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 لباب الرابعا
 وحجتها الٌب ىى مكتوبة ألحاديث صحة ا  التحليل عن

 ُب كتاب أداب العامل وا٤بتعلم
 

إعتبار األحاديث الٌب مل تصدر  كان الباحث بعد أن يبحث
كان احملدثون ىم.  إسنادمن الصحيحْب فسيبحث الرواة من سلسلة 

ن ، أت الراوي وإما ليس كذالك. ولذاإما أن يتفقوا ُب تقوَل ذا
الباحث أن جيزم طبقة صحة الراوي فيأسس على القائدة يعِب التعديل 
مقدم على ا١برح فا٤بقصود بو أن وصف األساسي للراوي يُقدم على 

 الوصف ا٤بتأخر. 
 أ. ٙبليل اإلسناد

من الراوي األول  ذا البحث الذي يُفعلأما ٙبليل اإلسناد ُب ى
ألحاديث من غّب إىل ا٤بخرج. فهذا ىو البحث عن ٙبليل إسناد ا

 الصحيحْب فيما ا٤بذكور التايل: 
 . ٕبث الرواة من ا٢بديث ا٣بامس عشر فيما يلي: ۱

  ( أبو أمامة الباىلي.۱
بن وىب بن  الذي ا٠بو صدى بن عجالن أبو أمامة الباىلي

مل خيتلفوا ُب عريب من أعصر بن سعد بن قيس غيالن بن مضر. 
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سبة الباىلي، ٍب انتقل منها ذلك. وسكن أبو أمامة الباىلي مصر بن
ِإىل ٞبص فسكنها ومات هبا. كان من ا٤بكثرين ُب الرواية عن رسول 

  .توُب سنة إحدى وٜبانْب. وىو ابن وأكثر حديثو عند الشاميْب
  1.إحدى وتسعْب سنة ويقال مات سنة ست وٜبانْب

أبو أمامة الباىلي ىو من الطبقة األوىل. وكذالك، قال سفيان 
بن عيينة: كان أبو أمامة الباىلي آخر من بقى ابلشام من أصحاب 

. وقال أبو عمر، قد بقى ابلشام بعده عبد هللا بن بسر، رسول هللا 
. وكان أبو أمامة ىو آخر من مات ابلشام من أصحاب النيب 

فلذا أن أاب أمامة الباىلي ىو  2فأكثر. الباىلي ٩بن روي عن النيب 
  صحايب مشهور.

عمر بن ا٣بطاب وأيب و  روى أبو أمامة الباىلي عن النيب 
روى عنو سليم بن عامر والقاسم بن عبد عبيدة وأيب الدرداء ومعاذ. 

ن وأبو غالب حزور و دمح بن زداد وخالد بن معدان وسامل بن أيب الرٞب
ا١بعد وشرحبيل بن مسلم وسليمان بن حبيب ورجاء بن حيوة وعمر 

                                                 
1

، اإلستيعاب ُب معرفة األصحابسف بن عبد هللا: ذلك ا٤برجع، أبو عمر يو  أنظر 
 . ۱ٕٙٓم(، ا١بزء الرابع، ص:۱ٜٜٕ)بّبوت: دار ا١بيل، 

2
، ا١بزء .ا٤برجع السابقاإلستيعاب...هللا:  ذلك ا٤برجع، أبو عمر يوسف بن عبد أنظر 

 .ٖٙٚالثاٍل، ص:
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بن عبد هللا وحصْب بن األسود وأبو سالم األسود والزبّب بن خربق 
وأبو إدريس والوليد بن عبد الرٞبن ويوسف الباىلي وحاًب بن حريث 

 3ا٣بوالٍل.
 ( القاسم بن أيب عبد الرٞبنٕ

كان ا٠بو القاسم بن أيب القاسم وكنيتو أبو عبد الرٞبن 
الدمشقى وىو موىل عبد الرٞبن بن خالد بن يزيد بن معاوية األموي 

 4.ىوىو صاحب أيب أمامة. وتوُب سنة مائة واثنتا عشرة 
يرسل كثّبا عن قدماء الصحابة؛ كعلي وٛبيم الداري وابن 
مسعود. وروي عن: أيب ىريرة وفضالة بن عبيد ومعاوية وأيب أمامة 
وعدة. وحدث عنو: حيٓب بن ا٢بارث وثور بن يزيد وعبد هللا بن العالء 

أنس ومعاوية بن صاحل وعبد الرٞبن بن وعلي بن يزيد وغيالن بن 
 5يزيد والوليد بن ٝبيل والوليد بن سليمان خلق.

                                                 
3

، )بّبوت: دار سّب أعلم النبالءلدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد بن عثمان: مشس ا 
، اتريخ دمشقابن عساكر:  أنظر. ٜٖ٘م(، ا١بزء الثالث، ص: ۱ٜٛ٘مؤسسة الرسالة، 

. وأنظر ايضا، أبو عمر ۱٘م(، ا١بزء الرابع والعشرون، ص: ۱ٜٜ٘)بّبوت: دار الفكر، 
 . ٖٚٚرجع السابق، ص: ا٤باإلستيعاب.....يوسف بن عبد هللا: 

4
.....ا٤برجع السابق، ا١بزء سّببن عثمان:  وأنظر مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد 

 .۱ٜ٘ا٣بامس، ص: 

5
 نفس ا٤برجع. 
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كان لقاشم بن عبد الرٞبن حديث كثّب. وُب بعض حديث 
الشاميْب: أنو أدرك أربعْب بدردا. وذكر البخاري: أنو ٠بع عليا وابن 

قال الَبمذي: مسعود وىذا من وْىم البخاري. وقال ابن معْب: ثقة. و 
 6ىو ثقة.

 ( مكحول بن أيب مسلمٖ
ا٠بو مكحول بن أيب مسلم الذي يكُب لو أبيب عبد هللا من 
فقيو الشام وشيخ أىل دمشق. وداره بدمشق ُب طرف سوق األحد. 
وكان أبوه موىل امرأة من ىذيل ويقال: ىو من أوالد كسرى وا٠بو 

ذل بن سند بن شروان بن كسرى من سيب  زبر. وقيل: ىو زبر بن شا
. ى مكحول سنة ثالث عشرة ُبو . قال أبو مسهر وطائفة: تكابل

  7وقال أبو نعيم ودحيم: توُب اثنٍب عشرة ومائة.
روي عن: أيب أمامة وواثلة بن األسقع وأنس بن مالك وعبد 
الرٞبن بن غنم وابن ٧بّبيز و٧بمود بن الربيع وأيب سالم وأيب إدريس 
وشرحبيل وأيب بن كعب وعبادة بن الصامت وعائشة وطافة وغّبىم. 

ر األحول وعام ى وثور بن يزيد والعالءوروي عنو: أيوب بن موس

                                                 
6

 .۱ٜ٘، ص: نفس ا٤برجع 

اتريخ اإلسالم ووفيات ا٤بشاىّب أنظر مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد بن عثمان: 7
 .ٖٕٖ-ٕٖٓم(، ا١بزء الثالث، ص: ٖٕٓٓ، )بّبوت: دار الغرب اإلسالمي، واألعالم
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وحجاج بن أرطأة وحفص بن غيالن وزيد بن واقد واألوزاعي وسعيد 
بن عبد العزيز وابن إسحاق وعلى بن أيب ٞبلة و دمح بن راشد والوليد 

 8بن سليمان ويزيد بن جابر وغّبىم.
الزىري: العلماء ثالثة، فذكر منهم مكحوال. وقال أبو  قال

حاًب: ما أعلم ابلشام أفقو من مكحول. قال الزىري: العلماء أربعة: 
سعيد اب٤بدينة والشعيب ابلكوفة وا٢بسن ابلبصرة ومكحول ابلشام. 

 9قال العجلي: مكحول ثقة. وقال ابن خراش: صدوق.
 يل( الوليد بن ٝبٗ

ا٠بو الوليد بن ٝبيل بن قيس القرشي ويقال الكندي ويقال 
ايضا الكناٍل. ىو أبو ا٢بجاج الفلسطيِب اليمامي أو الشامي األصل. 

 10من الطبقة السادسة يعِب من الذين عاصروا صغار التابعْب.وكان 

                                                 
8

ا٤برجع السابق، اتريخ اإلسالم.....مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد بن عثمان:  
 .ٕٖٓص: 

9
 .ٕٕٖ، ص: نفس ا٤برجع 

10
، هتذيب الكمال ُب أ٠باء الرجالأنظر يوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح ا٤بزي:  
. أبو عبد هللا عالء ٚا٢بادي والثالثون، ص:  ا١بزءم( ۱ٜٛٓ: دار مؤسسة الرسالة، )بّبوت

، )بّبوت: دار الفروق ا٢بديثة، هتذيب الكمال ُب أ٠باء الرجال إكمال الدين ا٢بنفي:
 .ٖٖٕص:  ،( ا١بزء الثاٍل عشر۱ٕٓٓ
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روى عن: القاسم أيب عبد الرٞبن ومكحول الشامي وحيٓب 
و: سلمة بن رجاء التميمي الكوُب وصدقة بن بن أيب كثّب. روى عن

 11عبد هللا السمْب وأبو النضر ىاشم بن القاسم ويزيد بن ىارون.
قال أبو و وقال أبو زرعة أن الوليد ىو شيخ لْب ا٢بديث. 

أاب داود عن الوليد بن ٝبيل صاحب القاسم  عبيد اآلجري: سألت
 12فقال: دمشقي ليس بو أبس.

 ( سلمة بن رجاء٘
ا٠بو سلمة بن رجاء التميمي وىو أبو عبد الرٞبن الكوُب من 

  13.ىالطبقة الثامن من أتباع التابعْب. توُب سنة تسعْب ومائة 
روى عن: إبراىيم بن أيب عبلة وإسرائيل بن يونس وبشر بن 
عبد هللا وحسام بن مصك وا٢بسن بن فرات وروح وسعد بن طريف 
وسلم بن رجاء وعبد هللا بن ميسرة وعبد هللا بن الوليد وعبد الوارث 

ىشام بن عروة والوليد بن ٝبيل موىل أنس وقيس بن الربيع ومسعر و 
والوليد بن عبد هللا وشعثاء. وروى عنو: بكر بن خلف ورجاء بن 
                                                 

11
هتذيب الكمال....ا٤برجع . يوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح ا٤بزي: نفس ا٤برجع 

 .ٛ-ٚ، ص: السابق

12
 .ٛ، ص: نفس ا٤برجع 

13
، ا١بزء الكمال....ا٤برجع السابقهتذيب يوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح ا٤بزي:  

 .ٜٕٚا٢بادي عشر، ص: 
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سلمة وروح وزيد بن ا٢بر وعبد هللا بن بشر وعقبة والقاسم بن أيب 
شيبة و دمح بن أيب بكر و دمح بن أيب رجاء و دمح بن عبد االعلى و دمح 

ٓب بن راشد أيب بن عمران و دمح بن موسى وحيٓب بن إ٠باعيل وحي
 14.وغّبىم عاصم  ويعقوب بن ٞبيد

قال عباس الدوري  عن حيٓب بن معْب: ليس بشيء. وقال أبو 
 15زرعة: صدوق. وقال أبو حاًب : ما ٕبديثو أبس.

 (  دمح بن عبد األعلىٙ
ا٠بو  دمح بن عبد األعلى الصنعاٍل القيسي وكان أاب عبد هللا 
البْصري الذي من الطبقة العاشرة يعِب ىو كبار اآلخذين عن تبع 

 16األتباع. ومات ابلبصرة سنة ٟبس وأربعْب ومئتْب.
روى عن: إ٠باعيل بن علية وأمية وخالد بن ا٢بارث وسفيان 
بن عيينة وسلمة بن رجاء وعبد الرٞبن بن مهدي وعمران بن عيينة 
والفضل بن العالء و دمح بن ثور ومروان بن معاوية ومعتمر بن سليمان 

                                                 
14

 .ٕٓٛ-ٜٕٚ، ص: ص: نفس ا٤برجع 

15
. وأنظر ايضا، مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد بن ٕٓٛ، ص: نفس ا٤برجع 
 .ٛ٘ٛا٤برجع السابق، ا١بزء الرابع، ص: اإلسالم..... اتريخعثمان: 

 
16

، ا١بزء هتذيب الكمال....ا٤برجع السابقن أيب  دمح ا٤بزي: يوسف بن عبد الرٞب 
 .ٕٛ٘-۱ٛ٘ا٣بامس عشر: ص: 
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ويزيد بن زريع وأيب بكر بن عياش. وروى عنو: أبو داود والباقون 
سوى البخاري وأبو بكر أٞبد بن عمرو وبقي بن ٨بلد وجعفر بن  دمح 
وسهل بن موسى وعبد هللا بن قحطبة وعبد هللا بن أيب الدنيا وأبو 

  17.وغّبىم زرعة والقاسم بن زكردا وأبو حاًب
بو زرعة وأبو حاًب: كان  دمح بن عبد األعلى ثقة. وقال قال أ

 18النسائى: ال أبس بو.
 (  دمح بن أيب رجاءٚ

 ٦بهول ا٢بال.
 ( سليمان بن داودٛ

كان ا٠بو سليمان بن داود بن بشر بن زداد الشاذكوٍل ا٢بافظ 
و من بِب الذي يعرف لو ابلشاذكوٍل. وىو أبو أيوب ا٤بنقري يعِب ى

منقر بن عبيد بن قيس بن غيالن البصري. وتوُب سنة واحد وثالثْب 
   19ومائتْب.

