٌ  قُْطنِيُّ ق ال  الد ار  ..  و  افِظ  : ل ْيس  ِبح  ق ال  الن س ائِيُّ اِريُّ  ..و  ى ل هُ اْلبُخ  و  قُْلُت: ر 

ف ث ْبٌت   ةِ  اء  ا فِي اْلِقر  ِديث هُ. ف أ م  ُح التِّْرِمِذيُّ ح  ّحِ يُص  ك ذ ِلك  ُمْسِلٌم و  ْقُروناا بِغ ْيِرِه و  ا  م  أ م  اٌم، و  إِم 

ِديِث. س ُن اْلح  ِديِث ف ح   4  "فِي اْلح 

 

(1( والتاريخ  المعرفة   )3/197( للعجلي  الثقات   ،)1/239( والتعديل  الجرح  الث6/340(،  حبان  (،  البن  قات 

 ( 13/477(، تهذيب الكمال )1/261(، مشاهير علماء األمصار )7/256)

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

 

(4( )8/83 ) 
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خيراا  ":"العبر "في  قال  و  ا  وكان صالحا السبعة.  دُ  وأح  في زمانه،  بالكوفة  القارئ 

ا في الحديث.   1  "حجةا في القرآن. صدوقا

القراء" في  قال  و  أحمد:"معرفة  اءةِ،  :"قال  الِقر  فِي  ا  ث ْبتا ع اِصٌم  فِي ك ان   ا  دُْوقا ص 

ِدْيِث.  2  " الح 

قال أحمد بن حنبل: كان رجال صالحا قارئا للقرآن، وأهل  :""التذهيب"في  قال  و 

الكوفة يختارون قراءته وأنا أختارها، وكان خيرا ثقة، واألعمش أحفظ منه. وقال ابن  

معين: ال بأس به. وقال أحمد العجلي: عاصم صاحب سنة و قراءة القرآن وكان ثقة،  

في  رأس الفسوي:  يعقوب  وقال  وهو حدث.  عليه  قرأ  األعمش  ويقال:إن  القراءة  في  ا 

حديثه اضطراب، وهو ثقة. وقال أبو حاتم: عاصم أقل اختالفا عندي من عبد الملك بن  

عمير. وقال أبو زرعة: ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن خراش: في حديثه  

 3  ."نكرة. وقال الدارقطني: في حفظه شيء.. 

 . 4" وقال الدارقطني في حفظه شئ  .وثق:""الكاشف"في  قال و 

قُْطنِّي فِي حفظه ش ْيء ائيسالن ق ال   :""المغني"في  قال و  ق ال  الد ار   .5" ل ْيس  بحافظ و 

أحد السبعة القراء.هو عاصم بن بهدلة الكوفي مولى بنى أسد،  :""الميزان"في  قال  و 

الحديث دون الثبت صدوق يهم.قال يحيى القطان: ما وجدت  ثبت في القراءة، وهو في  

رجال اسمه عاصم إال وجدته ردئ الحفظ.وقال النسائي: ليس بحافظ.وقال الدارقطني:  

في حفظ عاصم شئ.وقال أبو حاتم: محله الصدق.وقال ابن خراش: في حديثه نكرة.قلت:  

يخان لكن مقرونا بغيره  وقال أحمد وأبو زرعة: ثقة.قلت: خرج له الش  هو حسن الحديث.

وقال ابن سعد: ثقة    وقال أحمد بن حنبل: كان ثقة، أنا أختار قراءته... ال أصال وانفرادا.

 6  "وقال أبو حاتم: ليس محله أن يقال ثقة.  إال أنه كثير الخطأ في حديثه. 

 

(1( )1/128 ) 

(2( )1/51 ) 

(3( )5/6 ) 

(4( )1/518 ) 

(5( )1/322 ) 

(6( )2/357 ) 
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ِدْيثِ :"1" سير"الفي  قال و  ا فِي الح  دُْوقا اءةِ، ص  ا فِي الِقر   " . ك ان  ع اِصٌم ث ْبتا

 ." صدوق قال الدارقطني في حفظه شيء:"2" من تكلم فيه وهو موثق"في  و 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

ِديثِِه. قال ابن سعد في طبقاته:"        ط ِأ فِي ح  ك ان  ع اِصٌم ثِق ةا إِال أ ن هُ ك ان  ك ثِير  اْلخ 
 3"  

 4  ." ليس به بأس"وقال ابن معين: 

 5  ."ثقة رجل صالح خير ثقة واالعمش احفظ منه" قال أحمد بن حنبل:

 6". محله عندي محل الصدق صالح الحديث ولم يكن بذاك الحافظ" وقال أبو حاتم:

 7". ثقةقال أبو زرعة:" 

 8. "وهو ثقة   ،في حديثه اضطراب"قال الفسوي:

 9  ."وكان ثقة في الحديث قال العجلي:" 

 10  النسائي:"ال بأس به."قال 

 11  ."من نظراء األعمش  ،ثقة ال بأس به  :قال ابن معينقال ابن شاهين:"

 12..." ذكر أسماء التابعين"ذكره الدارقطني في 

في   حديثه  حبان  ابن  عوانة  ، " صحيحه"خرج  أبو  خزيمة   ، وكذلك  وابن    ،وابن 

 13والدارمي .  ، والحاكم  ،والطوسي   ،الجارود

 

 

(1( )5/256 ) 

(2( )1/104 ) 

(3( )6/316 ) 

 ( 6/340والتعديل )( الجرح 4)

 ( 7/100(، إكمال تهذيب الكمال )6/340( الجرح والتعديل )5)

 ( 6/340( الجرح والتعديل )6)

 ( 13/473(، تهذيب الكمال )6/340( الجرح والتعديل )7)

 ( 13/473(، تهذيب الكمال )3/197( المعرفة والتاريخ )8)

(9( )1/239 ) 

 ( 2/250(، تهذيب التهذيب )13/473( تهذيب الكمال )10)

 ( 2/250(، تهذيب التهذيب )1/150( تاريخ أسماء الثقات )11)

(12( )1/274 ) 

 ( 7/100( إكمال تهذيب الكمال )13)
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 المجرحين: أقوال  - ب

 1  ."خلط عاصم في آخر عمره:"قال حماد بن سلمة

 .2تكلم فيه ابن علية 

 3  ."لم يكن فيه إال سوء الحفظقال العقيلي:"

 4 ."لم يكن بالحافظ وال نعلم أن أحدا ترك حديثه على ذلك وهو مشهور"قال البزار:

 5  ."في حفظه شيء":وقال الدارقطني

 6  ."نكرةفي حديثه  ": وقال ابن خراش

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 .7روى له البخاري، ومسلم مقرونا بغيره، واحتج به الباقون

 دراسة المرويات:-خامسا

البخاري  صحيح  9ومسلم  8أخرج  في  بغيره يهما  حديثه  بقية    مقرونا  وأخرجها 

 كذلك. 10أصحاب السنن األربعة 

 خالصة الكالم في الراوي:

 ، أما في الحديث ففيه تفصيل: القراءات هو إمام متقن في

 

 ( 2/250( تهذيب التهذيب )1)

 ( 13/473(، تهذيب الكمال )6/340( الجرح والتعديل )2)

 ( 13/473(، تهذيب الكمال )3/336( الضعفاء للعقيلي )3)

 ( 7/100إكمال تهذيب الكمال ) (،2/250( تهذيب التهذيب )4)

 ( 7/100(، إكمال تهذيب الكمال )13/473( تهذيب الكمال )5)

 ( 2/250(، تهذيب التهذيب )13/473(  تهذيب الكمال )6)

 ( 13/480( تهذيب الكمال )7)

 (4977-4976برقم ) سورة قل أعوذ برب الفلق -كتاب تفسير القرآن ( 8)

 (762ة أيام من شوال إتباعا لرمضان برقم )باب استحباب صوم ست-( كتاب الصيام9)

كتاب (، و في  32برقم )  باب كراهية مس الذكر باليمين في االستبراء  -كتاب الطهارة  أبو داود في سننه في    (10)

أبواب الطهارة   (، وأخرجه الترمذي في جامعه في310برقم )  باب كراهية مس الذكر باليمين في االستبراء  -الطهارة  

للمسافر والمقيم  -عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   الخفين  المسح على  النسائي  ،(96برقم )  باب  كتاب    -سنن 

باب الوضوء من    - كتاب الطهارة  (، و في 127-126برقم )  باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر  -الطهارة  

العلم والفضل  -كتاب اإلمامة  (، و في  159-158)  غائط والبولال   ( 193)  باب ذكر اإلمامة والجماعة إمامة أهل 

 وغيرهم في مواضع كثيرة. 
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، أو  إن روى عن شيوخه الذين الزمهم واختّص بهم وأتقن حديثهم كأبي وائل وزرّ 

وإن روى عن غيرهم من شيوخه  ،  فهو أصّح حديثه  قارن بغيره كما فعل البخاري ومسلم

 ، وإذا تفرد عن غيره ففي حديثه اضطراب ونكرة. فهو حسن حتّى يتبّين غلطه

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-اسادس

"صدوق" للكالم في حفظه للحديث؛ من قِب ل النسائي والدارقطني؛ كما في المغني،  

وفي   يهم،  صدوق  و  الحديث"،  "حسن  أنه  )الميزان(  وفي  عليه،  القراءة  فّن  وغلبة 

 )السير( وغيرها: "صدوق"، وهللا أعلم   
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 الحمصي عاصم بن حميد السكوني  

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 هـ(. 81عاصم بن حميد السكوني الحمصي، من المخضرمين، )ت 

 : 2من شيوخه -ب

ر بن الخطاب، وعوف بن مالك األشجعي، ومعاذ بن جبل، وعائشة أم المؤمنين.   ُعم 

 : 3من تالميذه-ج

  ، وراشد بن س ِعيد المقرائي  ،الطائي أزهر بن س ِعيد الحرازي، والحسن ْبن جابر  

 وع ْمرو بن قيس السكوني، وأبو هاشم مالك بن زياد الشامي، وأبو دويد الحمصي. 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 .4" وثّقه الدارقطنيّ :""تاريخ اإلسالم" في قال 

 5  :"وثقه الدارقطني وغيره.""التذهيب "في  قال و 

 6  :"وثق." "الكاشف"في  قال و 

بتوثيق  :""الميزان "في  قال  و  يعرف  ال  القطان  ابن  الدارقطني    :قلت.  قال  وثقه 

 7  ".وأخرج له مسلم  "الثقات"وغيره وذكره ابن حبان في 

 

 

 

 

 

(، 5/235(، الثقات البن حبان )6/342(، الجرح والتعديل )6/482(، التاريخ الكبير )7/443( الطبقات الكبرى )1)

(، خالصة التذهيب تهذيب  5/40(، تهذيب التهذيب )13/481(، تهذيب الكمال )11/236)مختصر تاريخ دمشق  

 (. 7/102(، إكمال تهذيب الكمال )1/182الكمال )

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )6/47 ) 

(5( )5/7 ) 

(6( )1/518 ) 

(7( )8/131 ) 
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 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

ابن سعد الجاهلية ووفد في  :"2والدارقطني  1قال  بكر أدرك  أبي  وصحب    ،خالفة 

 " . معاذ بن جبل

 3. "الثقات"ذكره ابن حبان في 

 أقوال المجرحين:  -ب

ولم يكن    ، وعن عوف بن مالك  ،4روى عن معاذ وال أعلمه سمع منه قال البزار:"

 6." 5له من الحديث ما يعتبر به حديثه 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

الشمائل"، والن س ائي، واْبن ماجه "والتِّْرِمِذّي فيروى له أ بُو د اُود ،  
7. 

 دراسة المرويات:-خامسا

 الحديث األول: 

ْبِد هللِا فقال:    8"سننه "في  النسائي  أخرج   نِي ه اُروُن ْبُن ع  س ُن   ،أ ْخب ر  د ث ن ا اْلح  : ح  ق ال 

ار   د ث ن ا ل ْيُث ْبُن س ْعد    ،ْبُن س و  : ح  اِلح    ،ق ال  ع ْن ع ْمِرو ْبِن ق ْيس  اْلِكْنِدّيِ    ،ع ْن ُمع اِوي ة  ْبِن ص 

ل ى هللاُ   ع  الن ِبّيِ ص  اِلك  ي قُوُل: قُْمُت م  ْيد  ي قُوُل: س ِمْعُت ع ْوف  ْبن  م  أ ن هُ س ِمع  ع اِصم  ْبن  ُحم 

ل م   س  ل ْيِه و  أ    ، ف اْست اك    ف ب د أ    ،ع  ض  ت و  ل ى  ، و  ةِ   ، ثُم  ق ام  ف ص  ِبآي ِة    ، ف ب د أ  ف اْست ْفت ح  ِمن  اْلب ق ر  ال  ي ُمرُّ 

ة   ْحم  س أ ل    ،ر  ق ف  و  ال  ي ُمرُّ ِبآي ِة ع ذ اب    ، إِال  و  ذُ   ، و  ق ف  ي ت ع و  ك ع    ، إاِل  و  اِكعاا ِبق ْدِر    ، ثُم  ر  ك ث  ر  ف م 

ي اْلَجبَُروتِّ ))وُل فِي ُرُكوِعِه:  قِي اِمِه ي قُ  يَاءِّ   ،َواْلَملَُكوتِّ   ، ُسْبَحاَن ذِّ ْبرِّ ثُمَّ    ، َواْلعََظَمةِّ   ،َواْلكِّ

 

 ( 7/443( الطبقات الكبرى )1)

 ( 7/102( إكمال تهذيب الكمال )2)

 ( 5/235الثقات )(3) 

فِي العشاء اآلخرة    -كتاب الصالة  ( وقد أثبت ابن أبي شيبة صحبته كما روي عند ابن أبي شيبة في مصنفه في  4)

 (  8165برقم ) من سماها العتمة -من أبواب صالة التطوع (،  3365برقم ) تعجل أو تؤخر

 ( 7/102(، إكمال تهذيب الكمال )8/103)(، اإلصابة في تمييز الصحابة 2/251( تهذيب التهذيب )5)

 إشارة إلى أنه كان قليل الحديث (6)

 ( 13/481تهذيب الكمال ) (7)

 (1131برقم ) باب نوع آخر -كتاب التطبيق (  8)
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هِّ  ي اْلَجبَُروتِّ   ،َسَجَد بِّقَْدرِّ ُرُكوعِّ هِّ: ُسْبَحاَن ذِّ يَاءِّ   ،يَقُوُل فِّي ُسُجودِّ ْبرِّ ، َواْلكِّ   ، َواْلَملَُكوتِّ

أ  آل    ((َواْلعََظَمةِّ  ان  ثُم  ق ر  ةا  ،ِعْمر  ةا ف ع ل  ِمثْل  ذ ِلك  .  ، ثُم  ُسور   ثُم  ُسور 

 تخريج الحديث: -أ

والبزار    ،3، والترمذي في "الشمائل" 2وأبو داود في "سننه"   ،1مسنده" "أحمد في أخرجه  

"مسنده"  في  ،  4في  "الكبرى" 5"سننه" النسائي  وفي  "الكبير" 6،  في  والطبراني   ،7  ،

في   ا    8"الكبير" والبيهقي  مختصرا ونحوه  بمثله  به  صالح  بن  معاوية  عن  طرق  من 

 .  ومطوالا

 دراسة اإلسناد: -ب 

هللِا  -1 ْبِد  ع  ْبُن  قالب  ه اُروُن  العاشرة،  من  الحمال،  مروان  وابن    ن  الذهبي 

 هـ(. 241:"ثقة"، )ت 9حجر 

ار   -2 س و  ْبُن  س ُن  الذهبي   اْلح  قال  التاسعة،  من  حاتم،  10البغوي،  أبو  عنه  :"روى 

 .هـ(216:"صدوق"، )ت 11وصدقه"، وقال ابن حجر

 . سبقت ترجمتهثقة إمام   ل ْيُث ْبُن س ْعد   -3

اِلح    -4 ص  ْبِن  الذهبي:"صدوق  ُمع اِوي ة   قال  السابعة،  من  الحضرمي،  حدير  بن 

 (. هـ152:"صدوق له أوهام"، )ت  13، وقال ابن حجر 12إمام"

 

ِضي  هللاُ ع ْنهُ )(  1)    ( برقم5796/    11مسند األنصار رضي هللا عنهم، حديث عوف بن مالك األشجعي األنصاري ر 

(24613  ) 

 ( بنحوه 873)  ( برقم325/   1كتاب الصالة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده )( 2)

 ( بمثله313)  ( برقم177/  1باب ما جاء في صوم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )( 3)

 مثله ( ب2751، 2750)  ( برقم183/  7مسند عوف بن مالك األشجعي رضي هللا عنه ) مسنده البزار في( 4)

 ( 1048( برقم )227/  1كتاب التطبيق، باب نوع آخر من الذكر في الركوع )( 5)

 ( بمثله722)  ( برقم361/  1كتاب السهو، نوع آخر )( 6)

 ( بمثله113)  ( برقم61/  18باب العين، عاصم بن حميد عن عوف بن مالك ) الكبير الطبراني في( 7)

  ( برقم 310/  2الصالة، باب الوقوف عند آية الرحمة وآية العذاب وآية التسبيح )كتاب   سننه الكبير البيهقي في( 8)

 ( بنحوه 3751)

 (1/569(، التقريب ) 2/330( الكاشف )9)

 ( 1/325( الكاشف )10)

 ( 1/161( التقريب )11)

 ( 2/276( الكاشف )12)

 ( 1/538( التقريب )13)
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اْلِكْنِدّيِ ْمرع   -5 ق ْيس   ْبِن  الذهبي و  قال  الثالثة،  من  في  1،  حمص  أهل  سيد  :"كان 

 هـ(. 140:"ثقة"، )ت 2زمانه"، وقال ابن حجر 

ْيد    ع اِصم ْبن -6  . سبقت ترجمتهُحم 

اِلك    ع ْوف ْبن -7  .3صحابي  م 

 الحكم على اإلسناد: -ج

 حسن.  

 الحكم على الحديث: -د

 صحيح.  

 الثاني: الحديث 

اْلف ْضلِ فقال:    4"سننه "في    النسائيأخرج   ْبُن  ةُ  ن ا ِعْصم  ْبُن    :ق ال    ،أ ْخب ر  ْيدُ  د ث ن ا ز  ح 

اِلح   ،اْلُحب ابِ  د ث ن ا اأْل ْزه ُر ْبُن س ِعيد   :ق ال   ،ع ْن ُمع اِوي ة  ْبِن ص  ْيد  ق ال    ،ح    : ع ْن ع اِصِم ْبِن ُحم 

ق ال تْ  ؟  الل ْيِل  قِي ام   ي ْست ْفِتُح  ل م   س  و  ل ْيِه  ع  ل ى هللاُ  هللِا ص  ُسوُل  ر  ك ان   ا  بِم  ع اِئش ة   أ ْلُت  ل ق ْد   :س 

ع   ل ى هللاُ  ُسوُل هللاِ ص  ك ان  ر  ق ْبل ك   دٌ  أ ح  ْنهُ  أ ل نِي ع  س  ا  م  أ ْلت نِي ع ْن ش ْيء   يُك بُِّر  س  ل م   س  و  ل ْيِه 

ا ا  ،ع ْشرا دُ ع ْشرا ي ْحم  ا  ،و  ّبُِح ع ْشرا يُس  ا  ،و  لُِّل ع ْشرا يُه  ي قُولُ   ،و  ا و  ي ْست ْغِفُر ع ْشرا الل ُهم  اْغِفْر   : و 

اْهِدنِي   ،ِلي اْرُزْقنِي   ،و  ع افِنِي   ،و  ِة .  ،و  ق اِم ي ْوم  اْلِقي ام   أ ُعوذُ ِباهللِ ِمْن ِضيِق اْلم 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2/86( الكاشف )1)

 ( 1/426( التقريب )2)

 (7/556(، اإلصابة )2/870اإلسالم )تاريخ  (3)

 )1616برقم ) باب ذكر ما يستفتح به القيام -كتاب قيام الليل وتطوع النهار  ( 4)
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 تخريج الحديث: -أ

"مصنفه" أخرجه   في  شيبة  أبي  في  ،1ابن  ماجه  في    ،2سننه" "وابن  داود  وأبو 

من طرق    6، وابن حبان في "صحيحه" 5الكبرى" "في، و 4النسائي في "سننه"   ،3" سننه "

 عن معاوية بن صالح به بمثله ونحوه. 

 9والطبراني في "الكبير"،  8النسائي في "الكبرى"   ،7أحمد في "مسنده"وأخرجه  

عن   طرق  ي ِزيد    اأْل ْصب غ، من  ْبِن  ث ْوِر  ق ال    ،ع ْن  ْعد ان   م  ْبِن  اِلِد  خ  ِبيع ةُ    :ع ْن  ر  د ث ِني  ح 

ِشيُّ ق ال   أ ْلُت ع اِئش ة   :اْلُجر   بنحوه.  س 

د ث ِني    :ق ال    ،ب ِقي ة ، من طريق  11" الكبرى"والنسائي في  ،  10وأبو داود في "سننه"  ح 

ُر ْبُن ُجْعثُم   اِزيُّ   :ق ال    ،ُعم  ر  ْبِد هللاِ اْلح  د ث ِني اأْل ْزه ُر ْبُن ع  نِيُّ    :ق ال    ،ح  ْوز  د ث نِي ش ِريٌق اْله  ح 

ْلُت ع ل ى ع اِئش ة   :ق ال    بمعناه. د خ 

 دراسة اإلسناد: -ب

ةُ ْبُن اْلف ْضِل  ع-1 :"ثقة"،  12الذهبي وابن حجر   النميري، من الحادية عشرة، قالْصم 

 هـ(.250)ت 

ْيدُ ْبُن اْلُحب اِب  -2 :"الحافظ، لم يكن  13بن الريان العكلي، من التاسعة، قال الذهبيز 

 هـ(.203به بأس، قد يهم"، وقال ابن حجر:"صدوق، يخطئ في حديث الثوري"، )ت 

 

  (29948)   ( برقم170/  15فِي الدعاء فِي الليل ما هو ) -كتاب الدعاء ( 1)

  (1356)  ( برقم376/  2لليل )باب ما جاء فِي الدعاء إذا قام الرجل من ا -أبواب إقامة الصالة والسنة فيها ( 2)

   (766)  ( برقم279/  1باب ما يستفتح به الصالة من الدعاء ) -كتاب الصالة ( 3)

  (1/  5550)  ( برقم1059/  1باب االستعاذة من ضيق المقام يوم القيامة ) -كتاب االستعاذة ( 4)

، وفي (1319)     ( برقم122/    2ح به القيام )ذكر ما يستفت  - كتاب قيام الليل وتطوع النهار    -كتاب المساجد  (  5)

 (  7921)  ( برقم240/  7االستعاذة من ضيق المقام يوم القيامة ) -كتاب االستعاذة 

 6كتاب الصالة، ذكر اإلباحة للمرء أن يزيد فيما وصفنا من التكبير والتسبيح والتحميد عند افتتاح صالة الليل )(  6)

   ( 2602)  ( برقم337 /

 ( بنحوه25742) ( برقم6055/  11مسند عائشة رضي هللا عنها )( 7)

(  10640)    ( برقم321/    9كتاب عمل اليوم والليلة، نوع آخر وذكر اختالف الناقلين لخبر عائشة في ذلك )(  8)

 بنحوه 

   بنحوه (  8427( برقم: )210/  8) األوسط باب الميم، موسى بن أبي حصين الواسطي  والطبراني في( 9)

    بنحوه ( 5085)  ( برقم483/  4كتاب األدب، باب ما يقول إذا أصبح ) (10)

   ( 10641( برقم: )322/  9كتاب عمل اليوم والليلة، نوع آخر وذكر اختالف الناقلين لخبر عائشة في ذلك )( 11)

 (1/391(، التقريب )2/21( الكاشف )12)

 (1/222(، التقريب ) 1/415( الكاشف )13)
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اِلح  -3  . سبقت ترجمتهبن حديرصدوق،  ُمع اِوي ة  ْبِن ص 

 هـ(.128)ت  " :"صدوق1الحراني، من الخامسة، قال ابن حجر    ْبُن س ِعيد  اأْل ْزه رُ -4

ْيد   ِصمع ا-5  . سبقت ترجمتهْبِن ُحم 

 صحابية.  ع اِئش ة  -6

 الحكم على اإلسناد: -ج

 حسن. 

 الحكم على الحديث: -د

 صحيح. 

 الحديث الثالث: 

أبو ْبُن  قال:    2"سننه"في  داود    أخرج  ع ْمُرو  د ث ن ا  اْلِحْمِصيُّ ح  ان   أ ِبي  ، ُعثْم    ن ا  ،ن ا 

ِريزٌ  اِشِد ْبِن س ْعد  ح  ب ل  ي قُولُ   ،، ع ْن ر  ْيد  الس ُكوِنّيِ أ ن هُ س ِمع  ُمع اذ  ْبن  ج    : ع ْن ع اِصِم ْبِن ُحم 

ةِ  اْلع ت م  ةِ  ص ال  فِي  ل م   س  و  ل ْيِه  ع  هللاُ  ل ى  ص  الن بِي   ت    ،أ ْبق ْين ا  ح  ر   ل ْيس   ف ت أ خ  أ ن هُ  الظ انُّ  ظ ن   ى 

اِرج   اْلق ائُِل ِمن ا ي قُولُ   ،ِبخ  ل ى  :و  ل م  ف ق الُوا   ،ص  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ج  الن ِبيُّ ص  ر  ت ى خ  ف إِن ا ل ك ذ ِلك  ح 

ق الُوا ا  ك م  :  ،ل هُ  ْلتُمْ ))ف ق ال  فُض ِّ قَْد  فَإِّنَُّكْم  اَلةِّ  هِّ الصَّ بَِّهذِّ اأْلَُممِّ أَْعتُِّموا  َعلَى َسائِّرِّ  بَِّها  َولَْم    ، 

ةٌ قَْبلَُكمْ   . ((تَُصل َِّها أُمَّ

 تخريج الحديث: -أ

شرح " والطحاوي في ،  4مسنده"" وأحمد في،  3مصنفه" "ابن أبي شيبة في أخرجه  

اآلثار"  في  ،5مشكل  في،  6الكبير" "والطبراني  الكبير" "البيهقي  من طرق عن    7سننه 

ا. راشد بن سعد به    بمثله ونحوه مطوالا ومختصرا

 

 ( 1/97( التقريب )1)

 ( 421برقم ) باب وقت العشاء اآلخرة -كتاب الصالة ( 2)

من أبواب صالة و في  ( بنحوه،  3365)    ( برقم156/    3كتاب الصالة، فِي العشاء اآلخرة تعجل أو تؤخر )(  3)

 ( بنحوه مختصرا. 8167)  ( برقم345/  5التطوع، من سماها العتمة )

 ( 22492، 22491)  ( برقم5177/  10) جبل رضي هللا عنهمسند األنصار رضي هللا عنهم، حديث معاذ بن ( 4)

باب بيان مشكل ما روي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في اسم الصالة التالية لصالة المغرب من الصلوات  (  5)

 ( بنحوه 993)  ( برقم27/  3الخمس )

 ( بنحوه 239)  ( برقم120/  20باب الميم، عاصم بن حميد السكوني عن معاذ بن جبل )( 6)

 ( بنحوه 2155)  ( برقم451/  1كتاب الصالة، باب من استحب تأخيرها )( 7)
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اِلح  ع ْبدُ هللِا  حد  ،س ْهل    ب ْكر ْبن من طريق    1" الكبير "وأخرجه الطبراني في   ث ن ا أ بُو ص 

اِلح   اِلح    ،ْبُن ص  د ث ِني ُمع اِوي ةُ ْبُن ص  اِلِك ْبِن ِزي اد    ،ح  ِ   ،ع ْن م  ْيد  الس ُكونِّي   ، ع ْن ع اِصِم ْبِن ُحم 

ب ل  ع ْن ُمع اِذ ْبنِ   بنحوه.  ج 

 دراسة اإلسناد: -ب

اْلِحْمِصيُّ ع مْ  -1 ان   ْبُن ُعثْم  :"صدوق"،  2الذهبي وابن حجر   ، من العاشرة، قالُرو 

 هـ(.250)ت 

بن سعيد    وهأ ب  -2 قالاسمه عثمان  التاسعة،  الحمصي، من  كثير  وابن    بن  الذهبي 

 هـ(. 209:"ثقة"، )ت 3حجر 

ِريز -3  . سبقت ترجمتهبن عثمان ثقة  ح 

اِشد -4 س ْعد     ر  قالْبِن  الثالثة،  من  حجر   المقرائي،  وابن  ابن  ":"ثقة 4الذهبي  وزاد 

 هـ(.108حجر:"كثير اإلرسال"، )ت 

ْيد  الس ُكوِنيِّ  ع اِصم -5  . سبقت ترجمته ْبِن ُحم 

ب ل   -6  . 5صحابي  ُمع اذ  ْبن  ج 

 الحكم على اإلسناد: -ب

 حسن. 

 الحكم على الحديث: -ج

 صحيح. 

 الراوي: خالصة الكالم في -د

 .6ثقة 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

الذهبي بهذا في الميزان تجهيل ابن القطان له، أو   ثقة؛ كما قال الدارقطني، وردّ 

صدوق؛ كما قال ابن حجر، وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج له مسلم، ونفى البزار  

 مشهور بصحبته. علمه بصحبته لمعاذ،  لكن أثبتها ابن أبي شيبة، وهو  

 

 

 

 

 ( بنحوه 240)  ( برقم120/  20باب الميم، عاصم بن حميد السكوني عن معاذ بن جبل )( 1)

 (1/424(، التقريب )2/83( الكاشف )2)

 (1/383(، التقريب )2/7( الكاشف )3)

 (1/204التقريب ) (، 1/388( الكاشف )4)

 (10/202(، اإلصابة )1/443سير أعالم النبالء ) (5)

 ( 179/  3فتح الباري شرح صحيح البخاري البن رجب )( 6)
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 ميخ عاصم بن شُ             

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 عاصم بن شميخ أبو الفرجل الغيالني، من الرابعة.

 : 2من شيوخه -ب

 س ِعيد الُخْدِريّ  و أب 

 : 3من تالميذه-ج

 جواس 

 عكرمة بن عمار 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4"وثقه العجلي، وغيره. وقال أبو حاتم: مجهول". :"التذهيب"في قال 

 5. "وثق":"الكاشف"في  قال و 

قد وثق روى ع نهُ اْثن ان:""المغني"في  قال و  ْجُهول و   6. "م 

روى    قلت: قد وثقه العجلي.  عن أبي سعيد الخدري كذلك.:" "الميزان"في  قال  و 

 7  " وآخر.عنه عكرمة بن عمار،  

 8. "عنه عكرمة ابن عمار :""المقتنى"في  قال و 

 

 

 

(، الجرح والتعديل 1/241(، الثقات للعجلي )2/684(، الكنى واألسماء لإلمام مسلم )6/480( التاريخ الكبير )1)

(، 13/495(، تهذيب الكمال )2/69فاء والمتروكون البن الجوزي )(، الضع5/239(، الثقات البن حبان )6/345)

 (7/105(، إكمال تهذيب الكمال )1/320(، المغني )1/519الكاشف )

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )5/10 ) 

(5( )1/519 ) 

(6( )1/320 ) 

(7( )2/352 ) 

(8( )2/12 ) 
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 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 .1وثقه العجلي 

 .2" الثقات"ذكره ابن حبان في 

 أقوال المجرحين:  -ب

 3قال أبو حاتم الرازي:"مجهول". 

 4." ليس بالمعروف ":"مسنده" قال أبو بكر البزار في  

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 5.اا واحدا روى له أ بُو داود حديثا 

 دراسة المرويات:-خامسا

 الحديث األول: 

ْنب ل  قال:  6" سننه"في    داود  و أب  أخرج ح  ْبُن  دُ  أ ْحم  د ث ن ا  ِكيعٌ   ،ح  و  ْبُن    ،ن ا  ةُ  ِعْكِرم  ن ا 

ار   ْيخ    ،ع م  ْبِن ُشم  اْلُخْدِرّيِ   ،ع ْن ع اِصِم  أ بِي س ِعيد   ل ى هللاُ    : ق ال    ،ع ْن  ُسوُل هللاِ ص  ك ان  ر 

د  فِي اْلي ِميِن ق ال   ل م  إِذ ا اْجت ه  س  ل ْيِه و  هِّ )) :ع  مِّ بِّيَدِّ ي نَْفُس أَبِّي اْلقَاسِّ  .  (( َوالَّذِّ

 تخريج الحديث:  -أ

  ،9" سننه"أبو داود في  ، و 8"مسنده"وأحمد في  ،  7" مصنفه "ابن أبي شيبة في   أخرجه

 من طرق عن عكرمة به بمثله ولفظه.  ،10" الكبير "والبيهقي في 

 

 

 ( 1/241( الثقات )1)

(2( )5/239 ) 

 ( 6/345الجرح والتعديل )( 3)

 ( 2/253(، تهذيب التهذيب )7/105( إكمال تهذيب الكمال )4)

 ( 13/496( تهذيب الكمال )5)

 ( 3262برقم )  باب ما جاء في يمين النبي صلى هللا عليه وسلم ما كانت -كتاب األيمان والنذور  (6)

  ( 12615)   ( برقم597/  7)  كتاب األيمان والنذور، كيف كانوا يحلفون( 7)

  ( 11620، 11458)  ( برقم2356/  5مسند أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه )( 8)

 ( 3264)  ( برقم221/  3كتاب األيمان والنذور .، باب ما جاء في يمين النبي صلى هللا عليه وسلم ما كانت )( 9)

  (19871) ( برقم26/  10كتاب األيمان، باب الحلف باهلل عز وجل أو باسم من أسماء هللا عز وجل ) ( 10)
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 دراسة اإلسناد: -ب

ْنب ل   -1 دُ ْبُن ح   . سبقت ترجمتهثقة إمام  أ ْحم 

ِكيع -2  . سبقت ترجمتهبن الجراح ثقة   و 

ة  -3 ار   ِعْكِرم   . سبقت ترجمتهثقة ْبُن ع م 

ْيخ   ع اِصم -4  . سبقت ترجمته ْبِن ُشم 

 صحابي.  س ِعيد  اْلُخْدِرّيِ  و أ ب  -5

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

راويا  له  يذكر  ولم  حاتم  أبو  قال  كما  بن  ا  مجهول  سموه  وآخر  هذا  عكرمة  غير 

 .1فوثقاهوقال: البزار ليس بالمعروف وأما ابن حبان والعجلي ،  جواس 

 الحكم على اإلسناد: -ج

 ضعيف ألجل جهالة عاصم. 

 الحكم على الحديث:  -د

 .  2صحيح بشاهده

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

حاتم   أبو  وجّهله  الثقات،  في  حبان  ابن  وذكره  ثقة،  العجلي  قال  معتبر،  يوثقه  لم 

  والبزار. 

 

 

 

 

 

 

 

 (2/444لأللباني )  ظالل الجنة في تخريج السنة( انظر: كتاب السنة ومعه 1)

 ( 2090( سنن ابن ماجه، كتاب الكفارات، باب يمين رسول هللا التي كان يحلف بها برقم )2)
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 الحجازي و عاصم بن عمر

 بالراوي التعريف   -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 الحجازي المدني، من الثالثة. و عاصم بن عمر

 : 2من شيوخه -ب

 علي بن أبي طالب. 