                                                 
17

 .ٕٛ٘-۱ٛ٘، ص:  نفس ا٤برجع 

18
 . ٖٛ٘، ص:  نفس ا٤برجع 

ا٤برجع اتريخ اإلسالم.....أنظر مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد بن عثمان: 19
  .ٜٕٛالسابق، ا١بزء ا٣بامس، ص: 
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روي عن: ٞباد بن زيد وعبد الواحد بن زداد وجعفر بن 
يد وأس ثّب. وروي عنو: أبو قالبةالوارث وخْلق كوعبد وسلمة سليمان 

و دمح بن علي  كّجي وإبراىيموأبو مسلم ال بن عاصم و دمح بن يونس
 20.ا٢بسن بن سفيان وأبو يعلىو  الفرقدي

قال النسائي: ليس بثقة. قال البخاري: ىو أضعف عندي. 
ن  دمح صاحل بالكذب. وُسئل  معْب: جرّبت على سليمانقال ابن 

  21قال: كان يكذب ُب ا٢بديث. حفظ منو، ٍبقال: ما رأيت أعنو 
 ( بكر بن خلفٜ

كان ا٠بو بكر بن خلف البصري. ىو أبو بشر خًب أيب عبد 
الرٞبن ا٤بقرّي من الطبقة العاشرة يعِب كبار اآلخذين عن تبع األتباع. 

  22ومات سنة أربعْب ومائتْب.
روى عن: إبراىيم بن خالد وإ٠باعيل بن داود وبشر بن 
ا٤بفضل وبكر بن صدقة وحسْب بن عروة وٞباد بن سعيد وسامل بن 
نوح وسفيان بن عيينة وسلمة بن رجاء والضحاك بن ٨بلد وقبيصة 

                                                 
20

 .نفس ا٤برجع 

21
 .ٖٓٛ-ٜٕٛ، ص:  نفس ا٤برجع 

22
ا٤برجع السابق، هتذيب الكمال.....وسف بن عبد الرٞبن بن يوسف ا٤بزي: أنظر ي 

 .ٕ٘ٓص:  ،ا١بزء الرابع
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ذ ومعتمر وأيب قتيبة وأبو داود وابن ماجو وإبراىيم بن سعيد ومعا
وإبرىيم األصبهاٍل وأٞبد بن أيب مرَل وابن شبأابن وأيب بكر الكليب. 
روى عنو: البخاري بن داود وعبد هللا بن أٞبد بن حنبل وجعفر بن 
أٞبد وعبيد هللا البخاري وعلي بن ا٢بسْب وعلى بن عثمان و دمح بن 

 23بن عبدوس.إدريس و دمح 
قال أبو حاًب: ثقة. وقال حيٓب بن معْب: ما بو أبس. وقال 

  24ىاشم بن مرثد الطرباٍل عن حيٓب بن معْب: صدوق.
 (  دمح بن عبد هللا۱ٓ

ىو ا٠بو  دمح بن عبد هللا بن سليمان ا٢بافظ. ىو أبو جعفر 
توُب  ٍبعروف اب٤بطْب. وُولد سنة اثنتْب ومائتْب ا٢بضرمي الكوُب ا٤ب

 25سنة واحد وتسعْب ومائتْب.
٠بع عن: أٞبد بن يونس وحيٓب بن عبد ا٢بميد وحيٓب بن بشر 

. روي عنو: أبو بكر النجاد والطرباٍل وعلي بن حكيم وسعيد األشعثي
 26.لي وعلي البكائي وعلي الد٩بيوأبو بكر اإل٠باعي

                                                 
23

 .ٕٚٓ-ٕ٘ٓ، ص:  نفس ا٤برجع 

24
 .ٕٛٓ، ص:  نفس ا٤برجع 

25
ا٤برجع السابق، اتريخ اإلسالم.....مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب:  

 . ۱ٖٕٓا١بزء السادس، ص: 

26
 . نفس ا٤برجع 
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وكان أحد أوعية العلم. قال الدارقطِّب: ثقة جبل. قال 
ا٣بليلي: حافظ ثقة. قال أبو بكر بن أيب دارم ا٢بافظ: كتبت عن 

 27مطْب مائة ألف حديث.
 بن ىاشم( ابراىيم ۱۱

ا٠بو إبراىيم بن ىاشم بن ا٢بسْب بن ىاشم الذي يلقب لو أبو 
إسحاق البيع ويعرف لو ابلبغوي. وكان مولده سنة سبع ومائتْب. 

  28ومات سنة سبع وتسعْب ومائتْب.
ن بسطام وإبراىيم بن ا٢بجاج السامي وأاب ٠بع عن: أمية ب

الربيع الزىراٍل وعلي بن ا١بعد و٧برز بن عون و دمح بن بكار وأٞبد بن 
حنبل وأٞبد بن سعيد الدارمي. وروى عنو: أٞبد بن سلمان النجاد 
وعبد الباقي بن قانع وجعفر ا٣بلدي وإ٠باعيل بن علي ا٣بطيب وأبو 

 29ؤ الوراق.بكر الشافعي وعلي بن  دمح بن لؤل
 30قال أبو ا٢بسن الدارقطِب أن إبراىيم البغوي ثقة.

 ( ا٠باعيل بن  دمح۱ٕ
                                                 

27
 . نفس ا٤برجع 

م(، ا١بزء ٕٕٓٓ، )بّبوت: دار الغرب اإلسالمي، اتريخ بغدادا٣بطيب البغدادي: 28
 .۱ٜ٘السابع، ص: 

29
 . نفس ا٤برجع 

30
 . نفس ا٤برجع 
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ىو ابن قّباط الذي يكِب لو أبيب علّي وا٠بو إ٠باعيل بن  دمح 
بن عبيد هللا بن قّباط العذري الدمشقي. وكان شيخا وعا٤با و٧بّداث. 

 31ْب.ومات سنة سبع وتسعْب ومائت
حدث عن: سليمان ابن بنت شرحبيل وحرملة بن حيٓب 
وصفوان بن صاحل وإبراىيم بن ا٤بنذر وىشام بن عمار وطبقتهم. 

لي بن أيب حدث عنو: ابن جوصاء وأبو عوانة وخيثمة بن سليمان وع
العقب وابن ىارون وأبو عمر بن فضالة والطرباٍل وأبو أٞبد بن 

 32الناصح.
 33إن ا٠باعيل بن  دمح ىو الشيخ والعامل واحملدث ىكذا أنو ثقة.

 ( عمرو بن  دمح۱ٖ
ىو ا٠بو عمرو بن  دمح بن حيي بن سعيد الذي يكِب لو أبيب 

وتوُب  .ق يعِب وراق  دمح بن جرير. وقدم دمشقسعيد الدينوري الورا
  34بدمشق سنة إحدي وأربعْب وثالٜبائة.

                                                 
31

.....ا٤برجع السابق، ا١بزء سّبأنظر مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب:  
 .۱ٛٙالرابع عشر، ص: 

32
 . نفس ا٤برجع 

33
 . نفس ا٤برجع 
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وجعفر بن   ا٢بضرمي و دمح بن جريرروي عن:  دمح بن عبد هللا
 دمح وإسحاق بن سنان وأٞبد بن ا٢بسن وأيب بكر بن أيب داود 

ا٢بباب وأيب شعيب ا٢براٍل و دمح بن نصر و دمح بن ٨بلد  وا٢بسن بن
وروى   بن الليث ا١بوىري.و دمح بن حيٓب ا٤بروزي وأٞبد بن حيٓب و دمح

 35عنو:  دمح بن أيب نصر وٛبام الرازي.
  36وقال عبد العزيز الكتاٍل: أن عمرو بن  دمح ىو ثقة مأمون.

 ( أٞبد بن جعفر۱ٗ
كان ا٠بو أٞبد بن جعفر بن  دمح بن علّي ويكُب لو أبيب 

ألول من سنة اثنتْب ا٢بسن الصيدالٍل. وقدم دمشق ومات ُب ربيع ا
  37وأربعْب وثالٜبائة.

روي عن:  دمح بن سليمان الباغندي و دمح بن عثمان بن أيب 
شيبة وابراىيم بن ىاشم البغوي وعبد هللا بن ا٢بسن ا٢براٍل وا٢بسن بن 

ع علي ا٤بعمري وا٢بسْب بن عبد هللا األبزاري وجعفر بن  دمح الصان
                                                                                              

34
، )بّبوت: دار ٨بتصر اتريخ دمشق إلبن عساكرٝبال الدين ابن منظور النصاري:  
. أنظر، مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن ٖٕٛ(، ا١بزء التاسع عشر، ص: ۱ٜٛٗالفكر، 

 . ٓٚٚا٤برجع السابق، ا١بزء السابع، ص: ..اتريخ اإلسالم...أٞبد الذىيب: 

35
 .نفس ا٤برجع 

36
 .نفس ا٤برجع 

37
 .۱۱ٕ، ا١بزء ا٣بامس، ص: نفس ا٤برجع 
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وأيب العباس األابر وغّبىم. وروى عنو: أبو  دمح بن أيب نصر الدمشقي 
 38وا٣بطيب البغدادي وٛبام الرازي وغّبىم.

وكان لو ٦بهول ا٢بال. ولكن قال الدارقطِب أن من روي عنو 
ذا، كان من روي عن قد ارتفعت جهالتو وتثبت عدالتو. لثقتان ف

داللة ، ىو ا٣بطيب البغدادي وىذا بأوالأٞبد بن جففر ثقتان ومها: 
أقوال كالتايل؛ قال أبو سعد ابن السمعاٍل: كان مهيبا وقورا ثقة 
متحردا حجة حسن ا٣بط كثّب الضبط فصيحا وختم بو ا٢بفاظ. وقال 
ابن ماكوال: كان أبو بكر آخر األعيان ٩بن شاىدانه معرفة وحفظا 

وتفننا ُب عللو وأسانيده وعلما  وإتقاان وضبطا ٢بديث النيب 
: ما أخرجت ومنكره ومطروحو. وقال ا٤بؤٛبنبصحيحو وغريبو وفرده 

واثنيا، ىو ٛبام  39بغداد بعد الدارقطِب أحفظ من أيب بكر ا٣بطيب.
الرازي بداللة أقوال العلماء يعِب: قال أبو علي األىوازي: ما رأيت 
مثل ٛبام ُب معناه وكان عا٤با اب٢بديث ومعرفة الرجال. وقال أبو بكر: 
ما لقينا مثلو ُب ا٢بفظ وا٣بّب. وقال الكتاٍل، وكان ٛبام ثقة ومل أر 

                                                 
38

 .نفس ا٤برجع 

39
ا٤برجع السابق، اتريخ اإلسالم.....مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب:  

 .۱ٜٚا١بزء السابع، ص: 
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وكان ثقة مأموان؛ قال أبو بكر بن  40أحفظ منو ُب حديث الشاميْب.
إذا نظر الباحث إىل الشرح  41ا٢بداد: ما لقينا مثلو ُب ا٢بفظ وا٣بربة.

عن داللة التوثيق ٤بن روي عن أٞبد بن جعفر فُيلخص ذلك أن أٞبد 
 بن جعفر ثقة.

 د هللا( حيي بن عب۱٘
ىو ا٠بو حيي بن عبد هللا بن ا٢بارث ويلقب لو إببن الزجاج 
ويكُب لو أبيب بكر القرشي الدمشقي الكاتب. وتوُب سنة واحد 

 42وأربعْب وثالٜبائة.
لم وأيب عقيل أنس ط السنة وأنس بن الس٠بع عن: زكردا خيا

وأيب بكر  دمح بن ىارون بن  دمح بن بكار بن بالل وأٞبد بن  بن السلم
علي بن سعيد القاضي وإ٠باعيل بن  دمح العذري وزكردا بن حيٓب 
السجزي وأيب عطية و دمح بن يزيد بن عبد الصمد وأيب ا١بهم عمرو 

خلق كثّب. وروي عنو: بن حازم القرشي وأٞبد بن نصر بن شاكر و 

                                                 
40

 نفس ا٤برجع. 

41
 .ٖ٘ٓ، ا١بزء ا٣بامس، ص: ٨بتصر....ا٤برجع السابقٝبال الدين ابن منظور:  

42
ا٤برجع السابق، اتريخ اإلسالم.....مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب:  

 .۱ٜٚا١بزء السابع، ص: 
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ابن منده وٛبام وعبد الواحد بن بكر الوراثٍل وعبد الرٞبن بن نصر 
 43وعبد الرٞبن بن  دمح بن داسر وغّبىم.

  44كان حيي بن عبد هللا الشيخ الثقة ٕبديث ذكره.
 مذي( الَب ۱ٙ

ا٠بو  دمح بن عيسى بن سورة بن الضحاك السلمي. وقيل ىو 
 دمح بن عيسى بن يزيد بن سورة بن السكن. وكنيتو أبو عيسى 
الَبمذي الضرير ا٢بافظ العلم اإلمام البارع من الطبقة ا٢بادي عشرة 
يعِب صغار اآلخذين عن تبع األتباع. وىو صاحب ا١بامع وغّب 

 سنة تسع وسبعْب ُبو ت ٍبر ومائتْب. ذلك. مولده ُب حدود سنة عش
  45ومائتْب.

و٠بع عن: قتيبة بن سعيد وأيب مصعب الزىري وإبراىيم ا٥بروي 
عبد هللا الَبمذي وعبد هللا بن معاوية  وإ٠باعيل بن موسى وصاحل بن

وٞبيد بن مسعدة وعلي بن حجر و دمح بن ٞبيد الرازي وأيب كريب 
و دمح بن عبد األعلى و دمح بن أيب معشر و٧بمود بن غيالن وخلقا  

                                                 
43

 .ٜٕ٘ا٤برجع السابق، ص: .....اتريخ . وانظر ايضا ابن عساكر: نفس ا٤برجع 

44
 نفس ا٤برجع. 

45
أنظر أكثر البيان ُب ذلك ا٤برجع مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب:  

 .۱ٕٚ-ٕٓٚ.....ا٤برجع السابق، ا١بزء الثالث عشر، ص: سّب
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كثّبا. وروي عنو: ٞباد بن شاكر ومكحول و دمح بن ٧بمود النسفيون 
و دمح بن ا٤بنذر والربيع بن  وا٥بيثم بن كليب وأٞبد بن علي النيسابوري

 46حيان والفضل بن عمار وغّبىم.
وقال أبو أٞبد  47قال ا٣بليلي أن الَبمذي ىو ثقة متفق عليو.

ا٢باكم: ٠بعت عمر بن علك يقول: مات  دمح بن إ٠باعيل البخاري 
وا٢بفظ والزىد ومل خيلف ٖبراسان مثل ابن عيسى الَبمذي ُب العلم 

 48قال أبو يعلى ا٣بليلي: ىو حافظ متقن ثقة.والورع، و 
 ( الرازي۱ٚ

كان ا٠بو ٛبام بن  دمح بن عبد هللا بن جعفر بن عبد هللا بن 
ا١بنيد ا٢بافظ. وكنيتو أبو القاسم ابن ا٢بافظ أيب ا٢بسْب البجلي 

                                                 
46

ا٤برجع اتريخ اإلسالم.....أنظر مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب:  
 .۱ٚٙالسابق، ا١بزء السابع، ص: 

47
ا٤برجع السابق، .....،الهتذيب الكمأنظر يوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح ا٤بزي:  

 .ٖ٘ٓص:  ،ا١بزء العاشر

48
ا٤برجع اتريخ اإلسالم.....  دمح بن أٞبد الذىيب: أنظر مشس الدين أبو عبد هللا 

  .ٕٓٙالسابق، ا١بزء السابع، ص: 
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وثالٜبائة وتوُب الرازي الدمشقي احملدث. وُولد بدمشق سنة ثالثْب 
 49سنة أربع عشرة وأربعمائة.

و٠بع عن: أبيو وخيثمة وأٞبد بن حذمل وأيب ا٤بيمون بن راشد 
يعقوب وأيب علي أٞبد بن  دمح بن فضالة وا٢بسن بن حبيب وأيب 

األذرعي و دمح بن ٞبيد ا٢بوراٍل وخلق كثّب. وروى عنو: عبد الوىاب 
الكاليب أحد شيوخو الصغار وأبو ا٢بسْب ا٤بيداٍل وا٢بسن بن علي 
األىوازي وا٢بسن بن علي اللباد وعبد العزيز الكتاٍل وأٞبد بن  دمح 

 50العتيقي وأٞبد بن عبد الرٞبن الطرائفي.
ي األىوازي: كان عا٤با اب٢بديث ومعرفة الرجال. قال أبو عل

كان ٛبام ُب ا٢بفظ وا٣بّب. وقال الكتاٍل،  وقال أبو بكر: ما لقينا مثلو 
وكان ثقة مأموان؛ قال  51ثقة ومل أر أحفظ منو ُب حديث الشاميْب.

 52أبو بكر بن ا٢بداد: ما لقينا مثلو ُب ا٢بفظ وا٣بربة.

                                                 
49

ا٤برجع اتريخ اإلسالم.....أنظر مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب:  
 .ٕٖٕالسابق، ا١بزء التاسع، ص: 

 
50

 نفس ا٤برجع. 

51
 نفس ا٤برجع. 

52
، ا١بزء ٨بتصر اتريخ دمشق....ا٤برجع السابقنظور النصاري: ٝبال الدين ابن م 

 .ٖ٘ٓا٣بامس، ص: 
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استنتج الباحث ُب طرق ذلك ا٢بديث من وجو إسناده كما 
 ا٤بذكور التايل: 

. ا٢بديث من الَبمذي أبن الرواة ٢بديثو يعِب: أبو أمامة: ۱
صحايب. القاسم بن عبد الرٞبن: ثقة. الوليد بن ٝبيل 

٢بديث ولكن يقال لو ليس بو أبس من قول ولوكان لْب ا
تقدَل التعديل على ا١برح فكان من حسن  ٍبأيب داود. 

ا٢بديث. سلمة بن رجاء: صدوق وما ٕبديثو أبس فهو من 
حسن ا٢بديث.  دمح بن عبد األعلى: ثقة. وخالصة ىذا 
ا٢بديث من وجو إسناده ألنو فيو راودان  الوليد بن ٝبيل 

ضبطهما النقصان ولوكاان  وسلمة بن رجاء الذينِ 
 صدووقِْب. فهذا ا٢بديث حديث حسن.

. ثالثة أحاديث من ٛبام الرازي أن يلخص الباحث راوهتم ٕ
يعِب: ا٢بديث األول: أبو أمامة والقاسم والوليد وسلمة 

بزدادة الراوي  دمح بن أيب رجاء  ٍبالذين بياهنم كما سابقا 
عمرو بن  دمح: ثقة ىو ٦بهول حالو و دمح بن عبد هللا: ثقة و 

مأمون والرازي: ثقة. فخالصة من ا٢بديث األول لتمام 
الرازي أن ىذا ا٢بديث حديث ضعيف بكون اجملهول من 
 دمح بن أيب رجاء. وا٢بديث الثاٍل لتمام الرازي برواتو يعِب: 
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أبو أمامة والقاسم والوليد وبزدادة الرواة؛ سليمان بن داود: 
: ثقة وأٞبد بن جعفر: ثقة ليس بثقة وإبراىيم بن ىاشم

ف وىذا ا٢بديث حديث ضعيف بضع وكذالك الرازي.
بو سليمان بن داود. وا٢بديث الثالث للرازي براوتو يعِب: أ

بكر بن خلف  بزدادة الرواة ٍبأمامة والقاسم والوليد وسلمة 
ىو ثقة وإ٠باعيل بن  دمح: ثقة وحيي بن عبد هللا: ثقة. 

الوليد الذي ضبطو فهذا ا٢بديث حديث حسن بكون 
 النقصان. 

وخالصة التحليل من وجو اإلسناد إٝباال لذلك ا٢بديث 
ولوكان فيو حديث ضعيف ولكن ىذا يغلب عليو حديث حسن من 

. فهذا ا٢بديث والرازى بطريق سند حيي بن عبد هللا حديث الَبمذي
 حديث حسن.

 ٕبث الرواة من ا٢بديث السادس عشر كالتايل:
 ( أنس بن مالك۱

اإلمام وا٤بفٍب وا٤بقرئ واحملدث وراوية اإلسالم الذي ا٠بو  ىو
أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن 
عامر بن غنم بن عدي بن النجار األنصاري ا٣بزرجي النجاري ا٤بدٍل. 
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. وكان كنيتو أاب ٞبزة ا٤بدٍل من الطبقة األوىل يعِب صحايب النيب 
 .53وىو ايضا خادم رسول هللا 

وأيب بكر وعمر وعثمان ومعاذ وأسيد بن  روى عن: النيب 
ا٢بضّب وأيب طلحة وأمو أم سليم بنت ملحان وأم حرام وزوجها عبادة 
بن الصامت وأيب ذر ومالك بن صعصعة وأيب ىريرة وفاطمة النبوية 
وعدة من الرواة. وروي عنو: ا٢بسن وابن سّبين والشعيب وأبو قالبة 

ن مسلم الزىري ومكحول وعمر وزداد النمّبي وزيد بن أسلم و دمح ب
بن عبد العزيز واثبت البناٍل وبكر بن عبد هللا ا٤بزٍل والزىري وقتادة 
وابن ا٤بنكدر وإسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة وعمرو بن عامر 

وعيسى بن  يد الطويل وحيٓب بن سعيدالكوُب وسليمان التيمي وٞب
 54.وغّبىم طهمان وعمر بن شاكر

أًب الصحبة والزمو أكمل ا٤بالزمة منذ  فصحب أنس نبيو 
ىاجر وإىل أن مات وغزا معو غّب مرة وابيع ٙبت الشجرة. قال 

إىل بدر وىو غالم خيدمو. عن  األنصاري: خرج مع رسول هللا 

                                                 
53

أنظر أكثر البيان ُب ذلك ا٤برجع مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب:  
 .ٜٖ٘.....ا٤برجع السابق، ا١بزء الثالث، ص: سّب

54
 .ٜٖٙ، ص: نفس ا٤برجع 
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أنسا غزا ٜبان غزوات. وقال أنس بن سّبين: كان  موسى بن أنس: أن
 55أنس بن مالك أحسن الناس صالة ُب ا٢بضر والسفر.

 ( اثبت بن أسلمٕ
ىو اإلمام والقدوة وشيخ اإلسالم الذي أ٠بو اثبت بن أسلم 
البناٍل الذي يكُب لو أبي  دمح البناٍل البصري من بِب سعد بن لؤي 

 56ب، ويقال من بِب سعد بن ضبيعة بن نزار.غال بن
روي عن: عبد هللا بن عمر وعبد هللا بن مغفل وعبد هللا بن 
الزبّب والبخاري وأيب برزة وعمر بن أيب سلمة والَبمذي والنسائي 
وأنس وأيب بردة وصفوان بن ٧برز وأيب عثمان النهدي وعمرو بن 

د هللا بن رابح وأيب أيوب ا٤براغي وأيب العالية ومعاوية بن شعيب وعب
قرّة وبكر ا٤بزٍل وخلق سواىم. وروي عنو: عطاء بن أيب رابح ويونس 
بن عبيد وسليمان التيمي وعبد هللا بن ا٤بثُب وأشعث بن براز وداود بن 
أيب ىند ومعمر وشعبة وجرير بن حازم وسليمان بن ا٤بغّبة وحاًب بن 

اد بن سلمة وٞباد بن حيٓب األبح وبكر بن خنيس وٞباد ميمون وٞب

                                                 
55

 .ٓٓٗ-ٜٖٚ، ص: نفس ا٤برجع 

56
 .۱ٕٕ، ا١بزء ا٣بامس، ص: نفس ا٤برجع 
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بن زيد وأبو ا٤بنذر وعبد العزيز بن ا٤بختار وىارون بن موسى و دمح بن 
 57اثبت وجعفر بن سليمان وغّبىم.

قال أبو طالب: كان اثبت أسلم ٧بداث من الثقات ا٤بأمونْب 
أن اثبت ىو ثقة  ث. وقال أٞبد بن عبد هللا العجليوصحيح ا٢بدي

قال ابن عدي: ىو من اتبعي حل. وقال النسائي، ىو ثقة. و ورجل صا
  58أىل البصرة وزىادىم و٧بدثيهم.

 النمّبي( زداد بن عبد هللا ٖ
ا٠بو زداد بن عبد هللا النمّبي البصري. ومات سنة واحد 

 59.ىواثنتْب ومائة 
روى عن: أنس بن مالك. وروى عنو: جابر ا١بعفي وحبيب 

حبيب ا١برمي وا٢بسن بن أيب ا٢بسناء وٞباد الربعي وزائدة بن بن أيب 
أيب الرقاد وسهيل بن أيب صاحل وصدقة بن يسار وعبد الرٞبن موىل 
قيس وعبد ا٤بؤمن السدوسي وعدي بن أيب عمارة النمّبي وعمارة بن 

                                                 
57

 نفس ا٤برجع. 