 : 3من تالميذه-ج

 عمرو بن سليم بن خلدة

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4  وثقه النسائي. وصحح )ت( حديثه."" :"التذهيب"في قال 

 5"وثق". :"الكاشف"في  قال و 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 .6وثقه النسائي 

 .7" الثقات"ذكره ابن حبان في 

 أقوال المجرحين:  -ب

ممن يروي    ،ال أعرفه إال في أهل المدينة   ، ليس بمعروف":قال علي بن المديني

 8  ."عنه أهل المدينة 

 

(، 3/55(، الكاشف )5/16)(،  التذهيب تهذيب الكمال  6/349(، الجرح والتعديل )5/235( الثقات البن حبان )1)

 ( 2/258(، تهذيب التهذيب )13/532تهذيب الكمال )

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )5/16 ) 

(5( )3/55 ) 

 ( 2/258(، تهذيب التهذيب )13/532( تهذيب الكمال )6)

(7( )5/235 ) 

 ( 13/532(، تهذيب الكمال )6/349( الجرح والتعديل )8)
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 1. "لم يرو عنه غيره":قال ابن خراش

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 ا. ا واحدا حديثا "  الكبرى "النسائي في  و الترمذي  روى له 

 دراسة المرويات:-خامسا

 الحديث األول: 

أ بِي    2الترمذي في جامعه  أخرج ْبِن  ، ع ْن س ِعيِد  ْبُن س ْعد  الل ْيُث  د ث ن ا  قُت ْيب ةُ، ح  د ث ن ا  ح 

أ ِبي  س ِعيد    ْبِن  ِلّيِ  ع  ، ع ْن  ر  ُعم  ْبِن  ع ْن ع اِصِم  قِّيِ،  ر  الزُّ ُسل ْيم   ْبِن  ع ْن ع ْمِرو  ْقبُِرّيِ،  اْلم 

ال تِي   السُّْقي ا  ةِ  ر  إِذ ا ُكن ا ِبح  ت ى  ِ صلى هللا عليه وسلم ح  ُسوِل َّللا  ع  ر  ْجن ا م  ر  ق ال  خ  ط اِلب ، 

ق اص   ِ صلى هللا عليه وسلم  ك ان ْت ِلس ْعِد ْبِن أ بِي و  ُسوُل َّللا  ُضوء     " ف ق ال  ر    .  "اْئتُوِني ِبو 

أ  ثُم  ق ام  ف اْست ْقب ل  اْلِقْبل ة  ثُم  ق ال    ض  د ع ا أل ْهِل    "ف ت و  ِليل ك  و  خ  ْبد ك  و  اِهيم  ك ان  ع  الل ُهم  إِن  إِْبر 

ْبدُك  و   أ ن ا ع  ك ِة و  ك ة  ِباْلب ر  اِعِهْم  م  ص  ِهْم و  ِدين ِة أ ْن تُب اِرك  ل ُهْم فِي ُمدِّ ُسولُك  أ ْدُعوك  أل ْهِل اْلم  ر 

ت ْيِن   ك  ب ر  ك ِة  ع  اْلب ر  ك ة  م  ْكت  أل ْهِل م  ب ار  ا  ِحيٌح    .  "ِمْثل ْى م  س ٌن ص  ِديٌث ح  ق ال     .ق ال  ه ذ ا ح 

 ِ ع ْبِد َّللا  فِي اْلب اِب ع ْن ع اِئش ة  و  ة  و  ْير  أ بِي ُهر  ْيد  و   . ْبِن ز 

 تخريج الحديث:  -أ

في  أخرجه   في  و   ،3"هدمسن" أحمد  خزيمة  في    ،4" صحيحه "ابن  حبان  وابن 

في    ،5" صحيحه " في    ،6" المختارة"والضياء  عن  7" األوسط"والطبراني  طرق  من 

 . ا ومطوالا عمرو بن سليم الزرقي به بمثله ونحوه مختصرا 

 اإلسناد: دراسة -ب

 ثقة سبق. ْبُن س ِعيد   قُت ْيب ة  -1

 

 ( 2/258(، تهذيب التهذيب )13/532الكمال )( تهذيب 1)

 (3914( برقم  )200/  6أبواب المناقب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.، باب ما جاء في فضل المدينة ) (2)

  ( 951) ( برقم258/  1مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، مسند علي بن أبي طالب رضي هللا عنه )( 3)

( 316/    1ب استحباب الوضوء للدعاء ومسألة هللا ليكون المرء طاهرا عند الدعاء والمسألة )كتاب الوضوء، با(  4)

 ( 209)  برقم

 9كتاب الحج، ذكر البيان بأن المصطفى صلى هللا عليه وسلم لما دعا ألهل المدينة بما وصفنا توضأ للصالة )(  5)

 ( 3746( برقم: )61 /

/   2علي بن أبي طالب، عاصم بن عمرو المديني عن علي عليه السالم )من حديث أمير المؤمنين أبي الحسن  (  6)

 (  544، 543)  ( برقم164

   ( 6818) ( برقم50/  7باب الميم، محمد بن هارون بن محمد بن بكار )( 7)
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 بن سعد ثقة إمام سبق. الل ْيُث  -2

:"قال أحمد: ليس به بأس"،  1المقبري، من الثالثة، قال الذهبيْبِن أ بِي س ِعيد     س ِعيد -3

وروايته عن عائشة وأم سلمة   ،تغير قبل موته بأربع سنين:"ثقة،  2وقال ابن حجر 

 هـ(. 117"، )ت مرسلة

قِّيِ  ع ْمر -4 ر  الزُّ ُسل ْيم   ْبِن  وابن  و  الذهبي  قال  التابعين،  كبار  من  األنصاري، 

 هـ(. 104:"ثقة"، )ت 3حجر 

 سق ترجمته.  ع اِصم -5

 صحابي.  ْبِن أ بِي ط اِلب   ع ِلي -6

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 ليس له شيخ إال علي ابن أبي طالب. مجهول، لم يروي عنه إال عمرو و 

 الحكم على اإلسناد: -ج

  م. صضعيف لجهالة عا

 الحكم على الحديث:  -د

الدارقطني  عن  :"4قال  سعد  بن  ليث  فرواه  عنه  واختلف  المقبري  سعيد  يرويه 

المقبري عن عمرو بن سليم عن عاصم بن عمرو عن علي وخالفه عبد الحميد بن جعفر  

عن عمرو بن سليم عن أبي عمر عن علي وخالفهما ابن أبي  فرواه عن سعيد المقبري  

ذئب فرواه المقبري عن عبد هللا بن أبي قتادة عن أبيه قاله عثمان بن عمر عن ابن أبي  

ذئب ورواه ابن جريج عن أبي بكر بن أبي سبرة عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن  

 ."أبي هريرة واألشبه بالصواب ال أحكم فيه بشيء

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

ثقة، كما قال النسائي، حكاه الذهبي في الميزان ممرضا، وفي التذهيب مجزوما 

به، والجزم مقدم، وله مجرد ذكر في المغني، أو: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات،  

 وصحح حديثه الترمذي، وتجهيل ابن المديني له يعارضه ويترجح عليه توثيق من وثقه. 

 

 ( 1/433( الكاشف )1)

 ( 1/234( التقريب )2)

 (1/737(، تقريب )3/516( الكاشف )3)

 ( 79/  4)  األحاديث النبويةالعلل الواردة في  ( 4)
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 عاصم بن عمير       

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 عاصم بن عمير العنزي، من الرابعة. 

 : 2من شيوخه -ب

 أنس ْبن مالك

 نافع ْبن جبير ْبن مطعم 

 : 3من تالميذه-ج

 ع ْمرو بن مرة 

 محمد بن أ بي إسماعيل 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4"في الثقات البن حبان". :"التذهيب"في قال 

 5"وثق". :"الكاشف"في  قال و 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 .6" الثقات"ذكره ابن حبان في 

 .7" صحيح اإلسناد ولم يخرجاه":وقال  الحاكم حديثه وخرج

 

 

 

(،  13/534(، تهذيب الكمال )5/238(، الثقات البن حبان )6/349(، الجرح والتعديل )6/489( التاريخ الكبير )1)

 (  1/183(، خالصة التذهيب تهذيب الكمال )5/55(، تهذيب التهذيب )1/521الكاشف )

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )5/17 ) 

(5) (1/521 ) 

(6( )5/238 ) 

 (118/  7إكمال تهذيب الكمال: )( 7)
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 أقوال المجرحين: 

في   خزيمة  ابن  حديثه  عقبه:"  1" صحيحه "خرج  ْبُن  وقال  ب ادُ  ع  و  اْلع ن ِزيُّ  ع اِصٌم 

نِ  ْجُهوال  ا ال  ن ْدِري ، ع اِصم  م  ْن ُهم  ال  ن ْعل مُ   ،م  ْيٌن أ ْو ُشْعب ةُ و  ى ُحص  و  ا ر  ِحيُح م   . "، الص 

 :"الرجل ليس بمعروف". 2قال البزار

 الستة: مروياته في الكتب -رابعا

 . اا واحدا روى له أبو داود، وابن ماجه حديثا 

 دراسة المرويات:-خامسا

ْرُزوق  قال    3"سننه "في    داود  أخرج أبو  د ث ن ا ع ْمُرو ْبُن م  ع ْن ع ْمِرو ْبِن    ،أ ن ا ُشْعب ةُ   ،ح 

ة   ل ى    ،ع ِن اْبِن ُجب ْيِر ْبِن ُمْطِعم    ،ع ْن ع اِصم  اْلع ن ِزّيِ   ،ُمر  ُسول  هللاِ ص  أ ى ر  ع ْن أ ِبيِه أ ن هُ ر 

ةا  ال  لِّي ص  ل م  يُص  س  ل ْيِه و  ة  ِهي    :ق ال  ع ْمٌرو   ،هللاُ ع  ال  ي  ص 
  ، للاُ أَْكبَُر َكبِّيًرا))   :ف ق ال    ،ال  أ ْدِري أ 

َكبِّيًرا أَْكبَُر  َكبِّيرً   ، للاُ  أَْكبَُر  َكثِّيًرا  ،اللاُ   ِّ َكثِّيًرا  ،َواْلَحْمُد ِلِّ  ِّ َكثِّيًرا  ، اْلَحْمُد ِلِّ  ِّ   ، اْلَحْمُد ِلِّ

ياًل ثاََلثًا  هِّ   ،َوُسْبَحاَن للاِّ بُْكَرةً َوأَصِّ هِّ َونَْفثِّهِّ َوَهْمزِّ ْن نَْفخِّ َن الشَّْيَطانِّ مِّ .    ((أَُعوذُ بِّاهللِّ مِّ

ْعرُ  : ن ْفثُهُ  :ق ال   ن ْفُخهُ   ،الّشِ ه ْمُزهُ  ، اْلِكْبرُ  :و   اْلُموت ةُ .  :و 

 تخريج الحديث:  -أ

 ،4" سننه "ابن ماجه في    وأحمد في "مسنده" ،    ، ابن أبي شيبة في "مصنفه"أخرجه  

،  وأبو يعلى في "مسنده"،  5" المنتقى"أخرجه ابن الجارود في  والبزار في "مسنده" ،  

  ،8والطبراني في "الكبير" ،  7" صحيحه"وابن حبان في  ،  6"صحيحه"وابن خزيمة في  

 

 (7/118، إكمال تهذيب الكمال )(469)  ( برقم531/  1)  صحيح ابن خزيمة( 1)

 (8/366) مسند جبير بن مطعم رضي هللا عنه -البحر الزخار المعروف بمسند البزار ( 2)

 (764برقم ) باب ما يستفتح به الصالة من الدعاء -كتاب الصالة  (3)

 (  807)  ( برقم7/  2أبواب إقامة الصالة والسنة فيها، باب االستعاذة فِي الصالة )( 4)

  ( 199) ( برقم74/  1صفة صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )( 5)

  ( 468)  ( برقم530/  1كتاب الصالة، باب إباحة الدعاء بعد التكبير وقبل القراءة بغير ما ذكرنا )( 6)

 (1780، 1779( برقم: )78/  5كتاب الصالة، ذكر ما يتعوذ المرء به قبل ابتداء القراءة في صالته )( 7)

 نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه -جبير بن مطعم بن عدي   -من اسمه جبير   -باب الجيم  ( 8)

  1569 
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كلهم من طرق عن عمرو بن  ، 2" الكبير"والبيهقي في سننه  ،1" مستدركه "والحاكم في  

 .ا ومطوالا بمثله ونحوه مختصرا   مرة عن عاصم به

ع ْمِرو  من طرق عن    4" مسنده"البزار في  ، و 3" مصنفه"ابن أبي شيبة في    وأخرجه

ة   ُمر  اْلع ن ِزّيِ   ،ْبِن  ع اِصم   ْبِن  ب اِد  ع  ُمْطِعم    ،ع ْن  ْبِن  ُجب ْيِر  ْبِن  ن افِعِ  أ ِبيهِ   ،ع ْن  بنحوه    ع ْن 

 ا. وبنحوه مختصرا 

ة    ،ع ْن ع اِصم    5" الكبير "وأخرجه الطبراني في   ُجل  ِمْن ع ن ز  ع ِن اْبِن ُجب ْيِر    ،ع ْن ر 

 ا. به بنحوه مختصرا ع ْن أ ِبيِه   ، ْبِن ُمْطِعم  

ة  من طريق    6" الكبير "وأخرجه الطبراني في   اُر    :ق ال    ،ع ْن ع ْمِرو ْبِن ُمر  د ث ِني ع م  ح 

 ا. بنحوه وبنحوه مختصرا   ع ْن أ ِبيهِ  ، ع ْن ن افِعِ ْبِن ُجب ْيِر ْبِن ُمْطِعم    ،ْبُن ع اِصم  

 دراسة اإلسناد: -ب

ْرُزوق   -1 :"ثقة"،  7الذهبي وابن حجر   التاسعة، قالالباهلي، من صغار  ع ْمُرو ْبُن م 

 هـ(.224)ت 

 بن الحجاج إمام المحدثين ثقة سبق.   ُشْعب ة-2

ة   ع ْمر -3 ْبِن ُمر  :"ثقة"،  8الذهبي وابن حجر   الجملي الكوفي، من الخامسة، قالو 

 هـ(.118)ت 

 . سبقت ترجمته اْلع ن ِزّيِ  ع اِصم-4

ُمْطِعم     اْبن-5 ْبِن  قال  ُجب ْيِر  الثالثة،  من  المدني،  النوفلي  جبير  بن  نافع  اسمه 

 هـ(.99:"ثقة فاضل"، )ت 10:"شريف مفت"، وقال ابن حجر 9الذهبي

 جبير بن مطعم صحابي.  وهأ ب -6

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 لم يشتهر بطلب العلم.ليس بمعروف ه جهالة، ي ف

 

   (864)  برقم( 235/  1كتاب اإلمامة وصالة الجماعة، دعاء افتتاح الصالة ) ( 1)

 ( 2390)  ( برقم35/  2كتاب الصالة، باب التعوذ بعد االفتتاح )( 2)

 ( 2411)  ( برقم397/  2كتاب الصالة، باب فيما يفتتح به الصالة )( 3)

   ( بنحوه مختصرا3446)  ( برقم366/  8مسند جبير بن مطعم رضي هللا عنه )( 4)

 (1568برقم ) نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه -طعم بن عدي جبير بن م - من اسمه جبير  -باب الجيم  -(5)

 ( 1571، 1570)  ( برقم135/  2باب الجيم، نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه )( 6)

 (1/426(، التقريب )2/88( الكاشف )7)

 (1/426(، التقريب )2/88( الكاشف )8)

 ( 2/314( الكاشف )9)

 ( 10/404( تهذيب التهذيب )10)
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 اإلسناد: الحكم على -د

 هذا إسناد ضعيف؛ ألن الرجل الذي لم يُسّم في رواية مسعر هذه قد سماه

أنه غير معروف. فهو علة   التقدمة، وقد ذكرنا هناك  الرواية  ا في  شعبة: عاصما

 .1الحديث 

 الحكم على الحديث:  -ر

 :"ال يصح". 2ل البخاريقا

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

معتبر،   يوثقه  وابن  لم  حديثه،  إسناد  الحاكم  الثقات، وصحح  في  حبان  ابن  ذكره 

 خزيمة أخرج حديثه وجّهله، وجّهله البزار أيضا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1/298أبي داود األم )( ضعيف 1)

 ( 5/55(، تهذيب التهذيب )6/489( التاريخ الكبير )2)
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 عاصم بن النضر البصري األحول  

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 هـ(.231عاصم بن النضر بن المنتشر األحول التيمي، من العاشرة، )ت 

 : 2من شيوخه -ب

 خالد بن الحارث  

 معتمر بن سليمان  

 :3من تالميذه  -ج

داود  ،مسلم األصبهاني  ،وأبو  أورمة  بن  أيوب    ،وإبراهيم  بن  سهل  بن  وأحمد 

وأبو بكر    ،ونسبه إلى محمد   ،وأبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي  ،األهوازي

، وأبو بكر أحمد  وأحمد بن محمد بن جعفر الطرسوسي   ،أحمد بن عمرو بن أبي عاصم

والحسن بن أحمد بن الليث    ،وجعفر بن محمد الفريابي   ،بن محمد بن عاصم الرازي

 وغيرهم. ، والحسن بن سفيان الشيباني ،الرازي

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4"وثق". :"التذهيب"في قال 

 5"وثق". :"الكاشف"في  قال و 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 .6" الثقات"ذكره ابن حبان في 

 

 

(، تاريخ 3/57(، الكاشف ) 13/545(، تهذيب الكمال )8/506(، الثقات البن حبان )6/351( الجرح والتعديل )1)

 (2/260(، تهذيب التهذيب )7/122(، إكمال تهذيب الكمال )5/844اإلسالم )

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )5/19-20 ) 

(5( )3/57 ) 

(6( )8/506 ) 
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 أقوال المجرحين:  -ب

 لم أقف على من تكلم فيه بالجرح. 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 روى له مسلم وأبو داود والنسائي. 

 الراوي: خالصة الكالم في -ج

 من رواة صحيح مسلم. 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

( صحيحه  في  له  مسلم  أخرج  ونقله  12ثقة،  الزهرة  صاحب  قال  كما  حديثا   )

مغلطاي، أو صدوق، كما قال ابن حجر، ولم يورده في الميزان وال في المغني، وذكره  

 ابن حبان في الثقات وحديثه في صحيحه. 
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 عاصم العدوي 

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 عاصم العدوي الكوفي، من الثالثة. 

 : 2من شيوخه -ب

 كعب بن عجرة

 : 3من تالميذه-ج

 عامر بن شراحيل 

 عمرو بن عبد هللا بن عبيد

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4"وثقه النسائي". :"التذهيب" فيقال 

 5"وثق". :"الكاشف"في  قال و 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 . 6"الثقات "ذكره العجلي في 

 .7وثقه النسائي 

 .8" الثقات"ذكره ابن حبان في 

 

 

 

(، خالصة  3/58(، الكاشف )5/20(، التذهيب التهذيب )5/238(، الثقات البن حبان )1/243( الثقات للعجلي )1)

 ( 7/123(، إكمال تهذيب الكمال )1/183التذهيب تهذيب الكمال )

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4 )(5/20 ) 

(5( )3/58 ) 

(6( )1/243 ) 

 ( 2/261(، تهذيب التهذيب )13/550( تهذيب الكمال )7)

(8( )5/238 ) 
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 أقوال المجرحين:  -ب

 لم أقف على من تكلم فيه بالجرح. 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 . 1اا واحدا التِّْرِمِذّي، والن س ائي حديثا روى له 

 دراسة المرويات:-خامسا

ْمد اِنيُّ قال  2" جامعه" في  الترمذي  أخرج اق  اْله  د ث ن ا ه اُروُن ْبُن إِْسح  د ث نِي    :ق ال   ، ح  ح 

ه ابِ  ْبِد اْلو  دُ ْبُن ع  م  ِصين   ،ع ْن ِمْسع ر   ،ُمح    ، ع ْن ع اِصم  اْلع د ِوّيِ   ،ع ِن الش ْعِبّيِ  ،ع ْن أ بِي ح 

ن ْحُن ِتْسع ةٌ  ل م  و  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ُسوُل هللِا ص  ج  إِل ْين ا ر  ر  : خ  ة  ق ال  ْمس ةٌ    ،ع ْن ك ْعِب ْبِن ُعْجر  خ 

أ ْرب ع ةٌ  بِ   ، و  اْلع د د ْيِن ِمن  اْلع ر  دُ  مِ   ، أ ح  ُر ِمن  اْلع ج  اآْلخ  ْعتُْم أَنَّهُ  )):  ف ق ال    ، و  اْسَمعُوا َهْل َسمِّ

ي أَُمَراءُ  مْ   ،َسيَُكوُن بَْعدِّ هِّ ْم َوأََعانَُهْم َعلَى ُظْلمِّ بِّهِّ قَُهْم بَِّكذِّ ْم فََصدَّ فَلَْيَس    ،فََمْن َدَخَل َعلَْيهِّ

ْنهُ  مِّ َولَْسُت  ن ِّي  اْلَحْوضَ   ،مِّ َعلَيَّ  د   بَِّوارِّ ْم وَ   ، َولَْيَس  َعلَْيهِّ يَْدُخْل  لَْم  َعلَى  َوَمْن  ْنُهْم  يُعِّ لَْم 

ْنهُ  ن ِّي َوأَنَا مِّ ْم فَُهَو مِّ بِّهِّ ْقُهْم بَِّكذِّ ْم َولَْم يَُصد ِّ هِّ ٌد َعلَيَّ اْلَحْوضَ   ،ُظْلمِّ ِديٌث    (( َوُهَو َوارِّ . ه ذ ا ح 

ِحيٌح غ ِريبٌ  ْجِه.   ،ص  ِديِث ِمْسع ر  إاِل  ِمْن ه ذ ا اْلو   ال  ن ْعِرفُهُ ِمْن ح 

 تخريج الحديث:  -أ

ةِ وأخرجه الطيالسي في "مسنده" من طريق   اُن ْبُن اْلُمِغير  د ث ن ا ُسل ْيم  د ث ن ا    :ق ال    ، ح  ح 

ِليُّ   عن النبي بنحوه.   ع ْن ك ْعب   ، ع ْن أ ِبيهِ   ،ُموس ى اْلِهال 

 

 ( 13/550( تهذيب الكمال )1)

 (2440( برقم )72) باب –أبواب الفتن عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  (2)
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في  أخرجه   و 1" جامعه"الترمذي  في  ،  و 2" سننه "النسائي  في  ،  حبان  ابن 

من طرق عن الشعبي، عن عاصم   5، وآخرون 4" مستدركه"، والحاكم في  3" صحيحه "

 . ا ومطوالا به بمثله ونحوه مختصرا 

ع ْن ق ْيِس ْبِن  من طرق    7، والطبراني في "الكبير" 6وأخرجه الترمذي في "جامعه" 

اب   ،ُمْسِلم   ة   ،ع ْن ط اِرِق ْبِن ِشه   عن النبي بنحوه.   ع ْن ك ْعِب ْبِن ُعْجر 

"الكبير"  في  ُزب ْيد  8والطبراني  ل هُ   ،ع ْن  يُق اُل  ُجل   ر  اِهيمُ "ع ْن  ْبِن  " إِْبر  ك ْعِب  ع ْن   ،

ة    بمثله مختصرا.    ع ِن الن ِبّيِ   ،ُعْجر 

ِ   ،ْن ُزب ْيد  ع  9والطبراني "في الكبير"  ة    ،ع ِن الش ْعبِّي ْبِن ُعْجر  عن النبي    ع ْن ك ْعِب 

 بنحوه. 

اِلد    ،ْن ُسْفي ان  ع  10والطبراني في "الكبير"  ِ   ،ع ْن خ  ة    ،ع ِن الش ْعبِّي   ع ْن ك ْعِب ْبِن ُعْجر 

 عن النبي بنحوه مطوال. 

ل  من طرق عن   11وأخرجه الحاكم في "مستدركه"  اِلُك ْبُن ِمْغو  ِص   ، م  ،  ع ْن أ بِي ح  ين 

ة   بِّيِ، ع نْ ع ِن الش عْ   عن النبي بنحوه. ك ْعِب ْبِن ُعْجر 

 

 ( بهذا اللفظ2259)  ( برقم108/  4أبواب الفتن عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )( 1)

 ( بمثله4219، 1/  4218)  ( برقم829/   1كتاب البيعة، باب ذكر الوعيد لمن أعان أميرا على الظلم ) ( 2)

كتاب البر واإلحسان، ذكر البيان بأن المرء يرد في القيامة الحوض على المصطفى صلى هللا عليه وسلم بقوله  ( 3)

 (  279)  رقم( ب512/  1الحق عند األئمة في الدنيا )

عبد بن  ،  (32340)    ( برقم429/    16كتاب الفضائل، ما أعطى هللا تعالى محمدا )  مصنفه  وابن أبي شيبة في(  4)

الكوفيين   مسنده  أحمد في و(،  370)    ( برقم145/    1) كعب بن عجرة )  المنتخب من مسنده  حميد في أول مسند 

شرح مشكل  والطحاوي في (،18413)  ( برقم4115/  8رضي هللا عنهم، حديث كعب بن عجرة رضي هللا عنه )

باب بيان مشكل ما روي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في بقية األشياء التي من كانت منه أن يكون منه    اآلثار

الكبير  (1344( برقم: )374/    3صلى هللا عليه وسلم ) أمراء ، والبيهقي في سننه  اِن، من دخل على  يم  اإْلِ ِكت اُب 

   ( 264)  ( برقم79/  1هم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم ليس بوارد على الحوض )فصدق

غ ْيِرِه )  سننه الكبير  والبيهقي في(  5) ُجِل ِمْن ِحْفِظ اللِّس اِن ِعْند  السُّْلط اِن و  ا ع ل ى الر  /   8ِكت اُب قِت اِل أ ْهِل اْلب ْغيِ، ب اُب م 

 ( بنحوه 294باب الكاف، عاصم العدوي عن كعب بن عجرة )الكبير    ، والطبراني في( بنحوه16765)    ( برقم165

 ( بنحوه 614)  ( برقم600/  1أبواب السفر، باب ما ذكر في فضل الصالة )( 6)

   بنحوه ( 212)  ( برقم105/  19) الكبير باب الكاف، طارق بن شهاب عن كعب بن عجرة  والطبراني في( 7)

  (  306)  ( برقم139/  19مطبخ عبد الحميد عن كعب بن عجرة )باب الكاف، إبراهيم صاحب ( 8)

  ( 308)  ( برقم140/  19باب الكاف، عامر الشعبي عن كعب بن عجرة )( 9)

  ( 309)  ( برقم141/  19باب الكاف، عامر الشعبي عن كعب بن عجرة )( 10)

اِن، من دخل على أمراء فصدقه  والحاكم في(  11) يم  م بكذبهم وأعانهم على ظلمهم ليس بوارد مستدركه ِكت اُب اإْلِ

  ( 263)   ( برقم78/  1) على الحوض 
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اِلح  من طريق    1"سننه الكبير "والبيهقي في   ْبدُ هللِا ْبُن ص  د ث ِني الل ْيثُ   ،ع  ع ْن ي ْحي ى    ، ح 

ان    ،ْبِن س ِعيد   أ بِي ِعْمر  ْبُن  اِلدُ  د ث نِي خ  أ بُو ع ي اش    ،ح  د ث نِي  اِرّيِ   ،ح  ة  اأْل ْنص    ع ِن اْبِن ُعْجر 

 عن النبي بنحوه. 

 دراسة اإلسناد: -ب

اق   -1 إِْسح  ْبُن  ْمد انِيُّ   بن محمد  ه اُروُن  الذهبياْله  العاشرة، قال  :"ثقة  2، من صغار 

 هـ(.250:"صدوق"، )ت 3متعبد"، وقال ابن حجر 

ه اِب   -2 اْلو  ْبِد  ع  ْبُن  دُ  م  من  القن ُمح  السكري،  قالاد  وابن    التاسعة،  الذهبي 

 هـ(. 209:"ثقة"، )ت 4حجر 

:"أحد األعالم"، وقال 5بن كدام بن ظهير الهاللي، من السابعة، قال الذهبي  ِمْسع ر  -3

 هـ(.153:"ثقة ثبت فاضل"، )ت 6ابن حجر 

ِصين    و أ ب  -4  األسدي، من الرابعة، قال  عثمان بن عاصم بن زيد بن كثير، اسمه  ح 

 هـ(.127قة"، )ت :"ث 7الذهبي وابن حجر 

 .  سبقت ترجمته عامر بن شراحيل ثقة إمام  الش ْعبِي -5

 . سبقت ترجمتهاْلع د ِوّيِ  ع اِصم -6

ة   ْعب ك   -7  صحابي جليل.  ْبِن ُعْجر 

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 .وثقه النسائي وابن حبان وروى عنه فقط ثقتانثقة،  

 الحكم على اإلسناد: -ج

 صحيح.  

 الحكم على الحديث:  -د

 صحيح. 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

ثقة؛ كما قال النسائي، وذكره العجلي وابن حبان في الثقات، أو صدوق، ولم يذكره  

 في الميزان وال في المغني. 

 

 

غ ْيِرهِ ( 1) ُجِل ِمْن ِحْفِظ اللِّس اِن ِعْند  السُّْلط اِن و  ا ع ل ى الر   (  16766)  ( برقم 165/  8) ِكت اُب قِت اِل أ ْهِل اْلب ْغيِ، ب اُب م 

 ( 2/329( الكاشف )2)

 ( 1/568( التقريب )3)

 (1/494(، التقريب ) 2/197الكاشف ) (4)

 ( 2/256( الكاشف )5)

 ( 1/528( التقريب )6)

 (1/384(، التقريب )2/8( الكاشف )7)
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 عامر بن جشيب حمصي  

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 الخامسة. عامر بن جشيب الحمصي، من 

 : 2من شيوخه -ب

اِلد بن معدان    خ 

 زرعة ْبن ثوب الحضرمي

 والد ضمضم ْبن زرعة  

 أمامة صدي بن عجالن الباهلي و ب أ

 عبد االعلى بن هالل السلمي. 

 : 3من تالميذه-ج

 السري ْبن ينعم الجبالني 

 لقمان ْبن ع اِمر الوصابي 

ِليد الزبيدي   د ْبن اْلو  م   ُمح 

اِلح الحضرمي    معاوية ْبن ص 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4:"وثقه ابن حبان". "تاريخ اإلسالم" في قال 

 5ذكره ابن حبان في الثقات". ":"التذهيب "في  قال و 

 6:"وثق". "الكاشف"في  قال و 

 

 

(، 4/268(، الثقات البن حبان )6/319(، الجرح والتعديل )6/457(، تاريخ الكبير )9/467( طبقات الكبرى )1)

 (7/125كمال )(، إكمال تهذيب ال1/522(، الكاشف )14/15تهذيب الكمال )

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )7/390 ) 

(5( )5/23 ) 

(6( )1/522 ) 
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 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

،  3" ثقاته" ذكره ابن حبان في  و في صحيحيهما    2وابن حبان   1خرج حديثه ابن خزيمة 

 . 4وصحح إسناده  "مستدركه"الحاكم في   وكذلك

 5  ."حمصي، ثقة، لم يسمع من أبي الدرداءقال الدارقطني:"

 أقوال المجرحين:  -ب

 لم أقف على من صرح بالجرح فيه. 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

ى ل هُ الن س ائي حديثين و   6. "الكبرى "في   ر 

 دراسة المرويات:-خامسا

 الحديث األول: 

ان  قال:    7" الكبرى"أخرج النسائي في   ن ا ع ْمُرو ْبُن ُعثْم  د ث ن ا ب ِقي ةُ   :ق ال    ،أ ْخب ر    :ق ال    ،ح 

ب ْيِديُّ  د ث نِي الزُّ اُن ْبُن ع اِمر    :ق ال    ،ح  د ث ن ا لُْقم  ِشيب    ، ح  ْعد ان    ، ع ْن ع اِمِر ْبِن ج  اِلِد ْبِن م    ، ع ْن خ 

ل م  ق ال   ،ع ْن ع ْبِد هللاِ ْبِن بُْسر   س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ُسول  هللاِ ص  اَل تَُصوُموا يَْوَم السَّْبتِّ  )) :أ ن  ر 

َض َعلَْيُكمْ إِّالَّ  ْد أََحُدُكْم إِّالَّ لَِّحاَء َشَجَرة    ،فِّيَما اْفتُرِّ رْ  ،َولَْو لَْم يَجِّ  . ((فَْليُْفطِّ

 

 

 

 

 

 باب فضل صيام الدهر إذا أفطر األيام التي زجر عن الصيام فيها  -جماع أبواب صوم التطوع  -كتاب الصوم ( 1)

 (2387برقم )

األطعمة  (  2) األكل    -كتاب  آداب  فراغه من طعام طعمهذكر ما يحمد    -باب  به عند  برقم    العبد ربه جل وعال 

(5222 ) 

(3( )4/268 ) 

 ( 7284برقم ) مسنونية التحميد بعد األكل -كتاب األطعمة ( 4)

 ( 1/475(، تقريب التهذيب )1/218(، تحفة التحصيل )343( سؤاالت البرقاني له )5#)

 ( 14/15( تهذيب الكمال )6)

 (2780برقم ) ذكر االختالف على ثور بن يزيد في هذا الحديث -يوم السبت  النهي عن صيام -كتاب الصيام ( 7)
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 تخريج الحديث:  -أ

، من  3"جامعه" ، والترمذي في  2"سننه"أبو داود في  و   ،1" سننه "ابن ماجه في  أخرجه  

ْعد ان    ،ث ْوِر ْبِن ي ِزيد  طرق عن   اِلِد ْبِن م  عن  ع ْن ع ْبِد هللاِ ْبِن بُْسر  السُّل ِمّيِ ع ْن أُْخِتِه    ،ع ْن خ 

 من طرق عدة.  4وأخرجه آخرون   النبي بمثله.

 دراسة اإلسناد: -ب

ان    -1 ُعثْم  ْبُن  قالع ْمُرو  العاشرة،  من  القرشي،  سعيد  وابن    بن  الذهبي 

 هـ(.250:"صدوق"، )ت 5حجر 

 .  سبقت ترجمتهبن الوليد   ب ِقي ة -2

ب ْيِديّ  -3  .سبقت ترجمتهثقة  الزُّ

اُن ْبُن ع اِمر   -4 :"قال أبو حاتم: يكتب حديثه"،  6الوصابي، من الثالثة، قال الذهبي   لُْقم 

 هـ(. 111:"صدوق"، )ت 7وقال ابن حجر 

ِشيب   ع اِمر -5  . سبقت ترجمتهْبِن ج 

اِلد -6 ْعد ان    خ   . سبقت ترجمتهثقة ْبِن م 

 . 8صحابي جليل  هللاِ ْبِن بُْسر    ع ْبد -7

 

 

 

  ( 1726)  ( برقم619/  2أبواب الصيام، باب ما جاء فِي صيام يوم السبت )( 1)

   ( 2421)  ( برقم296/  2كتاب الصوم، باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم )( 2)

   ( برقم 112/    2وسلم، باب ما جاء في كراهية صوم يوم السبت )  أبواب الصوم عن رسول هللا صلى هللا عليه(  3)

(744 )   

(  3967/    7مسند الشاميين رضي هللا عنهم، حديث عبد هللا بن بسر المازني رضي هللا عنهما ) مسنده  أحمد في(  4(

في17962)    برقم حميد  بن  وعبد  مسنده  (،  من  )  المنتخب  المازني  بسر  بن  هللا  ،  (508)  برقم(  182/    1عبد 

  والدارمي في   ،( 3315)    ( برقم80/    2كتاب الصيام، باب صوم يوم السبت )  شرح معاني اآلثار  والطحاوي في

كتاب الصيام،      الكبرى  والنسائي في  ،(1790)    ( برقم1095/    2)  مسنده كتاب الصوم، باب فِي صيام يوم السبت

  أخرجه ابن خزيمة في ،  (2784-2776،  2775،  2774،  2773)    ( برقم209/    3النهي عن صيام يوم السبت )

(، 2164،  2163)    ( برقم553/    3كتاب الصوم، باب النهي عن صوم يوم السبت تطوعا إذا أفرد بالصوم )  صحيحه

والضياء ،  (3615)     ( برقم379/    8كتاب الصوم، ذكر الزجر عن صوم يوم السبت مفردا )  صحيحه  وابن حبان في

كتاب الصوم،   مستدركه  والحاكم في(  92،  91،  47،  42،  41،  40( برقم: )58/    9)   ختارة األحاديث الم  المقدسي في

باب الباء، بسر أبو عبد هللا المازني    الكبير  والطبراني في،  (1597)    ( برقم435/    1النهي عن صوم يوم السبت )

 وغيرهم.( 1191) ( برقم31/  2)

 

 (1/424(، التقريب )2/83( الكاشف )5)

 (  2/151( الكاشف )6)

 ( 1/464( التقريب )7)

 (6/37(، اإلصابة )3/430سير أعالم النبالء ) (8)



 

  

 في كتابه الكاشف  (( وثق))الرواة الذين وصفهم الذهبي بقوله 
481 

 الحديث الثاني: 

دُ ْبُن يُوُسف  قال:    1" الكبرى"في    لنسائيأخرج ا ن ا أ ْحم  ةِ    :ق ال    ،أ ْخب ر  د ث ن ا أ بُو اْلُمِغير  ح 

نِيُّ   :ق ال   د ث ن ا الس ِريُّ ْبُن ي ْنعُم  اْلُجْبال  ْعد ان    :ق ال    ،ح  اِلِد ْبِن م  ِشيب  ع ْن خ  د ث ِني ع اِمُر ْبُن ج    ، ح 

ة  ق ال   ام  ل م  إِذ ا ش ِبع  ِمن  الط ع اِم ق ال   :ع ْن أ بِي أُم  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ِّ  ))  :ك ان  الن بِيُّ ص  اْلَحْمُد ِلِّ

 .   ((َغْيَر َمْكفِّي   َواَل ُمْستَْغنًى َعْنهُ   ،ًدا َكثِّيًرا َطي ِّبًا ُمبَاَرًكا فِّيهِّ َحمْ 

 تخريج الحديث: -أ

،  4" سننه"وأبو داود في    ،3" سننه" وابن ماجه في  ،  2" صحيحه"أخرجه البخاري في  

ْعد ان    ،ث ْور ْبن ي ِزيد  ، من طرق عن  5" جامعه " والترمذي في   اِلِد ْبِن م  أ ِبي    ،ع ْن خ  ع ْن 

ة  اْلب اِهِلّيِ  ام   6وأخرجه آخرون.   عن النبي بنحوه. أُم 

 دراسة اإلسناد: -ب

دُ ْبُن يُوُسف   -1 :"كان حافظا  7بن خالد حمدان، من الحادية عشرة، قال الذهبي أ ْحم 

 هـ(.263:"حافظ ثقة"، )8جواال"، وقال ابن حجر 

ةِ  -2 اْلُمِغير  عبدالأ بُو  قالاسمه  التاسعة،  من  الحجاج،  بن  وابن    قدوس  الذهبي 

 هـ(. 212:"ثقة"، )ت 9حجر 

 

 ( 6885برقم ) القول بعد الشبع -كتاب الدعاء بعد األكل ( 1)

 ( 5458)  ( برقم82/  7كتاب األطعمة، باب ما يقول إذا فرغ من طعامه )( 2)

  ( 3284)  ( برقم416/  4ام )أبواب األطعمة، باب ما يقال إذا فرغ من الطع( 3)

 ( 3849)  ( برقم431/  3كتاب األطعمة، باب ما يقول الرجل إذا طعم )( 4)

(5  )( الطعام  إذا فرغ من  يقول  باب ما   ،. عليه وسلم  الدعوات عن رسول هللا صلى هللا    ( برقم451/    5أبواب 

(3456 )   

/    12د ربه جل وعال به عند فراغه من طعام طعمه )كتاب األطعمة، ذكر ما يحمد العب  صحيحه  ابن حبان في(  6)

الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر، دعاء بعد    مستدركه  والحاكم في،  (5218،  5217)    ( برقم20 كتاب 

مسند األنصار رضي هللا عنهم، حديث أبي أمامة   مسنده  (، وأحمد في1941)    ( برقم528/    1الفراغ من األكل )

   ( برقم 5211/    10الباهلي الصدي بن عجالن بن عمرو ويقال ابن وهب الباهلي عن النبي صلى هللا عليه وسلم )

 باب ما جاء في قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل الطعام وبعدما يفرغ منه  الشمائل  والترمذي في،  (22598)

 ، وغيرهم.( بنحوه192)  ( برقم118/  1)

 ( 1/205( الكاشف )7)

 ( 1/86( التقريب )8)

 (1/360(، التقريب ) 1/660( الكاشف )9)
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نِيُّ الس ِريُّ -3 اْلُجْبال  ي ْنعُم   ْبُن  الذهبي   قال  السادسة،  من  ابن  1،  وقال  :"وثق"، 

 هـ(.170-161:"صدوق عابد"، )ت بين 2حجر 

ِشيب  -4  . سبقت ترجمتهع اِمُر ْبُن ج 

اِلد-5 ْعد ان   خ   سبق. ْبِن م 

ة   و أ ب -6 ام   صحابي جليل.  أُم 

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 لكنه قليل الحديث.  ،ثقة

 : األول الحكم على اإلسناد-ج

 حسن.  