58
. يوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح ا٤بزي: ٕٕٕ، ا١بزء ا٣بامس، ص: نفس ا٤برجع 

 .ٖٚٗ-ٖٙٗص:  ،ا٤برجع السابق، ا١بزء العاشر.....،هتذيب الكمال

59
أنظر أكثر البيان ُب ذلك ا٤برجع مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب:  

 .۱۱ٙ.....ا٤برجع السابق، ا١بزء ا٣بامس، ص: سّب
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زاذان وعمر بن حفص وعمرو بن سعد الفدكي وعون بن ذكوان 
  60أيب الوضاح. القصاب وأبو سعيد بن مسلم بن

قال أبو حاًب: ال حيتج بو. قال حيٓب بن معْب: ضعيف 
 61ا٢بديث.

 (  دمح بن اثبتٗ
ا٠بو  دمح بن اثبت بن أسلم البناٍل. توُب سنة واحد وٟبسْب 

 62.ىومائة 
روى عن: اثبت البناٍل وجعفر بن  دمح الصادق وعبيد هللا بن 
عبد هللا بن نوفل وعمرو ابن دينار و دمح بن عبد الرٞبن بن أيب ليلى 
و دمح بن ا٤بنكدر. وروى عنو: بكر بن بكار وجعفر بن سليمان 
الضبعي وحجاج بن نصّب وخليفة بن موسى وعبد الصمد بن عبد 

                                                 
60

ا٤برجع السابق، .....،هتذيب الكمالأنظر يوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح ا٤بزي:  
 . ٕٜٗا١بزء التاسع، ص: 

61
. وانظر ايضا، مشس الدين أبو عبد ٖٜٗ-ٕٜٗ، ا١بزء التاسع، ص: نفس ا٤برجع 

(، ۱ٜٖٙ، )بّبوت: دار ا٤بعرفة، ميزان اإلعتدال ُب نقد الرجالد الذىيب: هللا  دمح بن أٞب
 .۱ٜا١بزء الثاٍل، ص: 

62
ا٤برجع اتريخ اإلسالم.....أنظر مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب:  
 .١۱ٜٜبزء الرابع، ص: السابق، ا
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ارث وعيسى بن خالد ومطهر بن ا٥بيثم ومعاوية بن حفص وحيٓب الو 
  63بن أيوب وأبو داود الطيالسي وأبو عبيدة ا٢بداد.

وقال معاوية بن صاحل عن حيٓب بن معْب: ليس بشيء. قال 
بو حاًب: منكر ا٢بديث ويكتب حديثو وال حيتج بو. وقال البخاري: أ

 64فيو نظر. وقال أبو داود والنسائي: ضعيف.
 ( زائدة بن أيب الرقاد٘

٠بو زائدة بن أيب الرقاد الباىلى الذي يكُب لو إبسم أيب كان ا
 65معاذ البصرى الصّبُب وىو صاحب ا٢بلي من الطبقة الثامنة.

روي عن: عاصم األحول واثبت البناٍل وزداد النمّبي. وروي 
ن كثّب العنربي و دمح بن أيب بكر ا٤بقدمي وعبيد هللا عمر عنو: حيي اب

  66القواريرى و دمح بن سالم ا١بمحي وغّبىم.

                                                 
63

اا٤برجع السابق، ا١بزء ....،هتذيب الكماليوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح ا٤بزي:  
 .ٚٗ٘ص:  ،الرابع والعشرون

64
ميزان . وانظر مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب: ٛٗ٘، ص: نفس ا٤برجع 
 .ٜ٘ٗ.....ا٤برجع السابق، ا١بزء الثااث، ص: اإلعتدال

65
ص:  ،، ا١بزء ا٣بامسهتذيب...ا٤برجع السابق إكمال أنظر أبو عبد هللا عالء الدين: 

ٕٚ. 

66
، (م۱ٖٕ٘، )ا٥بند: ٦بلس دائرة ا٤بعارف، هتذيب التهذيبابن حجر العسقالٍل:  

 .ٖ٘ٓا١بزء الثالث، ص: 
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قال القواريرى: يرى مل يكن بو أبس. وقال أبو حاًب: حيدث 
ّبي أبحاديث مرفوعة منكرة والندري منو. قال أبو داود عن زداد النم

والاعرف خربه. قال أبو أٞبد ا٢باكم: حديثو ليس ابلقائم. قال ابن 
 حبان: يروي ا٤بناكّب عن ا٤بشاىّب وال حيتج ٖبربه وال يكتب إال

 67. وقال النسائي: منكر ا٢بديث وليس بثقة.لالعتبار

  ( عبد الصمد بن عبد الوارثٙ
ىو اإلمام وا٢بافظ والثقة الذي كنيتو أبو سهل التميمي 
البصري التنوري العنربي موالىم. وكان ا٠بو عبد الصمد بن عبد 

 68مائتْب.الوارث بن سعيد ذكوان التميمي. وتوُب سنة سبع و 
وائى وعكرمة تروي عن: عبد الوارث بن سعيد وىشام الدس

وربيعة بن كلثوم وأابن بن يزيد وشعبة  وأيب خلدة وإ٠باعيل بن مسلم
. وحرب بن العالية وخلقومهام وحرب بن شداد وحرب بن ميمون 

وروي عنو: حيي بن معْب واسحاق واٞبد وبندار وىارون ا٢بمال 
وعبد بن ٞبيد وعبد الوارث بن عبد الصمد وعبد القدوس وبشر بن 
                                                 

67
هتذيب.....ا٤برجع  إكمال  عالء الدين:وأنظر ايضا، أبو عبد هللانفس ا٤برجع.  

  . ٕٛ-ٕٚص:  ،، ا١بزء ا٣بامسالسابق

68
أنظر أكثر البيان ُب ذلك ا٤برجع مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب:  

 . وانظر ايضا ابن حجر العسقالٍل:۱ٙ٘.....ا٤برجع السابق، ا١بزء التاسع، ص: سّب
 .ٕٖٚ، .....ا٤برجع السابق، ا١بزء السادس، ص: هتذيب التهذيب
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عبد هللا و دمح بن ا٤بثُب واٞبد بن ا٤بنذر و دمح بن حيي  آدم وعبدة بن
  69الذىلي وحجاج بن الشاعر وأبو قالبة الرقاشي.

ن سعد، كان قال أبو حاًب: صدوق صاحل ا٢بديث. وقال اب
قال ا٢باكم، ثقة مأمون. وقال ابن قانع، ثقة ثقة ان شاء هللا. و 

 70عن ابن منّب.خيطىء. وقال ابن خلفون، توثيقو 
 ( عبد الواحد بن واصلٚ

ا٠بو عبد الواحد بن واصل السدوسى موالىم وكنيتو أبو عبيدة 
  71.ىا٢بداد البصري. وتوُب سنة تسعْب ومائة 

روي عن: عثمان بن سعد وعثمان بن أيب رواد واثبت بن 
عمارة وشعبة بن ا٢بجاج وسعد بن أوس وسعيد بن أيب عروبة و دمح 

ن أيب إسحاق وغّبىم. وروي عنو: ويونس ب بن اثبت ومعاذ بن العالء

                                                 
69

. وأنظر ايضا أكثر البيان ُب ذلك ا٤برجع مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن نفس ا٤برجع 
 . وأنظر ايضا ذلك۱ٚ٘-۱ٙ٘.....ا٤برجع السابق، ا١بزء التاسع، ص: سّبأٞبد الذىيب: 

ا٤برجع اتريخ اإلسالم.....الشرح، مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب: 
 .ٕٖٕالسابق، ا١بزء التاسع، ص: 

70
.....ا٤برجع السابق، ا١بزء هتذيب التهذيب وانظر ايضا ابن حجر العسقالٍل: 

 .ٕٖٛ-ٕٖٚالسادس، ص: 

71
تذىيب هتذيب الكمال ُب  بن أٞبد بن عثمان: أنظر مشس الدين أيب عبد هللا  دمح 

  .۱ٕٛم (، ا١بزء السادس، ص: ٕٗٓٓ، )القاىرة: الفاروق ا٣بديثة، أ٠باء الرجال
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ة و دمح بن شجاع و دمح بن قدامة وزداد بن أيوب ابن معْب وأبو خيثم
 72بن زرارة وحيي بن أيوب وآخرون.وعمرو 

قال أبو داود: ثقة. قال زاد أبو داود: قال ابن معْب: ثقة. 
و ثقة. وقال الدارقطِب: قال يعقوب بن سفيان أن 73صاحل ا٢بديث.

   74قال الساجي: حيتمل لصدقو وقد روي عنو الناس.ثقة. و 
 

 (  دمح بن أيب بكرٛ
ىو اإلمام واحملدث وا٢بافظ والثقة وكان ا٠بو  دمح بن أيب بكر 
بن علّي بن عطاء بن مقدم الثقفي موالىم البصري والذي يقال لو 
أبو عبد هللا وىو والد احملدث أٞبد بن  دمح. وتوُب ُب أول سنة أربع 

 75وثالثْب ومائتْب.
حدث عن: عمر بن علي ا٤بقدمي وٞباد بن زيد وأيب عوانة 
وزائدة بن أيب الرقاد وعباد بن عباد ا٤بهليب وفضيل بن سليمان وعثام 

                                                 
72

. وأنظر أيضا، يوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح ا٤بزي: ٙٚٗ-٘ٚٗ، ص: نفس ا٤برجع 
 .ٗٚٗ-ٖٚٗا٤برجع السابق، ا١بزء الثامن عشر، ص: .....،هتذيب الكمال

73
 .نفس ا٤برجع 

74
 ،ا٣بامس ، ا١بزءهتذيب.....ا٤برجع السابق إكمال أبو عبد هللا عالء الدين ا٢بنفي: 

  . ٖٚٙص: 

75
.....ا٤برجع السابق، سّبين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب: أنظر مشس الد 

 .ٓٙٙا١بزء العاشر، ص: 
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ر بن بن علي وايب معشر يوسف بن يزيد وبشر بن ا٤بفضل ومعتم
سليمان وحرمي بن عمارة وأيب داود الطيالسى ويزيد بن زريع ويوسف 
بن يعقوب ا٤باجشون وحيي بن سعيد القطان ووكيع بن ٧برز ووىب 
بن جرير وعبدالرٞبن بن مهدي وغّبىم. حدث عنو: البخاري ومسلم 
ُب كتابيهما وأبو زرعة وأبو حاًب وأبو يعلى وا٢بسن بن سفيان 

قاضي وعبد هللا بن اٞبد وجعفر الفردايب وأٞبد ويوسف بن يعقوب ال
 76بن علّي ا٤بروزي وخلق كثّب.

قال أبو زرعة أنو ثقة وقال أبو حاًب: صاحل ا٢بديث و٧بلو 
  77قانع: كان ثقة. وقال ابن معْب: صدوق. الصدق. وقال ابن

 ( عبد الوارث بن عبد الصمدٜ
كان ا٠بو عبد الوارث بن عبد الصمد بن سعيد التنوري الذي 

  78بو عبيدة العنربي البصري.يكُب لو أ

                                                 
76

هتذيب  . أنظر ذلك البيان، ابن حجر العسقالٍل:۱ٙٙ-ٓٙٙ، ص: نفس ا٤برجع 
 .ٜٚ....ا٤برجع السابق، ا١بزء التاسع، ص: التهذيب

77
. أنظر ذلك البيان، مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب: نفس ا٤برجع 

 .ٗ٘ا٤برجع السابق، ا١بزء الثامن، ص: تذىيب هتذيب.....

78
 ا١بزءاا٤برجع السابق، ....،هتذيب الكمالأنظر يوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح ا٤بزي:  

 .ٗٛٗالثامن عشر، ص: 
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روى عن: عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد وأيب خالد 
األٞبر وأيب عاصم النبيل وأيب معمر. روى عنو: مسلم والَبمذي 

أبو بكر بن عبد ا٣بالق وأبو بكر الواسطي والنسائي وابن ماجو و 
وإسحاق بن إبراىيم ا٤بنجنيقي وجعفر بن  دمح الطيالسي وأبو عروبة 
وابن أيب الدنيا وعلي بن سعيد وعمر بن  دمح البجّبي وأبو حاًب 
الرازي و دمح بن جعفر ا٢بمراٍل و دمح بن عبد هللا ا٢بضرمي و دمح بن 

 79بهاٍل وا٥بيثم .علي الَبمذي و دمح بن حيٓب األص
 80قال أبو حاًب صدوق. وقال النسائى الأبس بو.

 ( عبد هللا بن عون۱ٓ
ىو عبد هللا بن عون بن أيب عون الذي ا٠بو عبد ا٤بلك بن 

د ا٥باليل وكنيتو أبو  دمح البغدادي األدمي ا٣براز وىو أخو ٧برز بن يزي
عون. ومات سنة اثنتْب وثالثْب ومائتْب. وقيل، مات سنة إحدى 

    81وثالثْب ومائتْب.

                                                 
79

.....ا٤برجع السابق، ا١بزء هتذيب التهذيب . وانظر ابن حجر العسقالٍل:نفس ا٤برجع 
 .ٗٗٗ-ٖٗٗالسادس، ص: 

80
 .ٗٗٗ، ص: نفس ا٤برجع 

81
 ا١بزءا٤برجع السابق، هتذيب الكمال.....أنظر يوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح ا٤بزي:  

 .ٕٓٗا٣بامس عشر، ص: 
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يم بن سعد وإ٠باعيل بن جعفر وإ٠باعيل بن روى عن: إبراى
وعبد الرٞبن العمري  فص بن غياثعياش وجرير بن عبد ا٢بميد وح

عبد الواحد بن واصل وعبدة بن سليمان و دمح بن بشر العبدي و دمح 
بن الفضل والوليد بن مسلم ويوسف بن عطية ويوسف بن يعقوب 

بيدة ا٢بداد وأيب ا٤باجشون وأيب إسحاق الفزاري وأيب سفيان وأيب ع
معاوية الضرير. روى عنو: مسلم وإبراىيم ا٤بخرمي وأبو بكر ا٤بروزي 
وأبو يعلى ا٤بوصلي وأبو العباس الرباثي وا٢بارث بن  دمح وصاحل بن  دمح 
الرازي وعبد هللا بن أٞبد بن حنبل وعبد هللا بن  دمح بن أيب الدنيا 

ن عبد هللا ا٢بضرمي وأبو القاسم البغوي وأبو زرعة الرازي و دمح ب
 82وموسى بن ىارون.

بن  قال أبو داود: ٠بعت أٞبد بن حنبل سئل عن عبد هللا
 بن ا١بنيد عن حيٓب بن فقال: ما بو أبس. وقال علي بن ا٢بسْب عون

معْب: صدوق. وقال عبد ا٣بالق بن منصور و دمح بن عثمان بن أيب 

                                                 
82

. أنظر مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب ٗٓٗ-ٕٓٗ، ص: نفس ا٤برجع 
 .ٖٙٚ-ٖ٘ٚ.....ا٤برجع السابق، ا١بزء السادس، ص: سّبالذىىب: 
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بن ا١بنيد وصاحل شيبة عن حيٓب بن معْب وأبو زرعة وعلي بن ا٢بسْب 
 83. زاد صاحل بن  دمح : مأمون.طِب: ثقةوالدارق بن  دمح
 ( يوسف بن يعقوب۱۱

بن  ىو ويل قضاء ببصرة الذي إ٠بو يوسف بن يعقوب
إ٠باعيل بن ٞباد بن زيد بن درىم القاضي الذي يقال لو أبو  دمح 

 84األزدي البصري. ومات سنة سبع وتسعْب ومائتْب.
وعمرو  بن ٞباد وعبد األعلى ن: مسدد بن مسرىدحدث ع

بن مرزوق وسليمان بن حرب وىدية بنت خالد وغّبىم وخرج حديثو 
ر  دمح بن عبد ٝباعة من ا٤بتاخرين ُب الصحيح. وحدث عنو أبو بك

هللا الشافعي وأبو القاسم سليمان بن أٞبد بن أيوب الطرباٍل وأبو 
 85سهل بن زداد وأبو عمرو بن السماك ُب آخرين.

                                                 
83

هتذيب ا٤بزي:  . وأنظر ايضا، يوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمحٖٙٚ، ص: نفس ا٤برجع 
 .ٗٓٗا٣بامس عشر، ص:  ا١بزءا٤برجع السابق، الكمال.....

84
، )بّبوت: دار التقييد ٤بعرفة رواة السنن وا٤بسانيدي البغدادي: ابن نقطة ا٢بنبلأنظر  

 . ٜٓٗ(، ا١بزء األول، ص:م۱ٜٛٛالكتب العلمية، 

85
 .نفس ا٤برجع 
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بصناعة القضاء  رجال صا٢با عفيفا خّبا : كانقال طلحة
لو ىيئة ورائسة وٞبل  سديدا ُب ا٢بكم ال يراقب فيو أحدا وكانت

 86: كان ثقة أمينا.ا كثّبا. قال طلحةالناس عنو حديث
 ( موسى بن ىارون۱ٕ

و٧بدث العراق الذي ا٠بو ام وا٢بافظ الكبّب وا٢بجة ىو اإلم
موسى بن ىارون بن عبد هللا بن مروان ا٢بافظ الذي يكُب لو أبيب 
عمران البزاز وىو ابن ا٢بافظ أيب موسى ا٢بمال البغدادي وىو 

توُب سنة أربع الد اب٢بال. وولد سنة أربع عشرة ومائتْب. ا٤بعروف و 
 87كان إمام عصره ُب ا٢بفظ واإلتقان.وتسعْب ومائتْب.  

 بن جعفر الوركاٍل وحيٓب بن ٠بع عن: أبيو وداود بن عمرو و دمح
ا٢بماٍل وإبراىيم بن زداد وحاجب بن الوليد وعلي بن ا١بعد وخلف 
بن ىشام و٧برز بن عون وإسحاق بن إ٠باعيل وأٞبد بن حنبل 
وإسحاق بن راىويو وىارون بن معروف وغّبىم. وروى عنو: أبو 
سهل بن زداد وجعفر ا٣بلدي وإ٠باعيل ا٣بطيب وأٞبد بن عيسى 

                                                 
86

 .۱ٜٗ، ص: نفس ا٤برجع 

87
أنظر ذلك ا٤بصدر، مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  

 .۱۱ٛ-۱۱ٙ.....ا٤برجع السابق، ا١بزء الثاٍل عشر، ص: سّب
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مار وأبو بكر الشافعي وعبد العزيز بن  دمح وأبو الطاىر الذىلي الت
 88ودعلج بن أٞبد وعلي بن ىارون السمسار.

قال ا٣بطيب: كان ثقة خافظا. قال الصغيب: ما رأينا ُب 
ون. قال عبد الغُب حفاظ ا٢بديث أىيب وال أورع من موسى بن ىار 

 .89على حديث النيب : احسن الناس كالما بن سعيد
 ( حبيب بن ا٢بسن۱ٖ

ىو ا٠بو حبيب بن ا٢بسن بن داود بن  دمح بن عبد هللا وكنيتو 
 90أبو القاسم القزاز.

 بن حيٓب ا٤بروزي ٠بع عن: أيب مسلم وعمر بن حفص و دمح
وموسى بن إسحاق وا٢بسن بن علويو و دمح بن َأيب شيبة و دمح بن 
الليث وخلف بن عمرو وأاب شعيب الرباثي وأٞبد بن حيٓب ا٢بلواٍل 
وا٢بسن بن علي الفارسي وأيب عوف. وعنو: الدارقطِب وأبو حفص. 
 حدثنا عنو أبو ا٢بسن بن رزقويو وا٢بسْب ا٤بخزومي وأبو ا٢بسن بن
                                                 

88
 . ۱۱ٚ، ص: نفس ا٤برجع 

89
اتريخ أنظر ايضا ذلك الشرح، مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  

. وأنظر ايضا، مشس الدين أبو عبد هللا ٕٖٕا٤برجع السابق، ا١بزء التاسع، ص: اإلسالم.....
 .۱۱ٛ-٤۱۱ٚبرجع السابق، ا١بزء الثاٍل عشر، ص: .....اسّب دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب: 

90
، ا١بزء الثامن، ص: اتريخ بغداد وذيولو.....ا٤برجع السابقانظر ا٣بطيب البغدادي:  

ٕٗٚ. 
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ا٢بمامي وعلي بن ا٤بظفر وا٢بسن بن عبيد هللا ا٥بماٍل وعبد الرٞبن بن 
 91عبيد هللا ا٢بريب وأبو نعيم وغّبىم.

قال  دمح  92قال أبو بكر الربقاٍل: ضعيف. قال أبو نعيم: ثقة.
 93ا٤بذىب.بن أيب الفوارس: كان حبيب القزاز ثقة مستورا وحسن 

وثّقو ابن أيب الفوارس وأبو نعيم وا٣بطيب البغدادي: كان رجال 
قال ا٣بطيب: ما أدري ما حجتو ُب و صا٢با. وضعفو الربقاٍل. 

 94تضعيفو.
 ( علّي بن ىارون۱ٗ

كان ا٠بو علّي بن ىارون بن  دمح بن أٞبد الذي يكُب لو أبو 
ا٢بسن ا٢بريب السمسار. ومات ُب ٝبادي األول سنة ٟبس وستْب 

  95وثالٜبائة.

                                                 
91

 .ٕٛٗ-ٕٚٗ، ص: نفس ا٤برجع 

92
 .ٕٛٗ، ص: نفس ا٤برجع 

93
 .ٕٛٗ، ص: نفس ا٤برجع 

94
اتريخ أنظر ايضا ذلك الشرح، مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  

 .۱ٖٗبق، ا١بزء الثامن، ص: ا٤برجع السااإلسالم.....

95
 .۱۱ٙ، ا١بزء الثالث عشر، ص: نفس ا٤برجع 
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سليمان ٠بع عن: موسى بن ىارون ا٢بافظ و دمح بن حيٓب بن 
ا٤بروزي ويوسف ابن يعقوب القاضي وجعفر الفردايب. حدثنا عنو: 

 96الربقاٍل وأبو علي بن دوما وأبو نعيم ا٢بافظ.
قال ابن أيب الفوارس: كان صاحل األمر إن شاء هللا. وقال 

حدث  ٍبأبو ا٢بسن بن الفرات: كان أمره ُب إبتداء ما حدث ٝبيال 
 97منو ٚبليظ.

 ( سعيد بن  دمح۱٘
 ٦بهول ا٢بال.

 ( الَبمذي۱ٙ
 أما البيان عنو فبحث الباحث فيما قبلو.

 ( أبو يعلى۱ٚ
ىو اإلمام ا٢بافظ شيخ اإلسالم الذي ا٠بو أبو يعلى أٞبد بن 
علي بن ا٤بثُب بن حيٓب بن عيسى بن ىالل التميمي ا٤بوصلي و٧بدث 

سنة عشر ومائتْب فهو ا٤بوصل وصاحب ا٤بسند. وولد ُب اثلث شوال 

                                                 
96

 .نفس ا٤برجع 

97
 .٤برجعنفس ا 
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أكرب من النسائي ٖبمس سنْب وأعلى إسنادا منو. وتوُب سنة سبع 
 98وثالٜبائة.

أٞبد بن عيسى ٠بع من: أٞبد بن حاًب وأٞبد بن ٝبيل و 
وإسحاق الطالقاٍل وأيب براىيم وإبراىيم ا٥بروي  وأٞبد بن إبراىيم

الَبٝباٍل وإ٠باعيل بن عبد هللا القرشي وعبد هللا بن عون وأيوب بن 
وليد وبشر بن وبشر بن ال وأمية بن بسطام ونس البصري ووىيبي

وجعفر بن مهران وجبارة بن ا٤بغلس وجعفر بن  ىالل وبسام بن يزيد
عنو: أبو عبد الرٞبن بن مسكْب وا٢بارث بن سريج. و  ٞبيد وا٢بارث

النسائي أٞبد بن ا٤بثُب أبو زكردا األزدي وأبو حاًب حبان وٞبزة بن  دمح 
وأبو بكر ا٤بقرئ  يوسف بن القاسم   طرباٍل وأبو عمرو بن ٞبدانوال

 99و دمح بن النضر ونصر بن أٞبد وغّبىم.
ان من ذكر يزيد األزدي نسب أيب يعلى وكبار شيوخو وقال: ك

أىل الصدق واألمانة والدين وا٢بلم. وقد وثق أاب يعلى: أبو حاًب 
البسٍب وغّبه. وقال ابن حبان: ىو من ا٤بتقنْب ا٤بواظبْب على رعاية 
                                                 

98
.....ا٤برجع السابق، ا١بزء سّبمشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  

. وأنظر ايضا ذلك الشرح، مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد ۱ٚٗالرابع عشر، ص: 
 .۱۱ٕا٤برجع السابق، ا١بزء السابع، ص: اتريخ اإلسالم.....الذىىب: الذىيب 

99
.  وأنظر مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد ۱ٚٙ-۱ٚٗ، ص: نفس ا٤برجع 

 .۱ٚٛ-۱ٚٗ.....ا٤برجع السابق، ا١بزء الرابع عشر، ص: سّبالذىيب الذىىب: 
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ي: ما ٠بعت مسندا على الوجو الدين وأسباب الطاعة. وقال ابن عد
. قال ابن ا٤بقرئ: ٠بعت أاب إسحاق بن ٞبزة يثِب إال مسند أيب يعلى

مسنده، يقول: من كتبو قل ما يفوتو من ا٢بديث. قال ابن  على
مندة: أٞبد بن علي بن ا٤بثُب بن عيسى بن ىالل بن دينار التميمي 

 100أبو يعلى أحد الثقات. ٍب قال ا٢باكم: ىو ثقة مأمون.
 ( سليمان بن اٞبد الطرباٍل۱ٛ

اللخمي الشامي  ىو أبو القاسم سليمان بن أٞبد بن أيوب
الذي يُذكر إبسم شهرتو الطرباٍل. ىو اإلمام ا٢بافظ الثقة الرحال 
ا١بوال ٧بدث اإلسالم علم ا٤بعمرين. ولد ٗبدينة سنة ستْب ومائتْب. 
وبقي ُب االرٙبال ولقي الرجال ستة عشر عاما وكتب عمن أقبل وأدبر 

و وبرع ُب ىذا الشأن وٝبع وصنف وعمر دىرا طويال وازدحم علي
 101احملدثون ورحلوا إليو من األقطار. توُب سنة ستْب وثالٜبائة.