 الحكم على اإلسناد الثاني:

 . حسن

 :  األول الحكم على الحديث-د

 3باضطراب لكنه صحيح.  أعلّ 

 الحكم على الحديث الثاني:

 صحيح لغيره 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

 لم يوثقه معتبر، ذكره ابن حبان في الثقات. 

 

 

 

 

 

 

 ( 1/427( الكاشف )1)

 ( 1/230( التقريب )2)

 (2/468(، التلخيص الحبير )5/759( البدر المنير )3)
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 عامر بن سعد البجلي 

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 هـ(.80عامر بن سعد البجلي الكوفي، من الثالثة، )ت 

 : 2من شيوخه -ب

ِ البجلي، وس ِعيد   البراء ْبن عازب، وثابت ْبن وديعة األ ْنصاِرّي. وجرير ْبن ع بد َّللا 

  و أل ْنصاِرّي، وقرظة ْبن كعب، وأب مسعود عقبة ْبن ع ْمرو ا  و همداني، وأبْبن نمران ال

ْيرة.  و قتادة األ ْنصاِرّي، وأب و ب ْكر الصديق، وأب  ُهر 

 : 3من تالميذه-ج

اق السبيعي  اِهيم ْبن ع اِمر الجمجي، والعيزار بن حريت، وأ بُو إِْسح   . إِْبر 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4"وثقه ابن حبان". :"التذهيب"في قال 

 5:"وثق". "الكاشف"في  قال و 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -أ

 6عبدهللا". قال أبو حاتم:"سمع جرير بن 

 .7" الثقات"ذكره ابن حبان في 

 8  "خرج أبو عوانة حديثه في صحيحه، وكذلك ابن حبان، والحاكم.قال مغلطاي:"

 

(1( الكبير  التاريخ   )6/450( والتعديل  الجرح  الثقات )6/321(،  منجويه  5/189(،  مسلم البن  رجال صحيح   ،)

(، إكمال تهذيب  1/184(، خالصة التذهيب تهذيب الكمال )16/335(، الوافي بالوفيات )1/522الكاشف )(،  2/83)

 (7/128الكمال )

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )5/25 ) 

(5( )1/522 ) 

 ( 6/321الجرح والتعديل ) (6)

(7( )5/189 ) 

 ( 7/128( إكمال تهذيب الكمال )8)
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 أقوال المجرحين:  -ب

 1 قال المزي:"روى عن أبي بكر الصديق مرسال." 

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

والتِّْرِمِذّي والن س ائي روى له مسلم، وأ بُو د اُود ، 
2. 

 دراسة المرويات:-خامسا

،  "سننيهما"في    5وأبو داود   4، والنسائي3" صحيحه "مسلم حديثه في    اإلمامأخرج  

 هذا حديث حسن صحيح." "وقال:  6" جامعه" والترمذي في 

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 ثقة. 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

حبان في الثقات، وحديثه في صحيحه، وفي صحيح مسلم، وأبي  صدوق، ذكره ابن  

في   يرد  ولم  صحيح،  حسن  حديثه  عن  وقال  والترمذي  الحاكم،  ومستدرك  عوانة، 

 الميزان، وال في المغني. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1/218(، تحفة التحصيل )14/24( تهذيب الكمال )1)

 ( 14/24( تهذيب الكمال )2)

س ل م  بمكة والمدينة -كتاب الفضائل ( 3) ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع   ( 2352برقم ) باب كم أقام النبي ص 

 (3383برقم ) باب اللهو والغناء عند العرس  -كتاب النكاح (، 1932برقم )  باب الثناء  -كتاب الجنائز ( 4)

 (3233برقم ) باب في الثناء على الميت  -كتاب الجنائز ( 5)

 ( 3653برقم ) باب –أبواب المناقب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( 6)
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 عامر بن عقبة بن شبيب العقيلي 

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 العقيلي، من الرابعة. عامر بن عقبة بن شبيب  

 : 2من شيوخه -ب

ْيرة  و أب   ُهر 

 عقبة  أبوه

 :3من تالميذه  -ج

 ي ْحي ى ْبن أ بي كثير 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4وثق". :" "الكاشف"في قال 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين: -أ

 .5حسن حديثه الترمذي 

 .6" الثقات"ذكره ابن حبان في 

ِبيب  اْلعُق ْيِليُّ ش ْيٌخ ِمْن أ ْهِل اْلم  قال الحاكم:" ِديثِ ع اِمُر ْبُن ش   7  ..."ِدين ِة ُمْست ِقيُم اْلح 

 أقوال المجرحين:  - ب

 لم أقف على من تكلم فيه بالجرح. 

 

 

(، خالصة 1/528(، الكاشف )14/70(، تهذيب الكمال )7/250)البن حبان  (، الثقات  6/457( التاريخ الكبير )1)

 ( 2/270(، تهذيب التهذيب )1/185التذهيب تهذيب الكمال )

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )1/528 ) 

برقم   باب ما جاء في ثواب الشهداء -أبواب فضائل الجهاد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جامع الترمذي،  (5)

(1755 ) 

(6( )7/250 ) 

 (1433برقم ) يدخلون النارأول ثالثة يدخلون الجنة وأول ثالثة  -كتاب الزكاة ( 7)
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 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

ِديثاا  ى له التِّْرِمِذّي ح  و   1.واِحداار 

 دراسة المرويات:-خامسا

ب ش ار  قال:    2" جامعه"في    الترمذي  أخرج ْبُن  دُ  م  د ث ن ا ُمح  ْبُن    :ق ال    ،ح  اُن  د ث ن ا ُعثْم  ح 

ر   كِ   : ق ال    ، ُعم  ن ا ع ِليُّ ْبُن اْلُمب ار  ع ْن    ، ع ْن ع اِمر  اْلعُق ْيِلّيِ   ،ع ْن ي ْحي ى ْبِن أ بِي ك ِثير    ، أ ْخب ر 

:    ،أ ِبيهِ  ل م  ق ال  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ُسول  هللاِ ص  ة  أ ن  ر  ْير  ُل ثاََلثَة   ))ع ْن أ ِبي ُهر  َض َعلَيَّ أَوَّ ُعرِّ

يدٌ   : يَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ  بَاَدةَ للاِّ َونََصَح لَِّمَوالِّيهِّ   ، َوَعفِّيٌف ُمتَعَف ِّفٌ   ، َشهِّ ه ذ ا    ((َوَعْبٌد أَْحَسَن عِّ

س ٌن .  ِديٌث ح   ح 

 تخريج الحديث: -ج

في  أخرجه   في    ،3" مسنده" الطيالسي  شيبة  أبي  في    ،4" مصنفه " وابن  وأحمد 

،  7" صحيحه"ابن خزيمة في  و ،  6"المنتخب من مسنده "عبد بن حميد في  و ،  5" مسنده"

،  10" سننه الكبير "والبيهقي في  ،  9"مستدركه" ، والحاكم في  8"صحيحه "وابن حبان في  

 ا.  ومختصرا بنحوه ومثله مطوالا   بهي ْحي ى ْبِن أ بِي ك ِثير   ، من طرق عن  

 دراسة اإلسناد: -د

دُ ْبُن ب ش ار   -1 م   ثقة سبق. ُمح 

ر   -2 اُن ْبُن ُعم  :"صالح ثقة"، وقال 11بن فارس العبدي، من التاسعة، قال الذهبي   ُعثْم 

 هـ(.207:"ثقة"، )ت 12ابن حجر 

 

 ( 14/70( تهذيب الكمال )1)

 (1755برقم ) باب ما جاء في ثواب الشهداء -أبواب فضائل الجهاد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( 2)

  ( 2690)  ( برقم294/  4وما أسند أبو هريرة، وأبو عامر العقيلي )( 3)

 ( 19905، 19681)  ( برقم252/  10الجهاد والحث عليه )كتاب فضل الجهاد، ما ذكر في فضل ( 4)

 ( 9623)  ( برقم1986/  2مسند أبي هريرة رضي هللا عنه )( 5)

  ( 1446)  ( برقم422/  1من مسند أبي هريرة رضي هللا عنه )( 6)

 (  2249( برقم )11/  4كتاب الزكاة، باب ذكر إدخال مانع الزكاة النار مع أوائل من يدخلها )( 7)

    (4312)  ( برقم150/   10كتاب العتق، باب صحبة المماليك ) صحيحه وابن حبان في( 8)

  ( 1433)    ( برقم387/    1كتاب الزكاة، أول ثالثة يدخلون الجنة وأول ثالثة يدخلون النار )  مستدركه  والحاكم في(  9)

  ( 7327) ( برقم82/  4)كتاب الزكاة، باب ما ورد من الوعيد فيمن كنز مال زكاة ولم يؤد زكاته ( 10)

 ( 2/11( الكاشف )11)

 ( 1/385( التقريب )12)
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ِك   -3 اْلُمب ار  ْبُن  الذهبيع ِليُّ  قال  التاسعة،  كبار  ابن  1الهنائي، من  وقال  :"وثقوه"، 

 هـ(. 151:"ثقة"، )2حجر 

األعالم"، وقال   :"أحد3البصري، من الخامسة، قال الذهبي ي ْحي ى ْبِن أ ِبي ك ِثير    -4

 هـ(.129:"ثقة ثبت"، )ت 4ابن حجر 

 . سبقت ترجمتهاْلعُق ْيِلّيِ  ع اِمر -5

 :"مقبول". 5اسمه عقبة العقيلي، من الثالثة، قال ابن حجر  وهأ ب  -6

ة   و أ ب  -7 ْير   صحابي جليل. ُهر 

 خالصة الكالم في الراوي: -ج

 مجهول، لم يشتهر بطلب العلم.

 الحكم على اإلسناد: -ج

 الترمذي. حسنه 

والحفاظ من أصحاب يحيى يروونه عن يحيى عن عامر العقيلي  قال الدارقطني:" 

 6  ."عن أبيه عن أبي هريرة وهو الصواب

 الحكم على الحديث:  -د

 قابل للتحسين. 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

خزيمة،  يصلح للمتابعة، ذكره ابن حبان في الثقات، وحديثه في صحيحه، وصحيح ابن  

 والحاكم في المستدرك؛ وقال: مستقيم الحديث، وقال ابن حجر مقبول. 

 

 

 

 ( 2/45( الكاشف )1)

 ( 1/404( التقريب )2)

 ( 2/373( الكاشف )3)

 ( 1/596( التقريب )4)

 ( 1/396( التقريب )5)

 ( 272/  4)  العلل الواردة في األحاديث النبوية( 6)
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 عامر بن مالك البصري

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 عامر بن مالك البصري من الثالثة. 

 : 2من شيوخه -ب

 صفوان بن أمية 

 : 3من تالميذه-ج

ان النهدي   أ بُو ُعثْم 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4  :"ذكره ابن حبان في الثقات.""التذهيب"في قال 

 5  :"وثق." "الكاشف"في  قال و 

 6  "تفرد عنه أبو عثمان النهدي. :""الميزان"في  قال و 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  - ت

 7ذكره ابن حبان في الثقات.

 المجرحين: أقوال  - ب

هُ قال علي بن المديني:" ى ع ْنهُ غ ْير  و  داا ر  ال  أ ْعل ُم أ ح  اِلك  ه ذ ا و  ال  أ ْعِرُف ع اِمر  ْبن  م    و 

 8  .)صفوان بن أمية("

 

 

(1( الكبير  التاريخ   )6/452 ( مسلم  إلمام  والوحدان  المنفردات   ،)1/100( والتعديل  الجرح  الثقات  327/ 6(،   ،)

 (،  5/80(، تهذيب التهذيب )1/526(، الكاشف )14/73(، تهذيب الكمال )5/191)

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4) (5/40 ) 

(5( )1/526 ) 

(6( )2/362 ) 

(7( )5/191 ) 

 ( 2/271(، تهذيب التهذيب )1/65( العلل له )8)
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 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 1. اا واحدا روى له الن س ائي حديثا 

 دراسة المرويات:-خامسا

ن ا ُعب ْيدُ هللاِ ْبُن س ِعيد  ق ال  قال:    2"سننه"في  النسائي  أخرجه   د ث ن ا ي ْحي ى  :أ ْخب ر  ع ِن    ،ح 

ان    ،الت ْيِمّيِ  ُعثْم  أ ِبي  اِلك    ،ع ْن  م  ْبِن  ع اِمِر  ق ال    ،ع ْن  ي ة   أُم  ْبِن  ان   ْفو  ص  الط اُعوُن    :ع ْن 

اد ةٌ  النُّف س اُء ش ه  اْلغ ِريُق و  ْبُطوُن و  اْلم  د    :ق ال    ،و  ح  ةا إِل ى الن بِّيِ  و  ر  ف ع هُ م  ر  ا و  ارا ان  ِمر  ث ن ا أ بُو ُعثْم 

ل م  .  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع   ص 

 تخريج الحديث: -ج

"مصنفه" أخرجه   في  شيبة  أبي  "مسنده"   ،3ابن  في  في    ،4وأحمد  والدارمي 

كلهم    7"الكبير" ، والطبراني في  6"األحاديث المختارة"الضياء المقدسي في    ،5"مسنده" 

ان  الت ْيِمّيِ من طرق عن   ان  الن ْهِدّيِ   ،ُسل ْيم  اِلك    ،ع ْن أ ِبي ُعثْم  ان     ،ع ْن ع اِمِر ْبِن م  ْفو  ع ْن ص 

ي ة   ا.   ع ِن الن ِبّيِ  ، ْبِن أُم   بنحوه مطوالا ومختصرا

 دراسة اإلسناد: -د

:"ثبت إمام"، وقال  8اليشكري موالهم، من العاشرة، قال الذهبي  ُعب ْيدُ هللاِ ْبُن س ِعيد   -1

 هـ(.241:"ثقة مأمون سني"، )ت 9ابن حجر 

و    10بن سعيد بن فروخ القطان، من التاسعة، نقل الذهبي توثيق اإلئمة لهي ْحي ى   -2

 هـ(.198:"ثقة متقن حافظ"، )ت 11قال ابن حجر 

 

 ( 14/73( تهذيب الكمال )1)

 (2053برقم ) باب الشهيد  -كتاب الجنائز ( 2)

 (  19824)  ( برقم324/  10كتاب فضل الجهاد، ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه )( 10)

   ( 19824)  ( برقم324/  10ا ذكر في فضل الجهاد والحث عليه )كتاب فضل الجهاد، م( 4)

 ( 7328)  ( برقم48/  8باب الصاد، ما أسند صفوان بن أمية )( 9)

  ( برقم3226/    6مسند المكيين رضي هللا عنهم، مسند صفوان بن أمية الجمحي عن النبي صلى هللا عليه وسلم )(  5)

(15534 ،15540 ،15541 ) 

 (  16، 15، 14)  ( برقم25/  8اسمه صفوان، صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة )من ( 6)

 ( 7328)  ( برقم48/  8باب الصاد، ما أسند صفوان بن أمية )( 11)

 ( 1/680( الكاشف )8)

 ( 1/371( التقريب )9)

 ( 2/366( الكاشف )10)

 ( 1/591( التقريب )11)
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البصري، من الرابعة، وثقه الذهبي وابن  هو سليمان بن طرخان التيمي    الت ْيِمي -3

 هـ(. 143، )ت 1حجر 

ان     و أ ب  -4 وثقه  ُعْثم  الثانية،  كبار  المخضرمين من  مل، من  بن  اسمه عبدالرحمن 

 هـ(.75، )ت  2الذهبي وابن حجر 

اِلك   ع اِمر -5  . سبقت ترجمتهْبِن م 

فْ  -6 انص  ي ة   و   .3صحابي  ْبِن أُم 

 خالصة الكالم في الراوي: -ر

 لم يروي عنه إال أبو عثمان. لم يشتهر بطلب العلمو فيه جهالة، 

 الحكم على اإلسناد: -س

 عنه.   عثمان يأبتفرد فيه ضعف ل  

 الحكم على الحديث: -ص

 صحيح لغيره 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

لم يوثقه معتبر، ذكره ابن حبان في الثقات، وجّهله ابن المديني، وقال ابن حجر  

 مقبول. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1/252(، التقريب ) 1/461( الكاشف )1)

 (1/351(، التقريب ) 1/645الكاشف ) (2)

 (5/264(، اإلصابة )2/414تاريخ اإلسالم ) (3)
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 عائش بن أنس البكري

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 عائش بن أنس البكري الكوفي، من الثالثة. 

 : 2من شيوخه -ب

 ع ِلي ْبن أ بي ط اِلب  

 عمار ْبن ياسر  

 المقداد ْبن األسود 

 : 3من تالميذه-ج

 عطاء ْبن أ بي رباح 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4:"في الثقات البن حبان". "التذهيب"في قال 

 5:"وثق". "الكاشف"في  قال و 

عنهُ ع طاء:"قال ابن خراش:"المغني"في  قال و  ْجُهول و   6  ." م 

 قلت: كوفي، له عن علي وغيره.  قال ابن خراش: مجهول. :""الميزان"في  قال و 

 7  ."وعنه عطاء بن أبي رباح فقط: كنت رجال مذاء

 

 

 

 

(،  1/60للبرديجي )  طبقات األسماء المفردة من الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث(،   7/89( التاريخ الكبير )1)

(، تهذيب الكمال  3/1558(، المؤتلف والمختلف للدارقطني )5/285(، الثقات البن حبان )7/41الجرح الوتعديل )

 (1/529(، الكاشف )14/101)

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )5/45 ) 

(5( )1/529 ) 

(6( )1/324 ) 

(7( )2/364 ) 
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 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  - ث

 .1" الثقات"ذكره ابن حبان في 

 أقوال المجرحين:  - ت

 2قال ابن خراش:"مجهول". 

 3. قال ابن كثير:"تفرد به"

 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 4. اا واحدا روى له الن س ائي حديثا 

 دراسة المرويات:-خامسا

ق ال  قال:    5"سننه"في    النسائي  أخرج س ِعيد   ْبُن  قُت ْيب ةُ  ن ا  د    :أ ْخب ر  ُسْفي انُ ح  ع ْن    ،ث ن ا 

و ِليًّا ق ال    ،، ع ْن ع ط اء  ع ْمر  ذ اءا   :ع ْن ع ائِِش ْبِن أ ن س  أ ن  ع  ُجالا م  ار  ْبن     ،ُكْنُت ر  ْرُت ع م  ف أ م 

ل م  ِمْن أ ْجِل اْبن ِتِه ِعْنِدي  س  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ُسول  هللاِ ص  ي ْكِفي ِمْن ذ ِلك     :ف ق ال    ،ي اِسر  ي ْسأ ُل ر 

 اْلُوُضوُء . 

 تخريج الحديث: -ج

 من طرق عن علي بن أبي طاب. 6" صحيحيهما"ومسلم في   أخرجه البخاري

 دراسة اإلسناد: -د

 . سبقت ترجمتهثقة قُت ْيب ةُ ْبُن س ِعيد   -1

 بن عيينة ثقة إمام سبق.  ُسْفي انُ -2

 بن دينار ثقة سبق.  و ع ْمر -3

 بن أبي رباح ثقة سبق.  ع ط اء-4

 

(1( )5/285 ) 

 ( 1/324( المغني )2)

 (6/334( جامع المسانيد والسنن )3)

 ( 14/101( تهذيب الكمال )4)

 ( 154برقم ) ينقض الوضوء وما ال ينقض الوضوء من المذيباب ما   -كتاب الطهارة ( 5)

كتاب الحيض  ومسلم في  (،  132)    ( برقم38/    1كتاب العلم، باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال )( البخاري في  6)

 ( 303برقم ) باب المذي -
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 سبق. ْبِن أ ن س    ع ائِش-5

 بن أبي طالب صحابي.  ع ِلي -6

 خالصة الكالم في الراوي: -ر

 فيه جهالة، لم يرو عنه إال عطاء.

 الحكم على اإلسناد: -س

وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال عائش بن أنس وهو البكري، فلم يرو عنه غير   

 . عطاء

 الحكم على الحديث: -ص

 صحيح لغيره وقد تابعه رواة ثقات في الصحيحين.

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

ونقل الذهبي قوله لم يوثقه معتبر، ذكره ابن حبان في الثقات، وجّهله ابن خراش،  

 في الميزان والمغني، وقال ابن حجر مقبول. 
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 حبيش الكوفي بنعباد 

 التعريف بالراوي  -أوال

 : 1اسمه ونسبه ووفاته -أ

 عباد بن حبيش الكوفي، من الثالثة. 

 : 2من شيوخه -ب

 عدي ْبن حاتم  

 : 3من تالميذه-ج

 سماك ْبن حرب 

 عنه في كتبه:   اإلمام الذهبي أقوال -ثانيا 

 4  :"في الثقات البن حبان." "التذهيب"في قال 

 5:"وثق". "الكاشف"في  قال و 

 6  "ال يعرف. :""الميزان"في  قال و 

 أقوال أئمة الجرح والتعديل: -ثالثا 

 أقوال المعدلين:  -ج

 . 8" صحيحه"وخرج حديثه في   7"ثقاته " ذكره ابن حبان في 

 أقوال المجرحين:  - ث

ال  يعرف روى ع نهُ غير سماك بن القطان:"قال ابن  ال، و   9حرب".   ال  تعرف ل هُ ح 

 

 

(، 5/142ثقات البن حبان )(، ال6/78(، الجرح والتعديل )1/141(، المنفردات والوحدان )6/33( التاريخ الكبير )1)

الكمال ) الكاشف )14/110تهذيب  الكمال )1/529(،  تهذيب  التذهيب  الكمال 1/186(، خالصة  تهذيب  إكمال   ،)

(7/165) 

 ( المصادر السابقة 2)

 ( المصادر السابقة 3)

(4( )5/47 ) 

(5( )1/529 ) 

(6( )2/365 ) 

(7( )5/142 ) 

اِذْكُر اْلب ي اِن بِأ ن  ( في باب 8) ِ ِمْنُهم  غ ِضب  ع ل ْيِهْم، ن عُوذُ بِاَّلل  لُّوا و   (6246برقم )  أ ْهل  اْلِكت اِب هُُم ال ِذين  ض 

 ( 4/669( بيان الوهم واإليهام )9)
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 مروياته في الكتب الستة: -رابعا

 1.اا واحدا روى له التِّْرِمِذّي حديثا 

 دراسة المرويات:-خامسا

دُ ْبُن  2" جامعه" أخرج الترمذي في   م  د ث ن ا ُمح  : ح  بُْند اٌر، ق اال  دُ ْبُن الُمث ن ى، و  م  د ث ن ا ُمح  ح 

  ، اِتم  ِدّيِ ْبِن ح  ، ع ْن ع  ب اِد ْبِن ُحب ْيش  ْرب ، ع ْن ع  اِك ْبِن ح  د ث ن ا ُشْعب ةُ، ع ْن ِسم  : ح  ْعف ر  ق ال  ج 

ل م  ق   س  ل ْيِه و  ُ ع  ل ى َّللا  : ع ِن الن ِبّيِ ص  ٌل«ال  ْم َوالنََّصاَرى ُضالَّ ف ذ ك ر    »اليَُهوُد َمْغُضوٌب َعلَْيهِّ

ِديث  ِبُطوِلهِ   . الح 

 تخريج الحديث: -ج

و 3في "مسنده"أحمد  أخرجه     ،5في "صحيحه" وابن حبان  ،  4في "جامعه"  الترمذي، 

والطبراني في"  ،  7" دالئل النبوة"ومن طريقه البيهقي في   ،  6" التفسير"وابن جريرفي  

 . 9عنه به  8" الكبير

 دراسة اإلسناد: -د

دُ ْبُن الُمث ن ى-1 م   10البصري، من العاشرة، وثقه الذهبي   بن عبيد بن قيس بن دينار ُمح 

 .هـ(252وابن حجر، )ت 

 . سبقت ترجمتهاسمه محمد بن بشار ثقة  بُْند ارٌ -2

ْعف ر  -3 دُ ْبُن ج  م   . سبقت ترجمتهثقة ُمح 

 .سبقت ترجمته أمير المؤمنين في الحديث  ُشْعب ةُ -4

 

 ( 14/110( تهذيب الكمال )1)

 ( 2954( برقم )5/202( باب: من سورة فاتحة الكتاب )2)

(3) (4/378 - 379 ) 

 ( 2953)برقم ( 5/202باب: من سورة فاتحة الكتاب )( 4)

ا( في باب 5) ِ ِمْنُهم  ل ْيِهْم، ن عُوذُ بِاَّلل  غ ِضب  ع  لُّوا و  (، و في باب  6246برقم )  ِذْكُر اْلب ي اِن بِأ ن  أ ْهل  اْلِكت اِب هُُم ال ِذين  ض 

ُ تعالى  ِضي  َّللا  اتِم  الط ائِّيِ ر   ( 7206برقم ) ع ْنهُ ِذْكُر ع ِدّيِ ْبِن ح 

 ( 64و61/ 1) (6)

(7) (5 /339- 341 ) 

(8) (17/98- 100 ) 

 (7/782( انظر: سلسلة األحاديث الصحيحة )9)

 ( 1/892(، التقريب )4/191( الكاشف )(10
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اك-5 ْرب    ِسم  ح  خالد  ْبِن  بن  أوس  الكوفي،  بن  قال    ، صدوق الذهلي  الرابعة،  من 

 هـ(. 123"، و قال ابن حجر:"ثقة ساء حفظه"، )ت صدوقالذهبي:"

 .1بن معين   يحيىوثقه 

 2" وفي حديثه شيء  ،ليس به بأس":وقال النسائي

عنه  "الدارقطني:قال   فأحاديثهم  األحوص  وأبو  والثوري،  شعبة  عنه  حدث  إذا 

 "3 .سليمة، وما كان عن شريك، وحفص بن جميع، ونظرائهم ففي بعضها نكارة

 . سبقت ترجمتهْبِن ُحب ْيش   ع ب اد-6

اِتم   ع ِدي-7  صحابي مشهور.  ْبِن ح 

 خالصة الكالم في الراوي: -ر

 .صدق أقربالإلى 

 على اإلسناد: الحكم -س

  حسن. 

 الحكم على الحديث: -ص

 صحيح. 

 وثق": "مراد الذهبي في قوله-سادسا

لم يوثقه معتبر، ذكره ابن حبان في الثقات، وجّهله في الميزان، وابن القطان، وليس في  

 المغني. 

انتهى دراسة الرواة والحمد هلل رب العلمين وصلى هللا على نبينا محمد و على آله 

 أجمعين وصحبه 

 

  

 

 

 ( 12/115تهذيب الكمال )(1) 

 ( 6/109)إكمال تهذيب الكمال (2)

 المصدر السابق(3) 

https://sunnah.alifta.gov.sa/ViewHadith.aspx?Method=2&HadithType=Service&MainID=535894&SayID=52022394
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 الخاتمة 

 النتائج 

 التوصيات   
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 الخاتمة 

  والذي البحث،  هذاكتابة  على  وأعانني، بفضله  علي  من الذي هلل الحمد

ا وباطناا،  فقتُ وُ   قد أكون  أن وتعالى سبحانه أسأله ا، ظاهرا ، فله الحمد أوالا وآخرا

   وبعد...

، بذلُت فيه أقصى سعيي، وبالغ فما قدمته وقمت به إنما هو جهد  المقل 

؛ فأنما هو   جهدي، مع قصر  في الباع، وقِل ة  في المتاع، وإن أُتيت من قِبل أمر 

 عمل البشر، إذ الكمال عزيز، والنقص وارد، والخطأ مرجوع عنه. 

أسأل هللا أن يتقبل مني هذا العمل وينفع به اإلسالم والمسلمين، ويجعله  

ا لي يوم  الدين، وأسأله سبحانه أن يغفر زلتي، ويعفو عن تقصيري،  ذخرا

ا لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب.  ويجعله عمالا خالصا

 أحببت في هذه الخاتمة أن أذكر أهم النتائج والتوصيات: و 

 النتائج 

 أكثر الرواة الذين وصفهم اإلمام الذهبي بقوله "وثق" من المقلين في الرواية. -1

يطلق كلمة "وثق" على من اجتمعت فيهم صفة من   -في الغالب-اإلمام الذهبي  -2

ويريد بها تمريض توثيق من وثقهم من األئمة بسبب الجهالة فيهم:   صفات الجهالة

الشيوخ، من هو قليل   الحديث، من هو قليل  لم يوثقه إال ابن حبان، من هو قليل 

 التالميذ، من لم يشتهر بطلب العلم.

بين التوثيق والتجهيل، أو   فيه تردد نْ م  كلمة "وثق" على   يطلقأحياناا   وأنه  -3

 . يق، أو التضعيف والتصديقالتوثيق والتصد

وكذلك يطلق اإلمام الذهبي كلمة"وثق" على من كان ثقة، أو صدوق، أو   -4

 ضعيف. 

ا على  -5   الراوي أن إلى بذلك  ويشير الثقة، مرتبة في الذي الراوييطلقها أيضا

  ولكنه الرواية، من  المكثرين  من  أنه أو ،الحديث  أهل من  وليس الرواية،  قليل

 . والتالميذ الشيوخ  قليل أنه أو  حديثه، في وثبت  مروياته، في  يقدح  ال  بما  رحجُ 
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ا  -6   يكن   لم من في يكون ما وغالبا الصحيحين،  رواة بعض على ويطلقها أيضا

 . معتبر  يوثقهم لم أو والتالميذ،  األشياخ من  مكثرا

  حديثه يترك  ال  بجرح  فيه المتكلم أوالصدوق  الصدوق، الراوي في يطلقها و -7

 . غيره بمرويات  مروياته   بمقارنة  ضبطه ويعرف ،  بسببه 

( 28)  منهم  الثقات عدد ،( راو91) دراستهم  تمت  الذين الرواة عدد  مجمل أن -8

  عدد %(، و 14( ما يعادل )13منهم ) الصدوقين وعدد   ،%( 31ما يعادل )

 %(. 55( ما يعادل )50منهم )  المجاهيل الضعفاء

من الرواة الذين وصفهم الذهبي    -%( 77)ما يعادل - ( راو 91( من )70)-9

 بــ"وثق" لم يرووا إال حديثاا واحداا في الكتب الستة.

( منهم أشار 41)  -( الذين لم يرووا إال حديثاا واحداا70الرواة )-ومن هؤالء   -10

 %(. 58ما يعادل ) "مقبول "ابن حجر إلى أنهم قليل الرواية بقوله 

 . %(48راو( ما يعادل ) 91من راو  44) الرواة المجاهيل عدد -11

إال عن واحد أو اثنين  واولم يرو   "وثق"  الرواة الذين قال عنهم الذهبي  -12

 ( راو. 20) ( ولم يجهلهم أحدا من المحدثين م)شيوخه

عنهم إال واحد أو اثنين   روواولم ي  "وثق "  والرواة الذين قال عنهم الذهبي -13

 ( راو. 18) ولم يجهلهم أحدا من المحدثين 

الرواة الذين لم يرووا عنهم إال واحد أو اثنان وبيان درجة التوثيق أو  معرفة  -14     

التجهيل  التضعيف   الجهالة  لتالميذهم أو  بالمسألة  عند اإلمام    أمر مهم جدا فيما يتعلق 

ثقتان فتخف جهالته "ألن الذهبي  يرى أن الراوى المجهول    ،الذهبي   "إذا روى عنه 

لكن ال يرتفع عنه الجهالة بالكلية. فتبين لي أنه يرى أن رفع الجهالة ال يتم عنده بمجرد  

رواية اثنان فصاعدا عن المجهول، بل يرى أن جهالة الراوي ترتفع بعدة القرائن كما 

ا فال بد من النظر الدقيق والتأمل العميق  في حال كل  ذكرت في هذه الدراسة. وعلى هذ

ا وتعديالا بالدقة.   تلميذ  لهؤالء الرواة ليتبين حالهم جرحا



 

  

 في كتابه الكاشف  (( وثق))الرواة الذين وصفهم الذهبي بقوله 
500 

الرواة، والمشهور أنهم  عن  فليس لألئمة قاعدة مطردة في مسألة رفع جهالة  -15

يعتمدون على عدد من روى عن الراوي، لكن ال يتقيدون باثنين أو ثالثة، فقد يكفي  

نان، وقد ال يكفي أكثر من ذلك، كما هو الظاهر في قول الذهبي:"خفت جهالته"،  اث 

ينتقي   وهل  عنه،  من روى  كمنزلة  أخرى،  اعتبارات  العدد  إلى  يضاف  قد  ألنه 

 شيوخه أو يروي عن كل أحد. 