بن حنبل روى عن أيب زرعة وعلي البغوي وعبد هللا بن أٞبد 
وسليمان بن أيوب وأٞبد بن شعيب النسائي وأيب الزنباع وا٤بقدام بن 
داود وأيب مسلم الكشي وعبد هللا ا١بارودي وإبراىيم بن سويد 

                                                 
100

 . ۱ٛٓ-۱ٚٛ، ص: نفس ا٤برجع 

101
موسوعة مواقف السلف ُب العقيدة أنظر أبو سهل ٩بد بن عبد الرٞبن ا٤بغراوي:  

 . ٜٕ٘، )القاىرة: ا٤بكتبة اإلسالمية، د ت(، ا١بزء ا٣بامس، ص: وا٤بنهج والَببية
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وا٢بسن بن عبد األعلى وبشر بن موسى وعمر بن حفص وعبد هللا 
بن أٞبد بن حنبل وموسى بن ىارون وعبد هللا بن العباس وأٞبد بن 

بد هللا بن زيدان وعبيد بن كثّب وأيب خليفة ا١بمحي حيٓب ثعلب وع
و دمح بن حيٓب القزاز وجعفر بن أٞبد بن سنان وأسلم بن سهل 
والنعمان بن أٞبد و دمح بن أسد األصبهاٍل وغّبىم. روى عنو: أبو 
عبد هللا األصبهاٍل وأبو بكر أٞبد بن موسى وأبو نعيم وأبو خليفة 

  102ٍل وغّبىم.وأبو العباس وعبد هللا ا١برجا
قال ابن ا١بوزي: كان سليمان من ا٢بفاظ واألشداء ُب دين 

. وقال أبو بكر  دمح بن هللا تعاىل ولو ا٢بفظ القوي والتصانيف ا٢بسان
أيب علي ا٤بعدل: الطرباٍل أشهر من أن يدل على فضلو وعلمو وكان 

  103واسع العلم كثّب التصانيف.
 ( أٞبد بن ا٢بسْب البيهقي۱ٜ

علي بن موسى الذي يكُب لو أبيب بكر  ىو أٞبد بن ا٢بسْب بن
البيهقي ا٣بسروجردي. مصنف لسنن الكبّب والسنن الصغّب والسنن 

                                                 
102

التقييد . وانظر ايضا، ابن نقطة ا٢بنبلي البغدادي: ٜٕٙ-ٜٕ٘، ص: نفس ا٤برجع 
 . ٕٗٛ-ٖٕٛ،.....ا٤برجع السابق، ا١بزء األول، ص: ٤بعرفة رواة السنن وا٤بسانيد

، موسوعة مواقف.....ا٤برجع السابقأنظر أبو سهل ٩بد بن عبد الرٞبن ا٤بغراوي: 103
  . ٜٕ٘ا١بزء ا٣بامس، ص: 
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األ٠باء والصفات وغّب ذلك. ر ودالئل النبوة وشعب اإلديان و واآلاث
مولده ُب شعبان سنة أربع وٜبانْب وثالٜبائة. وتوُب سنة ٜبان وٟبسْب 

 104وأربعمائة.
و وأيب ٠بع الكثّب من أيب ا٢بسن  دمح العلوي وىو أكرب شيخ ل

وأيب عبد الرٞبن السلمي  طاىر  دمح بن ٧بمش وأيب عبد هللا ا٢بافظ
أيب بكر ا٢بّبي وإسحاق بن وأيب بكر بن فورك وأيب علي الروذابري و 

وأيب ا٢بسْب بن وأيب زكردا ا٤بزكي   دمح السوسي وعلي بن  دمح السقاء
 بن نظيف بشران وعبد هللا بن حيٓب وأيب ا٢بسْب القطان وأيب عبد هللا

. روى عنو: عبيد هللا بن  دمح ّبهوغ وا٢بسن بن أٞبد وجناح بن نذير
 طاىر وعبد ا١ببار بن  دمحر والفراوي وزاىر بن وإ٠باعيل بن أيب بك

وعبد ا٢بميد بن  دمح و دمح بن إ٠باعيل الفارسي وعبد ا١ببار بن عبد 
 105الوىاب وغّبىم.

قال عبد الغافر: كان على سّبة العلماء قانعا من الدنيا 
ابليسّب متجمال ُب زىده وورعو. عاد إىل الّناحية ُب آخر عمره 

 السماع منو لغيبة الوالد والنتقال الّشيخ وكانت وفاتو هبا. وقد فاتِب

                                                 
104

اتريخ دين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب: أنظر ذلك ا٤برجع، مشس ال 
 .ٜ٘ا٤برجع السابق، ا١بزء العاشر، ص: اإلسالم.....

105
 .نفس ا٤برجع 
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آخر عمره إىل الناحية. وقد أجاز يل. وقال غّب عبد الغافر: قال إمام 
ا٢برمْب: ما من شافعي ِإال وللشافعي عليو منة إال البيهقي فإن لو 

 106على الشافعي منة لتصانيفو ُب نصرة مذىبو.
 ( أٞبد بن حنبلٕٓ 

خ اإلسالم صدقا الذي يسمى لو أبو عبد هللا ىو اإلمام وشي
أٞبد بن  دمح بن حنبل بن ىالل بن أسد بن إدريس بن عبد هللا بن 
حيان بن عبد هللا بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن 
ذىل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر وائل الذىلي 

نو صاحل: ولدُت سنة أربع الشيباٍل الوائلي ا٤بروزي البغدادي. قال اب
قال ا٣بليلي:   107وستْب ومائة. وتوُب سنة إحدى وأربعْب ومائتْب.

 108كان أفقو أقرانو وأورعهم وأكفهم عن الكالم ُب احملدثْب.
٠بع عن: إ٠باعيل بن علية وٞباد بن خالد وعثمان بن عمر 
و دمح بن يزيد ويزيد بن ىارون و دمح بن أيب عدي و دمح بن جعفر 
 غندر وحيٓب بن سعيد وعبد الرٞبن بن مهدى وبشر بن ا٤بفضل و دمح
                                                 

  .نفس ا٤برجع106

107
.....ا٤برجع السابق، سّبأنظر مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  

 .۱ٚٛ-۱ٚٚا١بزء ا٢بادي عشر، ص: 

108
، ا١بزء هتذيب.....ا٤برجع السابق إكمال بو عبد هللا عالء الدين ا٢بنفي:أنظر أ 

  .  ۱۱٘ص:  ،األول
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بن بكر الربساٍل وأيب داود الطيالسي وروح بن عبادة ووكيع بن ا١براح 
وأيب معاوية الضرير وعبد هللا بن منّب وأيب أسامة وسفيان بن عيينة 
و دمح بن إدريس. روى عنو: صاحل وعبد هللا وا٢بسن بن الصباح و دمح 
بن إسحاق الصاغاٍل و دمح بن إ٠باعيل البخاري ومسلم بن ا٢بجاج 

بو زرعة وأبو حاًِب الرازدان وأبو داود السجستاٍل وأبو بكر األثرم وأ
وأبو بكر ا٤بروذي ويعقوب ابن شيبة وأبو زرعة الدمشقي وموسى بن 

 109ىارون وغّبىم.
: طلبت أٞبد بن حنبل فسلمت عليو وكان شيخا قال ابن ذريح

ن أيب حاًب: قال سعيد بن ٨بضواب طواال أ٠بر شديد السمرة. قال اب
عمرو: دا أاب زرعة، أأنت أحفظ أم أٞبد؟، قال: بل أٞبد. فقال 

 110عمرو بن العباس: أعلمهم ٕبديث الثوري أٞبد بن حنبل.
 ( أٞبد بن عبد هللا ۱ٕ

                                                 
109

 . ۱ٖٛ-۱ٛٓ، ص: نفس ا٤برجع 

110
اتريخ انظر ذلك البيان، مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  

 .ٛٙٗا٤برجع السابق، ا١بزء التاسع، ص: اإلسالم.....
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ىو أٞبد بن عبد هللا بن أٞبد بن اسحاق بن موسى بن مهران 
ا٢بافظ الذي يكُب لو أبيب نعيم األصبهاٍل الصوُب األحول. ُولد سنة 

  111ست وثالثْب وثالٜبائة أبصبهان. وتوُب سنة ثالثْب وأربعمائة.
د هللا بن عمر أجاز لو خيثمة بن سليمان وجعفر ا٣بلدي وعب

وأٞبد بن عبد الرحيم. و٠بع من: عبد هللا بن جعفر وأٞبد بن معبد 
وأٞبد بن  دمح القصار وأٞبد بن بندار وعبد هللا بن ا٢بسن بن بندار 
والطرباٍل وا١بعايب وأيب بكر بن ا٥بيثم وعيسى بن  دمح الطوماري 

وق بن وحبيب القزاز وأيب بكر اآلجري وأٞبد بن إبراىيم لكندي وفار 
عبد الكبّب وشيبان بن  دمح. روى عنو: أبو سعد ا٤باليِب وتوُب قبلو 
وأبو بكر بن أيب علي الذكواٍل وتوُب قبلو وأبو بكر ا٣بطيب وأبو 
صاحل ا٤بؤذن وأبو علي الوخشي و دمح بن إبراىيم وىبة هللا بن  دمح 
ويوسف بن ا٢بسن و دمح بن عبد ا١ببار وأبو سعد ا٤بطرز وأبو منصور 

  112الشروطي وغاًل الربجي وغّبىم.

                                                 
111

 .نفس ا٤برجع 

112
 .ٜٙٗ-ٛٙٗ، ا١بزء التاسع، ص: نفس ا٤برجع 
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قال أٞبد ابن  دمح بن مردويو: كان أبو نعيم ُب وقتو مرحوال 
إليو. ومل يكن ُب أفق من اآلفاق أسند وال أحفظ منو، كان حفاظ 

 113الدنيا. قال ٞبزة بن العّباس: كان أصحاب ا٢بديث.
 ا٣بالصة ٥بذا ا٢بديث من إسناده ببيان رواتو يعِب: 

لَبمذي برواتو يعِب: أنس بن مالك: صحايب . ا٢بديث ل۱
واثبت بن أسلم: ثقة و دمح بن اثبت: ضعيف وعبد 
الصمد: ثقة وعبد الوارث: ثقة والَبمذي: ثقة. فهذا 

 ا٢بديث حديث ضعيف إبضعاف  دمح بن اثبت. 
ان رواتو: أنس بن مالك واثبت . ا٢بديث من أيب يعلى ببيٕ

بزدادة الرواة؛ عبد  ٍبو دمح بن اثبت الذين بيانو كما قدديا 
الواحد بن واصل: ثقة وعبد هللا بن عون: ثقة وأبو يعلى: 

 ثقة. فا٢بديث من أيب يعلى حديث ضعيف.
. ا٢بديث من الطرباٍل الذي خالصتو يعِب: أنس بن مالك  ٖ

 ٍبفهو ضعيف ا٢بديث  زداد بن عبد هللا ٍبكما سابقا 
زائدة بن أيب الرقاد: ليس بثقة ويوسف بن يعقوب: ثقة 

ث من الطرباٍل والطرباٍل: ثقة حافظ. ا٣بالصة ٥بذا ا٢بدي
 ف زداد وزائدة.من حديث ضعيف بضع

                                                 
113

 .ٛٙٗ، ص: نفس ا٤برجع 
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. ا٢بديث من البيهقي كما يلي بيانو: أنس واثبت وابنو عبد ٗ
بياهنم بن عون الذين قد ذُكر الواحد بن واصل وعبد هللا 

بزدادة الرواة ٫بو موسى بن ىارون: ثقة وعلّي بن ىارون و 
فهو حسن ا٢بديث سعيد بن  دمح: ٦بهول حالو والبيهقي: 

 ثقة حافظ. فهذا ا٢بديث حديث ضعيف.
ا٢بديث من اٞبد بن حنبل يعِب: أنس واثبت وابنو وعبد . ٘

أٞبد بن حنبل: ثقة حافظ. فهذا  ٍبالصمد كما سابقا 
 ضعيف بكون  دمح بن اثبت.ا٢بديث حديث 

مها وزداد وزائدة  ىو صحايب . ا٢بديث من أيب نعيم: أنسٙ
و دمح بن أيب بكر: ثقة ويوسف بن يعقوب: ثقة ضعيفان 

وحبيب بن ا٢بسْب: ثقة وأبو نعيم: ثقة حافظ. فهذا 
 .بضعف زداد وزائدة ا٢بديث حديث ضعيف

ا٣بالصة على ا٢بديث السادس عشر من وجو إسناده فهو 
 حديث ضعيف.    

 ٕبث الرواة من ا٢بديث السابع عشر مذكور فيما يلي:
 ( أبو سعيد۱

وكان من فضالء الصحابة اب٤بدينة  ىو صاحب رسول هللا 
الذي ا٠بو سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد األنصاري 



 337 
 

ة. وتوُب اب٤بدينة يوم ا١بمعة ا٣بزرجي ا٣بدري. وقيل ابن عبيد بن ثعلب
   114سنة أربع وسبعْب ودفن ابلبقيع.

وعن أيب بكر وعمر وأخيو ألمو قتادة  روى الكثّب عن النيب 
بن النعمان. روى عنو: زيد بن اثبت وابن عباس وجابر بن عبد هللا 
وسعيد بن ا٤بسيب وطارق بن شهاب وسعيد بن جبّب وأبو صاحل 
السمان وعطاء بن يسار وا٢بسن وأبو الوداك وعمرو بن سليم الزرقي 

  115وعمارة بن جوين وأبو سلمة وانفع موىل ابن عمر.
كان أبو سعيد أحد الفقهاء اجملتهدين وشهد ا٣بندق وبيعة 

وقال ابن سعد وغّبه: شهد أبو سعيد ا٣بندق وما بعدىا  116الرضوان.
وكان أبو سعيد أول مشاىده ا٣بندق. وغزا مع النيب  117من ا٤بشاىد.

                                                 
114

. وأنظر ايضا، أبو عبد هللا عالء الدين ٜ٘ٛ، ا١بزء الثاٍل، ص: نفس ا٤برجع 
  .  ٕٚٗص:  ،، ا١بزء ا٣بامسهتذيب.....ا٤برجع السابق إكمال ا٢بنفي:

115
.....ا٤برجع السابق، سّبأنظر مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  

 .۱ٜٙا١بزء الثالث، ص: 

116
 .نفس ا٤برجع 

117
اتريخ ٤بصدر، مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب: أنظر ذلك ا 

 .ٜ٘ٛا٤برجع السابق، ا١بزء الثاٍل، ص: اإلسالم.....
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  اثنٍب عشرة غزوة وكان ٩بن حفظ عن النيب  سننا كثّبة وعلما
 118ٝبا. ىو من ٪بباء الصحابة وعلمائهم وفضالئهم.

 ( أبو ىارون العبديٕ
ىو ا٠بو عمارة بن جوين الذي يسمى إبسم كنيتو أيب ىارون 

 119دي البصري. ومات سنة أربع وثالثْب ومائة.العب
روى عن: عبد هللا بن عمر وأيب سعيد ا٣بدري. وروي عنو: 

ان وسفيان الثوري سليمان ا٢بمادان وعبد الوىاب الثقفي وبرد بن سن
 120بن كثّب وعبد هللا بن عون وعلي بن عاصم وغّبىم.

كذبو ٞباد بن زيد. وقال أٞبد: ليس بشئ. وقال ابن معْب: 
ضعيف وال يصدق ُب حديثو. وقال النسائي: مَبوك ا٢بديث. وقال 
ابن حبان: ما ليس من حديثو. وقال حيٓب: ضعيف. قال ا١بوزجاٍل: 

و ىارون كذاب مفَب. وقال السليماٍل: قال صاحل بن  دمح: أكذب أب

                                                 
118

، موسوعة مواقف.....ا٤برجع السابقأنظر أبو سهل ٩بد بن عبد الرٞبن ا٤بغراوي:  
 .ٖٗٓا١بزء األول، ص: 

119
اتريخ انظر ذلك ا٤بصدر، مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  

 .ٜٓٚا٤برجع السابق، ا١بزء الثالث، ص: اإلسالم.....

120
 .نفس ا٤برجع 
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ن معْب: ليس قال أٞبد بن حنبل: مَبوك. وقال حيٓب ب 121من فرعون.
لى أنو ضعيف ا٢بديث، وقد ٙبامل قال ابن عبد الرب: أٝبعوا عبثقة. 

بعضهم فنسبو إىل الكذب. قال إ٠باعيل بن علية: كان يكذب ُب 
ا٢بديث. قال  دمح بن عبد الرحيم: ليس بثقة. قال عثمان بن أيب 

 122شيبة: كان كذااب حيدث ابلغداة بشيء وابلعشي بشيء.
 ( أبو ىريرةٖ

ىو اإلمام والفقيو واجملتهد وا٢بافظ الذي ا٠بو أبو ىريرة 
وسيد  الدوسي اليماٍل عبد الرٞبن بن صخر ىو صاحب النيب 

ا٢بفاظ األثبات. اختلف ُب ا٠بو على أقوال وأرجحها ىو عبد الرٞبن 
بن صخر وقيل: عبد الرٞبن بن غنم وعبد هللا بن عائذ وعبد هللا بن 
عامر وعبد هللا بن عمرو وسكْب بن وذمة وسكْب بن ىانئ وسكْب 
ابن مل وسكْب بن صخر وعامر بن عبد مشس وعامر بن عمّب وبرير 

                                                 
121

.....ا٤برجع ميزان اإلعتدالانظر مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب:  
 .۱ٖٚالسابق، ا١بزء الثالث، ص: 

122
، ا١بزء السابقهتذيب.....ا٤برجع  إكمال وأنظر أبو عبد هللا عالء الدين ا٢بنفي: 

  .  ۱ٓ-ٛص:  ،العاشر
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بن عشرقة وعبدهنم وعبد مشس وغنم وعبيد بن غنم وعمرو ابن غنم 
 123ا٢بارث. وعمرو بن عامر وسعيد بن

وأيب بن كعب وأسامة بن زيد بن حارثة  روى عن: النيب 
وبصرة بن أيب بصرة وعمر بن ا٣بطاب والفضل بن العباس وكعب 

. وروى عنو: وإبراىيم األحبار وأيب بكر الصديق وعائشة زوج النيب 
بن عبد هللا بن حنْب وأنس بن حكيم وأنس بن مالك واثبت بن 
عياض واثبت بن قيس وجابر بن عبد هللا وجعفر بن عياض وا٢بارث 

بن علي وحيان  بن ٨بلد وقبيصة بن حريث وا٢بسن البصري وحنظلة
بن بسطام وخالد بن غالق وخباب ا٤بدٍل وخيثمة بن عبد الرٞبن 
وربيعة ا١برشي وزداد بن قيس وزداد الطائي وزيد بن أسلم وزيد بن أيب 

 124عتاب وسامل أبو الغيث .
قال ابن ا٤بسيب عن أيب ىريرة: شهدت خيرب مع رسول هللا 

  كساء خز. . شعبة عن  دمح بن زداد قال: رأيت على أيب ىريرة
وعن شراحيل أن أاب ىريرة كان يصوم ا٣بميس واالثنْب. وقال قتادة 
                                                 

123
.....ا٤برجع سّبأنظر مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  

 .ٛٚ٘السابق، ا١بزء الثاٍل، ص: 

124
 ا١بزءا٤برجع السابق، هتذيب الكمال.....يوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح ا٤بزي:  

. انظر ايضا، مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد ٖٚٚ-ٖٙٙالرابع والعشرون، ص: 
 .٘ٛ٘-ٜٚ٘.....ا٤برجع السابق، ا١بزء الثاٍل، ص: سّبالذىيب الذىىب: 
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وغّب واحد: كان أبو ىريرة يلبس ا٣بز. وكان أبو ىريرة ٩بن جيهر ببسم 
  125هللا ُب الصالة.

 ( سفيان الثوريٗ
ا٠بو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وكنيتو أبو عبد هللا 
الكوُب. من ثور بن عبد مناة وقيل إنو من ثور مهدان والصحيح 

 126األول. وتوُب سفيان سنة ستْب ومائة.
روي عن: ٞباد بن سلمة وىشيم بن بشّب ومسلم بن خالد 
وأيب ىارون والنعمان بن اثبت وقيس بن الربيع وأيب بكر بن عياش 
وأيب إسحاق الفزاري إبراىيم بن  دمح وٞباد بن زيد وشعبة بن ا٢بجاج 
وسفيان بن عيينة وحيٓب بن سعيد ومعمر بن راشد وإ٠باعيل بن عياش 
وجعفر بن سليمان. وروى عنو: إبراىيم بن سعد واسحاق بن يوسف 
وايب بكر ا٢بنفي وأيب داود ا٢بفري جعفر بن  دمح وعبد الرٞبن بن 
ا٤بهدي وٞباد بن زيد ووكيع بن ا١براح وا٠باعيل بن علية وإ٠باعيل بن 

 127عياش وغّبىم.
                                                 

125
اتريخ انظر ذلك ا٤بصدر، مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  

 .ٓٙ٘زء الثاٍل، ص: ا٤برجع السابق، ا١باإلسالم.....

126
١بزء ، اهتذيب.....ا٤برجع السابق إكمال أنظر أبو عبد هللا عالء الدين ا٢بنفي: 

 .ٖٚٛص:  ،ا٣بامس

127
 .نفس ا٤برجع 
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جة. قال قال العجلي: كان ثقة ثبتا مأموان كثّب ا٢بديث ح
 128ايضا العجلي: سفيان بن سعيد كوُب ثقة رجل صاحل زاىد فقيو.

قال شعبة: ساد سفيان الناس ابلورع والعلم. ابن عيينة قال: ما رأيت 
رجال أعلم اب٢بالل وا٢برام من سفيان الثوري. وقال أبو معاوية: ما 

ٓب القطان: ما رأيت قط أحفظ ٢بديث األعمش من الثوري. قال حي
 129رأيت أحدا أحفظ من سفيان.

 ( عمر بن سعد٘
كان ا٠بو عمر بن سعد بن عبيد وكنيتو أاب داود ا٢بفري 

اب سفيان وزاىد ومن أصح الكوُب الذي ىو انسك لو فضل وتواضع
 130توُب ابلكوفة ُب ٝبادى اآلخرة سنة ثالث ومائتْب.الثوري. 

حدث عن: مالك بن مغول ومسعر بن كدام وصاحل بن 
لثوري وحفص بن غياث وىشام بن حسان وبدر بن عثمان وسفيان ا

سعد وداسْب العجلي وحيي بن زكردا ويونس بن ا٢بارث وغّبىم. 
وروى عنو: أٞبد بن حنبل و٧بمود بن غيالن وإسحاق بن منصور 
                                                 

128
 .ٜٖٛ، ص: نفس ا٤برجع 

129
.....ا٤برجع السابق، سّبأنظر مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  

 .ٜٖٕا١بزء السابع، ص: 

130
، )بّبوت: دار الطبقات الكربىانظر ابن سعد بن منبع ا٥بامشي البصري البغدادي:  

 .ٖٓٚ(، ا١بزء السادس، ص: ۱ٜٜٓالكتب العلمية، 



 343 
 

وعلي بن حرب و دمح بن رافع وعبد بن ٞبيد وبنو أيب شيبة وأبو  
كريب وسفيان بن وكيع واٞبد بن حرب واسحاق بن ا٠باعيل 

ن علي وشعيب بن أيوب وأبو الشعثاء وأبو ا٤بنذر والقاسم وا٢بسن ب
 131بن زكردا وىارون بن عبد هللا وخلق سواىم.