 . األئمة توثيق ، توثقيه وافق  إذااإلمام الذهبي يعتد بتوثيق ابن حبان  -16

 :حبان ابن  توثيقالذهبي ب يعتد  ال -17

 معتبر   يوثقه  ولم العين،  مجهول  الراوي كان إذا -  

 غيره  يوثقه  ولم الحال مجهول  الراوي كان إذا -  

 والتوثيق  الجهالة بين فيه مختلف الراوي كان إذا -  

 بجهالته  األئمة  من  أحد نص  إذا -  

 األئمة من  أحد  ضعفه إذا -  

 . الثقة مرتبة  عن تنزل وال  ،"ثق وُ "  من  أعلى "موثق "  لفظ -18

الذهبي    " وثق"   مصطلح  -19 اإلمام    مراد   ومعرفة  تفصليه،  ، مجمالا   يعتبرعند 

الذهبي   وكذلك    يكون   منهاإلمام  ومروياتهم  الرواة    كتبه   إلى  بالرجوع بدراسة 

  ، "الضعفاء  في  المغني"و ،  "اإلسالم  تاريخ" و   ،" االعتدال  ميزان" مثل  األخرى

 غيرها. و  "النبالءأعالم  سير"و 

الذهبيمنهج    -20 تطبيقي.    اإلمام  وقسم  نظري  قسم  قسمين،  إلى    منهجه ينقسم 

بالمباد يتعلق  التي ذكرها في كتبه   ئالنظري  إلى    1والقواعد  بالنظر  ذلك  ويكون 

فيه العلماء  والمبادئ  أقوال  القواعد  هذه  ا  يتعلق    ،مستحضرا التطبيقي  والمنهج 

ومن ثم يستطيع اإلمام أن    بدراسة مرويات الراوي ومقارنتها وسبرها واختبارها

ا على الراوي.  ا صحيحا  يصدر حكما

 

وهي مبثوثة في كتبه مثل "سير أعالم النبالء"، "الكاشف"، "المغني"، "ميزان االعتدال"، "من يعتمد قوله في   (1)

 وهو موثق".الجرح والتعديل"، "الموقظة"، "من تكلم فيه 
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 لتوصيات ا

 : يلي  بما العلم  وطلبة نفسي فأوصي  إليها،  توصلت  التي  والنتائجالدراسة    هذه  وبعد

يعتنوا    -١ أن  وعلومه  الحديث  وخاصة طالب  العلم  طلبة   الجرح  بألفاظأوصي 

 . عند األئمة ومحاولة فهمها على مراد أصحابها، والغوص في بحر علم الرجال  والتعديل

  الحكم  في  تعينه  التي  القرائنأوصي طالب الحديث وعلومه أن يهتموا بجمع    -٢

  وتضعيفه،   تصديقه  بين   أو  أوتصديقه، ه  توثيق  بين  فيه   اختلف  من وخاصة الراوي،   على

  مفسر،   غير  امخرجا   خرج  أو   تعديل،  أو  جرح  فيه  يذكر  لم  أومن  وتجهيله،  تصديقه  أوبين 

 .  الخطإ  حديثه  رد إلى تؤدي ، جهالة  أو  بضعف   الرواية على الحكم  في عوال يتسر

  فيها،   التقليد  وعدم  العلماء  عبارات  معرفة  في   واالجتهاد  الجدأوصي طلبة العلم ب   -3

 . منها مشهور   قول على واالقتصاد

 :وأخيرا

  عفو  ربنا  إن  تقصير،  أو   نقص  من   فيهعني    يتجاوز  وأن،  هذا  عملي  أن  أسأل  هللا 

 . واآلخرة الدنيا في  به  ينفع أن وأسأله  كريم،
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 والملحقات  الفهارس
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 فهرس اآليات القرآنية

 فهرس األحاديث  

 فهرس األعالم

 فهرس األماكن و البلدان

 ثبت المصادر و المراجع
 فهرس الموضوعات 
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 فهرس اآليات القرآنية

 

 الصفحة  اآلية 

 54 [26}وَالَ يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَد{]الفجر:

 54   [22لقمان:فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى{]  }

 54 [ 81آل عمران:أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ{] }وَإِذْ  

يُدْرِكُ   وَهُوَ  األَبْصَارُ  تُدْرِكُهُ  }ال 

 [103:األنعام األَبْصَارَ{] 

166 

 224 .89املائدة:} مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ { 
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 فهرس األحاديث واألثار 

الراوي  طرف الحديث 
 األعلى

على  الحكم 
 إسناده 

 الصفحة

اْلُوُضوءَ  وا  َوْيٌل    ،أَتِّمُّ

َن النَّارِّ   لِّْْلَْعقَابِّ مِّ

ِليدِ  اِلِد ْبِن اْلو   319 حسن  خ 

َعلَْيهِّ   للاُ  َصلَّى  النَّبِّيُّ  أُتَِّي 

قَالَ  َعْقَرٌب  لََدَغتْهُ  يغ   بِّلَدِّ  : َوَسلََّم 

أَُعوذُ بَِّكلَِّماتِّ للاِّ ))  :لَْو قَالَ   :فَقَالَ 

ْن َشر ِّ َما َخلََق لَْم يُْلَدغْ  ةِّ مِّ أَْو    ،التَّامَّ

هُ   . ((لَْم يَُضرَّ

 

 437 جيد  أبو هريرة

َوأَيُّ آيَة   ،إِّذَا َرأَْيتُْم آيَةً فَاْسُجُدوا 

  ِّ ْن ذََهابِّ أَْزَواجِّ النَّبِّي  أَْعَظُم مِّ

 َصلَّى للاُ َعلَْيهِّ َوَسلَّمَ 

 

عبدهللا بن  

 عباس

 164 صحيح 

  ُ َّللاَّ قَاَل  العَْبدِّ  َولَُد  َماَت  إِّذَا 

ي،  َعْبدِّ َولََد  قَبَْضتُْم   : لَِّمالَئَِّكتِّهِّ

قَبَْضتُْم   فَيَقُوُل:  نَعَْم،  فَيَقُولُوَن: 

نَعَْم،   فَيَقُولُوَن:   ، هِّ فَُؤادِّ ثََمَرةَ 

ي؟ فَيَقُولُوَن:   فَيَقُوُل: َماذَا قَاَل َعْبدِّ

ُ: اْبنُوا   َدَك َواْستَْرَجَع، فَيَقُوُل َّللاَّ َحمِّ

وهُ بَْيَت   ، َوَسمُّ ي بَْيتًا فِّي الَجنَّةِّ لِّعَْبدِّ

 ... الَحْمدِّ 

 

ُموس ى   وأ ب

 األ ْشع ِرّيِ 

 418 ضعيف 

ُكْم َوأُقِّيَمتِّ إِّذَا  َع َعَشاُء أََحدِّ ُوضِّ

، َواَل  اَلةُ فَاْبَدُؤوا بِّاْلعََشاءِّ الصَّ

ْنهُ   يَْعَجلَنَّ َحتَّى يَْفُرَغ مِّ

 392 حسن  ابن عمر 

ُكْم نََهٌر  أََرأَْيَت لَْو َكاَن بِّفِّنَاءِّ أََحدِّ

ُل فِّيهِّ ُكلَّ يَْوم  َخْمَس   ي يَْغتَسِّ يَْجرِّ

ات  َما َكاَن   ْن َدَرنِّهِّ ؟َمرَّ  ((يَْبقَى مِّ

فَإِّنَّ  )) :اَل َشْيَء . قَالَ  :قَالَ 

 344 حسن  عثمان بن عفان 
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ُب  ُب الذُّنُوَب َكَما يُْذهِّ اَلةَ تُْذهِّ الصَّ

 اْلَماُء الدََّرنَ 

اَلةِّ فَإِّنَُّكْم قَْد   هِّ الصَّ أَْعتُِّموا بَِّهذِّ

ْلتُْم بَِّها َعلَى َسائِّرِّ   .. فُض ِّ

 

ب ل  ُمع اذ  ْبن    461 حسن  ج 

ْن فِّتْنَةِّ   اللَُّهمَّ إِّن ِّي أَُعوذُ بَِّك مِّ

الِّ  ،اْلقَْبرِّ  ْن فِّتْنَةِّ الدَّجَّ ْن  ،َومِّ َومِّ

ْن َحر ِّ  ،فِّتْنَةِّ اْلَمْحيَا َواْلَمَماتِّ  َومِّ

 َجَهنَّمَ 

 199 صحيح  أبو هريرة

ا بَْعُد فَإِّنَّ َرُسوَل للاِّ َصلَّى   أَمَّ

َعلَْيهِّ   يَأُْمُرنَا  للاُ  َكاَن  َوَسلََّم 

نَا ُدورِّ فِّي  نَْصنَعََها  أَْن  دِّ    ، بِّاْلَمَساجِّ

َرَها .   َونُْصلَِّح َصْنعَتََها َونَُطه ِّ

 

 195 ضعيف  سمرة بن جندب 

ا بَْعدُ  أََمَرنَا َرُسوُل للاِّ َصلَّى  :أَمَّ

للاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم إِّذَا َكاَن فِّي َوَسطِّ 

اَلةِّ  يَن ا ،الصَّ ْنقَِّضائَِّها  أَْو حِّ

  :فَاْبَدُءوا قَْبَل التَّْسلِّيمِّ فَقُولُوا

لََواتُ  يَّاُت الطَّي ِّبَاُت َوالصَّ   ،التَّحِّ

 ِّ ينِّ  ،َواْلُمْلُك ِلِّ   ،ثُمَّ َسل ُِّموا َعنِّ اْليَمِّ

يُكمْ  َوَعلَى   ،ثُمَّ َسل ُِّموا َعلَى قَارِّ

ُكمْ   أَْنفُسِّ

 197 ضعيف  سمرة بن جندب 

اْختََضْبتُْم بِّهِّ لََهذَا  إِّنَّ أَْحَسَن َما  

  ،أَْرَغُب لِّنَِّسائُِّكْم فِّيُكمْ  ،السََّوادُ 

ُكمْ  ِّ  ...َوأَْهيَُب لَُكْم فِّي ُصُدورِّ َعُدو 

ْيِب   ُصه 

ْير  الرومياْلخ 
 406 ضعيف 

لَنِّي َعلَى اأْلَْنبِّيَاءِّ  أَْو " إِّنَّ للاَ فَضَّ

تِّي َعلَى اأْلَُممِّ  َوأََحلَّ لَنَا   -قَاَل: أُمَّ

 اْلغَنَائِّمَ 

ة   ام  اسمه  أ بِي أُم 

صدي بن  

 عجالن صحابي 

إسناده حسن و  
الحديث صحي  

 بطرقه

269 

إِّنَّ للاَ اَل يَْصنَُع بَِّمْشيِّ أُْختَِّك إِّلَى 

 اْلبَْيتِّ َشْيئًا 

ُعْقب ة  ْبِن ع اِمر   

نِّيِ   اْلُجه 

 303 حسن 

لَْيلَةِّ   فِّي  لَيَطَّلُِّع   َ َّللاَّ »إِّنَّ 

يعِّ  لَِّجمِّ فَيَْغفُِّر  َشْعبَاَن  ْن  مِّ الن ِّْصفِّ 

» ن  ُمَشاحِّ أَْو  ك   لُِّمْشرِّ إِّالَّ    ، َخْلقِّهِّ 

ُد ْبُن إِّْسَحاَق قَاَل: َحدَّثَنَا   َحدَّثَنَا ُمَحمَّ

أَبُو اأْلَْسَودِّ النَّْضُر ْبُن َعْبدِّ اْلَجبَّارِّ  

بَْيرِّ   يعَةَ، َعنِّ الزُّ قَاَل: َحدَّثَنَا اْبُن لَهِّ

ُسلَ  َعْبدِّ  ْبنِّ  ْبنِّ  اكِّ  حَّ الضَّ َعنِّ   ، ْيم 

أبو موسى  
 األشعري 

 420 ضعيف 
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ْعُت أَبَا   ، قَاَل: َسمِّ ، َعْن أَبِّيهِّ ْحَمنِّ الرَّ

َعلَْيهِّ   َصلَّى للاُ   ِّ النَّبِّي  َعنِّ  ُموَسى 

 . َوَسلََّم نَْحَوهُ 

 

ْن   ،إِّنَّ للاَ يَلُوُم َعلَى اْلعَْجزِّ  َولَكِّ

َوإِّذَا َغلَبََك أَْمٌر  ،َعلَْيَك بِّاْلَكْيسِّ 

يلُ  :فَقُلْ   َحْسبَِّي للاُ َونِّْعَم اْلَوكِّ

اِلك    273 ضعيف  ع ْوف ْبِن م 

نِّي بَْعدِّي مُّ ا يُهِّ مَّ   ،إِّنَّ أَْمَرُكنَّ لَمِّ

ابُِّروَن .   َولَْن يَْصبَِّر َعلَْيُكنَّ إِّالَّ الصَّ

فََسقَى للاُ  :قَاَل: ثُمَّ تَقُوُل َعائَِّشةُ 

ْن َسْلَسبِّيلِّ اْلَجنَّةِّ  يُد َعْبَد    ،أَبَاَك مِّ تُرِّ

ْحَمنِّ ْبَن َعْوف   َوقَْد َكاَن   ،الرَّ

ِّ َصلَّى للاُ َعلَْيهِّ   َوَصَل أَْزَواَج النَّبِّي 

يَن   :يُقَالُ  ،َوَسلََّم بَِّمال   بِّيعَْت بِّأَْربَعِّ

 أَْلفًا . 

 366 حسن  عائشة

يَْخُرجُ ... اَل  الدَّجَّ َوإِّنَّ    ، إِّنَّ 

َونَاًرا َماًء  يََراهُ    ،َمعَهُ  ي  الَّذِّ ا  فَأَمَّ

قُ  ي  ،النَّاُس َماًء فَنَاٌر تُْحرِّ ا الَّذِّ َوأَمَّ

ٌد َعْذبٌ    ، يََراهُ النَّاُس نَاًرا فََماٌء بَارِّ

ي  ْنُكْم فَْليَقَْع فِّي الَّذِّ فََمْن أَْدَرَك ذَلَِّك مِّ

نَاًرا  .    ،يََراهُ  َطي ٌِّب  َعْذٌب  َماٌء  فَإِّنَّهُ 

ُعْقبَةُ  .   :فَقَاَل  ْعتُهُ  َسمِّ قَْد  َوأَنَا 

يقًا لُِّحذَْيفَةَ .   تَْصدِّ

 

 309 ف ضعي سعيد بن زيد 

أَنَّ َرُجاًل أَمَّ قَْوًما فَبََصَق فِّي  

َعلَْيهِّ   ْبلَةِّ َوَرُسوُل للاِّ َصلَّى للاُ  اْلقِّ

فَقَاَل َرُسوُل للاِّ َصلَّى   ،َوَسلََّم يَْنُظرُ 

فََرغَ  يَن  حِّ َوَسلََّم  َعلَْيهِّ  اَل ))  :للاُ 

 ... ((يَُصل ِّي لَُكمْ 

 

أ بِي س ْهل ة   

د  الس ائِِب ْبِن  ال   خ 

 330 ضعيف 

أَنَّ َرُسوَل للاِّ َصلَّى للاُ َعلَْيهِّ  

َوقَْد بَقِّيَْت   ،َوَسلََّم َصلَّى يَْوًما فََسلَّمَ 

اَلةِّ َرْكعَةٌ  َن الصَّ فَأَْدَرَكهُ َرُجٌل  ، مِّ

اَلةِّ َرْكعَةً  َن الصَّ يَت مِّ  فَقَاَل: نَسِّ

ُمع اِوي ة  ْبِن 

 ُحد ْيج  
 263 صحيح 
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أَنَّ َرُسوَل للاِّ َصلَّى للاُ َعلَْيهِّ  

َواْلَحَسنِّ   َمةَ  َوفَاطِّ لِّعَلِّي    قَاَل  َوَسلََّم 

لَِّمْن َحاَرْبتُمْ  : أَنَا َحْرٌب    ، َواْلُحَسْينِّ

ْلٌم لَِّمْن َسالَْمتُْم .    َوسِّ

 

 355 ضعيف  زيد بن أرقم

ِّ َصلَّى للاُ َعلَْيهِّ   أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

َعلَى   َوَمَسَح  أَ  »تََوضَّ َوَسلََّم 

 »  اْلَجْوَربَْينِّ َوالنَّْعلَْينِّ

 

أبو موسى  
 األشعري 

 419 ضعيف 

ُسهُ َشْيءٌ  أبو سعيد   إِّنَّ اْلَماَء َطُهوٌر اَل يُنَج ِّ
 الخدري 

ضعيف، لكنه  
 صحيح بطرقه 

174 

ْحًرا سِّ اْلبَيَانِّ  َن  مِّ َوإِّنَّ    ،إِّنَّ 

ْلمِّ َجْهاًل  َن اْلعِّ ْعرِّ  ،مِّ َن الش ِّ  َوإِّنَّ مِّ

 

بريدة بن  

الحصيب  

 األسلمي 

 362 ضعيف 

َف اْلعَْيَن َواأْلُذُنَ  َواَل  ،أَْن نَْستَْشرِّ

َي بِّعَْوَراَء َواَل ُمقَابَلَة  َواَل   نَُضح ِّ

 ُمَدابََرة  َواَل َخْرقَاَء َواَل َشْرقَاءَ 

علي بن أبي  
 طالب 

 291 ضعيف 

َن  ... َْهلِّ بَْيت  مِّ بَِّل ألِّ هِّ اإْلِّ إِّنَّ َهذِّ

ينَ  ُهَو قُوتُُهْم َويُْمنُُهْم بَْعَد   ،اْلُمْسلِّمِّ

ُكْم لَْو َرَجْعتُمْ  ،للاِّ   إِّلَى  أَيَُسرُّ

َب  ُكْم فََوَجْدتُْم َما فِّيَها قَْد ذُهِّ دِّ َمَزاوِّ

؟ أَتَُرْوَن ذَلَِّك َعْداًل؟   ،الَ  : قَالُوا ((بِّهِّ

  :. قُْلنَا ((فَإِّنَّ َهذَا َكذَلِّكَ )) :قَالَ 

أَفََرأَْيَت إِّنِّ اْحتَْجنَا إِّلَى الطَّعَامِّ  

لْ )) :َوالشََّرابِّ؟ فَقَالَ    ،ُكْل َواَل تَْحمِّ

لْ   .َواْشَرْب َواَل تَْحمِّ

 178 ضعيف  أبو هريرة

َعلَْيهِّ   للاُ  َصلَّى  النَّبِّيَّ  أَنَّ 

يَامِّ َرَجب    َوَسلََّم نََهى َعْن صِّ

عبدللا بن  
 عباس

 220 ضعيف 

اَل أَْلفَيَنََّك    ،اْنَطلِّْق أَبَا َمْسعُود  

َك   َظْهرِّ َوَعلَى  يُء  تَجِّ اْلقِّيَاَمةِّ  يَْوَم 

ُرَغاٌء قَْد  َدقَةِّ لَهُ  إِّبِّلِّ الصَّ ْن  يٌر مِّ بَعِّ

قَالَ  إِّذًا    : إِّذًا اَل أَْنَطلُِّق . قَالَ : َغلَْلتَهُ 

ُهَك.   اَل أُْكرِّ

 

أبو مسعود  
 النصاري 

 186 صحيح 

ْلٌم    ،َحْرٌب لَِّمْن َحاَرْبتُمْ أَنَا   َوسِّ

 لَِّمْن َسالَْمتُمْ 

 212 ضعيف  زيد بن أرقم
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تَِّك َخْمَس   إِّن ِّي فََرْضُت َعلَى أُمَّ

ي َعْهًدا أَنَّهُ    ،َصلََوات   ْندِّ ْدُت عِّ َوَعهِّ

نَّ   لَِّوْقتِّهِّ نَّ  َعلَْيهِّ يَُحافُِّظ  َجاَء  َمْن 

اْلَجنَّةَ  يَُحافِّْظ   ، أَْدَخْلتُهُ  لَْم  َوَمْن 

ي  ْندِّ نَّ فَاَل َعْهَد لَهُ عِّ  ... َعلَْيهِّ

 

ق ت اد ة  ْبن    وأ ب

 ِرْبِعّي  
 411 ضعيف 

ي فَلَعَلَّهُ   تََكلََّم فِّيَما اَل  أََواَل تَْدرِّ

َل بَِّما اَل يَْنقُُصهُ  ،يَْعنِّيهِّ   أَْو بَخِّ

ضعيف   أنس بن مالك 
 لنقطاعه

210 

للاُ   َصلَّى  للاِّ  َرُسوُل  بَعََث 

  ، َعلَْيهِّ َوَسلََّم َجْيًشا إِّلَى بَنِّي اْلعَْنبَرِّ 

يَةِّ  نَاحِّ ْن  مِّ بُِّرْكبَةَ  فَأََخذُوُهْم 

للاِّ    ،الطَّائِّفِّ   ِّ نَبِّي  إِّلَى  فَاْستَاقُوُهْم 

َوَسلَّمَ  َعلَْيهِّ  للاُ  ْبُت    ،َصلَّى  فََركِّ

ِّ َصلَّى للاُ َعلَْيهِّ   فََسبَْقتُُهْم إِّلَى النَّبِّي 

فَقُْلتُ  نَبِّيَّ    :َوَسلََّم  يَا  َعلَْيَك  السَّاَلُم 

 ... للاِّ 

 313 ضعيف  الزبيب بن ثعلبة

بَِّما َكاَن َرُسوُل للاِّ َصلَّى للاُ  

؟  اللَّْيلِّ  قِّيَاَم  يَْستَْفتُِّح  َوَسلََّم  َعلَْيهِّ 

َما    :قَالَتْ  َشْيء   َعْن  َسأَْلتَنِّي  لَقَْد 

َرُسوُل  َكاَن  قَْبلََك  أََحٌد  َعْنهُ  َسأَلَنِّي 

يَُكب ُِّر  َوَسلََّم  َعلَْيهِّ  للاُ  َصلَّى  للاِّ 

َعْشًرا  ، َعْشًرا َويَُسب ُِّح    ، َويَْحَمُد 

 ... َعْشًرا

 459 حسن  عائشة

بَْينََما أَنَا أَُطوُف َعلَى إِّبِّل  لِّي   

ُس   ،َضلَّتْ  فََوارِّ أَْو  َرْكٌب  أَْقبََل  إِّْذ 

لَِّواءٌ  اأْلَْعَراُب    ،َمعَُهْم  فََجعََل 

  ِّ النَّبِّي  َن  مِّ لَتِّي  لَِّمْنزِّ بِّي  يفُوَن  يُطِّ

  ، َصلَّى للاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم إِّذَا أَتَْوا قُبَّةً 

فََضَربُوا   َرُجاًل  ْنَها  مِّ فَاْستَْخَرُجوا 

فَذََكرُ   ،ُعنُقَهُ  َعْنهُ  أَنَّهُ  فََسأَْلُت  وا 

 .  أَْعَرَس بِّاْمَرأَةِّ أَبِّيهِّ

 

البراء بن  
 عازب

 187 صحيح 

للاُ   َصلَّى  للاِّ  َرُسوُل  بَْينََما 

بَْيَن   َواْمَرأَةٌ  ي  يَْمشِّ َوَسلََّم  َعلَْيهِّ 

َصلَّى    :فَقُْلتُ   ،يََدْيهِّ   ِّ لنَّبِّي  لِّ يَق  الطَّرِّ

فَقَالَتِّ   ! َوَسلََّم  َعلَْيهِّ  يُق    :للاُ  الطَّرِّ

ينًا  َوإِّْن َشاَء   ،ُمْعتََرٌض ؛ إِّْن َشاَء يَمِّ

َصلَّى للاُ  النَّبِّيُّ  فَقَاَل   . َمااًل  شِّ أََخذَ 

عبدهللا قيس بن  

سليم بن حرب  

 األشعري 

 218 قابل للتحسين 
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َوَسلَّمَ  نََّها  ))  :َعلَْيهِّ  فَإِّ ؛  َدُعوَها 

نََّها ... ! ! إِّنََّها ... إِّ   :قُْلتُ   ((َجبَّاَرةٌ 

 إِّنَّ ذَلَِّك فِّي اْلقَْلبِّ . :"قَالَ 

أَْن   ََحد   ألِّ لُّ  يَحِّ اَل  ثاََلٌث 

اَل يَُؤمُّ َرُجٌل قَْوًما فَيَُخصُّ   :يَْفعَلَُهنَّ 

   ،نَْفَسهُ بِّالدَُّعاءِّ ُدونَُهمْ 

 277 ضعيف  ثوبان 

َواَل    ،َحقَُّها أَْن تَْذبََحَها فَتَأُْكلََها 

 تَْقَطْع َرأَْسَها فَيُْرَمى بَِّها 

ع ْبِد هللاِ ْبِن  

و  بن ع ْمر 

 العاص

 399 ضعيف 

َمَع   ُعبَاَدةَ  ْبُن  َسْعُد  َخَرَج 

فِّي  َوَسلََّم  َعلَْيهِّ  للاُ  َصلَّى   ِّ النَّبِّي 

يهِّ  َمغَازِّ هُ    ،بَْعضِّ  أُمَّ َوَحَضَرْت 

ينَةِّ  ي   :فَقِّيَل لََها  ،اْلَوفَاةُ بِّاْلَمدِّ   ، أَْوصِّ

َماُل   : فَقَالَتْ  اْلَماُل  ي،  أُوصِّ فِّيَم 

 . .،َسْعد  

 

 284 حسن  س ْعدُ ْبُن ُعب اد ة  

َرُسولِّ للاِّ   َمَع  َصلَّى  َخَرْجنَا 

فَأَتَْينَا   لَْيلَة   ذَاَت  َوَسلََّم  َعلَْيهِّ  للاُ 

اْلَمْسأَلَةِّ  فِّي  أَلَحَّ  قَْد  َرُجل     ، َعلَى 

فََوقََف النَّبِّيُّ َصلَّى للاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم 

ْنهُ  ُع مِّ النَّبِّيُّ َصلَّى للاُ   ، يَْستَمِّ فَقَاَل 

 ...((أَْوَجَب إِّْن َختَمَ ))  :َعلَْيهِّ َوَسلَّمَ 

ُزه ْير    وبأ  

ْيِرّيِ   النُّم 

 352 ضعيف 

َصلَّى   َرُسولِّ للاِّ  َمَع  َخَرْجنَا 

ةِّ  للاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم َحتَّى إِّذَا ُكنَّا بِّاْلَحرَّ

أَبِّي   ْبنِّ  لَِّسْعدِّ  َكانَْت  الَّتِّي  بِّالسُّْقيَا 

فَقَاَل َرُسوُل للاِّ َصلَّى للاُ   ،َوقَّاص  

. ((ائْتُونِّي بَِّوُضوء  ))  :َعلَْيهِّ َوَسلَّمَ 

 َ أ ْبلَةَ   ،ثُمَّ قَامَ   ،فَتََوضَّ ثُمَّ    ،فَاْستَْقبََل اْلقِّ

يَم َكاَن َعْبَدَك  ))  :قَالَ  اللَُّهمَّ إِّنَّ إِّْبَراهِّ

بِّاْلبََرَكةِّ  َمكَّةَ  َْهلِّ  ألِّ َدَعا    ، َوَخلِّيلََك 

ُمحَ  َوَرُسولُكَ َوأَنَا  َعْبُدَك  ٌد    ، مَّ

َك لَُهْم  ينَةِّ أَْن تُبَارِّ َْهلِّ اْلَمدِّ أَْدُعوَك ألِّ

ثْلَْي َما بَاَرْكَت  ْم مِّ هِّ ْم َوَصاعِّ هِّ فِّي ُمد ِّ

َْهلِّ َمكَّةَ َمَع اْلبََرَكةِّ بََرَكتَْينِّ   . (( ألِّ

 

علي بن أبي 

 طالب 

 467 ضعيف 
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 103( سورة األنعام: 1)

  ُ َي َّللاَّ َدَخْلُت َعلَى َعائَِّشةَ َرضِّ

 ِّ َعْنَها، فََسأَْلتَُها: بَِّم َكاَن َرُسوُل َّللاَّ

َصلَّى للاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم يَْفتَتُِّح إِّذَا َهبَّ 

؟ فَقَالَْت: لَقَْد َسأَْلتَنِّي َعْن   َن اللَّْيلِّ مِّ

 َشْيء  َما َسأَلَنِّي َعْنهُ أََحٌد قَْبلََك،  

 295 ضعيف  عائشة

إِّن ِّي    :َدَخْلنَا َعلَى ُحذَْيفَةَ فَقَالَ 

هُ اْلفِّتَُن َشْيئًا  ُف َرُجاًل اَل تَُضرُّ   ، أَلَْعرِّ

فُْسَطاٌط   :قَالَ  فَإِّذَا  فََخَرْجنَا 

ُد   ، َمْضُروبٌ  ُمَحمَّ فِّيهِّ  فَإِّذَا  فََدَخْلنَا 

 : فََسأَْلنَاهُ َعْن ذَلَِّك فَقَالَ   ،ْبُن َمْسلََمةَ 

ْن   َل َعلَيَّ َشْيٌء مِّ يُد أَْن يَْشتَمِّ َما أُرِّ

اْنَجلَْت   ا  تَْنَجلَِّي َعمَّ ُكْم َحتَّى  أَْمَصارِّ

 . 

 

 414 ضعيف  بن اليمان  ُحذ ْيف ة  

للاُ  َصلَّى  للاِّ  َرُسوَل  َرأَى 

َصاَلةً  يَُصل ِّي  َوَسلََّم  قَاَل   ،َعلَْيهِّ 

هِّيَ   :َعْمٌرو َصاَلة   أَيَّ  ي  أَْدرِّ   ، اَل 

َكبِّيًرا))  :فَقَالَ  أَْكبَُر  أَْكبَُر   ،للاُ  للاُ 

َكبِّيًرا  ،َكبِّيًرا  أَْكبَُر  ِّ   ،للاُ  َواْلَحْمُد ِلِّ

َكثِّيًرا   ،َكثِّيًرا   ِّ ِلِّ ِّ   ،اْلَحْمُد  ِلِّ اْلَحْمُد 

ياًل    ،َكثِّيًرا  َوأَصِّ بُْكَرةً  َوُسْبَحاَن للاِّ 

ْن    ،ثًاثاََل  َن الشَّْيَطانِّ مِّ أَُعوذُ بِّاهللِّ مِّ

هِّ  هِّ َونَْفثِّهِّ َوَهْمزِّ  (( نَْفخِّ

 470 ضعيف  جبير بن مطعم

قُْلتُ  َربَّهُ  ٌد  ُمَحمَّ أَلَْيَس    :َرأَى 

ُكهُ األَْبَصاُر َوُهَو   :للاُ يَقُولُ  }ال تُْدرِّ

األَْبَصاَر{ ُك  يُْدرِّ
ذَاَك    :قَالَ   1 َوْيَحَك 

نُوُرهُ  ُهَو  ي  الَّذِّ هِّ  بِّنُورِّ تََجلَّى    ، إِّذَا 

تَْينِّ  ٌد َربَّهُ َمرَّ  َوقَْد َرأَى ُمَحمَّ

عبد للا بن  
 عباس

 166 صحيح 

يَْلبَُس   َعبَّاس   اْبَن  َرأَْيُت 

َهَكذَا  َعلَى    ، َخاتََمهُ  هُ  فَصَّ َوَجعََل 

َها قَالَ  َواَل يََخاُل اْبَن َعبَّاس     :َظْهرِّ

إِّالَّ قَْد َكاَن يَْذُكُر أَنَّ َرُسوَل للاِّ َصلَّى  

َخاتََمهُ  يَْلبَُس  َكاَن  َوَسلََّم  َعلَْيهِّ  للاُ 

 َكذَلَِّك . 

 

عبد للا بن  
 عباس

 388 حسن 
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للاُ   َصلَّى  للاِّ  َرُسوُل  َرآنِّي 

يُّ   :َعلَْيهِّ َوَسلََّم قَاَل أَبُو َعلِّي   اللُّْؤلُؤِّ

بِّعُْصفُر    َمْصبُوٌغ  ثَْوٌب  َوَعلَيَّ  أَُراهُ 

ًدا فَقَالَ   ... َما َهذَا ؟  :ُمَورَّ

عبدللا بن  
عمرو بن 
 العاص

 316 ضعيف 

تَْشغَلُُهْم   أَُمَراُء  َسيَُكوُن 

َعْن    ،أَْشيَاءُ  اَلةَ  الصَّ ُروَن  يَُؤخ ِّ

َمعَُهْم   ،َوْقتَِّها َصاَلتَُكْم  فَاْجعَلُوا 

ًعا   تََطوُّ

 

ُعب اد ة  ْبِن  

اِمتِ   الص 
 431 صحيح 

َواْلَمْبُطوُن   الطَّاُعوُن 

َشَهاَدةٌ  َوالنُّفََساُء  يُق   : قَالَ   ،َواْلغَرِّ

َراًرا َوَرفَعَهُ    .َوَحدَّثَنَا أَبُو ُعثَْماَن مِّ

 

ي ة   ان  ْبِن أُم  ْفو   490 ضعيف  ص 

ثاََلثَة    ُل  أَوَّ َعلَيَّ  َض  ُعرِّ

اْلَجنَّةَ  يدٌ   :يَْدُخلُوَن  َوَعفِّيٌف    ، َشهِّ

للاِّ   ،ُمتَعَف ِّفٌ  بَاَدةَ  عِّ أَْحَسَن  َوَعْبٌد 

 َونََصَح لَِّمَوالِّيه 

 487 قابل للتحسين  أبو هريرة

اْلَمْوتَى،   يَّةُ  تَحِّ السَّاَلُم  َعلَْيَك 

دُ   :فَقَالَ  نِّي  ،يَا ُمَحمَّ اَل   :فَقَالَ   ،أَْوصِّ

أَْن   اْلَمْعُروفِّ  َن  مِّ َشْيئًا  تَْحقَِّرنَّ 

لَةَ اْلَحْبلِّ   تَأْتِّيَهُ َولَْو أَْن تََهَب صِّ

ْيِمّيِ  أبو   اْلُهج 

جري اسمه 

جابر بن سليم  

 صحابي 

 243 ضعيف 

َخلِّيفَةً   يَْوَمئِّذ   ْد  تَجِّ لَْم  فَإِّْن 

تَُموتَ  َحتَّى  تَُمْت   ، فَاْهُرْب  فَإِّْن 

هِّ قَالَ   ((َوأَْنَت َعاض   رِّ  : َوقَاَل فِّي آخِّ

قَالَ   :قُْلتُ  ؟  ذَلَِّك  بَْعَد  يَُكوُن   : فََما 

تُْنتَْج  )) لَْم  فََرًسا  نَتََج  َرُجاًل  أَنَّ  لَْو 

 (( َحتَّى تَقُوَم السَّاَعةُ 

 359 ضعيف  بن اليمان  ُحذ ْيف ة  

يَةُ  ُمعَاوِّ ؟    :فَقَاَل  يَك  يُْبكِّ َما 

يُْشئُِّزكَ  فَقَْد   ،أََوَجٌع  الدُّْنيَا  َعلَى  أَْم 

   ...ُكل  الَ  :ذََهَب َصْفُوَها ؟ قَالَ 

 

أبو هاشم بن  
 عتبة 

 235 ضعيف 

هِّ  ))  :فَقَالَ  بِّيَدِّ ي  نَْفسِّ ي  َوالَّذِّ

ات    ،(( فَأََكبَّ ُكلُّ   ، ثُمَّ أََكبَّ   ، ثاََلَث َمرَّ

ي َعلَى َماذَا   ي اَل نَْدرِّ نَّا يَْبكِّ َرُجل  مِّ

هِّ   ،َحلَفَ   ... ثُمَّ َرفََع َرأَْسهُ فِّي َوْجهِّ

أبو سعيد  
الخدري وأبو  

 هريرة

 402 ضعيف 

وال   الصوم،  بقضاء  فنُؤمر 

 نؤمر بقضاء الصالة 

عائشة بنت أبي  
 بكر الصديق 

 159 صحيح 
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يَن يَْوًما فِّي    :ثُمَّ قَالَ   ، فِّي أَْربَعِّ

قَالَ   ،َشْهر   ينَ   : ثُمَّ  ْشرِّ عِّ ثُمَّ    ، فِّي 

فِّي    : ثُمَّ قَالَ   ،فِّي َخْمَس َعْشَرةَ   :قَالَ 

ْل   :ثُمَّ قَالَ   ،َعْشر   يَْنزِّ لَْم  َسْبع ،  فِّي 

ْن َسْبع     مِّ

 

عبدللا بن  
عمرو بن 
 العاص

إسناده منقطع  
لكن الحديث  
 صحيح 

231 

ْمَراَن ْبنِّ ُحَصْين  قَاَل َرُجٌل  يَا  :لِّعِّ

يَث َما   ثُونَا بِّأََحادِّ أَبَا نَُجْيد  إِّنَُّكْم لَتَُحد ِّ

ُد لََها أَْصاًل فِّي اْلقُْرآنِّ  َب   ،نَجِّ فَغَضِّ

ْمَرانُ  ُجلِّ  ،عِّ  : أََوَجْدتُمْ  :َوقَاَل لِّلرَّ

ْرَهمٌ  ْرَهًما دِّ يَن دِّ  ... فِّي ُكل ِّ أَْربَعِّ

عمران بن  
 حصين 

 374 ضعيف 

للاُ   َصلَّى   ِّ النَّبِّي  َمَع  قُْمُت 

َ   ،فَبََدأَ فَاْستَاكَ   ،َعلَْيهِّ َوَسلَّمَ  أ   ، َوتََوضَّ

فََصلَّى  قَاَم  َن    ،ثُمَّ  مِّ فَاْستَْفتََح  فَبََدأَ 

َرْحَمة    ،اْلبَقََرةِّ  بِّآيَةِّ  يَُمرُّ  إِّالَّ    ، اَل 

  ، َواَل يَُمرُّ بِّآيَةِّ َعذَاب    ،َوقََف َوَسأَلَ 

يَتَ  َوقََف  ذُ إِّالَّ  َرَكعَ   ،عَوَّ فََمَكَث   ،ثُمَّ 

فِّي   يَقُوُل  هِّ  قِّيَامِّ بِّقَْدرِّ  عًا  َراكِّ

  : هِّ ي اْلَجبَُروتِّ ))ُرُكوعِّ   ، ُسْبَحاَن ذِّ

يَاءِّ  ،َواْلَملَُكوتِّ  ْبرِّ  ...  ،َواْلكِّ

 

اِلك    457 حسن  ع ْوف  ْبن  م 

َكاَن إِّذَا أََراَد أَْن يَْرقَُد َوَضَع يََدهُ 

هِّ اْليُْمنَى تَْحَت  اللَُّهمَّ  :ثُمَّ يَقُولُ  ،َخد ِّ

بَاَدَك ثاََلَث   قِّنِّي َعذَابََك يَْوَم تَْبعَُث عِّ

ات    َمرَّ

ة   ْفص  بنت   ح 

 عمر زوج النبي 
إسناده ضعيف  
لكن الحديث  
 صحيح بطرقه 

254 

ُجُل يَقُوُت أَْهلَهُ قُوتًا فِّيهِّ  َكاَن الرَّ

ُجُل يَقُوُت أَْهلَهُ   ،َسعَةٌ  َوَكاَن الرَّ

دَّةٌ فَنََزلَتْ  ْن   :قُوتًا فِّيهِّ شِّ } مِّ

ُموَن أَْهلِّيُكْم {   أَْوَسطِّ َما تُْطعِّ

عبد للا بن  
 عباس

صحيح موقوف 
 بحكم الرفع 

224 

َكاَن َرُسوُل للاِّ َصلَّى للاُ َعلَْيهِّ  

ينِّ قَالَ   :َوَسلََّم إِّذَا اْجتََهَد فِّي اْليَمِّ

هِّ )) مِّ بِّيَدِّ ي نَْفُس أَبِّي اْلقَاسِّ  ((َوالَّذِّ

. 

أبو سعيد  

 الخدري 
 464 ضعيف 

للاُ   َصلَّى  للاِّ  َرُسوُل  َكاَن 

َشْهر   ُكل ِّ  ْن  مِّ يَُصوُم  َوَسلََّم  َعلَْيهِّ 

إسناده ضعيف   أم سلمة
والحديث قابل  
 للتحسين 

253 
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ْن   يَس مِّ ثْنَْينِّ َواْلَخمِّ ثاََلثَةَ أَيَّام  ؛ االِّ

هِّ اْلُجُمعَةِّ  َن اْلُمْقبِّلَةِّ   ،َهذِّ ثْنَْينِّ مِّ  َواالِّ

 

للاُ   َصلَّى  للاِّ  َرُسوُل  َكاَن 

َن اْلَخْيلِّ  َكاَل مِّ  َعلَْيهِّ َوَسلََّم يَْكَرهُ الش ِّ

 170 صحيح  أبو هريرة

َعلَْيهِّ   للاُ  َصلَّى  النَّبِّيُّ  َكاَن 

يَس.َوَسلََّم يَُصوُم   ثْنَْينِّ َواْلَخمِّ  االِّ

 

إسناده ضعيف   عائشة
والحديث قابل  
 للتحسين 

250 

َعلَْيهِّ   للاُ  َصلَّى  النَّبِّيُّ  َكاَن 

قَالَ  الطَّعَامِّ  َن  مِّ َشبَِّع  إِّذَا   : َوَسلََّم 

ُمبَاَرًكا ا َطي ِّبًا  َكثِّيًرا  َحْمًدا   ِّ ْلَحْمُد ِلِّ

 . َغْيَر َمْكفِّي   َواَل ُمْستَْغنًى َعْنهُ   ،فِّيهِّ 

 482 حسن  أبو أمامة

َرَجعَتِّ   إِّذَا  َعائَِّشةُ  َكانَْت 

قَالَتْ  ُم  تَقُوُل   :اْلَخادِّ ؟  لَكِّ  قَالُوا  َما 

  ، بَاَرَك للاُ فِّيُكمْ   : يَقُولُ   ،َما يَقُولُونَ 

َعائَِّشةُ  للاُ   : فَتَقُوُل  بَاَرَك  ْم    ، َوفِّيهِّ

قَالُوا  َما  ثَْل  مِّ ْم  َعلَْيهِّ َويَْبقَى    ،نَُردُّ 

 أَْجُرنَا لَنَا . 

 

حسن ألجل   عائشة

عبيد بن أبي  

 الجعد 

449 

ُكل ِّ   َعلَى  َحَراٌم  ر   ُمْسكِّ ُكلُّ 

ن    ُمْؤمِّ

 معاوية بن 
 أبي سفيان 

 202 ضعيف 

ِّ َصلَّى للاُ   َعلَْيهِّ  ُكنَّا َمَع النَّبِّي 

نَاَزة   ْن    : فَقَالَ   ،َوَسلََّم فِّي جِّ أََهاُهنَا مِّ

   ،ثاََلثًا   -بَنِّي فاَُلن  أََحٌد 

 239 صحيح  سمرة بن جندب 

ُكنَّا نَأُْكُل َعلَى َعْهدِّ َرُسولِّ للاِّ  

دِّ  اْلَمْسجِّ َوَسلََّم فِّي  َعلَْيهِّ  َصلَّى للاُ 

 اْلُخْبَز َواللَّْحَم . 

 

عبدللا بن  
 الحارث 

محتمل 
 للتصحيح 

192 

َمذَّاءً  َرُجاًل  فَأََمْرُت    ،ُكْنُت 

للاِّ  َرُسوَل  يَْسأَُل  ر   يَاسِّ ْبَن  اَر  َعمَّ

ْن أَْجلِّ اْبنَتِّهِّ   َصلَّى للاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم مِّ

ي  ْندِّ ذَلَِّك    : فَقَالَ   ،عِّ ْن  مِّ يَْكفِّي 

 اْلُوُضوُء . 

 

علي بن أبي 

 طالب 
 493 ضعيف 
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ًدا   قَاعِّ فِّي  ُكْنُت  فاَُلن   ْنَد  عِّ

اْلُكوفَةِّ  أَْهُل  ْنَدهُ  َوعِّ اْلُكوفَةِّ  دِّ  َمْسجِّ

و ْبنِّ   َزْيدِّ ْبنِّ َعْمرِّ ْبُن  يُد  فََجاَء َسعِّ

ْنَد    ،نُفَْيل   َب بِّهِّ َوَحيَّاهُ َوأَْقعََدهُ عِّ فََرحَّ

يرِّ  ْجلِّهِّ َعلَى السَّرِّ  ... رِّ

 

ْيِد ْبِن   س ِعيدُ ْبُن ز 

 ع ْمِرو ْبِن نُف ْيل  
 370 صحيح 

يَهُ   تَْشتَرِّ َحتَّى  َطعَاًما  تَبِّْع  اَل 

 َوتَْستَْوفِّيَهُ 

ام   ِكيِم ْبِن ِحز   382 ضعيف  ح 

فِّيهِّ  ... بَْيتًا  اْلَماَلئَِّكةُ  تَْدُخُل  اَل 

َجَرسٌ  َواَل  تَْصَحُب   ،ُجْلُجٌل  َواَل 

 اْلَماَلئَِّكةُ ُرْفقَةً فِّيَها َجَرسٌ 

 182 ضعيف  أم سلمة

ي  اَل تَُسافِّرِّ اْلَمْرأَةُ ثاََلثًا إِّالَّ َمَع ذِّ

 َمْحَرم  
أبو سعيد  
 الخدري 

 247 صحيح 

اَل تَُصوُموا يَْوَم السَّْبتِّ إِّالَّ فِّيَما 

َض َعلَْيُكمْ  ْد أََحُدُكْم  ،اْفتُرِّ َولَْو لَْم يَجِّ

رْ  ،إِّالَّ لَِّحاَء َشَجَرة    ... فَْليُْفطِّ

 480 حسن  ع ْبِد هللاِ ْبِن بُْسر  

ْن َحتَّى يَْستَبِّيَن لََك اْلفَْجُر  اَل تَُؤذ ِّ

َوَمدَّ يََدْيهِّ َعْرًضا . قَاَل أَبُو  ،َهَكذَا

يَاض  لَْم   :َداُودَ  َشدَّاٌد َمْولَى عِّ

ْك بِّاَلاًل   يُْدرِّ

بلل مؤذن  
 الرسول 

ضعيف  
 لنقطاعه

281 

َزْت   ْزقِّ َما تََهزَّ َن الر ِّ اَل تَْيأََسا مِّ

هُ  ،ُرُؤوُسُكَما ْنَساَن تَلُِّدهُ أُمُّ فَإِّنَّ اإْلِّ

ثُمَّ يَْرُزقُهُ  ،لَْيَس َعلَْيهِّ قِّْشرٌ  ،أَْحَمرَ 

 للاُ َعزَّ َوَجلَّ 

اء  اِلد   بنس و   266 ضعيف  خ 

اَل يَْجعَُل للاُ َمْن لَهُ َسْهٌم فِّي  

ْساَلمِّ َكَمْن اَل َسْهَم لَهُ   اإْلِّ

 323 ضعيف  ع ائِش ة  

لَعََن َرُسوُل للاِّ َصلَّى للاُ َعلَْيهِّ  

دِّ  َق بَْيَن اْلَوالِّ هِّ َوَسلََّم َمْن فَرَّ   ،َوَولَدِّ

يهِّ .   َوبَْيَن اأْلَخِّ َوبَْيَن أَخِّ

أبو موسى  

 األشعري 

 445 ضعيف 

آلِّ   يرِّ  َمَزامِّ ْن  مِّ َي  أُْعطِّ لَقَْد 

ا أَْصبََح ذََكُروا ذَلَِّك لَهُ   ،((َداُودَ    ، فَلَمَّ

لَْو ُكْنَت أَْعلَْمتَنِّي لََحبَّْرُت ذَلَِّك    :فَقَالَ 

 تَْحبِّيًرا . 

 

بريدة بن  

 الحصيب 

 448 صحيح 

للاُ   َصلَّى  للاِّ  نَبِّيُّ  نََهانَا  لَقَْد 

اْليَْومَ  َوَسلََّم  أَْشيَاءَ   ،َعلَْيهِّ    ، فَذََكَر 

َما   إِّالَّ  اأْلََمةِّ  َكْسبِّ  َعْن  َونََهانَا 

افُِع ْبُن ِرف اع ة    434 فيه ضعف  ر 
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َها  لَْت بِّيَدِّ هِّ َوقَاَل َهَكذَ   ،َعمِّ   ، ا بِّأََصابِّعِّ

 نَْحَو اْلَخْبزِّ َواْلغَْزلِّ َوالنَّْفشِّ . 

 

لِّهِّ  َمْنزِّ ْن  َعلَى    ،مِّ َدَخَل  َحتَّى 

ي   ،ُعَمرَ  يَْبكِّ يَالِّهِّ  بِّحِّ فَقَاَل   ،فَقَاَم 

ي؟    :ُعَمرُ  تَْبكِّ أََعلَيَّ  ي؟  تَْبكِّ َعاَلَم 

يَر  ي يَا أَمِّ قَاَل: إِّي َوللاِّ! لَعَلَْيَك أَْبكِّ

نِّيَن!    اْلُمْؤمِّ

 

عمر بن 
 الخطاب 

 308 صحيح 

َن   مِّ ثاََلثَةٌ  لَهُ  يَُموُت  ُمْسلِّم   ْن  مِّ َما 

تَلَقَّْوهُ  إِّالَّ  ْنَث ؛  اْلحِّ يَْبلُغُوا  لَْم  اْلَولَدِّ 

ْن أَْبَوابِّ   ْن أَي َِّها  مِّ اْلَجنَّةِّ الثََّمانِّيَةِّ مِّ

 َشاَء َدَخلَ 

ُعتْب ةُ ْبُن ع ْبد   

 السُّل ِميُّ 
 287 حسن 

َن اللَّْيلِّ    ، أَْو َواقََع أَْهلَهُ   ،َمنِّ اْحتَلََم مِّ

لْ  يَْغتَسِّ َولَْم  اْلفَْجُر  أَْدَرَكهُ  فاََل    ، ثُمَّ 

ْعتُهُ نََزَع َعْن ذَلَِّك    : قَالَ   ،يَُصمْ  ثُمَّ َسمِّ

. 

 

موقوف علي  أبو هريرة
 أبي هريرة

215 

ْبًر فَقَْد َخلََع  َمْن فَاَرَق اْلَجَماَعةَ شِّ

ْن ُعنُقِّهِّ  ْساَلمِّ مِّ ْبقَةَ اإْلِّ  رِّ
إسناده ضعيف   أبو ذر الغفاري 

لكن الحديث  
 صحيح 

189 

يدٌ َمْن قُتَِّل ُدوَن َمْظلََمتِّهِّ فَُهَو  سويد بن مقرن   َشهِّ
 بن عائذ 

 258 ضعيف 

يُد فِّيهِّ  فَْليَْسلُْبهُ  ،َمْن َوَجَد أََحًدا يَصِّ

َواَل أَُردُّ َعلَْيُكْم ُطْعَمةً   ،ثِّيَابَهُ 

أَْطعََمنِّيَها َرُسوُل للاِّ َصلَّى للاُ  

ئْتُْم َدفَْعُت  ،َعلَْيهِّ َوَسلَّمَ  ْن إِّْن شِّ َولَكِّ

 (( إِّلَْيُكْم ثََمنَهُ 

بن أبي  سعد 
 وقاص

 206 ليس بالقوي 

َمْن يَْسأَُل لَنَا َرُسوَل للاِّ َصلَّى  

؟  اْلقَْدرِّ  لَْيلَةِّ  َعْن  َوَسلََّم  َعلَْيهِّ  للاُ 

ْن   يَن مِّ ْشرِّ َوذَلَِّك َصبِّيَحةَ إِّْحَدى َوعِّ

   ،َرَمَضانَ 

 

  صحيح  عبدهللا بن أنيس 

َي َعْن أَْكلِّ الثُّومِّ إِّالَّ َمْطبُوًخا أبي  علي بن  نُهِّ
 طالب 

 427 ضعيف 

َهْل َكاَن َرُسوُل للاِّ َصلَّى للاُ َعلَْيهِّ  

ي َكاَن   َوَسلََّم يَُصل ِّي فِّي الثَّْوبِّ الَّذِّ

بِيب ة   اسمها  أُّم ح 

رملة بنت أبي  

 261 صحيح 
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؟ قَالَْت: نَعَْم إِّذَا لَْم يََر  ُع فِّيهِّ يَُجامِّ

 فِّيهِّ أَذًى 
سفيان أم  

 المؤمنين 

َصلَّى َرُسوُل للاِّ َصلَّى للاُ َوللاِّ َما 

َعلَْيهِّ َوَسلََّم َعلَى ُسَهْيلِّ اْبنِّ  

دِّ   ،اْلبَْيَضاءِّ   إِّالَّ فِّي اْلَمْسجِّ

 348 مرسل عائشة

َحق   تُْر  أَْوتََر    ،اْلوِّ َشاَء  فََمْن 

بَِّخْمس    ،بَِّسْبع   أَْوتََر  َشاَء    ، َوَمْن 

َوَمْن َشاَء   ،َوَمْن َشاَء أَْوتََر بِّثاََلث  

َدة . أَ   ْوتََر بَِّواحِّ

 

  أ يُّوب   وأ ب

 األنصاري 
 409 حسن 

آلِّ   إِّلَى  بَِّهذَا  اْذَهْب  ثَْوبَاُن  يَا 

ينَةِّ  إِّنَّ َهُؤاَلءِّ  ، فاَُلن  أَْهلِّ بَْيت  بِّاْلَمدِّ

ْم  َطي ِّبَاتِّهِّ أَْن يَأُْكلُوا  أَْكَرهُ  أَْهُل بَْيتِّي 

ْنيَا الدُّ ُم  َحيَاتِّهِّ اْشتَرِّ   ، فِّي  ثَْوبَاُن  يَا 

َعَصب   ْن  مِّ قِّاَلَدةً  َمةَ    ، لِّفَاطِّ

ْن َعاج  َواَرْينِّ مِّ  َوسِّ

 227 ضعيف  ثوبان 

ي نَْخلَُهْم ؟ قَالَ  ،يَا َرافِّعُ   :لَِّم تَْرمِّ

 :اْلُجوُع ! قَالَ   ،يَا َرُسوَل للاِّ  :قُْلتُ 

أَْشبَعََك للاُ   ،َوُكْل َما َوقَعَ  ،اَل تَْرمِّ 

 َوأَْرَواكَ 

و افِع ْبن ع ْمر   ر 

 بن مجدع 
 327 ضعيف 

أَْسلَْمُت َوتَْحتِّي    ،يَا َرُسوَل للاِّ 

قَالَ   ! أَيَّتَُهَما ))  :أُْختَانِّ  اْختَْر 

ئْتَ   .  ((شِّ

 

 423 ضعيف  فيروز الديلمي

ُك اأْلَُمُم أَْن تََداَعى َعلَْيُكْم ))  يُوشِّ

،  ((َكَما تََداَعى اأْلََكلَةُ إِّلَى قَْصعَتَِّها

ْن قِّلَّة  نَْحُن يَْوَمئِّذ   :فَقَاَل قَائِّلٌ    ،َومِّ

  ،بَْل أَْنتُْم يَْوَمئِّذ  َكثِّيرٌ )) :قَالَ 

نَُّكْم ُغثَاٌء َكغُثَاءِّ السَّْيلِّ   ... َولَكِّ

 340 ضعيف  ثوبان 
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 األعالم الرواة وفهرس 

 أسماء الرواة الذين تمت دراستهم 

 الصفحة  اسم الراوي 

سفيان بن عبدالرحمن بن عاصم بن سفيان  1

 الثقفي 

154 

 160 سفيان بن عبدالملك المروزي  2

 164 سلم بن جعفرالبكراوي  3

 170 سلم بن عبدالرحمن النخعي  4

 175 سليط بن أيوب االنصاري  5

 179 عبدهللا الطهوي سليط بن  6

 183 سليمان بن بابيه المكي  7

 186 سليمان بن الجهم أبوالجهم الجوزجاني  8

 193 سليمان بن زياد الحضرمي  9

 196 سليمان بن سمرة بن جندب الفزاري  10

 200 سليمان بن سنان  11

 203 سليمان بن عبدهللا بن الزبرقان  12

 206 سليمان بن أبي عبدهللا  13

 210 عبدالجبار الخياط سليمان بن   14

 216 سليمان بن عبدالرحمن بن ثوبان المدني  15

 219 سليمان بن علي االميرأبومحمد الهاشمي 16

 224 سليمان بن أبي المغيرة العبسي 17

 228 سليمان المنبهي  18

 232 سماك بن الفضل الصنعاني  19

 236 سمرة بن سهم  20

 240 سمعان بن مشنج  21

 244 سهم بن المعتمر  22

 248 منجاب الضبي الكوفيسهم بن  23

 251 سواء الخزاعي  24

 259 سوادة بن أبي الجعد أو بن الجعد  25

 262 سويد بن قيس التجيبي  26

 267 سالم بن شرحبيل  27

 270 سيارمولى معاوية  28

 273 سيف الشامي  29

 277 شداد بن حي أبوحي المؤذن  30

 281 شداد مولى عياض  31

 284 شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة  32
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 287 شرحبيل بن شفعة الرحبي  33

 290 شريح بن النعمان الصائدي  34

 295 شريق الهوزني  35

 298 شريك بن حنبل العبسي  36

 302 شعيب بن أيوب الصريفيني الواسطي  37

 307 شعيب بن صفوان الثقفي  38

 313 شعيث بن عبيدهللا بن الزبيب العنبري  39

 316 شفعة السمعي  40

 319 شيبة بن االحنف األوزاعي  41

 323 الخضري شيبة  42

 327 صالح بن أبي جبير  43

 330 صالح بن خيوان السبائي  44

 334 صالح بن دينارالتمار  45

 337 صالح بن ربيعة التيمي  46

 340 صالح بن رستم أبوعبدالسالم الدمشقي  47

 344 صالح بن عبدهللا بن أبي فروة 48

 348 صالح بن عجالن  49

 352 صبيح بن محرز  50

 355 مولى أم سلمة زوج النبي -بالضم–ُصب يح  51

 359 صخر بن بدر 52

 362 صخر بن عبدهللا بن بريدة  53

 365 صخر بن عبدهللا بن حرملة  54

 369 صدقة بن المثنى النخعي  55

 373 صرد بن أبي المنازل  56

 376 صفوان بن عبدهللا بن صفوان بن أمية  57

 378 صفوان بن عيسى الزهري البصري القسام  58

 381 صفوان بن موهب  59

 385 صفوان بن يعلى بن أمية التميمي  60

 387 الصلت بن عبدهللا بن نوفل بن الحارث  61

 390 الصلت بن مسعود الجحدري  62

 395 صلة بن زفرالعبسي  63

 398 صهيب أبو موسى الحذاء المكي 64

 401 صهيب العتواري  65

 405 صيفي بن صهيب بن سنان  66

 408 ضبارة بن عبدهللا أبوشريح الحمصي  67

 413 حصين ويقال ثعلبة بن ضبيعة ضبيعة بن  68

 416 الضحاك بن عبدالرحمن بن عرزب  69

 422 الضحاك بن فيروزالديلمي  70

 426 ضمرة بن عبدهللا بن أنيس الجهني  71
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 429 ضمضم أبو المثنى االملوكي  72

 432 طارق بن عبدالرحمن الحجازي  73

 435 طارق بن مخاشن  74

 438 طريف بن مجالد أبوتميمة الهجيمي  75

 441 أبي سعيد االسكندراني طلحة بن  76

 443 طليق بن عمران بن حصين  77

 446 طليق بن محمد بن السكن الواسطي 78

 450 عاصم بن أبي النجود بهدلة االسدي  79

 455 عاصم بن حميد السكوني الحمصي  80

 462 عاصم بن شميخ  81

 465 عاصم بن عمرالحجازي  82

 468 عاصم بن عمير  83

 472 عاصم بن النضر البصري األحول  84

 474 عاصم العدوي  85

 478 عامر بن جشيب حمصي  86

 483 عامربن سعد البجلي  87

 485 عامر بن عقبة العقيلي   88

 488 عامر بن مالك البصري  89

 491 عائش بن أنس البكري  90

 494 عباد بن حبيش، الكوفي  91
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 في كتابه الكاشف  (( وثق))الرواة الذين وصفهم الذهبي بقوله 
521 

 فهرس األعالم 

 الصفحة االسم

ان    345 بن عفان األموي  أ ب ان  ْبن  ُعثْم 

 257 بن يزيد العطار أ ب اُن  

 278، 174 إبراهيم النخعي  

اِعيل   اِهيُم ْبُن إِْسم   445 بن مجمع األنصاري إِْبر 

س ِن  اِهيُم ْبُن اْلح   383 بن الهيثم الخثعمي إِْبر 

اِميُّ  اِهيُم ْبُن اْلُمْنِذِر اْلِحز   223- 222 إِْبر 

 472 إبراهيم بن أورمة األصبهاني

ْبن    اِعيل  إِْسم  ْبن  إسحاق  ْبن  حماد  ْبن  إبراهيم 

ْيد القاضي  اد ْبن ز  م   ح 

302 

إبراهيم بن داود بن سليمان موفق الدين العطار 

 الدمشقي
22 

 66 الشامي  طريف بن إبراهيم

ان   اِهيُم ْبُن ط ْهم   428 بن شعبة الخراساني إِْبر 

اِهيم ْبن ع اِمر الجمجي   483 إِْبر 

ِ ْبن الجنيد الخلي  390 إبراهيم ْبن ع بد َّللا 

  القرشي   عوف  بن  عبدالرحمن  بن  إبراهيم

 الزهري 
65 

 28 إبراهيم بن عبدالرحيم بن جماعة الكناني  

 446 إبراهيم بن فهد بن حكيم الساجي 

 378 إبراهيم بن محمد الت ْيِمّي القاضي الب ْصِريّ 

د ْبن عرفة  م   302 األزدي نفطويه إبراهيم ْبن ُمح 

 307 إبراهيم ْبن مهاجر 

 390 إبراهيم بن هاشم البغوي 

 25 ابن أبي العالء النصيبي 

،  187، 158، 73، 64- 61،  60،  55 ابن أبي حاتم 

211 ،301 ،330  ،513 

 367، 366 ،231، 165،  81 ابن الجوزي 
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 170 ابن الحبناء 

 110،  108- 107، 63،  62،  61،  55 ابن الصالح 

 41 ابن الكي ال 

 421، 181، 161، 160،  72 المبارك  ابن

 429 ابن أم حرام 

 25 ابن تيمية 

ابِر         342 اسمه عبدالرحمن بن يزيد األزدي   اْبُن ج 

ْيج   ُجر  عبدالعزيز    اْبُن  بن  عبدالملك  اسمه 

 األموي موالهم 

422 

 665، 545،  67،  66،  29 ابن حجر العسقالني 

،  149، 139، 95، 76- 71،  66،  65 خلفون  ابن

187 ،199 ،200  ،225 ،272 ،331 ،

366 ،386 ،402  ،410 ،417 ،430 ،

439 ،442 

 24 ابن دقيق العيد 

،  171،  165، 94، 76،  73،  71،  66 شاهين  ابن

225 ،291 ،442  ،452 

، 94، 93، 86، 84،  82،  76،  67 عدي  ابن

132 ،300 ،308  ،309 ،313 ،391 ،

409 

 54 فارس ابن 

 307 أ بُو إبراهيم إسماعيل ْبن إبراهيم الترجماني 

اد ْبن أسامة  م   369، 302 أبو أسامة ح 

 186 أبو األخضر التميمي 

 360 اسمه يزيد بن حميد الضبعيأ بُو الت ي احِ 

د  م  د  ْبن ُمح  د ْبن الحسين بن أ ْحم  س ن أ ْحم  أ بُو اْلح 

 الجرشي الدمشقي 

210 

د ْبن الحسين ْبن إسحاق الصوفي   س ِن أ ْحم  أ بُو اْلح 

 الصغير

210 

 376، 270،  39 أبو الدرداء 

 154 أ بُو الزبير المكي 

 438 أبو السليل ضريب بن نقير القيسي 
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أبو المجد، مجدالدين، عبدالرحمن بن عمر بن  

 أحمد المعظم العقيلي 

26 

 29 جمال الدين بن المبارك الحالوي   ،أبو المعالي

 450 أبو المنذر سالم ْبن ُسل ْيمان القارئ 

 450 أبو الوليد سالم بن ُسل ْيمان الخراساني 

التاج  بن  عبدالصمد  الدين،  أمين  اليمن،  أبو 

 عبدالوهاب بن عساكر العالمة، الدمشقي 

26 

 443، 413، 219 أبو بردة بن أ بي موسى األشعري 

 378 أبو بشر بكر ْبن خلف ختن المقرئ 

 390، 211 أبو بكر أحمد ْبن ع ْمرو ْبن أ بي عاصم النبيل 

 446 الخالق البزار أبو بكر أحمد ْبن ع ْمرو ْبن عبد 

د ْبن صدقة الحافظ م  د ْبن ُمح   211 أبو بكر أ ْحم 

 191 أبو بكر بن عياش 

 21 أبو بكر، علم الدين، سنجر بن عبدهللا الموصلي 

ْيل ة    364 اسمه يحيى بن واضح أ بُو تُم 

الحذاء  نصر  بن  الحسين  بن  أحمد  جعفر  أبو 

 البغدادي

390 

ان  الزيادي أ بُو حسان الحسن ْبن    307 ُعثْم 

 27 أبو حفص، عمر بن محمد الصالحي الملقن  

 224 أ بُو حنيفة النعمان ْبن ثابت 

 248 أ بُو خلدة ع ْمرو ْبن دينار الكوفي 

 450 أبو خيثمة زهير ْبن معاوية 

 455 أبو دويد الحمصي

 170 أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبدهللا 

أبو زكريا، جمال الدين، يحيى بن أبي منصور  

 ابن أبي الفتح الجيشي الحراني 

27 

 369 أبو زهير ع ْبد الرحمن ْبن مغراء

 464،  401، 336، 178 أبو سعيد الخدري  

 179 أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف 

 248 أ بُو سنان ضرار ْبن مرة الشيباني 
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 418، 416 أبو طلحة الخوالني 

 321- 320 أ بُو ع ْبِد هللاِ اأْل ْشع ِريُّ 

ار    329 اسمه الحسين بن حريث المروزي أ بُو ع م 

 224 أبو عوانة الوضاح بن ع بد هللا

 452 أبو غفار المثنى ْبن س ِعيد الطائي 

 378 أبو قدامة ُعب يد هللا بن س ِعيد السرخسي 

د ْبن إدريس السامي  م   431 السرخسي أبو لبيد ُمح 

بن   محمد  بن  عبدهللا  األوحد،  بن  محمد  أبو 

 عبدهللا القرشي الزبيري 

27 

أبو محمد، قطب الدين، عبدالكريم بن عبدالنور  

 اإلمام الحلبي ثم المصري  

26 

 417،  45 أبو مسهر 

 354- 352 أبو مصبح المقرائي 

 446، 160 أبو معاوية محمد بن خازم الضرير 

تاج الدين، عبدالوهاب بن علي بن   أبو نصر، 

 تمام السبكي، الشافعي 

27 

د ْبن عدي الحافظ أ م  ِلك ْبن ُمح   307 بُو نعيم ع بد الم 

اس  أ دُ ْبُن فِر  م  فِيُّ ُمح  ْير  ة  الص  ْير   406 بُو ُهر 

ِليد ْبن شجاع ْبن الوليد السكوني   307 أ بُو همام اْلو 

 395، 236 سلمة األسديأبو وائل شقيق ْبن 

 394- 393 أبو وهب الجيشاني 

 270 إدريس الخوالني  وأ ب

 210 الربيع ُسل ْيمان ْبن داود الزهراني  وأب

 408 الصلت الشامي  وأب

 438 المليح ْبن أسامة الهذلي  وأب

 478 أمامة صدي بن عجالن الباهلي  وأب

 465،  425،458، 215 بردة بن أ بي موسى األشعري  وأب

 242 جري الهجيمي  وأب

ِ ْبن ثابت النحوي المروزي  وأب ْعف ر ع بد َّللا   368 ج 
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ر ْبن سعد الحفري  وأب  306 داود ُعم 

 463 رزين مسعود بن مالك األسدي  وأب

 311 زرعة ْبن ع ْمرو بن حرير وأ ب

ْيِرّيِ  وأ ب  361 صحابي   ُزه ْير  النُّم 

ِد  وأ ب م  اأْل ْسو   329 اسمه ممطور الحبشي س ال 

 373 سلمة بن عبد الرحمن  وأب

ة   وأ ب  376 بن عبدالرحمن القرشيس ل م 

د   وأ ب ال   340 صحابي  س ْهل ة  الس ائِِب ْبِن خ 

اِلح  اأْل ْشع ِرّيِ  وأ ب  329 ص 

 202 عاصم الضحاك ْبن مخلد النبيل  وأ ب

ِ بن حبيب السلمي  وأب ِن ع بد َّللا  ْحم   465 ع ْبد الر 

 ،452، 145 عثمان النهدي   وأب

 499 قتادة األ ْنصاِريّ  وأب

اِرّيِ  وأ ب ْسعُود  اأْل ْنص   182 صحابي جليل م 

د ْبن خازم الضرير  وأب م   460 معاوية ُمح 

 427 موسى ع بد هللا بن قيس األشعري   وأب

 205 نعيم الفضل ْبن دكين  وأب

 234 هاشم ْبن عتبة ْبن ربيعة خال معاوية  وأ ب

 221 هبيرة ي ْحي ى ْبن عباد األ ْنصاِريّ  وأب

ائِل   وأ ب  236 شقيق بن سلمة األسدي و 

ْيش انِّيِ  وأ ب ْهب  اْلج   435 اسمه الديلم بن الهوشع  و 

 44 أحمد الخطيب 

اِهيم  الدورقي   387 أحمد ْبن إِْبر 

 401 أحمد بن الحسن بن الجعد 

 401 أحمد ْبن النضر ْبن ع ْبد الوهاب النيسابوري 

 387 أحمد بن ثابت الجحدري 

، 466، 465، 454،  440، 425، 402 أحمد بن حنبل 

478 ،479 
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 28 أحمد بن خليل بن طبخ الجودري المؤدب 

ه اِويُّ أ ان  الر  دُ ْبُن ُسل ْيم   331   ْحم 

اِلح   دُ ْبُن ص   339 المصري أ ْحم 

قِّيّ   205 أحمد ْبن ع بد َّللا  ْبن سابور الدقاق الر 

ِ ْبن شجاع اْلب ْغد اِديّ  د ْبن ع بد َّللا   309 أ ْحم 

عبدالكافي المعروف بابن أحمد بن عبدالغني بن  

 الحرستاني 
22 

 26 أحمد بن عبدالقادر بن حسان العامري الدمشقي 

 170 أحمد بن عبدهللا بن مسلم أبو شعيب الحراني  

دُ ْبُن ع ْبد ة    321 بن موسى الضبي أ ْحم 

ِكيم  اأْل ْوِديُّ  ان  ْبِن ح  دُ ْبُن ُعثْم   234 أ ْحم 

د ْبن ع ْمرو ْبن عبد   309 الخالق البزارأ ْحم 

 387 أحمد بن محمد بن جعفر الطرسوسي 

د ْبن سعدان الواسطي م  د ْبن ُمح   309 أ ْحم 

 27 أحمد بن محمد بن عثمان النابلسي المقدسي  

 387 أحمد ْبن نصر النيسابوري المقرئ 

دُ ْبُن يُوُسف    496 بن خالد حمدانأ ْحم 

 184 التميمي أحمد بن يونس بن عبدهللا بن قيس 

   34 أحمد محمد نمر الخطيب 

 401 األ حوص بن المفضل بن غسان الغالبي 

 469 أزهر بن س ِعيد الحرازي

اِزيُّ  ر  ِ اْلح   302 الحمصي اأْل ْزه ُر ْبُن ع ْبِد َّللا 

 261 أزهر ْبن يزيد المرادي 

 387 أسامة ْبن زيد الليثي 

د   م   272 بن عبدالرحمن القرشي أ ْسب اُط ْبُن ُمح 

ْمد انِيُّ   211 أبو يوسف الهمداني أ ْسب اُط ْبُن ن ْصر  اْله 

بِيِب ْبِن الش ِهيِد   اِهيم  ْبِن ح  اُق ْبُن إِْبر   253 البصريإِْسح 

 401 إسحاق بن إبراهيم ْبن يونس المنجنيقي 

 153 إسحاق بن راهويه   
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ان   اُق ْبُن ُسل ْيم   293 أبو يحيى الرازيإِْسح 

ِ ْبِن أ بي طلحة  330 إسحاق ْبن ع بد َّللا 

 204 إسحاق بن عيسى ابن الطباع 

اق ْبن يوسف األزرق   313 إِْسح 

 217 بن أبراهيم بن الوليد األموي   أ س دُ ْبُن ُموس ى 

 464 إسرائيل بن يونس 

 460 أسلم بن سهل الواسطي بحشل

 221 إسماعيل بن رجاء ْبن ربيعة الزبيدي 

 362 إسماعيل ْبن ع ْبد الرحمن السدي

قِّيّ  ِ الر  اِعيل ْبن ع بد َّللا   313 إِْسم 

 419،  324، 279 إسماعيل ْبن عياش 

د ْبن مسروق الطوسي  م   401 أسمد ْبن ُمح 

 464 األسود ْبن هالل 

بِيب ة    263   أُّم ح 

ُ ع ل ْيِه وس ل م . أم سلمة زوج  ل ى َّللا   250 الن بِّي ص 

 ، 67،  60،  45 األوزاعي 

 58 أيمن بن نابل 

 33 أيمن سالمة  

 ،406، 405،  46 أيوب السختياني  

 464 باذان أبي صالح موسى أم هانئ  

 276 بن سعد السحولي ب ِحير  

 498،  480،   182،184، 179 البراء بن عازب 

 387 النضر بردان بن أ بي 

 25،  23 البرزالي

 42 برهان الدين الحلبي 

 45 برهان الدين سبط ابن العجمي

 462، 372، 369 بريدة بن الحصيب األسلمي صحابي.  

 448 بريدة بن سفيان األ سلمي 

 387 بسطام بن مسلم 
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 387 بشر ْبن أدم الب ْصِريّ 

 349 التنيسي  بِْشُر ْبُن ب ْكر   

 387 بشر بن رافع

 401 بقي بن مخلد األندلسي 

 ، 495، 423،  419، 302، 276 بقية بن الوليد  

 400 بكار بن سقير الب ْصِريّ 

اد ة  اْلُجذ اِمّيِ   339 بن ثمامة ب ْكر ْبن س و 

ِ المزني   451 بكر ْبن ع بد َّللا 

ر    475 بن محمد المصري ب ْكُر ْبُن ُمض 

 454، 438 بكير ْبن ع بد هللا ْبن األشج 

 438 بكير بن مسمار 

 283 بالل مؤذن النبي 

 22 بنت عثمان بن قايماز 

 45 بوران الضناوي 

 39،  29 تاج الدين السبكي 

 22 تاج الدين علي بن سنجر البغدادي

 451 ثابت بن عمارة الحنفي  

د الزاهد  م   204 ثابت ْبن ُمح 

 498 ثابت ْبن وديعة األ ْنصاِريّ 

 278 ثوبان مولى الن بِيُّ  

 387 ثور ْبن ي ِزيد  الرحبي 

ة  ابِر ْبن س ُمر   451 ج 

 384 جابر بن عبدهللا 

اُح  ر   305 بن مليح بن عدي أبو وكيع الرؤاسي اْلج 

ِ البجلي   498 جرير ْبن ع بد َّللا 

 173 جسر ْبن فرقد القصاب 

 229 جعفر المخزومي 

ْعف ُر ْبُن   285 الكالبي موالهم  بُْرق ان  ج 
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 194، 140 جعفر ْبن ربيعة 

محمد   أبو  جندب  بن  سمرة  بن  سعد  بن  جعفر 

 الفزاري 

191 

 400 جعفر بن ُسل ْيمان الضبعي 

 451 جعفر بن ميمون 

 30 جالل الدين السيوطي 

 25 جمال الدين المزي 

 22 جمال الدين المقرئ إبراهيم بن غالي البدوي 

 479، 477 جواس 

 313، 213 الحارث النميري 

 464 الحارث بن حسان البكري 

 388 الحارث ْبن عبد الرحمن بن أ بي ذباب 

اِرُث ْبُن ِمْسِكين    288 بن محمد األموي موالهم  اْلح 

 464 الحارث بن نبهان 

 400 الحارث بن وجيه 

 163 الحارث بن يزيد 

د ْبن شعيب البلخي  م   402 حامد بن ُمح 

 213 بن موسى بن سوار السلمي ِحب اُن 

 267 خالد  بن حبة

 381 حبيب بن أ بي فضالن 

اِلح   بِيب ْبِن ص   280 أبو موسى الطائي الحمصي ح 

 ، 174، 173، 108،  80 أرطأة  بن حجاج

 215 الحجاج ْبن الحارث الشقري 

 ،369، 137 حجاج بن حسان القيسي 

 ، 424،  406، 368، 316 حذيفة بن اليمان  

 417 حذيفة بن صيفي 

 400 حرب بن ميمون العبدي 

 178 حرملة بن يحيى بن عبدهللا المصري 
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 291 حريز ْبن عثمان الرحبي  

د ْبن الربيع األنماطي   309 الحسن بن أ ْحم 

 387 الحسن بن ذكوان 

 487 الحسن بن سفيان الشيباني  

ار   س ُن ْبُن س و   470 البغوي  اْلح 

اِلحِ ْبن حي الحسن بن   464 ص 

 460 الحسن ْبن ع ِلّيِ ْبن الهذيل القصباني 

 401 الحسن ْبن علي ْبن شبيب المعمري 

      155 الحسن بن عمرو السدوسي البصري 

 401 الحسن ْبن مكرم ْبن حسان البزاز

 487، 402، 205 الحسين بن إسحاق التستري 

 309 الحسين ْبن إسماعيل المحاملي

د المروذي حسين   م   204 ْبن ُمح 

بعُب يد   المعروف  اتِم  ح  ْبن  د  م  ُمح  ْبن  الحسين 

 العجل

401 

 396 حصين ْبن عبد الرحمن األشهلي

 464 حفص بن ُسل ْيمان األسدي 

ر النجار  ْفص ْبن ُعم   461 ح 

 377، 209،  207، 204، 183 حفص بن غياث 

 250 حفصة أم المؤمنين  

ك م ْبن أبان   ،159، 157 الح 

 215 الحكم ْبن عبدة 

 451 حكيم األثرم 

ام   ِكيِم ْبِن ِحز   391 صحابي   ح 

 464 حماد بن أ بي زياد 

 465، 403،  400، 309، 168 حماد بن زيد 

 464، 431، 429،  256، 254، 244 حماد بن سلمة 
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ْسع د ة   ادُ ْبُن م  م   404 التميمي ح 

 309 الجنديسابوري حمدان ْبن جعفر 

 313 حمزة ْبن حبيب الزيات 

 ، 225، 166، 126،  79 حميد الشامي 

 464، 314، 313 حميد الطويل 

ْيد   227 الحمصي الش اِمّيِ  بن أبي حميد  ُحم 

 455،  449، 422، 275 حيوة ْبن شريح 

 244 ذاء حخالد ال

 454 خالد بن أ بي ِعْمران 

 168 خالد ْبن أ بي نوف السجستاني 

 168 خالد بن الحارث 

ي ان   اِلدُ ْبُن ح   198 أبو يزيد الرقيخ 

 198 خالد بن حيان الرقي  

اِلدُ ْبُن ع ْبِد هللاِ   184 بن عبدالرحمن الواسطي خ 

ْخل د   اِلدُ ْبُن م   245 أبو الهيثم القطواني خ 

 205 خالد ْبن مخلد القطواني 

اِلد   276 بن معدان بن أبي كرب الكالعيخ 

 ،184، 179 خالد بن وهبان 

اِلك   215 خالد ْبن يزيد ْبن أ بي م 

ِ القسري  215 خالد ْبن يزيد ْبن خالد ْبن ع بد َّللا 

 192 خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب 

 59 الخطيُب البغداديُّ 

 464 خيثمة بن عبد الرحمن  

 384 حدرد خيرة بنت أبي 

 147 داود ْبن أ بي عاصم الثقفي 

 341 داود ْبن صالح التمار 

 219 المزني موالهم  د اُودُ ْبُن ع ط اء  
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 387 داود بن قيس الفراء 

 384 الدرداء بنت أبي الدرداء 

 417 د ف اعُ ْبُن د ْغف ل  الس دُوِسيُّ 

 451 دلجة بن قيس 

 419 دويد بن نافع  

 400 ديلم بن غزوان 

 175، 172 ذهيل بن عوف 

 278 ذي مخبر الحبشي اْبن أخي النجاشي 

 279 راشد ْبن سعد 

ْمِليُّ  اِشد  الر  اِشدُ ْبُن س ِعيِد ْبِن ر   434 القرشي ر 

افُِع ْبُن ِرف اع ة    449 صحابي  ر 

و افِع ْبن ع ْمر   340 بن مجدع صحابي.  ر 

 408 ربعي بن حراش العبسي 

ِ ْبن الجارود ربعي ْبن ع بد   402 َّللا 

 314 الربيع ْبن الركين ْبن الربيع الفزاري 

 456 رشدين ْبن سعد 

 180 رضراض بن أسعد 

 187 روح ْبن زياد الِمْصِري 

 36 روحية عبدالرحمن السيوفي 

اِرثِ    380 النخعي  ِري اُح ْبُن اْلح 

 163 زاذان

 464 زائدة ْبن قدامة

 319 زبيب بن ثعلبة 

 464 زر بن حبيش  

 493 زرعة ْبن ثوب الحضرمي 

 58 زكريا بن أبي زائدة 

 398 زكريا بن يحيى الساجي 
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 313 زكريا ْبن يحيى زحمويه الواسطي 

ْرب    285 بن شداد البغداديُزه ْيُر ْبُن ح 

 261 زهير ْبن قيس البلوي 

 185 زهير بن معاوية بن حديج الجعفي 

 229 الجندي زياد أبي رشدين 

 373 زياد بن أ بي حبيب 

 416 زياد بن صيفي 

 464 زياد بن قيس المدني  

 163 زياد بن كليب 

 464 زيد ْبن أ بي أنيسة 

ْيِد ْبِن أ ْرق م    363، 219 صحابي مشهور. ز 

ْيدُ ْبُن اْلُحب اِب   474 بن الريان العكليز 

ْيِد ْبِن  ِن ْبِن ز  ْحم  ِميِد ْبِن ع ْبِد الر  ْيدُ ْبُن ع ْبِد اْلح  ز 

ط اِب   العدوي اْلخ 

220 

 451 زيد بن هالل 

 105 الجهني  الربيع بن  عبدالعزيز  بن سبرة 

 366 سبيع بن خالد اليشكري 

ّيِ   363، 209، 183 اسمه إسماعيل بن عبدالرحمن بن  السُّدِّ

بن   نصير  بن  رسالن  بن  عمر  الدين،  سراج 

 صالح البلقيني 

27 

نِيُّ   496 الس ِريُّ ْبُن ي ْنعُم  اْلُجْبال 

 56 سعد بن إبراهيم 

اِعيل ْبن مجمع  اِهيم ْبن إِْسم   457 إِْبر 

ق اص    202 صحابي جليل. س ْعد  ْبن  أ بِي و 

 202 صحابي.  س ْعدُ ْبُن ُعب اد ة  

 451، 246 الجريري س ِعيد 

 454 س ِعيد المقبري  

 347 س ِعيد بن أ بي أيوب 
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 464 س ِعيد بن أ بي ع ُروب ة 

ل  سعيد   414 المصري ْبِن أ بِي ِهال 

 423 القرشي س ِعيدُ ْبُن اْلُمس يِِّب 

 224 بن هشام المقرئ س ِعيد ْبن ُجب ْير   

ْيِد ْبِن ع ْمِرو ْبِن    380 صحابي.  نُف ْيل  س ِعيدُ ْبُن ز 

 294 س ِعيد ْبن شريح بن النعمان 

 204 س ِعيد ْبن عامر الضبعي 

 61 سعيد بن عبدالعزيز 

و اأْل ْشع ثِيُّ   259 الكندي س ِعيدُ ْبُن ع ْمر 

 294 س ِعيد ْبن ع ْمرو ْبن أشوع 

ْحبِيل  ْبِن س ِعيِد ْبِن س ْعِد   س ِعيِد ْبِن ع ْمِرو ْبِن ُشر 

 ُعب اد ة  ْبِن  

288 

د   م   371 الجرمي  س ِعيدُ ْبُن ُمح 

 ،312، 240 سعيد بن مسروق الثوري 

ْنُصور     ، 357 بن شعبة الخراساني س ِعيدُ ْبُن م 

 498 س ِعيد ْبن نمران الهمداني 

 444، 443، 223 ُسْفي اُن ْبُن ُعي ْين ة  

 405 البصري ُسْفي اُن ْبُن ُموس ى 

 215 سالم ْبن أ بي خبزة  

 384 سلمة بن أمية 

 400 سلمة بن رجاء 

 400 سليم بن أخضر 

 464، 268 ُسل ْيمان األعمش 

 ، 504،  457، 451، 271- 270 ُسل ْيمان الت ْيِميّ 

 58 سليمان بن أبي مسلم األحول 

 355، 143 ُسل ْيمان بن بالل 

 ، 214 ُسل ْيمان ْبن حرب 
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نِّيِ   ان  ْبِن ِسن ان  اْلُمز   195 ُسل ْيم 

ان  272 الت ْيِمّيِ  بن طرخان  ُسل ْيم 

 47 سليمان بن قرم 

 191 سليمان بن موسى الزهري 

ة    190 بن جندب صحابي مشهور  س ُمر 

 400 سهل بن أسلم 

 267 سواء بن خالد 

 387 سوار بن ع بد هللا العنبري القاضي 

 ،117، 103 حجير بن سويد 

 ،260، 258 سويد بن مقرن بن عائذ 

ْيدُ ْبُن ن ْصر    430 بن سويد المروزي   ُسو 

ر التميمي     221 سيف ْبن ُعم 

 406 شتير بن شكل 

 291 شرحبيل بن حسنة 

 323 شرحبيل ْبن مسلم الخوالني 

 163 شريك بن عبدهللا 

 ، 464، 229، 221 شعبة ْبن الحجاج 

 ، 540، 239،490 عامر بن شراحيل  الش ْعبِيّ 

 27 شهاب الدين، أحمد بن محمد بن عيسى المحدث 

ِ االعرج   229 شهاب ْبن ع بد َّللا 

 464 شهر بن حوشب 

 464 شيبان ْبن عبد الرحمن 

 215 صالح الناجي 

د  ْبن أ بي مقاتل   309 صالح بن أ ْحم 

 457 صالح بن كيسان 

 465 صالح ْبن ُموس ى الطلحي 

 454 صخر بن أ بي غليظ المدني 

 247 الصعب ْبن عطية ْبن بالل 
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 384 صفوان بن أمية 

 442 صفوان بن ع ْمرو السكسكي 

 39 صالح الدين الصفدي 

ْير ْيِب اْلخ   418 الرومي صحابي جليل ُصه 

 451 الضحاك بن يسار 

اِعيل   454 ضمام ْبن إِْسم 

 215 عافية ْبن يزيد األ وِدّي  

 492، 489،  240، 145، 138 عامر بن شراحيل 

 400 عامر بن صالح الزبيري 

 373 عامر بن ع بد هللا ْبن الزبير 

 400 عباد بن عباد المهلبي 

 45 عبادة ابن الصامت 

ْشِقيُّ  م  ِليِد الدِّ  342 اْلع ب اُس ْبُن اْلو 

 387 العنبري عباس ْبن عبد العظيم 

ان    328 البجلي  اْلع ب اُس ْبُن ُعثْم 

 37 عببدالرحمن بن يحيى المعلمي

 493  عبد االعلى بن هالل السلمي 

 ، 340،  99 اإلشبيلي  الحق عبد 

 318 عبد الحميد ْبن عبد الرحمن الحماني 

 229 عبد الرحمن ابن البيلماني 

ِن ْبُن  ْحم  ْشِقيُّ ع ْبدُ الر  م  اِهيم  الدِّ  349، 348 إِْبر 

 168 ع ْبد الرحمن ْبن أ بي س ِعيد الُخْدِرّي 

 427 عبد الرحمن بن أ بي ليلى 

 221 ع ْبد الرحمن ْبن أ بي نعم البجلي

ْيرة   194 عبد الرحمن ْبن أ بي ُهر 

ِ المسعودي   465 عبد الرحمن ْبن ع بد َّللا 

 465 األ وزاِعيّ عبد الرحمن بن ع ْمرو 

 427 عبد الرحمن بن غنم األشعري 
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 402 ع ْبد الرحمن ْبن مرزوق البزوري 

 261 عبد الرحمن ْبن معاوية ْبن حديج التجيبي 

ْهِدّي   ِن ْبُن م  ْحم   223 ع ْبدُ الر 

ِن ْبن يزيد بن جابر ْحم   427 ع ْبد الر 

اقِ  ز   233 بن همام بن نافع الصنعاني  ع ْبدُ الر 

 460 عبد العزيز ْبن أبان القرشي 

د   م   343 الدراورديع ْبدُ اْلع ِزيِز ْبُن ُمح 

 401 عبد العزيز بن محمد بن دينار

 46 عبد الغني المقدسي 

 352 ع ْبدُ هللاِ ْبُن أ بِي ِزي اد  

 401 عبد هللا ْبن أحمد بن جنبل 

 401 الخضيب عبد هللا بن إسحاق 

 187 عبد هللا بن الحارث بن جزء الزبيدي 

 215 بن المبارك  ع ْبدُ هللاِ 

 430 ع بد هللا بن أنيس الجهني 

ِ ْبن بجير الت ْيِميّ   270 ع ْبد َّللا 

ِ ْبن بريدة   270 ع بد َّللا 

قِّيّ  ِ ْبن بشر الر   466 ع ْبد َّللا 

 348 عبد هللا بن حوالة األزدي 

 387 هللا بن س ِعيد بن أ بي س ِعيد المقبري عبد 

 387 عبد هللا ْبن س ِعيد ْبن أ بي هند 

 387 بن حصين الكنديع ْبدُ هللاِ ْبُن س ِعيد  

 378 عبد هللا بن سلمة األفطس 

ِ ْبن عباس   271 ع بد َّللا 

 347 عبد هللا ْبن ع ْبد الرحمن ْبن يزيد بن جابر 

 387 مؤذن مسجد جزادانعبد هللا بن ُعب يد 

 390 ع بد هللا بن عصمة الجشمي 
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 427 عبد هللا بن عطاء 

ر ْبن الخطاب  ِ ْبن ُعم   262 ع ْبد َّللا 

ر ْبن شوذب الواسطي المقرئ   309 عبد هللا ْبن ُعم 

و  232 بن العاص صحابي مشهور  ع ْبد هللا ْبن ع ْمر 

اِلك  ِ ْبن كعب ْبن م   445 عبد َّللا 

ِ ْبن الحق المكي ع بد   177 َّللا 

 454 عبد هللا ْبن ل ِهيع ة 

د  النُّف ْيِليُّ  م   298 القضاعي ع ْبدُ هللاِ ْبُن ُمح 

 298 عبد هللا بن محمد بن صيفي  

مد ْبن ع ِقيل  ِ ْبن ُمح   287، 141 ع بد َّللا 

د ْبن ناجية  م   205 عبد هللا ْبن ُمح 

ِ ْبن مسعود   234، 205 ع بد َّللا 

 401 عبد هللا بن موسى بن الصقر السكري

 460، 308، 292 عبد هللا بن نمير 

 387 عبد هللا بن هارون 

ْهب    339 المصري ع ْبدُ هللاِ ْبُن و 

 221 عبد الملك ْبن أ بي ُسل ْيمان 

س ِن  ِلِك ْبُن اْلح   245 بن أبي حكيم   ع ْبدُ اْلم 

ِلك ْبن الحسن الجاري   242 األحولع بد الم 

 465 عبد الملك ْبن الوليد ْبن معدان 

 465 عبد الملك ْبن حميد بن أ بي غنية 

ير   315، 313 ع ْبد الملك ْبن ُعم 

ِعيّ   215 ع ْبد الملك ْبن قريب األ ْصم 

اِحِد ْبُن ِزي اد    380 البصري  ع ْبدُ اْلو 

اِرِث ْبُن س ِعيد    227 بن ذكوان البصري ع ْبدُ اْلو 

 505، 362 عبدالرحمن بن مل 

 47 عبدالعزيز بن المطلب بن حنطب  
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 171 عبدالعزيز بن يحيى بن يوسف أبو األصبغ 

 496 عبدالقدوس بن الحجاج 

 385 عبدهللا بن أبي بكر 

 178 عبدهللا بن الحارث صحابي جليل

 440 عبدهللا بن أنيس صحابي 

 372 عبدهللا بن بريدة بن الحصيب 

 384 عبدهللا بن صفوان 

الصحابي  عبدالمطلب  بن  عباس  بن  عبدهللا 

 البحر حبر العرب 

161 

 184 عبدهللا بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد 

 188 عبدهللا بن وهب بم مسلم القرشي المصري 

األشعري    حرب  بن  سليم  بن  قيس  عبدهللا 

 صحابي.

218 

 45 عبدهللا محمد بن منصور األصبحي الحنفي 

األموي   جريج  بن  عبدالعزيز  بن  عبدالملك 

 موالهم 

155 ،225 ،353 

 282 عبدالملك بن عمير القبطي 

 308 بن سليمان الكالبي ع ْبد ة  

 237 عبيد أبي هرثم 

 459 اليشكري موالهم  س ِعيد  ب ْيدُ هللاِ ْبُن ع

 175 ُعب يد َّللا  ْبن عبد الرحمن ْبن رافع األ ْنصاِرّي  

ُموس ى   ْبُن  هللاِ  العبسي  ُعب ْيدُ  المختار  أبي  بن 

 موالهم 

327 ،414 ،416 

 100 الكوفي  مهران بن عبيد 

األنصاري  رافع  بن  عبدالرحمن  بن  عبيدهللا 

 العدوي

148 

 59 عبيدهللا بن عمر 

 408 ُعب يدة أبوخداش الهجيمي 
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 399 عتبة بن ُعب يد السلمي 

 416 عثام بن علي العامري 

اِعيل   اُن ْبُن إِْسم   290 بن عمران الهذلي ُعثْم 

 181 عثمان ْبن خرزاذ األنطاكي 

 447 األسدي  عثمان بن عاصم بن زيد بن كثير

 100 القرشي  عثمان  بن  عبدالرحمن  بن عثمان

ر   اُن ْبُن ُعم   456 بن فارس العبدي  ُعثْم 

 170 عثمان بن عمير 

 100 العطار فرقد  بن عثمان

 22- 21 عثمان بن قايماز 

 466- 464 عدي ْبن حاتم  

 386 عدي بن عدي الكندي 

 186 عرابي ْبن ُمع اِوي ة  

 465 عرفجة بن عبد الواحد األسدي 

 ، 332، 331، 330 عروة بن الزبير 

 434 غزية عروة بن  

د ْبن عطية السعدي م   229 عروة ْبن ُمح 

 44 عزت علي عيد عطية 

 387 عزرة بن ثابت 

ةُ ْبُن اْلف ْضِل ع  473 النميري ْصم 

 392 بن أبي رباح المكي  ع ط اء

 313 عطاء ْبن السائب 

 107 الخفاف  مسلم بن عطاء

 422 الليثي ع ط اُء ْبُن ي ِزيد  

 247 الضبي عطية ْبن ي ْعل ى 

 ،331، 204 عفان ْبن مسلم 

 452 عقبة األصم 

 502 عقبة العقيلي 

 179 عقبة بن عمرو بن ثعلبة 
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 56 عقبة بن نافع 

 161 عكرمة أبو عبدهللا البربري القرشي موالهم 

 425 عكرمة بن عمار 

عالء الدين أبي الحسن علي بن إبراهيم بن داود 

 العطار الشافعي
22 

 247 الحضرمي العالء بن 

 445 العالء بن عبد الرحمن 

 406 العالء بن هالل الباهلي 

 506، 483 ع ِلي ْبن أ بي ط اِلب 

 221 علي ْبن الحسين ْبن علي ْبن أ بي ط اِلب 

ِك   502 الهنائي ع ِليُّ ْبُن اْلُمب ار 

 22 علي بن المفضل اإلسكندراني

 387 علي ْبن بحر ْبن بري 

 313 السعدي علي ْبن حجر 

 464 علي بن ربيعة الوالبي 

 59 علي بن زيد بن جدعان 

 460 علي بن سعيد بن بشير الرازي 

 220،  81 علي بن عبدهللا بن عباس 

 364، 210، 204 علي ْبن قادم  

 400 علي بن مجاهد الرازي

ب ْيِب   اُر ْبُن ُشع ْيِث ْبِن ع ْبِد هللاِ ْبِن الزُّ  320 اْلع ْنب ِريُّ ع م 

 506 عمار ْبن ياسر  

اِسبِيُّ  ك ِري ا الر  ط اِب ْبِن ز  ُر ْبُن اْلخ   437 ُعم 

ر ْبن ُجْعثُم    302 القرشي  ُعم 

ْفِص ْبِن ِغي اث   ُر ْبُن ح   208 بن طلق النخعي ُعم 

ر بن شبيب المسلي المذحجي   400 ُعم 

ر ْبن ُعب يد الصنعاني   229 ُعم 

 104 الكوفي الطنافسي عبيد  بن عمر
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د ْبن بجير البجيري  م  ر ْبن ُمح   460 ُعم 

ر بن نبيه الكعبي   387 ُعم 

ْين   ان  ْبِن ُحص   383 صحابي  ِعْمر 

 401 ِعْمران ْبن موسى ْبن مجاشع السختياني 

 451 ع ْمرو البكالي 

 196، 186 ع ْمرو ْبن الحارث  

األنصاري   يعقوب  بن  الحارث  بن  عمرو 

 المصري 

188 

 327، 291 ع ْمرو ْبن العاص 

 318 عمرو بن حريث بن عمرو القرشي 

 400 ع ْمرو بن حمزة القيسي 

 416 ع ْمرو بن دينار الب ْصِريّ 

 480 عمرو بن سليم بن خلدة 

 195 عمرو بن سواد بن األسود بن أبي سرح القرشي 

 289 شرحبيل األنصاري عمرو بن 

 229 ع ْمرو ْبن شعيب 

 183 عمرو بن صالح المروزي 

 204 ع ْمرو ْبن عاصم الِكالبي 

 489 عمرو بن عبد هللا بن عبيد 

ان  اْلِحْمِصيُّ   474 ع ْمُرو ْبُن ُعثْم 

ان    ُعثْم  ْبُن  األموي  ع ْمُرو  كثير  بن  سعيد  بن 

 موالهم 

276   

ِ  ع ْمرو ْبن عون ْبن   ع ْمرو ْبن سعد ْبن ع بد َّللا 

 األعرج 

229 

 469، 359 عمرو بن قيس السكوني 

 470 ع ْمِرو ْبِن ق ْيس  اْلِكْنِدّيِ 

 401 ع ْمرو بن محمد بن تركي القاضي 
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ْرُزوق    485، 425 الباهلي ع ْمُرو ْبُن م 

 303 عمير ْبن قميم التغلبي 

 67 عباس  ابن مولى المكي عوسجة

 469، 274 مالك األشجعي عوف بن 

 498 العيزار بن حريت 

 387 عيسى بن أ بي عيسى الحناط 

 164 عيسى بن المسيب 

اد   م   264 بن مسلم بن عبدهللا التجيبي ِعيس ى ْبُن ح 

القسملى   سنان  أبو  الحنفى  سنان  بن  عيسى 

 الشامى الفلسطينى 

430 

 431 بن أبي إسحاق السبيعي   ِعيس ى ْبُن يُونُس  

 33 غنيم عباس غنيم 

 186 غوث ْبن ُسل ْيمان ْبن زياد 

 221  فاطمة بنت اْلُحس ْين ْبن علي ْبن أ بي طالب 

 21 فخرالدين أبي أحمد 

 58 فراس بن يحيى 

 361  اْلِفْري ابِيُّ 

 487 الفضل بن العباس الرازي 

 3636، 334 الفضل بن موسى 

 400 ُسل ْيمان النميري فضيل بن 

 465 فضيل بن غزوان الضبي 

 465 فطر بن خليفة 

ان    357 بن أبي المغيرةفُل ْيُح ْبُن ُسل ْيم 

 437 فيروز الديلمي صحابي 

 313 الفيض بن عبد الحميد 

 313 القاسم ْبن الحكم العرني 

 205 القاسم ْبن زكريا المطرز 

ك ِري ا ْبِن ِدين ار    259 الطحان اْلق اِسُم ْبُن ز 
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 56 القاسم بن عبيدهللا 

ِد ْبن أ بي ب ْكر  الصديق م   198 القاسم ْبن ُمح 

 216 القاسم ْبن ُموس ى 

 308 قبيصة ْبن عقبة 

 ،507، 481، 411، 410  ،388، 264 قتيبة ْبن س ِعيد 

 247 قدامة ْبن الجنيد الضبي 

 270 خالد السدوسي قرة ْبن 

 248 قرثع الضبي  

 498 قرظة ْبن كعب 

 247 قزعة ْبن يحيى  

منير   بن  محمد  بن  عبدالكريم  الدين،  قطب 

 الحنبلي  

27 

 416 قهرمان آل الزبير  

 104 الكندي  محمد  بن قيس 

 434 كثير الصنعاني 

 400 كثير بن ع بد هللا اليشكري 

 302 نمير المذحجي  ك ثِيُر ْبُن ُعب ْيد  

 400 كثير بنابي كثير واسمه حبيب الليثي 

 442 بار حكعب األ

اُن ْبُن ع اِمر    495 الوصابي  لُْقم 

 150 المصري  ليث بن سعد بن عبدالرحمن

 419 مالك بن أ بي السليك  

اِلك بن أنس بن مالك بن أبي عامر األصبحي    م 

 اإلمام 

289 

ل   اِلُك ْبُن ِمْغو   462 بن عاصم البجلي  م 

 465 مبارك بن س ِعيد الثوري 

 229 مجاهد ْبن جبر المكي 

 406 محارب بن دثار 
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 216 المحبر ْبن قحذم والد داود ْبن المحبر 

 36 محمد إبراهيم الموصلي 

 39 باعبدهللا محمد باكريم محمد 

 400 محمد بن إبراهيم اليشكري الب ْصِريّ 

 483 محمد بن أ بي إسماعيل

 388 محمد ْبن أ بي ب ْكر المقدمي 

 30 محمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي

دُ ْبُن آد م   م   345 بن سليمان المصيصي ُمح 

 309، 205 محمد ْبن إسحاق الثقفي السراج

 294 محمد ْبن إسحاق الصاغاني  

اق  اْلُمس يِّبِيُّ  دُ ْبُن إِْسح  م   404 القرشيُمح 

 460 محمد ْبن إسحاق ْبن خزيمة 

المدني  خيار  بن  يسار  بن  إسحاق  بن  محمد 

 القرشي

171 

 400 محمد ْبن الحسن صاحب هشام بن عروة 

 309 محمد ْبن اْلع ب اس ْبن أيوب األخرم األصبهاني 

 205 محمد ْبن القاسم األسدي 

 205 محمد ْبن الليث الجوهري البغدادي

 460 محمد بن الُمس ي ب األرغياني 

ِليد الزبيدي  د ْبن اْلو  م   493 ُمح 

 450 محمد بن الوليد بن عامر 

دُ ْبُن ب ش ار   م   382 بن عثمان العبدي ُمح 

 388 محمد ْبن بشار بندار 

 308 العبدي محمد بن بشر 

 400 محمد ْبن ثابت العبدي 

اد ة   د ْبن ُجح  م   227 األودي  ُمح 

 23 محمد بن جوهر التلعفري 

اتِم    دُ ْبُن ح  م   213 بن نعيم بن عبدالحميد المروزي ُمح 
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اْلب ْغد اِدّي المعروف  محمد ْبن حامد ْبن السري 

 بخال ولد السني 

309 

 400 المخزومي محمد ْبن خالد ْبن سلمة 

 190 محمد بن داود بن سفيان  

 216 محمد ْبن راشد المكحولي 

 150 محمد بن رمح بن المهاجر بن المحرر بن سالم 

 427 محمد بن زياد األلهاني 

 171 محمد بن سلمة بن عبدهللا الباهلي الحراني 

 388 محمد ْبن ُسل ْيمان األ ْنباِريّ 

د ْبن ُشع ْيب ْبن  م   326 شابور ُمح 

 419 محمد بن ضبارة 

 400 محمد ْبن ع ْبد الرحمن الطفاوي 

د ْبن ع بد هللا األ ْنصاِريّ  م   381 ُمح 

 444 محمد بن عبد هللا بن الزبير بن عمر بن درهم 

ك ِم  دُ ْبُن ع ْبِد هللاِ ْبِن ع ْبِد اْلح  م   414 المصري ُمح 

ِحيِم   دُ ْبُن ع ْبِد هللاِ ْبِن ع ْبِد الر  م  بن سعية البرقي  ُمح 

 المصري

217 

ْير   دُ ْبُن ع ْبِد هللاِ ْبِن نُم  م   293 الهمداني ُمح 

ِ ْبن  309 ُسل ْيمان الحضرمي محمد ْبن ع بد َّللا 

ه اِب  دُ ْبُن ع ْبِد اْلو  م   492 القناد السكريُمح 

 135 عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث محمد بن 

د  م   204 بن عبدالرحمن بن ثوبان القرشي  ُمح 

 401 محمد ْبن عبدوس ْبن كامل السراج

 377 محمد ْبن ُعب يد الطنافسي 

اِربِيُّ  دُ ْبُن ُعب ْيد  اْلُمح  م   271 ُمح 

 محمد بن عثمان بن أبي صفوان بن أبي العاص 

 الثقفي 

160 
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 387 عجالن محمد بن 

 30 محمد بن علي الشوكاني 

د ْبن علي ْبن الحسين  م   369 ُمح 

ي اجِ  ر  ْبِن اْله  دُ ْبُن ُعم  م   459 الهمداني ُمح 

 457 محمد بن ِعْمران بن حصين 

 388 محمد ْبن عيسى ابن الطباع 

دُ ْبُن ِعيس ى م   280 بن نجيح بن الطباع البغدادي   ُمح 

 205 حرب الضبي تمتام محمد ْبن غالب ْبن 

 377 محمد ْبن فضيل ْبن عزوان  

ة   دُ ْبُن قُد ام  م   236 بن أعين بن المسور القرشي  ُمح 

د ْبن بدر ْبن النفاخ الباهلي  م   401 محمد ْبن ُمح 

 206 محمد بن محمد ْبن ُسل ْيمان الباغندي 

 309 محمد ْبن مخلد الدوري 

ْهِريّ محمد ْبن مسلم ْبن شهاب   438 الزُّ

 424 محمد بن مسلمة األ ْنصاِريّ 

 180،  97،  71 نمير  بن محمد 

 206 محمد ْبن هارون ْبن حميد ْبن المجدر التاجر

 205 محمد ْبن هانئ الكلوذاني 

 388، 111 محمد بن يحيى الذهلي 

دُ ْبُن ي ْحي ى م   223 بن عبدهللا الزهري   ُمح 

 401 النعمان التوزي محمد ْبن يزداد بن 

ِ ْبن سالم   313 محمد ْبن يوسف ْبن ع بد َّللا 

 359 محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان 

اِلد   ْحُمودُ ْبُن خ   360 السلمي م 

ن   ْحُمودُ ْبُن غ ْيال   240 المروزي العدوي موالهم م 

 401 محمود بن محمد الواسطي 

 164 مرجى بن رجاء 
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 400 مرجى بن وداع 

 179 مروان بن جناح 

د   م  اُن ْبُن ُمح  ْرو   342 بن حسان الطاطري م 

 406 المستورد بن األ حنف 

 368 بن مسرهد بن مسربل األسدي ُمس د دٌ 

 465 مسعر ْبن كدام 

 400 مسلم بن خالد الزنجي 

 103 الخزاعي  يناق بن مسلم

 250 الُمس ي ب ْبن رافع  

 39 عبدالحي عجيب مصطفى أبو الغيط  

 308 مصعب ْبن المقدام 

  طريف  بن مطرف

،  182، 180، 169، 136،  97،  71 معاذ ْبن هانئ 

184 ،258 

 186 معاذة بنت عبدهللا العدوية 

 263، 234 معاوية ْبن أ بي ُسْفي ان  

 264 بن جفنة السكوني الخوالني ُمع اِوي ة  ْبِن ُحد ْيج   

 261 التجيبي معاوية بن خديج 

اِلح الحضرمي   493 معاوية ْبن ص 

 312 ، أبو الحسن القصارُمع اِوي ةُ ْبُن ِهش ام  

 487 معتمر بن سليمان  

 464 المعرور بن سويد 

 400 معلى بن راشد النبال 

الرازى  ْنُصور   431 ُمع ل ى ْبُن م 

 216 معمر ْبن خاقان االهتمي 

 186 معمر بن راشد األزدي البصري 

 217 المغيرة ْبن جميل الكندي 

 465 المفضل بن محمد الضبي النحوي 
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 506 المقداد ْبن األسود 

 427، 347 مكحول الشامي 

 45 ممطور الحبشي 

 185 مندل بن علي العنزي 

 205 منصور ْبن أ بي نويرة 

 400 المنهال بن عيسى العبدي 

اِعيل    257 التبوذكي ُموس ى ْبُن إِْسم 

 465 موسى بن خلف العمي 

 401 موسى بن زكريا التستري 

 405 بن أبي عياش القرشيُموس ى ْبِن ُعْقب ة  

 445 ميمونة بنت سعد 

 291 ناسح  

محمد   بن  عبدالرحيم  بن  محمد  الدين،  ناصر 

 المصري 

27 

 485 نافع بن جبير النوفلي المدني 

ر الجمحي نافع   294 ْبن ُعم 

 206 نائل ْبن نجيح 

 388 نصر ْبن ع ِلّي  الجهضمي 

 452 نصير بن أ بي األشعث 

 413 المدني نُع ْيم  اْلُمْجِمِر أ بِي ع ْبِد هللاِ 

 189،  81 نعيم بن أبي هند 

 187، 139، 134 نعيم بن حماد 

بِيب     231 نُوُح ْبُن ح 

اق  ه اُروُن ْبُن  ْمد انِيُّ   بن محمد   إِْسح   492 اْله 

 404 بن مروان الحمال  ه اُروُن ْبُن ع ْبِد هللاِ 

 446 بن مسلم بن مقسم الليثي ه اِشُم ْبُن اْلق اِسِم 

 387 هاشم ْبن هاشم ْبن عتبة ْبن أ بي وقاص 

 384 هجيمة 
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ِ صاحب الصدقة  326 هشام أ بُو ع ْبد َّللا 

 465 الدستوائي هشام 

 387 هشام بن حسان 

 346 بن عروة بن الزبير بن العوام م  شاه

 400 هشيم بن بشير 

 445، 444، 442 هالل بن ي س اف 

 466، 332 همام بن يحيى 

 176 هند بنت أبي أمية )أم سلمة زوج النبي( 

 309 الهيثم بن خلف الدوري 

 493 والد ضمضم ْبن زرعة  

 464 وائل بن ربيعة 

 163 وراد 

د ْبن وريزة الغساني  م   206 وريزة ْبن ُمح 

 400 وكيع بن محرز 

 45 ولي الدين أبي زرعة العراقي

ْشِقيُّ  م  ِليدُ ْبُن ُعتْب ة  الدِّ  360 اْلو 

 187 الوليد بن كريز 

ِليد ْبن مسلم   328، 327، 326 اْلو 

ِرير   ْهُب ْبُن ج   436 بن حازم األزدي  و 

 183 وهب بن زمعة 

 229 وهب ْبن منبه 

 313 يحيى ْبن أبي ُسل ْيمان 

 502 البصري ي ْحي ى ْبِن أ بِي ك ثِير  

 309، 308 يحيى بن آدم

 436 الغافقي  ي ْحي ى ْبن  أ يُّوب  

 205 يحيى ْبن بسطام 

 388 ي  يحيى بن خذام السقط
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 377 يحيى ْبن س ِعيد القطان 

 135 يحيى بن سالم البصري 

 400 األنيسي  ع بد هللا بن يزيد يحيى بن 

ِلك بن أ بي غنية   377 يحيى ْبن ع بد الم 

 400 يحيى بن عثمان التميمي 

ان    253 أبو زكريا العجلي ي ْحي ى ْبُن ي م 

 313 يحيى ْبن يوسف الزمي

 191 يحيى بن حسان بن حيان التنيسي  

 ، 377،  308، 175،  95 القطان  يحيى بن سعيد 

 ، 160،  157، 134، 139 يحيى بن كثير  

 334 يحيى بن واضح 

 ،435، 194 يزيد ْبن أ بي حبيب  

 327 ي ِزيد  ْبِن أ بِي ُسْفي ان   

 104 الدباغ حبيب  أبو صالح أبي بن يزيد 

 387 يزيد بن أ بي ُعب يد 

 291 يزيد ْبن خمير الرحبي 

 463 بن أبي الجعد األشجعي ي ِزيدُ ْبُن ِزي اد  

 401 يزيد بن سنان الب ْصِريّ 

 244 يزيد ْبن هارون 

 102 المدني  هرمز بن يزيد 

بن   ْهِرّي صاحب هشام  الزُّ إبراهيم  بن  يعقوب 

 عروة 

400 

اِهيم  ْبِن س ْعد    353 الزهري  ي ْعقُوُب ْبُن إِْبر 

 205 يعقوب ْبن إسحاق الحضرمي

 187 يعقوب بن حميد بن كاسب المدني 

 487 يعقوب بن سفيان الفارسي  

 ،208، 111،  66،  59 شيبة  بن  يعقوب 

 200 ي ْعل ى ْبن حكيم 
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ِكيم    203 الثقفي موالهم  ي ْعل ى ْبُن ح 

 197 يعلى بن شداد بن أوس 

 178 المصيصي  وُسُف ْبُن س ِعيِد ْبِن ُمْسِلم  ي

 385 يوسف بن مالك  

 22 يوسف بن يعقوب الشيباني 

 396 يعقوب بن حاطب يوسف بن 

 398 بن واصل  يُونُُس ْبُن بُك ْير  

 313 يونس ْبن خباب 

د المؤدب  م   205  يونس ْبن ُمح 
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 فهرس األماكن و البلدان

 البلدان واألماكن 

 الصفحة اسم المكان

 354، 66، 39، 29، 24، 21 دمشق

 24 بعلبك 

 24 اه حم

 502، 24 حمص 

ي ا  24 دار 

 24 تبوك

 24 المعّر ة

 24 طرابلس

 24 الكرك

 24 نابلس 

 24 الرملة

 24 القدس

 24،25 مصر

 24، 12 اإلسكندرية 

 25 الحجاز

 32 بيروت 

 45، 39 المدينة المنورة 

  45 مكة
 39 الصغير

 44، 21 القاهرة 

 44 جدة
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 ثبت المصادر والمراجع 

 والبرامج االلكترونية المواقع  

الملك عبدهللا بن عبدالعزيز رحمه هللا تعالى للسنة  جامع خادم الحرمين الشريفين -

النبوية المطهرة، المشرف العام: سماحة الشيخ: عبدالعزيز بن عبدهللا بن محمد آل  

 sunnah.alifta.gov.saالشيخ، مفتى عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء: :

 shamela.ws: شاملةالمكتبة ال-

https://www.alukah.net/sharia/0/7336/#ixzz5Y3xs3Upp- 

https://www.alukah.net/sharia/0/7164/- 

http://www.ibnamin.com/Manhaj/scholars.htm- 

https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=33189- 

https://www.alukah.net/sharia/0/129145/#ixzz5zXr8DSQJ- 
  

https://www.alukah.net/sharia/0/129145/#_ftnref49- 
 

http://www.aslein.net/showthread.php?t=4412- 

 https://www.alukah.net/sharia/0/129145/#ixzz5zXbn5J32- 

http://albader1.com/?p=203https://sulaymani.net/?p=1487- 

 

 

 

https://www.alukah.net/sharia/0/7336/#ixzz5Y3xs3Upp
https://www.alukah.net/sharia/0/7164/
http://www.ibnamin.com/Manhaj/scholars.htm
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=33189-
https://www.alukah.net/sharia/0/129145/#ixzz5zXr8DSQJ-
https://www.alukah.net/sharia/0/129145/#_ftnref49
http://www.aslein.net/showthread.php?t=4412
https://www.alukah.net/sharia/0/129145/#ixzz5zXbn5J32
http://albader1.com/?p=203
https://sulaymani.net/?p=1487
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 المصادر المطبوعة 

إسماعيل  -1 بن  بكر  أبي  بن  أحمد  العشرة،  المسانيد  بزوائد  المهرة  الخيرة  إتحاف 

إسماعيل،  840)تالبوصيري،   بن  محمود  بن  والسيد  سعد  بن  عادل  المحقق:  هـ( 

النشر:   سنة  الرشد،  مكتبة  المجلدات:  1998  –  1419الناشر:  عدد  الطبعة  11،   ،

 األولى 

هـ(، المحقق: عبد الملك بن عبد هللا    643األحاديث المختارة للضياء المقدسي )ت  -2

بير والنشر    للطباعة  خضر  دار  الناشر:  دهيش،  النشر:  بن  سنة    –   1421وت، 

 ، الطبعة الرابعة. 13، عدد المجلدات: 2001

أحاديث معلة ظاهرة الصحة، أبي عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي، دار اآلثار  -3

 الطبعة الثالثة   ،هـ 1421للنشر والتوزيع، 

اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان، حمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ  -4       

ْعبد ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي، ) ت    بن هـ( الترتيب:  األمير عالء  354م 

شعيب   :هـ(،  حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه739الدين علي بن بلبان الفارسي ) ت  

 هـ  1408جزء، الطبعة األولى،  18األرنؤوط، 

الرجال -5 الجوزجاني،    ،أحوال  السعدي  إسحاق  بن  يعقوب  بن  ت  إبراهيم   (

اكادمي  259 حديث  الب ستوي،  العظيم  عبد  العليم  عبد  المحقق:  آباد،    - هـ(،  فيصل 

 .1باكستان، عدد األجزاء:  

االستيعاب في معرفة األصحاب، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد    -6

)ت   القرطبي  النمري  عاصم  بن  دار    463البر  البجاوي،  محمد  علي  المحقق:  هـ(، 

 . 4هـ، عدد األجزاء: 1412بيروت، الطبعة األولى: األولى، الجيل، 
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أسد الغابة، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد  -7

ابن األثير، ) ت الدين  الشيباني الجزري، عز  الفكر  630الواحد  بيروت،    –هـ(، دار 

 هـ.1409

بن علي بن محمد بن أحمد بن    اإلصابة في تمييز الصحابة، أبو الفضل أحمد   -8

هـ(، المحقق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض،   852حجر العسقالني )ت  

 . 8هـ، عدد األجزاء:  1415 - األولى  بيروت،  –دار الكتب العلمية 

بن قليج بن عبد هللا  -9 ابن ماجه، مغلطاي  بسنته عليه السالم شرح سنن  اإلعالم 

هـ(، المحقق:  762الحنفي، أبو عبد هللا، عالء الدين، ) تالبكجري المصري الحكري  

المملكة العربية السعودية، الطبعة األولى:    -مكتبة نزار مصطفى الباز   كامل عويضة،  

 .5، عدد األجزاء: 1419

اإلعالم، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي  -10

 م،  2002أيار / مايو  -الطبعة: الخامسة عشر  هـ(، دار العلم للماليين،1396)ت 

)ت  -11 الصفدي  أيبك  بن  خليل  الدين  صالح  النصر،  وأعوان  العصر  أعيان 

هـ(، المحقق: الدكتور علي أبو زيد، الدكتور نبيل أبو عشمة، الدكتور محمد موعد،  764

  –دمشق لبنان، دار الفكر،  - الدكتور محمود سالم محمد، دار الفكر المعاصر، بيروت 

 .5، عدد األجزاء: 1418سوريا، الطبعة األولى:  

االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط، برهان الدين الحلبي أبو الوفا إبراهيم    -12

العجمي )ت ابن  الشافعي سبط  الطرابلسي  المحقق841بن محمد بن خليل  عالء   :هـ( 

الرواة باالختالط( وهو  الدين علي رضا، وسمى تحقيقه )نهاية االغتباط بمن رمي من  

األولى،   :القاهرةالطبعة  -دارسة وتحقيق وزيادات في التراجم على الكتاب، دار الحديث  

 :1معدد األجزاء1988
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أقوال الحافظ الذهبي النقدية في علوم الحديث من كتابه سير أعالم النبالء جمع  -13

عبدا عبدالعزيز  د.  إشراف:  مكي،  عيد  أحمد  مجد  الطالب:  العثيم،  ودراسة،  لرحمن 

 .1409رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير 

إكمال اإلكمال )تكملة لكتاب اإلكمال البن ماكوال(، محمد بن عبد الغني بن    -14

البغدادي )ت   الحنبلي  نقطة  ابن  الدين،  بكر، معين  أبو  هـ(، 629أبي بكر بن شجاع، 

النب،   :المحقق ريب  عبد  القيوم  عبد  القرى   د.  أم  المكرمة،  م  -جامعة  كة 

 . 5عدد األجزاء: 1410األولى،  :الطبعة

كمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، مغلطاي بن قليج بن عبد هللا البكجري    -15

الدين )ت   أبو عبد هللا، عالء  الحنفي،  الحكري  المحقق762المصري  أبو عبد   :هـ(، 

ديثة للطباعة والنشر،  أبو محمد أسامة بن إبراهيم، الفاروق الح   - الرحمن عادل بن محمد  

 12معدد األجزاء: 2001 - هـ 1422األولى،  :الطبعة

 

والكنى    -16 األسماء  في  والمختلف  المؤتلف  عن  االرتياب  رفع  في  اإلكمال 

  ،هـ(475واألنساب، سعد الملك، أبو نصر علي بن هبة هللا بن جعفر بن ماكوال )ت  

العلمية   الكتب  الطبعة-بيروت-دار  األولى  الطبع :لبنان،  عدد 1990-هـ1411ة  م، 

 7األجزاء: 

 

األنساب،  عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، أبو  -17

عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره، مجلس   :هـ(، المحقق562سعد )ت  

آبادالطبعة حيدر  العثمانية،  المعارف  معدد    1962  - هـ    1382األولى،   :دائرة 

 1 :ءاألجزا
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البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي بن محمد بن عبد  -18

 . 2بيروتعدد األجزاء: -هـ(، ادار المعرفة  1250هللا الشوكاني اليمني )ت  

 

ابن    -19 الكبير،  الشرح  في  الواقعة  واألثار  األحاديث  تخريج  في  المنير  البدر 

ب  علي  بن  عمر  حفص  أبو  الدين  سراج  )ت  الملقن  المصري  الشافعي  أحمد  ن 

دار    ،مصطفى أبو الغيط وعبد هللا بن سليمان وياسر بن كمال :هـ(، المحقق804

والتوزيع   للنشر  الطبعة-الرياض   -الهجرة  - هـ1425االولى،   :السعودية، 

 . 9معدد األجزاء:2004

 

بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام، علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي   -20

القطان )ت  ا ابن  الحسن  أبو  الفاسي،  المحقق628لحميري  آيت   :هـ(،  الحسين  د. 

 6 :م )عدد األجزاء1997-هـ1418األولى،  :الرياض، الطبعة –سعيد، دار طيبة 

 أجزاء، ومجلد فهارس.  5)

 

السودوني  -  21  قُطلُوبغا  بن  قاسم  العدل  أبو  الدين  الفداء زين  أبو  التراجم،  تاج 

محمد   :هـ(، المحقق879يه سودون الشيخوني( الجمالي الحنفي )ت )نسبة إلى معتق أب

القلم   دار  يوسف،  رمضان  الطبعة  –خير  معدد 1992-هـ    1413األولى،   :دمشق، 

 1األجزاء:

تاريخ ابن معين )رواية الدوري(، أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن    -22

د.   :هـ(، المحقق233)ت زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء، البغدادي 

اإلسالمي   التراث  وإحياء  العلمي  البحث  مركز  سيف،  نور  محمد  مكة    - أحمد 

 . 4 :عدد األجزاء1979 - 1399األولى،  :المكرمة، الطبعة
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تاريخ ابن يونس المصري، اعبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي، أبو سعيد  -23

بيروت،  347)ت   العلمية،  الكتب  دار  هـعدد   1421األولى،   :الطبعةهـ(، 

 . 2األجزاء:

 

بن عبد هللا بن صفوان    -24 الرحمن بن عمرو  الدمشقي، عبد  أبي زرعة  تاريخ 

)ت   الشباب  بشيخ  الملقب  الدمشقي  زرعة  بأبي  المشهور  هـ(، 281النصري 

شكر هللا نعمة هللا القوجاني )أصل   :أبي الميمون بن راشد، دراسة وتحقيق :رواية

رسال اآلداب  الكتاب  بكلية  ماجستير  العربية    –ة  اللغة  مجمع  دمشقعدد    - بغداد(، 

 . 1األجزاء:

 

تاريخ أسماء الثقات، أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن  -25

ابن شاهين )ت   بـ  المعروف  البغدادي  أزداذ  بن  المحقق385أيوب  صبحي   :هـ(، 

السلفية   الدار  الطبعة   –السامرائي،  عدد  1984  -  1404األولى،   :الكويت، 

 . 1األجزاء:

 

تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين، أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد    -26

)ت   شاهين  ابن  بـ  المعروف  البغدادي  أزداذ  بن  أيوب  بن  محمد  هـ(، 385بن 

معدد 1989هـ/1409األولى،   :الطبعة-عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، :المحقق

 .  1األجزاء:

 

األعالم،  -27 فيات المشاهير و  و  شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن   :تاريخ اإلسالم و 

)ت   الذهبي  ق اْيماز  بن  عثمان  بن  المحقق748أحمد  عّواد   :هـ(،  بشار  الدكتور 

 .15معدد األجزاء: 2003األولى،  :معروف، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة
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السفر الثالث، أبو بكر أحمد    - بي خيثمة  التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أ  -28

)ت   خيثمة  أبي  المحقق279بن  الحديثة   :هـ(،  الفاروق  هالل،  فتحي  بن  صالح 

 4 :معدد المجلدات  2006  -هـ    1427األولى،   :القاهرة، الطبعة  –للطباعة والنشر  

 ومجلد فهارس(.  3)

 

بن ريطة النميري    تاريخ المدينة البن شبة، عمر بن شبة )واسمه زيد( بن عبيدة  -29

السيد  :فهيم محمد شلتوت، طبع على نفقة :هـ(، حققه262البصري، أبو زيد )ت  

 هـ  1399 :جدة عام النشر  –حبيب محمود أحمد 

الخطيب    -30 بن مهدي  ثابت بن أحمد  بن علي بن  بكر أحمد  أبو  بغداد،  تاريخ 

  –رب اإلسالمي  الدكتور بشار عواد معروف، دار الغ :هـ(، المحقق463البغدادي )ت  

 . 16معدد األجزاء: 2002 -هـ 1422األولى،  :بيروت، الطبعة

)ت  -31 الكوفى  العجلى  صالح  بن  هللا  عبد  بن  أحمد  الحسن  أبو  الثقات،  تاريخ 

 .1معدد األجزاء: 1984-هـ1405الطبعة األولى  :هـ(، دار البازالطبعة261

م   -32 بن  علي  بن  أسد  بن  حمزة  القالنسي،  البن  دمشق  يعلى  تاريخ  أبو  حمد، 

د سهيل زكار، دار حسان   :هـ(، المحقق555التميمي، المعروف بابن القالنسي )ت  

 1403األولى   :دمشق، الطبعة  –للطباعة والنشر، لصاحبها عبد الهادي حرصوني  

 .1معدد األجزاء: 1983 -هـ 

 

عساكر  تاريخ دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا المعروف بابن    -33

العمروي، :المحقق)هـ571)ت غرامة  بن  والنشر  :عمرو  للطباعة  الفكر  دار 

النشر مجلدات    6و   74) 80 :معدد األجزاء  1995  -هـ   1415 :والتوزيع، عام 

 فهارس. 
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تاريخ واسط، أسلم بن سهل بن أسلم بن حبيب الرّزاز الواسطي، أبو الحسن،  -34

األولى،   :عالم الكتب، بيروت، الطبعةكوركيس عواد،   :هـ(، تحقيق292ب ْحش ل )ت  

 .1هـ، عدد األجزاء:  1406

 

الترمذي،-35 جامع  بشرح  األحوذي  عبد   تحفة  بن  الرحمن  عبد  محمد  العال  أبو 

)ت المباركفورى  العلمية    ،هـ(،1353الرحيم  الكتب  عدد    –دار  بيروت، 

 .10األجزاء:

 

أبو  -36 الدين  جمال  األطراف،  بمعرفة  األشراف  عبد  تحفة  بن  يوسف  الحجاج 

)ت   المزي  المحقق742الرحمن  طبعة :هـ(،  الدين،  شرف  الصمد  المكتب   :عبد 

 م.1983هـ، 1403الثانية:  :اإلسالمي، والدار القيّمة، الطبعة

 

الحسين   -37 بن  الرحيم  عبد  بن  أحمد  المراسيل،  رواة  ذكر  في  التحصيل  تحفة 

هـ(، 826ين، ابن العراقي )ت  الكردي الرازياني ثم المصري، أبو زرعة ولي الد

 .1عدد األجزاء: :الرياض، سنة النشر –مكتبة الرشد  عبد هللا نوارة، :المحقق

 

التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد  -38

هـ(، االكتب  902الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي )ت  

 . 2معدد األجزاء:1993هـ/1414االولى  :لبنان، الطبعة–يروت العلمية، ب 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين  -39

)ت   حققه911السيوطي  عدد   :هـ(،  طيبة،  دار  الفاريابي،  محمد  نظر  قتيبة  أبو 

 . 2األجزاء:
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حمد بن أحمد بن عثمان بن  شمس الدين أبو عبد هللا م :المؤلف  تذكرة الحفاظ  -40

)المتوفى:   الذهبي  بيروت :الناشر(هـ748ق اْيماز  العلمية  الكتب  - دار 

 4 :معدد األجزاء1998 -هـ1419األولى،  :بنانالطبعةل

أبو عبد   :تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهماالمؤلف-41

بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني  هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه  

)المتوفى:   البيع  بابن  المعروف  يوسف   :المحقق(هـ405النيسابوري  كمال 

عدد  1407األولى،   :بيروتالطبعة  -دار الجنان    ،مؤسسة الكتب الثقافية :الحوتالناشر

 تعجيل المنفعة 1 :األجزاء

والتجريح  -42 الوليد    ، التعديل  أبو  الصحيح،  الجامع  في  البخاري  له  خرج  لمن 

سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي األندلسي )ت  

المحقق474 والتوزيع   :هـ(،  للنشر  اللواء  دار  حسين،  لبابة  أبو  الرياض،    –د. 

 .3عدد األجزاء:1986 - 1406األولى،  :الطبعة

رح مقدمة ابن الصالح، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم  التقييد واإليضاح ش -43

)ت   العراقي  إبراهيم  بن  بكر  أبي  بن  الرحمن  عبد  بن  الحسين  هـ(، 806بن 

المكتبة   :المحقق صاحب  الكتبي  المحسن  عبد  محمد  عثمان،  محمد  الرحمن  عبد 

 .1معدد األجزاء:1969هـ/1389األولى،  :السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، أبو الفضل أحمد بن علي  -44

أبو عاصم حسن بن   :هـ(، تحقيق852بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )ت  

معدد 1995هـ/1416األولى،   :مصر، الطبعة  –عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة  

 . 4األجزاء:

يد، اأبو عمر يوسف بن عبد هللا بن  التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسان  -45

مصطفى بن   :هـ(، تحقيق463محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )ت  
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محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية    ،أحمد العلوي 

 .24هـ، عدد األجزاء:  1387 :المغرب، عام النشر –

 

أحمد    -46 الفضل  أبو  التهذيب،  حجر  تهذيب  بن  أحمد  بن  محمد  بن  علي  بن 

 هـ(،  852العسقالني )ت 

الطبعة الهند،  النظامية،  المعارف  دائرة  األولى،   :مطبعة  هـعدد 1326الطبعة 

 .12األجزاء:

 

أبو    -47 يوسف،  بن  الرحمن  عبد  بن  يوسف  الرجال،  أسماء  في  الكمال  تهذيب 

هـ(، 742لمزي )ت  الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي ا

الرسالة   :المحقق المؤسسة  معروف،  عواد  بشار  الطبعة   – د.  األولى،   :بيروت، 

 .35عدد األجزاء:1980 - 1400

 

توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار، محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد    -48

ألمير  الحسني، الكحالني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسالفه با

أبو عبد الرحمن صالح بن محمد بن عويضة، دار الكتب   :هـ(، المحقق1182)ت  

 . 2معدد األجزاء:1997هـ/ 1417األولى  :لبنان، الطبعة -بيروت   ،العلمية

 

توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، محمد بن    -49

القيسي الدمشقي الشافعي، شمس    عبد هللا )أبي بكر( بن محمد ابن أحمد بن مجاهد 

)ت الدين  ناصر  بابن  الشهير  المحقق842الدين،  العرقسوسي،   :هـ(،  نعيم  محمد 

 .10معدد األجزاء:1993األولى،  :بيروت، الطبعة –مؤسسة الرسالة 
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ْعبد ، التميمي، أبو حاتم،    -50 الثقات، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن م 

)ت  الدارمي،   بإعانة354البُستي  طبع  العالية   :هـ(،  للحكومة  المعارف  وزارة 

الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية،   :الهندية تحت مراقبة

 ه   1393األولى،   :دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، الطبعة  :الناشر

 .9عدد األجزاء:1973= 

 

ل في أحكام المراسيل، صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي  جامع التحصي   -51

حمدي عبد المجيد السلفي، عالم  :هـ(، المحقق 761بن عبد هللا الدمشقي العالئي )ت  

 . 1عدد األجزاء:1986 - 1407الثانية،  :بيروت، الطبعة  –الكتب 

 

إسماعيل بن عمر بن كثير  جامع المسانيد والسُّن ن الهادي ألقوم س ن ن، أبو الفداء    -52

)ت   الدمشقي  ثم  البصري  المحقق774القرشي  هللا   :هـ(،  عبد  بن  الملك  عبد  د 

بيروت   والتوزيع  والنشر  للطباعة  خضر  دار  نفقة    -الدهيش،  على  طبع  لبنان، 

 1419الثانية،   :مكة المكرمة، الطبعة  -المحقق ويطلب من مكتبة النهضة الحديثة  

 .10معدد األجزاء: 1998 -هـ 

 

المنذر    -53 بن  إدريس  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  محمد  أبو  والتعديل،  الجرح 

هـ(، طبعة مجلس دائرة المعارف  327التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )ت  

الدكن    - العثمانية   آباد  العربي    الهند  -بحيدر  التراث  إحياء  بيروت،    –دار 

 م.  1952هـ  1271األولى،  :الطبعة

 

شية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه،  حا  -54

هـ(، دار  1138محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي )ت  

 الثانية –بيروت، الطبعة    -الجيل  
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والمجرحين،    -55 المعدلين  إمام  المحدثين  ناقد  االسالم  مؤرخ  الذهبي  الحافظ 

، الطبعة  1994  –  1414الشيخ، الناشر: دار القلم، سنة النشر:    المؤلف: عبد الستار

 . 1األولى، عدد األجزاء: 

 

د، ُكْرد ع لي )ت    -56 ، مكتبة  )هـ 1372خطط الشام، محمد بن عبد الرزاق بن محم 

 . 6م، عدد األجزاء: 1983 -هـ  1403الثالثة،  :النوري، دمشق، الطبعة

 

أ  التذهيبخالصة  -57 في  الكمال  الخاصة تهذيب  إتحاف  )وعليه  الرجال  سماء 

الكوكباني   الدين  صالح  بن  علي  البارع  الحافظ  للعالمة  الخالصة  بتصحيح 

الخزرجي   :المؤلف(الصنعاني العليم  عبد  بن  الخير  أبي  بن  هللا  عبد  بن  أحمد 

عبد الفتاح أبو   :هـ(، المحقق923األنصاري الساعدي اليمني، صفي الدين )ت بعد  

الخامسة،   :حلب / بيروت، الطبعة  -ات اإلسالمية/دار البشائر  غدة، مكتب المطبوع

 .1هـ، عدد األجزاء:  1416

النيسابوري )ت  -58 القشيري  أبو الحسن  بن الحجاج  المنفردات والوحدان، مسلم 

المحقق261 العلمية   :هـ(،  الكتب  دار  البنداري،  سليمان  عبدالغفار  بيروت،    –د. 

 . 1988 – 1408األولى،  :الطبعة

المسمى   -59 األعيان  وفيات  العّباس  "ذيل  أبو  الّرجال"،   أسماء  فى  الحجال  دّرة 

الدكتور محمد   :(، المحققهـ  1025أحمد بن محّمد المكناسى الّشهير بابن القاضى )ت 

النورالناشر أبو  )القاهرة(   :األحمدى  التراث  تونس،    -دار  العتيقة  المكتبة 

 .3جزاء:معدد األ  1971 -هـ  1391األولى،  :الطبعة

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن    -60

)ت   العسقالني  حجر  بن  المحقق852أحمد  المعيد ضان،   :هـ(،  عبد  محمد   / مراقبة 
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العثمانية   المعارف  دائرة  الطبعة  - مجلس  الهند،  اباد/  هـ/ 1392الثانية،   :صيدر 

 . 6األجزاء:معدد 1972

ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين، شمس الدين    -61

حماد بن   :هـ(، المحقق748أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن ق اْيماز الذهبي )ت  

  1967  -هـ    1387الثانية،   :مكة، الطبعة  –محمد األنصاري، مكتبة النهضة الحديثة  

 . 1معدد األجزاء:

ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري  -62

ومسلم، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار  

الدارقطني )ت   الحوت،  385البغدادي  يوسف  كمال   / الضناوي  وران  المحقق:  هـ(، 

 2:األولى، عدد األجزاء لبنان، الطبعة –بيروت  - مؤسسة الكتب الثقافية 

الذهبي ومنهجه في تاريخ اإلسالم، بشار عواد معروف، الناشر: عيسى البابي    -63

 1976جامعة بغداد، سنة النشر:  - الحلبي 

ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد، محمد بن أحمد بن علي، تقي الدين، أبو    -64

كمال يوسف الحوت، دار الكتب   :هـ(، المحقق832الطيب المكي الحسني الفاسي )ت  

 2معدد األجزاء:1990هـ/1410األولى،  :العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة

 

الذيل على العبر في خبر من عبر، ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم    -65

بن الحسين ابن العراقي، المحقق: صالح مهدي عباس، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى:  

 3األجزاء: هـ، عدد  1409

بن    -66 الحسن  بن  بن علي  المحاسن محمد  أبو  الدين  الحفاظ، شمس  تذكرة  ذيل 

)ت   الشافعي  الدمشقي  الحسيني  الطبعة765حمزة  العلمية،  الكتب  ادار  الطبعة   :هـ(، 

 . 1معدد األجزاء:1998 -هـ 1419األولى 
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ْنُجوي ه  رجال صحيح مسلم، أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم، أبو بكر ابن م   -67

المعرفة   :المحقق)هـ428)ت   دار  الليثي،  هللا  الطبعة  –عبد  األولى،   :بيروت، 

 .2عدد األجزاء:1407

الرد الوافر، محمد بن عبد هللا )أبي بكر( بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسي    -68

زهير   :هـ(، المحقق842الدمشقي الشافعي، شمس الدين، الشهير بابن ناصر الدين )ت  

 .1عدد األجزاء:1393األولى،  :بيروت، الطبعة  –يش، المكتب اإلسالمي الشاو 

أبو عبد هللا محمد بن  ،  الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة  -69

 ( الكتاني  بـ  الشهير  اإلدريسي  الحسني  إدريس  بن  جعفر  الفيض   هـ1345  تأبي 

السادسة  :الطبعة،  البشائر اإلسالمية دار  ،  محمد المنتصر بن محمد الزمزمي  :المحقق)

 1:معدد األجزاء2000-هـ1421

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس  ،  زاد المعاد في هدي خير العباد  -70

مكتبة المنار اإلسالمية،    -مؤسسة الرسالة، بيروت  ،  )هـ751  تالدين ابن قيم الجوزية ) 

 5:معدد األجزاء1994هـ /1415 ،السابعة والعشرون  :الطبعة، الكويت 

أبو عبد الرحمن محمد  ، سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها -71

( األلباني  األشقودري  آدم،  بن  نجاتي  بن  نوح  الحاج  بن  الدين،  (، هـ1420  ت ناصر 

الرياض والتوزيع،  للنشر  المعارف  المعارف :الطبعة،  مكتبة  )لمكتبة  عدد  (األولى، 

مجـ    1996  -هـ   1416 :6مجـ    1995  -هـ   1415 :4  -  1جـ   :عام النشر6 :األجزاء

 م 2002 -هـ  1422 :7

األمة  -72 في  السيئ  وأثرها  والموضوعة  الضعيفة  األحاديث  عبد  ،  سلسلة  أبو 

األلباني   األشقودري  آدم،  بن  نجاتي  بن  نوح  الحاج  بن  الدين،  ناصر  محمد  الرحمن 

النشر(،  هـ1420ت) المعارف :دار  الرياض  دار  السعودية   - ،  العربية  ،  الممكلة 

 14:معدد األجزاء 1992هـ /  1412األولى،  :الطبعة
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مخلد ،  السنة  -73 بن  الضحاك  بن  بن عمرو  أحمد  وهو  أبي عاصم  بن  بكر  أبو 

( األلباني  :المحقق(،  هـ287  تالشيباني  الدين  ناصر  اإلسالمي  ،  محمد    – المكتب 

 .2:عدد األجزاء1400األولى،  :الطبعة، بيروت 

أبو عبد الرحمن عبد هللا بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانّي البغدادي  ، السنة -74

، الدمام  –دار ابن القيم  ،  د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني  :المحقق،  )هـ290  ت)

 2: .معدد األجزاء 1986 -هـ  1406األولى،  :الطبعة

ل البغدادي الحنبلي    أبو بكر أحمد بن محمد بن،  السنة  -75 ال  هارون بن يزيد الخ 

الزهراني  :المحقق (،  هـ311  ت) عطية  الراية   :الناشر،  د.  ،  الرياض  –دار 

  7 .عدد األجزاء، م1989 -هـ 1410األولى،  :الطبعة

ابن ماجة أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه  ،  سنن ابن ماجه   -76

فيصل    -دار إحياء الكتب العربية  ،  محمد فؤاد عبد الباقي :تحقيق(،  هـ273  )تيزيد  

 . 2:عدد األجزاء، عيسى البابي الحلبي 

أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن  ،  سنن أبي داود   -77

ِجْستاني ) د كاِمل قره    - شع يب األرنؤوط   :المحقق (،  هـ275  ت عمرو األزدي الّسِ م  مح 

 .7:معدد األجزاء 2009 -هـ  1430األولى،  :الطبعة، لة العالميةدار الرسا، بللي

عالء الدين علي بن   ،سنن البيهقي، المسمى بـ الجوهر النقي على سنن البيهقي   -78

( التركماني  بابن  الشهير  الحسن،  أبو  المارديني،  بن مصطفى  إبراهيم  بن    ت عثمان 

 دار الفكر  :الناشر(، هـ750

الترمذي،  محمد بن عيسى بن س ْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي،  سنن    -79

،  بيروت   –دار الغرب اإلسالمي  ،  بشار عواد معروف :المحقق(،  هـ279  ت أبو عيسى )

 . 6:معدد األجزاء 1998 :سنة النشر
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أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن  ،  سنن الدارقطني   -80

البغد  دينار  بن  )النعمان  الدارقطني  وعلق  (،  هـ385تادي  نصه  وضبط  حققه 

،  شعيب االرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز هللا، أحمد برهوم :عليه

 .5:معدد األجزاء  2004  - هـ    1424األولى،   :الطبعة،  لبنان  –مؤسسة الرسالة، بيروت  

الكبير  -81 )،  السنن  البيهقي  علّي   بن  الُحس ين  بن  أحمد  بكر  (،  هـ  458  تأبو 

التركي :تحقيق المحسن  عبد  بن  هللا  عبد  والدراسات ،  الدكتور  للبحوث  هجر  مركز 

يمامة حسن  السند  عبد   / )الدكتور  واإلسالمية   -هـ    1432األولى،   :الطبعة(العربية 

 .22:معدد األجزاء 2011

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب  ،  لمجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائيا  -82

)  بن النسائي  الخراساني،  غدة :تحقيق(،  هـ303  ت علي  أبو  الفتاح  مكتب  ،  عبد 

 .8:عدد األجزاء1986 - 1406الثانية،  :الطبعة، حلب – المطبوعات اإلسالمية 

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي ،  السنن الكبرى  -83

أحاديثه(،  هـ303  ت) وخرج  عبد   :حققه  شلبيحسن  عليه،  المنعم  شعيب   :أشرف 

له،  األرناؤوط  التركي :قدم  المحسن  عبد  بن  هللا  الرسالة  ،  عبد  ،  بيروت   –مؤسسة 

 .10:معدد األجزاء 2001 -هـ  1421األولى،  :الطبعة

علي بن عبد هللا بن  ،  سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني   -84

موفق عبد   :المحقق(،  هـ234  تري، أبو الحسن )جعفر السعدي بالوالء المديني، البص

 .1:عدد األجزاء1404األولى،  :الطبعة، الرياض –مكتبة المعارف  ،هللا عبد القادر

أحمد بن محمد بن أحمد بن  ،  سؤاالت البرقاني للدارقطني رواية الكرجي عنه  -85

( بالبرقاني  المعروف  بكر  أبو  أحمد  عبد   :المحقق  ،)هـ425  ت غالب،  محمد  الرحيم 

جميلي  لا،  القشقري خانه  باكستان  -كتب  هـعدد 1404األولى،   :الطبعة،  الهور، 

 . 1:األجزاء
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شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن ق اْيماز  ،  سير أعالم النبالء   -85

،  مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط  :المحقق(،  هـ748  تالذهبي )

 .25:معدد األجزاء 1985هـ /  1405الثالثة،  :الطبعة، ة الرسالةمؤسس

عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد  ،  شذرات الذهب في أخبار من ذهب   -86

( الفالح  أبو  الحنبلي،  األرناؤوط  :حققه(،  هـ1089  تالع كري  خرج  ،  محمود 

 1406األولى،   :بعةبيروتالط  - دار ابن كثير، دمشق  ،  عبد القادر األرناؤوط  :أحاديثه

 .11:معدد األجزاء 1986 -هـ 

 تالبرماوي شمس الدين محمد بن عبد الدائم )،  الفوائد السنية في شرح األلفية  -88

مكتبة التوعية اإلسالمية للتحقيق والنشر  ،  عبد هللا رمضان موسى :المحقق(،  هـ  831

تبة دار النصيحة،  جمهورية مصر العربية ]طبعة خاصة بمك   - والبحث العلمي، الجيزة  

معدد   2015  -هـ    1436األولى،   :الطبعة[المملكة العربية السعودية  -المدينة النبوية  

 . 5:األجزاء

زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن،  ،  شرح علل الترمذي   -89

( الحنبلي  الدمشقي،  ثم  البغدادي،  عبد   :المحقق(،  هـ795  ت الس المي،  همام  الدكتور 

 م1987 -هـ 1407األولى،  :الطبعة، األردن –الزرقاء  -مكتبة المنار ، الرحيم سعيد

أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة  ،  شرح معاني اآلثار   -90

( بالطحاوي  المعروف  المصري  الحجري  له)هـ321  ت األزدي  وقدم  محمد  ) :حققه 

د يوسف   :ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه  محمد سيد جاد الحق( راجعه   -زهري النجار  

المرعشلي   الرحمن  النبوية  -عبد  بالمدينة  السنة  بمركز خدمة  الكتب،  الباحث  ،  اعالم 

 .5:معدد األجزاء 1994هـ،  1414 -األولى   :الطبعة
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دِّ ع ل ى السُّْبِكي   -91 الُمْنِكي في الر  اِرُم  شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد   :،الص 

مؤسسة   ،،عقيل بن محمد بن زيد المقطري اليمان :تحقيق(،  هـ744  تنبلي )الهادي الح 

 . 1:معدد األجزاء2003هـ / 1424األولى،  :الطبعة.لبنان - الريان، بيروت 

زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي  ،  مختار الصحاح  -92

( محمد  :المحقق(،  هـ666  تالرازي  الشيخ  العصرية  ،  يوسف  الدار    -المكتبة 

 .1:معدد األجزاء1999هـ / 1420الخامسة،  :الطبعة، صيدا –النموذجية، بيروت 

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن  ،  اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان  -93

ْعبد ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي ) األمير عالء   :ترتيب) هـ354  تمعاذ بن م 

شعيب   :حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه(،  هـ  739  ت ن بلبان الفارسي )الدين علي ب 

بيروت،  األرنؤوط الرسالة،  معدد   1988  -هـ    1408األولى،   :الطبعة،  مؤسسة 

 .18:األجزاء

أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح  ،  صحيح ابن خزيمة  -94

 ( النيسابوري  السلمي  بكر  مصطفى   :المحقق(،  هـ 311  تبن  محمد  د. 

 .4:عدد األجزاء، بيروت   –المكتب اإلسالمي  ، األعظمي

داود  -95 أبي  سنن  اصحيح   ،( األلباني  الدين  ناصر  محمد  (، هـ  1420  تلشيخ 

الكويت  للنشر والتوزيع،  معدد    2002  -هـ    1423األولى،   :الطبعة ،  مؤسسة غراس 

 . 8:األجزاء

(، هـ1420  تين األلباني )محمد ناصر الد :المؤلفه،  صحيح سنن ابن ماج   -96

من إنتاج مركز نور    -المجاني    -برنامج منظومة التحقيقات الحديثية   :مصدر الكتاب

 . اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة باإلسكندرية

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   -97

البخاري وأيامه = صحيح  بن  ،  وسننه  الجعفيمحمد  البخاري  عبدهللا  أبو  ،  إسماعيل 
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هـعدد 1422األولى،   :الطبعة  ،دار طوق النجاة،  محمد زهير بن ناصر الناصر :المحقق

 . 9:األجزاء

وزياداته  -98 الصغير  الجامع  بن  ،  صحيح  الدين،  ناصر  محمد  الرحمن  أبو عبد 

،  اإلسالميالمكتب  (،  هـ1420  ت الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني )

 . 2:عدد األجزاء

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه    -99

محمد   :المحقق(،  هـ261  تمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )،  وسلم

 . 5:عدد األجزاء، بيروت –دار إحياء التراث العربي ، فؤاد عبد الباقي

أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي  ،  ر الضعفاء الكبي   -100

قلعجي :المحقق(،  هـ322  ت) أمين  المعطي  العلمية  ،  عبد  المكتبة  ،  بيروت   –دار 

 .4:معدد األجزاء1984 -هـ 1404األولى،  :الطبعة

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني،  ،  الضعفاء والمتروكون-101

( زايد :المحقق(،  هـ303تالنسائي  إبراهيم  الوعي  ،  محمود  ،  حلب   –دار 

 . 1:هـعدد األجزاء1396األولى،  :الطبعة

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود   ، الضعفاء والمتروكون  -102

د. عبد الرحيم محمد   :المحقق(،  هـ385تبن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )

مساع أستاذ  اإلسالمية القشقري،  بالجامعة  الحديث  بكلية  اإلسالمية  ،  د  الجامعة  مجلة 

 هـ.  1403: الطبعة، بالمدينة المنورة

جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد  ،  الضعفاء والمتروكون  -103

 ( القاضي :المحقق) هـ597  تالجوزي  هللا  العلمية  ،  عبد  الكتب  ،  بيروت   –دار 

 . 3 :األجزاء عدد1406األولى،  :الطبعة
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مؤسسة  ،)هـ1420 تمحمد ناصر الدين األلباني ) ،األم –ضعيف أبي داود   -104

 .2:هـعدد األجزاء 1423 - األولى  :الطبعة، الكويت  –غراس للنشر والتوزيع  

مصدر  (،  هـ1420  تمحمد ناصر الدين األلباني )ه،  ضعيف سنن ابن ماج   -105

من إنتاج مركز نور اإلسالم    -المجاني    -التحقيقات الحديثية  برنامج منظومة   :الكتاب

 . ألبحاث القرآن والسنة باإلسكندرية

أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن  ،  ضعيف الجامع الصغير وزيادته  -106

( األلباني  األشقودري  آدم،  بن  نجاتي  بن  نوح  على  (،  هـ1420تالحاج  أشرف 

 . المجددة والمزيدة والمنقحة :الطبعة ، الميالمكتب اإلس، زهير الشاويش :طبعه

ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي، محمد الثاني بن عمر بن موسى  -107

 . 2، عدد األجزاء: 1421أبو عبد الرحمن، مجلة الحكمة، الطبعة األولى: 

  تتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ) ،  طبقات الشافعية الكبرى  -108

هجر للطباعة  ،  د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو  :المحقق)هـ771

 .10:هـعدد األجزاء1413الثانية،  :الطبعة ، والنشر والتوزيع 

الكبرى   -109 بالوالء،  ،  الطبقات  الهاشمي  منيع  بن  سعد  بن  محمد  هللا  عبد  أبو 

،  د القادر عطامحمد عب  :تحقيق(،  هـ230  ت البصري، البغدادي المعروف بابن سعد )

 . 8:معدد األجزاء 1990 -هـ  1410األولى،  :الطبعة ، بيروت –دار الكتب العلمية 

بالتدليسأتعريف    -110 الموصوفين  بمراتب  التقديس  بن  ،  هل  أحمد  الفضل  أبو 

د. عاصم بن عبدهللا   :المحقق(،  هـ852  تعلي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )

 .1:عدد األجزاء1983 - 1403األولى،   :الطبعة، عمان – المنار مكتبة ،  القريوتي

محمد بن علي بن أحمد، شمس الدين الداوودي  ،  طبقات المفسرين للداوودي  -111

لجنة   :راجع النسخة وضبط أعالمها،  بيروت  –دار الكتب العلمية  (،  هـ945  تالمالكي )

 . 2:عدد األجزاء ، من العلماء بإشراف
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خليفة    -112 خياططبقات  الشيباني  ،  بن  خليفة  بن  خياط  بن  خليفة  عمرو  أبو 

( البصري  يحيى   :رواية(،  هـ240  تالعصفري  بن  زكريا  بن  موسى  عمران  أبي 

د سهيل   :المحقق(هـ 3هـ(، محمد بن أحمد بن محمد األزدي )ت ق  3التستري )ت ق 

والتوزيع،  زكار والنشر  للطباعة  الفكر  النشر،  دار  =   1414 :سنة  عدد م  1993هـ 

 . 1:األجزاء

شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان   ،  العبر في خبر من غبر  -113

دار  ،  أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول :المحقق)هـ748  تبن ق اْيماز الذهبي ) 

 .4:عدد األجزاء، بيروت –الكتب العلمية 

بن إدريس بن المنذر    أبو محمد عبد الرحمن بن محمد،  العلل البن أبي حاتم  -114

( حاتم  أبي  ابن  الرازي  الحنظلي،  الباحثين   :تحقيق(،  هـ327  ت التميمي،  من  فريق 

مطابع  ،  بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد هللا الحميد و د/ خالد بن عبد الرحمن الجريسي

 . 7:عدد األجزاء، م 2006 -هـ  1427األولى،  :الطبعة، الحميضي 

الترمذي    -115 الضحاك،  ،  الكبيرعلل  بن  بن موسى  س ْورة  بن  بن عيسى  محمد 

 ( عيسى  أبو  الجامع(،  هـ279  تالترمذي،  كتب  على  القاضي :رتبه  طالب  ، أبو 

السامرائي  :المحقق النوري  ،صبحي  المعاطي  الصعيدي  ،أبو  خليل  عالم  ،  محمود 

 .1:عدد األجزاء1409األولى،  :الطبعة، بيروت –مكتبة النهضة العربية   ،الكتب

جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن  ،  لعلل المتناهية في األحاديث الواهية  -116

إدارة العلوم األثرية،  ،  إرشاد الحق األثري :المحقق)هـ597  تعلي بن محمد الجوزي ) 

 . 2:معدد األجزاء1981هـ/1401الثانية،  :الطبعة، فيصل آباد، باكستان

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن   ،  ةالعلل الواردة في األحاديث النبوي   -117

المجلدات من   ) ـه385 تمهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )

  - دار طيبة   ،محفوظ الرحمن زين هللا السلفي :األول، إلى الحادي عشرتحقيق وتخريج
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الثاني    .م   1985  -هـ    1405األولى   :الطبعة.الرياض من  إلى  والمجلدات  عشر، 

،  الدمام  –دار ابن الجوزي  ،  محمد بن صالح بن محمد الدباسي :الخامس عشرعلق عليه

 هـ 1427األولى،  :الطبعة

أبو عبد هللا أحمد بن محمد  ،  الجامع في العلل ومعرفة الرجال ألحمد بن حنبل   -118

( الشيباني  أسد  بن  هالل  بن  حنبل  وغيره :رواية(،  هـ241تبن  ،  المروذي 

عباس :المحقق محمد  بن  هللا  وصى  بومباى  ،  الدكتور  السلفية،  ،  الهند  –االدار 

 .1:معدد األجزاء 1988 -هـ  1408األولى،  :الطبعة

أبو عبد هللا أحمد  ،  من كالم أحمد بن حنبل في علل الحديث ومعرفة الرجال  -119

صبحي البدري   :المحقق(،  هـ241  تبن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني ) 

 .1:عدد األجزاء1409األولى،  :الطبعة، الرياض –مكتبة المعارف ، سامرائيال

أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد  ،  العلل ومعرفة الرجال  -120

( عباس :المحقق(،  هـ241  تالشيباني  محمد  بن  هللا  الخاني :الناشر،  وصي    ،دار 

 . 3:معدد األجزاء 201 -هـ  1422الثانية،  :الطبعة، الرياض

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى  ،  عمدة القاري شرح صحيح البخاري  -121

دار إحياء التراث  (،  هـ855تبن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى )

 . 25-12: عدد األجزاء، بيروت   –العربي 

البخاري  -122 الباري شرح صحيح  أحمد،  فتح  بن  الرحمن  عبد  الدين  بن    زين 

 1   :تحقيق(، هـ795 ترجب بن الحسن، الس المي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )

إبراهيم   - 3  .مجدي بن عبد الخالق الشافعي - 2  .محمود بن شعبان بن عبد المقصود -

 6  .محمد بن عوض المنقوش  - 5  .السيد عزت المرسي - 4  .بن إسماعيل القاضي

صبري بن عبد   - 8  .عالء بن مصطفى بن همام - 7  .صالح بن سالم المصراتي -
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مكتب تحقيق   :الحقوق.المدينة النبوية  -مكتبة الغرباء األثرية   :الناشر.الخالق الشافعي

 .م 1996 -هـ  1417األولى،  :الطبعة، القاهرة –دار الحرمين 

البخاري  -123 صحيح  شرح  الباري  الفضل ،  فتح  أبو  حجر  بن  علي  بن  أحمد 

المعرفة  هـ(،  852)ت    الشافعيالعسقالني   وأبوابه  1379بيروت،    - دار  كتبه  رقم 

الباقي :وأحاديثه عبد  فؤاد  طبعه،  محمد  على  وأشرف  وصححه  بإخراجه  محب   :قام 

 .13:  عدد األجزاء،عبد العزيز بن عبد هللا بن باز :عليه تعليقات العالمة،  الدين الخطيب 

شمس الدين أبو الخير محمد بن  ،  للعراقيفتح المغيث بشرح الفية الحديث    -124

( السخاوي  محمد  بن  عثمان  بن  بكر  أبي  بن  محمد  بن  الرحمن  (، هـ902تعبد 

علي :المحقق حسين  السنة  ،  علي  / 1424األولى،   :الطبعة،  مصر  –مكتبة  هـ 

 . 4:معدد األجزاء2003

هارون  محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن  ،  وات الوفياتف-125

دار صادر  :إحسان عباسالناشر :المحقق(،  هـ764  تبن شاكر الملقب بصالح الدين )

عدد 1974 - 4،  3،  2 :الجزء1973 - 1 :الجزء،  األولى :الطبعة،  بيروت   –

 . 4:األجزاء

  ت مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )،  لقاموس المحيط ا  -126

التر :تحقيق(،  هـ  817 تحقيق  الرسالةمكتب  مؤسسة  في  نعيم   :بإشراف،  اث  محمد 

بيروت  ،  العرقُسوسي والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الرسالة  ،  لبنان  –مؤسسة 

 .1:معدد األجزاء 2005 -هـ  1426الثامنة،  :الطبعة

 

شمس الدين أبو عبد هللا  ،  الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة  -127

محمد عوامة أحمد   :المحقق،  )هـ748  تق اْيماز الذهبي )محمد بن أحمد بن عثمان بن  
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الخطيب  نمر  اإلسالمية  ،  محمد  للثقافة  القبلة  جدة  -دار  القرآن،  علوم  ،  مؤسسة 

 م 1992 -هـ  1413األولى،  :الطبعة

الرجال  -128 ضعفاء  في  )،  الكامل  الجرجاني  عدي  بن  أحمد  (، هـ365  ت أبو 

عبد الفتاح أبو   :شارك في تحقيقه،  مد معوضعلي مح -عادل أحمد عبد الموجود  :تحقيق

 م 1997هـ1418األولى،  :الطبعة، لبنان-بيروت  -الكتب العلمية  ،سنة

مصطفى بن عبد هللا كاتب   :المؤلف،  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون   -129

مكتبة  (،  هـ1067  تجلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة )

إحياء  ب  - المثنى   دار  مثل:  ترقيم صفحاتها،  بنفس  لبنانية،  دور  غداد )وصورتها عدة 

 .م1941 :تاريخ النشر(التراث العربي، ودار العلوم الحديثة، ودار الكتب العلمية

أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي  ،  الكفاية في علم الرواية  -130

،  إبراهيم حمدي المدني  ، عبدهللا السورقيأبو   :المحقق(،  هـ463  تالخطيب البغدادي )

 . 1:عدد األجزاء، المدينة المنورة -المكتبة العلمية 

واألسماء  -131 مسلم  ،  الكنى  بن  سعيد  بن  حماد  بن  أحمد  بن  محمد  ِبْشر  أبو 

دار  ،  أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي :المحقق(،  هـ310  ت األنصاري الدوالبي الرازي )

 .3:معدد األجزاء2000 -هـ  1421األولى،  :الطبعة، بيروت/ لبنان - ابن حزم 

واألسماء  -132 )،  لكنى  النيسابوري  القشيري  الحسن  أبو  الحجاج  بن    ت امسلم 

القشقري :المحقق)هـ261 أحمد  محمد  الرحيم  بالجامعة  ،  عبد  العلمي  البحث  اعمادة 

السعودية العربية  المملكة  المنورة،  المدينة  ى،  األول :الطبعة،  اإلسالمية، 

 . 2:عدد األجزاء، م1984هـ/1404

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور  ،  لسان العرب  -133

  - الثالثة   :الطبعة،  بيروت  – ادار صادر  (،  هـ711  ت األنصاري الرويفعى اإلفريقى )

 .15: عدد األجزاء، هـ 1414
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الميزان  -134 بن  ،  لسان  محمد  بن  علي  بن  أحمد  الفضل  حجر  أبو  بن  أحمد 

( غدة  :المحقق(،  هـ852  تالعسقالني  أبو  الفتاح  اإلسالمية ،  عبد  البشائر  ،  دار 

 . 10: معدد األجزاء 2002األولى،  :الطبعة

للنسائي  -134 السنن الصغرى  السنن =  بن  ،  المجتبى من  أبو عبد الرحمن أحمد 

 ( النسائي  الخراساني،  علي  بن  أبو   :تحقيق(،  هـ303  تشعيب  الفتاح  ،  غدةعبد 

اإلسالمية   :الناشر المطبوعات  عدد 1986  -   1406الثانية،   :الطبعة،  حلب  –مكتب 

 . 9:األجزاء

الفوائد   -135 ومنبع  الزوائد  بن  ،  مجمع  بكر  أبي  بن  علي  الدين  نور  الحسن  أبو 

الهيثمي )  القدسي :المحقق(،  هـ807  تسليمان  الدين  القاهرة،  حسام  القدسي،  ،  مكتبة 

 .10:عدد األجزاء، م 1994هـ،  1414 :عام النشر

أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن   ،المحدث الفاصل بين الراوي والواعي   -136

دار  ،  د. محمد عجاج الخطيب :المحقق(،  هـ360  ت بن خالد الرامهرمزي الفارسي )

 .1:عدد األجزاء1404الثالثة،  :الطبعة، بيروت  –الفكر 

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل،  ،  مختصر تاريخ دمشق البن عساكر  -137

روحية   :المحقق،  )هـ711  تجمال الدين ابن منظور االنصاري الرويفعى اإلفريقى )

دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر،  ،  النحاس، رياض عبد الحميد مراد، محمد مطيع 

 .29:عدد األجزاء، م1984  -هـ  1402األولى،  :االطبعة، سوري –دمشق 

أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد  ،  ك على الصحيحين المستدر  -138

  تبن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع )

عطا :تحقيق(،  هـ405 القادر  عبد  العلمية  ،  مصطفى  الكتب  ،  بيروت   –دار 

 .4:عدد األجزاء1990 - 1411األولى،  :الطبعة
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أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل  ،  أحمد بن حنبل  اإلماممسند    -139

( الشيباني  أسد  األرنؤوط   :المحقق(،  هـ241  ت بن  وآخرون  - شعيب  مرشد،  ،  عادل 

 1421األولى،   :الطبعة،  مؤسسة الرسالة،  د عبد هللا بن عبد المحسن التركي :إشراف

 م 2001 -هـ 

أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن    ، أحمد بن حنبل  اإلمام مسند    -140

( الشيباني  شاكر :المحقق)هـ241  تأسد  محمد  الحديث  ،  أحمد  ، القاهرة  –دار 

 . 8:عدد األجزاء، م 1995 -هـ  1416األولى،  :الطبعة

أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد  ،  مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار   -141

مكتبة العلوم والحكم   (هـ292  تيد هللا العتكي المعروف بالبزار )الخالق بن خالد بن عب

 . 18:عدد األجزاء، م2009األولى،  :الطبعة ، المدينة المنورة -

أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي ،  مسند أبي داود الطيالسي  -142

( التركي :المحقق)هـ204  تالبصرى  المحسن  عبد  بن  محمد  هجر  ،  الدكتور    –دار 

 . 4:عدد األجزاء، م 1999 -هـ  1419األولى،   :الطبعة، مصر

أبو محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر  ،  المنتخب من مسند عبد بن حميد   -143

( واإلعجام  بالفتح  الك ّشي  له:  ويقال  البدري   :المحقق K)هـ249  ت الك ّسي  صبحي 

الصعيدي   ،السامرائي خليل  محمد  السنة  ،  محمود  األولى،   :الطبعة،  القاهرة  – مكتبة 

 .1:عدد األجزاء1988 - 1408

محمد بن حبان بن أحمد بن  ،  مشاهير علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار  -144

ْعبد ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي ) حققه ووثقه  (،  هـ354  ت حبان بن معاذ بن م 

،  المنصورة  –دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،  مرزوق على ابراهيم  :وعلق عليه

 .1:عدد األجزاء، م 1991 -هـ  1411األولى  :الطبعة
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أبو الفضل عبيدهللا بن عبد هللا بن أحمد  ،  المعجم في مشتبه أسامي المحدثين  -145

( الهروي  يوسف  الفارياب :المحقق(،  هـ405  ت بن  محمد  الرشد  ي،  نظر   – مكتبة 

 . 1:عدد األجزاء1411ألولى، ا :الطبعة، الرياض

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي  ، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه  -146

( الشافعي  الكناني  البوصيري  عثمان  بن  قايماز  بن  سليم  بن  إسماعيل  بن   تبكر 

الكشناوي :المحقق)هـ840 المنتقى  العربية  ،  محمد  الثانية،   :الطبعةت،  بيرو   –دار 

 .4: األجزاءعدد ، هـ 1403

أبو بكر بن أبي شيبة، عبد هللا بن  ،  الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار  -147

كمال يوسف   :المحقق(،  هـ235  ت محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي )

 .7:عدد األجزاء1409األولى،  :الطبعة، الرياض –مكتبة الرشد ،  الحوت

همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني  بو بكر عبد الرزاق بن  ، أالمصنف  -148

األعظم  :المحقق(،  هـ211  ت) الرحمن  العلميي،  حبيب  طلب  ،  الهندي   -المجلس 

 .11:عدد األجزاء1403الثانية،  :الطبعة، بيروت  –المكتب اإلسالمي  :من

للذهبي   -149 الكبير  الشيوخ  بن  ،  معجم  أحمد  بن  أبو عبد هللا محمد  الدين  شمس 

ق ايْ  بن  )عثمان  الذهبي  الهيلة :المحقق) هـ748  تماز  الحبيب  محمد  مكتبة  ،  الدكتور 

الطائف   السعودية  - الصديق،  العربية   1988  - هـ    1408األولى،   :الطبعة،  المملكة 

 . 2:معدد األجزاء

سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي،   :المعجم الصغير، المؤلف150

المكتب  ، محمد شكور محمود الحاج أمرير :المحقق(، هـ360  تأبو القاسم الطبراني ) 

عمار    ،اإلسالمي  عدد  1985  -  1405األولى،   :الطبعة،  عمان  ،بيروت  -دار 

 . 2:األجزاء
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سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو  ،  المعجم األوسط   -151

عبد المحسن    ،طارق بن عوض هللا بن محمد  :المحقق(،  هـ360  تالقاسم الطبراني )

 . 10:عدد األجزاء، القاهرة –دار الحرمين ، بن إبراهيم الحسيني 

الكبير  -152 أبو  ،  المعجم  الشامي،  اللخمي  بن مطير  أيوب  بن  أحمد  بن  سليمان 

مكتبة   :دار النشر،  حمدي بن عبد المجيد السلفي :المحقق(،  هـ360  تالقاسم الطبراني ) 

 .25:عدد األجزاء، ة الثاني  :الطبعة، القاهرة –ابن تيمية 

هـ(  1424  تد أحمد مختار عبد الحميد عمر )،  معجم اللغة العربية المعاصرة  -153

عمل  فريق  الكتب،  بمساعدة  معدد    2008  -هـ    1429األولى،   :الطبعة،  عالم 

 . ومجلد للفهارس( في ترقيم مسلسل واحد  3) 4 :األجزاء

عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان  شمس الدين أبو  ،  المعجم المختص بالمحدثين   -154

( الذهبي  ق اْيماز  الهيلة :تحقيق(،  هـ748  تبن  الحبيب  محمد  الصديق،  ،  د.  مكتبة 

 . 1:معدد األجزاء 1988 -هـ  1408األولى،  :الطبعة، الطائف

اللغة  -155 مقاييس  أبو  ،  معجم  الرازي،  القزويني  زكرياء  بن  فارس  بن  أحمد 

( هارون ع  :المحقق(،  هـ395  تالحسين  محمد  السالم  الفكرعام ،  بد  دار 

 . 6:عدد األجزاء.م1979 -هـ 1399 :النشر

أبو عبد هللا محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى  ،  معرفة الصحابة البن منده  -156

ْند ه العبدي ) األستاذ الدكتور/ عامر حسن   :حققه وقدم له وعلق عليه (،  هـ395  ت بن م 

الع،  صبري اإلمارات  جامعة  المتحدةمطبوعات   - هـ    1426األولى،   :الطبعة،  ربية 

 .1: عدد األجزاء، م 2005

أبو نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن  ،  معرفة الصحابة  -157

دار الوطن للنشر،   ،عادل بن يوسف العزازي  :تحقيق(،  هـ430  تمهران األصبهاني )
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أجزاء   6)  7عدد األجزاء:   :األجزاءمعدد    1998  -هـ    1419األولى   :الطبعة ،  الرياض

 (. ومجلد فهارس 

شمس الدين أبو عبد هللا محمد  ،  معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار  -158

األولى   :الطبعة، دار الكتب العلمية (، هـ 748 ت بن أحمد بن عثمان بن ق اْيماز الذهبي )

 . 1:معدد األجزاء1997 -هـ 1417

عقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي، أبو يوسف  ي ،  المعرفة والتاريخ   -159

الثانية،   :الطبعة،  مؤسسة الرسالة، بيروت،  أكرم ضياء العمري :المحقق)هـ277  ت)

 . 3:عدد األجزاء، م 1981 -هـ 1401

المحدثين  -160 في طبقات  بن  ،  المعين  أحمد  بن  محمد  عبد هللا  أبو  الدين  شمس 

دار الفرقان  ،  د. همام عبد الرحيم سعيد :المحقق(،  هـ748  تعثمان بن ق اْيماز الذهبي )

 .1:عدد األجزاء1404األولى،  :الطبعة، األردن –عمان  -

شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن  ،  المغني في الضعفاء  -161

 . الدكتور نور الدين عتر  :المحقق(، هـ748 تق اْيماز الذهبي ) 

أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب ،  القرآنالمفردات في غريب    -162

  - دار القلم، الدار الشامية  ،  صفوان عدنان الداودي :المحقق(،  هـ502  ت األصفهانى )

 هـ 1412 -األولى  :الطبعة، دمشق بيروت 

شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن  ،  المقتنى في سرد الكنى  -164

المجلس العلمي  ،  محمد صالح عبد العزيز المراد :المحقق(،  هـ748  تق اْيماز الذهبي )

السعودية العربية  المملكة  المنورة،  المدينة  اإلسالمية،  األولى،   :الطبعة،  بالجامعة 

 . 2:هـعدد األجزاء1408

ابن الصالح  -165 بمقدمة  ويُعرف  الحديث،  أنواع علوم  عثمان بن عبد  ،  معرفة 

نور الدين   :المحقق(،  هـ643  تالمعروف بابن الصالح )  الرحمن، أبوعمرو، تقي الدين
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الفكر،  عتر المعاصر    - دار  الفكر  دار  النشر،  بيروت   –سوريا،   -هـ  1406 :سنة 

األجزاء1986 للمطبوع]  1 :معدد  موافق  الكتاب  الكتاب   __________  [ترقيم 

الفحل  )ت  أخرى  شاملة  بنسخة  بـ    (مرتبط  مصورة  4ومرتبط  الموافقة  - 1  نسخ 

 3  الموافقة لـ ط الشيخ ماهر الفحل - 2  (لترقيمه )ط دار الفكر، تحقيق نور الدين عتر

الطباخ - راغب  محمد  تعليق  للعراقي،  واإليضاح  والتقييد  الصالح  ابن   - 4  مقدمة 

 مقدمة ابن الصالح، ومحاسن االصطالح للبلقيني، تحقيق بنت الشاطئ

جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن  ،  الملوك المنتظم في تاريخ األمم و   -166

محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد   :المحقق(،  هـ597  تعلي بن محمد الجوزي )

عط بيروت ،  القادر  العلمية،  الكتب  معدد    1992  - هـ    1412األولى،   :الطبعة،  دار 

 .19:األجزاء

الجارود النيسابوري  أبو محمد عبد هللا بن علي بن  ،  المنتقى من السنن المسندة  -167

مؤسسة الكتاب الثقافية  ،  عبد هللا عمر البارودي  :المحقق(،  هـ307  تالمجاور بمكة )

 . 1:عدد األجزاء1988 - 1408األولى،  :الطبعة، بيروت  –

منهج الذهبي في كتابه ميزان االعتدال في نقد الرجال، قاسم علي سعد، جامعة  -168

 م 1984ة أصول الدين، محمد بن سعود اإلسالمية، كلي  اإلمام

يوسف بن تغري بردي بن عبد هللا  ،  المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي  -169

( الدين  جمال  المحاسن،  أبو  الحنفي،  ووضع  (،  هـ874  تالظاهري  حققه 

أمين :حواشيه محمد  محمد  عاشور :تقديم،  دكتور  الفتاح  عبد  سعيد  الهيئة  ،  دكتور 

 . 7:جزاءعدد األ،  المصرية العامة للكتاب

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود  ،  المؤت ِلف والمخت ِلف  -170

موفق بن عبد هللا بن   :تحقيق(،  هـ385  تبن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )
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عدد ،  م1986  -هـ  1406األولى،   :الطبعة،  بيروت   –دار الغرب اإلسالمي  ،  عبد القادر

 . 5:األجزاء

المؤتلف والمختلف البن القيسراني = األنساب المتفقة في الخط المتماثلة في    -171

أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني، المعروف بابن  ،  النقط

،  بيروت  –دار الكتب العلمية   ،كمال يوسف الحوت  :المحقق(،  هـ507  تالقيسراني )

 . 1:عدد األجزاء1411األولى،  :الطبعة

مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني  اإلمام مالك بن أنس،    موطأا  -172

مؤسسة زايد بن سلطان آل   :الناشر،  محمد مصطفى األعظمي  :المحقق(،  هـ179ت)

هـ    1425األولى،   :الطبعة،  اإلمارات  – أبو ظبي    -نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية  

 .8:عدد األجزاء ، م 2004 -

شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد  ،  الموقظة في علم مصطلح الحديث   -173

( الذهبي  ق اْيماز  بن  عثمان  به(،  هـ748  تبن  ُغدّة :اعتنى  أبو  الفتاح  مكتبة  ،  عبد 

 .1:عدد األجزاء، هـ 1412الثانية،  :الطبعة، المطبوعات اإلسالمية بحلب

و عبد هللا محمد بن أحمد بن  شمس الدين أب،  ميزان االعتدال في نقد الرجال   -174

( الذهبي  ق اْيماز  بن  البجاوي :تحقيق (،  هـ748  ت عثمان  محمد  المعرفة  ،  علي  دار 

 . 4:معدد األجزاء  1963  -هـ    1382األولى،   :الطبعة،  لبنان  –للطباعة والنشر، بيروت  

(،  852نتائج األفكار في تخريج أحاديث األذكار، البن حجر العسقالني )ت  -175

، عدد األجزاء:  1429حمدي عبدالمجيد السلفي، دار ابن كثير، الطبعة الثاني:    المحقق: 

5 

أبو الفضل أحمد  ،  زهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر ن   -176

حققه على نسخه مقروءة    (،  هـ852بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني ) 



 

  

 في كتابه الكاشف  (( وثق))الرواة الذين وصفهم الذهبي بقوله 
585 

عتر الدين  نور  عليه:  وعلق  المؤلف  دمشقمط ،  على  الصباح،  الثالثة،   :الطبعة  بعة 

 . 1:معدد األجزاء 2000 -هـ  1421

،  صب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األلمعي في تخريج الزيلعين   -177

الزيلعي ) يوسف بن محمد  بن  أبو محمد عبد هللا  الدين  الريان )هـ762جمال  مؤسسة 

والنشر   اإلسالمية-بيروت    -للطباعة  للثقافة  القبلة  دار  ،  السعودية  – جدة    - لبنان/ 

 .4:عدد األجزاء، م1997هـ/1418األولى،  :الطبعة

بالوفيات -178 )،  الوافي  الصفدي  هللا  عبد  بن  أيبك  بن  خليل  الدين    ت صالح 

عام  ،  بيروت  –التراث    دار إحياء ،  أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى :المحقق(،  هـ764

 . 29:عدد األجزاء، م2000 -هـ1420 :النشر

)،  الوفيات  -179 السالمي  رافع  بن  هجرس  بن  محمد  الدين   K)هـ774  ت تقي 

عباس :المحقق مهدي  عوا  ،صالح  بشار  معرو د.  اد  الرسالة   :لناشرف،    – مؤسسة 

 .2:عدد األجزاء1402األولى،  :الطبعة، بيروت 
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 الملحق األول والثاني 

 الجدول التوضيحي للرواة الدراسة -1

 توضيح مراد الذهبي بـ"وثق" لكل راو -2
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 فهرس الموضوعات

 2          الشكر والتقدير 
 3         مستخلص الرسالة بالعربي 

 4        مستخلص الرسالة باالنجليزي 

 6           المقدمة 

 8          حدود البحث 

 9          مشكلة البحث 

 10          أهمية الموضوع 

 11         أسباب اختيار الموضوع 

 12          الدراسات السابقة 

 13          منهج البحث 

 15          خطة البحث 

 17           حصر أسماء الرواة

 20      : الدراسة النظريةالباب األول

 21          الفصل األول: 

 21       : تعريف موجز باإلمام الذهبيولالمبحث األ 

 24        : رحلته العلمية المبحث الثاني 

 26        : شيوخه وتلميذه المبحث الثالث

 29       : أقوال العلماء وثناؤهم عليهالمبحث الرابع

 31         : مصنفاتهالمبحث الخامس 

 39         : وفاته المبحث السادس 

 40  تعريف موجز بكتاب الكاشف ومكانته في الجرح والتعديل الفصل الثاني: 

 41    : نبذة عن كتاب "الكاشف" ومكانته بين كتب الجرح والتعديلالمبحث األول

 46       : منهج اإلمام الذهبي في "الكاشف" المبحث الثاني 

 48      : ألفاظ الجرح والتعديل في كتاب "الكاشف" المبحث الثالث

 52     الثالث: دراسة عن مصطلح "ثق" و"وثق" الفصل 

 53        : مصطلح "ثقة"  المبحث األول
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 54       : تعريف الثقة لغة واصطلحا المطلب األول

 57   : اصطلحات أئمة الجرح والتعديل في التعبير عن وصف الراوي الثقة المطلب الثاني

 60   ي الثقة في كتب الجرح والتعديل : مدلول مصطلح "ثق" ومرتبة حديث الراوالمطلب الثالث 

 64   : مصطلح "وثق" في كتاب الكاشف للذهبي، وعلقته بكتاب الثقات لبن حبان المبحث الثاني 

 65  : مصطلح "وثق" هل هو مصطلح خاص باإلمام الذهبي أم استخدمه غيره من األئمة؟ المطلب األول

 69    وهل يعتبر ذلك توثيقا لهم؟ : مراد اإلمام الذهبي بقول :"وثق"، المطلب الثاني

 71         الثقات مع أمثلة –األول 

 75         الصدوقون مع أمثلة -الثاني

 78        المجاهيل والضعفاء مع أمثلة  -الثالث

 83         من كان قليل الحديث -

 86      مذاهب العلماء في تعاملهم مع من كان قليل الحديث -

 89      ذين لم يرووا إل حديثا واحدا جدول توضيحي للرواة ال-

 90         مسرد أسماء الثقات -

 90         مسرد أسماء الصدوقين-

 91        مسرد أسماء المجاهيل والضعفاء -

 92          الخالصة -

 93    : منهج اإلمام الذهبي في الرواة الذين قال فيهم "وثق" في الكاشف المطلب الثالث 

 93       التعامل مع أقوال النقاد جرحا وتعديلمنهجه في  -

 94      تقسيم أئمة النقاد عند الذهبي )متساهلين، معتدلين، متشددين( -

 96      األمثلة على عدم اعتبار توثيق المتساهلين عند اإلمام الذهبي-

 97      األمثلة على عدم اعتبار تجريح المتشددين عند اإلمام الذهبي-

 98      لى عدم اعتبار تجهيل المتشددين عند اإلمام الذهبياألمثلة ع-

 99         منهج اإلمام الذهبي التطبيقي-

100       : منهجه مع الثقات مع أمثلةالفقرة األولى -
  

 104       : منهجه مع الصدوقين مع أمثلة الفقرة الثانية-

 106        : منهجه مع الضعفاء الفقرة الثالثة-

 108        : منهجه مع المجاهيل رابعةالفقرة ال 

 109        تعريف الجهالة لغة واصطلحا -
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 110          أقسام الجهالة -

 112           الراجح-

 113        اتجاهات العلماء في المجهول -

 115      ما هو منهج اإلمام الذهبي في التعامل مع المجاهييل؟ -

 122       الجهالة عند اإلمام الذهبي؟بماذا ترفع أو تخفف -

 124         مسرد الرواة المجاهيل -

 125     قائمة الرواة الذين أطلق عليهم بعض المحدثين أنهم "قليل الحديث" -

 129       قائمة الرواة الذين لم يرووا إل عن واحد أو اثنين-

 130      قائمة الرواة الذين لم يرووا عنهم إل واحد أو اثنين-

 131       مسرد أسماء الرواة الذين فيهم نوع من الجهالة -

 132   مسألة: الرواة الذين لم يرووا عنهم إل واحد أو اثنان وبيان حال تلميذهم جرحا وتعديل-

 136   : علقة من قال فيهم الذهبي "وثق" في الكاشف بكتاب الثقات لبن حبانالمطلب الرابع 

 137       هل ابن حبان عند حافظ الذهبي: تساالفقرة األولى

 138       : متى يعتد الذهبي بتوثيق ابن حبان؟ الفقرة الثانية 

 140      : متى ل يعتد الذهبي بتوثيق ابن حبان؟ الفقرة الثالثة

 141       : منهج ابن حبان في كتابه الثقات المطلب الخامس

 143   بتوثيق من قال فيهم الذهبي "وثق" في كتابه الكاشف؟ : هل انفرد ابن حبان المطلب السادس

 144         : الثقات المسألة األولى 

 145         : الصدوقونالمسألة الثانية

 146         : الضعفاء المسألة الثالثة 

 147         : المجاهيل المسألة الرابعة

 148    "وثق" و"موثق" : الفرق بين قول اإلمام الذهبي في الكاشف  المطلب السابع

 152  : الرواة الذين قال فيهم الذهبي في الكاشف "وثق" وحكم عليهم في كتبه األخرى المطلب الثامن

 153      الباب الثاني: دراسة التراجم 

 154      سفيان بن عبدالرحمن بن عاصم بن سفيان الثقفي

 160      سفيان بن عبدالملك المروزي 

 164      جعفرالبكراوي سلم بن 

 170      سلم بن عبدالرحمن النخعي 
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 175      سليط بن أيوب النصاري 

 179      سليط بن عبدللا الطهوي 

 183      سليمان بن بابيه المكي

   186      سليمان بن الجهم أبوالجهم الجوزجاني

 193      سليمان بن زياد الحضرمي

 196      سليمان بن سمرة بن جندب الفزاري 

 200      سليمان بن سنان

 203      سليمان بن عبدللا بن الزبرقان 

 206      سليمان بن أبي عبدللا

 210      سليمان بن عبدالجبار الخياط 

 216      سليمان بن عبدالرحمن بن ثوبان المدني

 219      سليمان بن علي الميرأبومحمد الهاشمي

 224      المغيرة العبسي سليمان بن أبي 

 228      سليمان المنبهي 

 232      سماك بن الفضل الصنعاني

 236      سمرة بن سهم 

 240      سمعان بن مشنج

 244      سهم بن المعتمر

 248      سهم بن منجاب الضبي الكوفي 

 251      سواء الخزاعي 

 259      سوادة بن أبي الجعد أو بن الجعد 

 262      قيس التجيبي سويد بن 

 267      سلم بن شرحبيل 

 270      سيارمولى معاوية 

 273      سيف الشامي

 277      شداد بن حي أبوحي المؤذن 

 281      شداد مولى عياض 

 284      شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة 

 287      شرحبيل بن شفعة الرحبي 



 

  

 في كتابه الكاشف  (( وثق))الرواة الذين وصفهم الذهبي بقوله 
591 

 290      شريح بن النعمان الصائدي 

 295      الهوزني شريق 

 298      شريك بن حنبل العبسي 

 302      شعيب بن أيوب الصريفيني الواسطي

 307      شعيب بن صفوان الثقفي 

 313      شعيث بن عبيدللا بن الزبيب العنبري

 316      شفعة السمعي

 319      شيبة بن الحنف األوزاعي 

 323      شيبة الخضري 

 327      صالح بن أبي جبير 

 330      صالح بن خيوان السبائي

 334      صالح بن دينارالتمار

 337      صالح بن ربيعة التيمي

 340      صالح بن رستم أبوعبدالسلم الدمشقي

 344      صالح بن عبدللا بن أبي فروة 

 348      صالح بن عجلن 

 352      صبيح بن محرز 

 355       مولى أم سلمة زوج النبي-بالضم–ُصَبيح

 359      صخر بن بدر

 362      صخر بن عبدللا بن بريدة

 365      صخر بن عبدللا بن حرملة 

 369      صدقة بن المثنى النخعي 

 373      صرد بن أبي المنازل 

 376      صفوان بن عبدللا بن صفوان بن أمية

 378      صفوان بن عيسى الزهري البصري القسام 

 381      موهب صفوان بن 

 385      صفوان بن يعلى بن أمية التميمي

 387      الصلت بن عبدللا بن نوفل بن الحارث 

 390      الصلت بن مسعود الجحدري 
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 395      صلة بن زفرالعبسي 

 398      صهيب أبو موسى الحذاء المكي 

 401      صهيب العتواري 

 405      صيفي بن صهيب بن سنان

 408      للا أبوشريح الحمصيضبارة بن عبد

 413      ضبيعة بن حصين ويقال ثعلبة بن ضبيعة

 416      الضحاك بن عبدالرحمن بن عرزب 

 422      الضحاك بن فيروزالديلمي 

 426      ضمرة بن عبدللا بن أنيس الجهني 

 429      ضمضم أبو المثنى الملوكي 

 432      طارق بن عبدالرحمن الحجازي 

 435      طارق بن مخاشن

 438      طريف بن مجالد أبوتميمة الهجيمي 

 441      طلحة بن أبي سعيد السكندراني 

 443      طليق بن عمران بن حصين 

 446      طليق بن محمد بن السكن الواسطي 

 450      عاصم بن أبي النجود بهدلة السدي 

 455      عاصم بن حميد السكوني الحمصي 

 462      عاصم بن شميخ

 465      عاصم بن عمرالحجازي 

 468      عاصم بن عمير

 472      عاصم بن النضر البصري األحول 

 474      عاصم العدوي 

 478      عامر بن جشيب حمصي 

 483      عامربن سعد البجلي 

 485      عامر بن عقبة العقيلي  

 488      عامر بن مالك البصري 

 491      البكري عائش بن أنس 

 494      عباد بن حبيش، الكوفي 



 

  

 في كتابه الكاشف  (( وثق))الرواة الذين وصفهم الذهبي بقوله 
593 

 497         الخاتمة والنتائج والتوصيات 

 497           الخاتمة 

 498           النتائج 

 501          التوصيات 

 502          والفهارس 

 504         فهرس اآليات القرآنية 

 505          فهرس األحاديث 

 518         واألعالم فهرس الرواة  

 518        أسماء الرواة الذين تمت دراستهم 

 521          األعالم فهرس 

 553         فهرس األماكن والبلدان 

   588         فهرس الموضوعات 

 594          الملحقات 
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