لدارقطِب: كان من صاحل. قال اقال أبو حاًب: صدوق و 
 132بن ا٤بديِب: ال أعلمِب رأيت ابلكوفة أعبد منو.. قال علي الثقات

 ( عمرو بن  دمحٙ
كان ا٠بو عمرو بن  دمح العنقزي أو ا٤برز٪بوش القرشي وكنيتو 

 133أبو سعيد الكوُب. ومات سنة تسعى وتسعْب ومائة.
روى عن: إبراىيم بن عثمان وإسرائيل بن يونس وخالد 
الصفار وسفيان الثوري وطلحة بن عمرو وعبد هللا بن إدريس وعبد 
هللا بن بديل وعبد العزيز بن أيب رواد وعمرو بن اثبت وعيسى بن 

اق. وروى عنو: أٞبد طهمان والنعمان بن اثبت ويونس بن أيب إسح
بن عثمان وأٞبد بن  دمح القطان وأٞبد بن نصر وإسحاق بن راىويو 
                                                 

131
.....ا٤برجع السابق، ا١بزء سّبمشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  

 .۱ٙٗالتاسع، ص: 

132
 .۱ٚٗ-۱ٙٗ، ص: نفس ا٤برجع 

133
هتذيب أنظر ذلك ا٤بصدر، يوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح ا٤بزي:  

 .ٕٕٓالثاٍل وعشرون، ص:  ا١بزءا٤برجع السابق، .....الكمال
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وا٢بسن بن ٞباد وا٢بسْب بن علي وا٢بسْب بن عمرو العنقزي 
وا٢بسْب بن منصور وعبد هللا بن سعيد  وعبد الرٞبن بن  دمح وعبد 

ن أيب ا٣بصيب وعلي الرحيم بن مطرف وعبدة بن عبد الرحيم وعلي ب
القاسم بن عمرو العنقزي وقتيبة بن سعيد و دمح بن سالم  دمح و بن 

 134و دمح بن عمر الكندي و دمح بن حيٓب.
قال عبد هللا بن أٞبد بن حنبل عن أبيو: ثقة وعن حيٓب بن معْب: 

صدق قال أبو زرعة: كان ال ي 135ليس بو أبس. وقال النسائي: ثقة.
روى عن أبيو. انتهى. وقال أبو حاًب: لْب يتكلمون فيو. وقال أبو 

  136داود: كتبت عنو وال أحدث عنو.
 ( قبيصة بن عقبةٚ

و قبيصة بن عقبة ىو ا٢بافظ واإلمام والثقة والعابد الذي ا٠ب
بن  دمح بن سفيان السوائي يعِب ابن عقبة بن ربيعة بن جنيدب بن 

                                                 
134

 .ٕٕٕ-۱ٕٕ، ص: نفس ا٤برجع 

135
 .ٕٕٕ، ص: نفس ا٤برجع 

136
، )بّبوت: دار البشائر اإلسالمية، لسان ا٤بيزانانظر ابن حجر العسقالٍل:  

  .ٕٓٓم(، ا١بزء الثالث، ص: ٕٕٓٓ
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رابب بن حبيب بن سواءة بن عامر بن صعصعة الذي يكُب لو أبيب 
  137.ىعامر السوائي الكوُب. ومات سنة ٟبس عشرة ومائتْب 

روي عن: شعبة وسفيان وإسرائيل وورقاء وعن أكرب منهم  
كعيسى بن طهمان وفطر بن خليفة ومالك بن مغول ومسعر وعاصم 
بن  دمح العمري. وروي عنو: البخاري ومسلم واألربعة و دمح بن أسلم 

و دمح بن إسحاق وأبو زرعة الرازي وأٞبد بن و٧بمود بن غيالن 
ص بن عمر سنجة أبن أيب شيبة سليمان وا٢بارث بن أيب أسامة وحف

 138وبكر بن خلف وعباس بن  دمح وغّبىم.
قال عبد الرٞبن بن خراش: صدوق. وقال النسائي وغّبه: 
ليس بو أبس. وقال صاحل جزرة: كان قبيصة رجال صا٢با فتكلموا ُب 

اود بن منصور الفارسي: ٠باعو من سفيان. وقال عبد الرٞبن بن د
٠بعت حفص بن عمر قال: ما رأيت مثل قبيصة. ما رأيتو متبسما 
قط من عباد هللا الصا٢بْب. قلت: ىكذا كان أىل ا٢بديث العلم 
والعبادة واليوم فال علم وال عبادة بل ٚببيط و٢بن وتصحيف كثّب 
                                                 

137
 أنظر ايضا، مشس الدين أبو عبد هللا  دمحو .ٕٚٗ، ا١بزء ا٣بامس ص: نفس ا٤برجع 

 .۱ٖٓ.....ا٤برجع السابق، ا١بزء العاشر، ص: سّببن أٞبد الذىيب الذىىب: 

138
اتريخ أنظر ذلك البيان، مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  

. وأنظر ايضا، يوسف بن عبد ٜٓٛ. ٕٚٗا٤برجع السابق، ا١بزء ا٣بامس، ص: اإلسالم.....
 . ۱ٖٓالعاشر، ص:  ا١بزءا٤برجع السابق، هتذيب الكمال.....الرٞبن أيب  دمح ا٤بزي: 
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وحفظ يسّب وإذا مل يرتكب العظائم وال خُيل ابلفرائض فكان هلل 
  139ه.در 

 ( سفيان بن وكيعٛ
ىو أبو  دمح الرؤاسي الكوُب الذي ا٠بو سفيان بن وكيع بن 

 140ا١براح بن مليح الرؤاسي. وتوُب سنة سبع وأربعْب ومائتْب.
السالم بن حرب  روي عن: أبيو وجرير بن عبد ا٢بميد وعبد

وحفص بن غياث وابراىيم بن عيينة واسحاق بن منصور واسحاق بن 
 دمح وجرير بن عبد ا٢بميد  يوسف وا٠باعيل بن علية وا٠باعيل بن

وخالد بن ٨بلد وأيب داود عمر بن سعد ا٢بفري وعمر بن عبيد 
ىم. وروي عنو: الَبمذي وابن ن يونس و دمح بن بكر وغّب وعيسى ب

ماجو و دمح بن جرير وأبو عروبة وحيٓب بن صاعد وأبو علي أٞبد بن 
  دمح الباشاٍل وبقي بن ٨بلد وا٠باعيل بن موسى واٞبد بن عليّ 

 141و دمح بن واصل وغّبىم. موسى وعمران بن
                                                 

139
أنظر ذلك البيان، مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  

 .۱ٖ٘-۱ٖ۱.....ا٤برجع السابق، ا١بزء العاشر، ص: سّب

140
ذلك ا٤برجع، مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  أنظر 

 .۱ٕ٘.....ا٤برجع السابق، ا١بزء الثاٍل عشر، ص: سّب

141
هتذيب ذلك البيان، يوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح ا٤بزي:  . وأنظرنفس ا٤برجع 

 .ٕٕٓ-ٕٓٓا٢بادى عشر، ص:  ا١بزءا٤برجع السابق، الكمال.....
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قال مسلمة بن القاسم: كوُب ضعيف ا٢بديث. وقال ا٣بليلي: 
ما ليس لو فقال لو الكوفيون ضعفوه، وكان لو وراق أدخل ُب حديثو 

وحيك أفسدت شيخنا وابن شيخنا. روى عنو ا٢بفاظ ٍب تركوا حديثو. 
 142.قال النسائي: ليس بثقة

 ( علّي بن  دمحٜ
يقال: علي بن  دمح ىو علي بن  دمح بن إسحاق بن أيب شداد و 

بن أيب شداد وعلّي بن  دمح بن شروى وعلي بن  دمح بن عبد الرٞبن 
وعلي بن  دمح بن نباتة الطنافسي أبو ا٢بسن الكوُب موىل زيد بن عبد 
هللا بن عمر بن ا٣بطاب وىو ابن أخت الطنافسيْب:  دمح بن عبيد 

 143.وإخوتو، سكن قزوين والري. ومات سنة ثالث وثالثْب ومائتْب
روى عن: إبراىيم بن عيينة وإسحاق بن منصور وجعفر بن 
عون وحفص بن غياث وٞباد بن أسامة وسفيان بن عيينة وشعيب بن 

عمرو بن  دمح العنقزي حرب وعبد هللا بن منّب وعبد العزيز القرشي و 
 دمح بن عبيد الطنافسي ووكيع بن ا١براح والوليد بن عقبة والوليد بن 

                                                 
142

، ا١بزء هتذيب.....ا٤برجع السابق إكمال أنظر أبو عبد هللا عالء الدين ا٢بنفي: 
 .ٕٓٗص:  ،ا٣بامس

143
ا٤برجع السابق، هتذيب الكمال.....وأنظر يوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح ا٤بزي:  

 .۱ٕٓا٢بادى وعشرون، ص:  ا١بزء
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ىم. وروى عنو: ابن وأيب بكر بن عياش وغّب مسلم وحيٓب بن آدم 
ماجو وإبراىيم بن سهلوية وأٞبد بن  دمح القشّبي وجبّب بن ىارون 

سن بن وجعفر بن  دمح وا٢بسن بن صاحل بن وا٢بسن بن العباس وا٢ب
 دمح وا٢بسن بن منصور وا٢بسْب بن علي وزداد بن أيوب وسهل بن 

 144سعد والعباس بن إ٠باعيل وغّبىم.
قال أبو حاًب: كان ثقة صدوقا وىو أحب إيل من أيب بكر بن 

 145أيب شيبة ُب الفضل والصالح وأبو بكر أكثر حديثا منو وأفهم.
 (  دمح بن أسلم۱ٓ

ىو اإلمام ا٢بافظ الرابٍل شيخ اإلسالم الذي ا٠بو  دمح بن أسلم 
بن سامل بن يزيد الكندي وكنيتو أبو ا٢بسن الكندي موالىم ا٣براساٍل 

  146الطوسي.
٠بع عن: يزيد بن ىارون ويعلى بن عبيد و دمح بن عبيد وجعفر 
بن عون وعبيد هللا بن موسى وأيب عبد الرٞبن ا٤بقرئ وحسْب بن 
الوليد النيسابوري وقبيصة وأيب نعيم وعبد ا٢بكم بن ميسرة وحيٓب بن 

                                                 
144

 .۱ٕٕ-۱ٕٓ، ص: نفس ا٤برجع 

145
 .۱ٕٕ، ص: نفس ا٤برجع 

146
أنظر ذلك ا٤بصدر، مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  

 .۱ٜ٘عشر، ص: .....ا٤برجع السابق، ا١بزء الثاٍل سّب
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أيب بكّب ومسلم بن إبراىيم. وحدث عنو: إبراىيم بن أيب طالب 
 بن  دمح القباٍل وابن خزدية وأبو بكر بن أيب داود و دمح بن وا٢بسْب

وكيع و دمح بن أٞبد الطوسي وز٪بوية بن  دمح اللباد وعلي بن عبد هللا 
 147وا٢بسن بن علي الطوسي وغّبىم.

قال أبو عبد هللا ا٢باكم: كان من األبدال ا٤بتتبعْب لآلاثر. قال 
مقام وكيع وأفضل من مقامو لزىده وورعو ا٢باكم: قام  دمح بن أسلم 

 148وتتبعو لؤلثر. قال أبو يعقوب: ىو من السواد األعظم.
 ( ز٪بويو بن  دمح۱۱

كان ا٠بو ز٪بويو بن  دمح بن ا٢بسن الزاىد وكنيتو أبو  دمح بن 
  149النيسابوري اللباد. ومات سنة ٜباٍل عشرة وثالٜبائة.

ن عيسى ٠بع عن:  دمح بن رافع و دمح بن أسلم وحسْب ب
البسطامي وٞبيد بن الربيع والرمادي. وروي عنو: أبو علي ا٢بافظ 

 150وأبو الفضل بن إبراىيم ا٥بامشي وأبو  دمح ا٤بخلدي وآخرون.

                                                 
147

 .نفس ا٤برجع 

148
 .۱ٜٙ، ص: نفس ا٤برجع 

149
اتريخ مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  أنظر ذلك ا٤برجع، 

. أنظر مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن ٜٖٖا٤برجع السابق، ا١بزء السابع، ص: اإلسالم.....
 .ٕٕ٘.....ا٤برجع السابق، ا١بزء الرابع عشر، ص: سّبأٞبد الذىيب الذىىب: 
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 151ال أبو عبد هللا ٞبد بن اٞبد: أحد اجملتهدين ُب العبادة.ق
 ( أٞبد بن ا٢بسْب۱ٕ

ا٠بو أٞبد بن ا٢بسْب بن أٞبد بن مروان بن عبيد بن ا٢بسْب 
 الذي يكُب لو أبيب نصر بن أيب مروان الضيب ا٤برواٍل النيسابوري.

  152ومات سنة ٜبانْب وثالٜبائة.
ل و دمح السراج وابن خزدية و دمح بن شاد العباس ٠بع عن: أيب

بن ٞبدون بن رستم وٝباعة من نيسابور وغّبىم. وروي عنو: ا٢باكم 
 153ذي.وأبو حفص بن مسرور وأبو سعد الكنجرو 

 ( الَبمذي۱ٖ
 ذُكر فيما قبلو.ىو ٨برج ا٢بديث. أما البيان عنو قد 

 ( ابن ماجو۱ٗ
كان ا٠بو  دمح بن يزيد الربعي القزريُب وكنيتو أبو عبد هللا ابن 

 ماجو. ىو ا٤بفسر ا٢بافظ الكبّب ا٢بجة واحملدث ومصنف السنن.
                                                                                              

150
. أنظر ايضا، مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب: نفس ا٤برجع 

 .ٜٖٖا٤برجع السابق، ا١بزء السابع، ص: اتريخ اإلسالم.....

151
 .نفس ا٤برجع 

152
اتريخ لدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد بن عثمان الذىىب: أنظرذلك ا٤برجع، مشس ا 

 .٘ٚٗا٤برجع السابق، ا١بزء الثامن، ص: اإلسالم.....

153
 .نفس ا٤برجع 
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  154 ومائتْب.ُولد سنة تسع ومائتْب. ووفاتو سنة ثالث وسبعْب
٠بع عن: علي بن  دمح وعبد هللا بن معاوية وىشام بن عمار 

يد بن وعبد هللا بن ا١براح ومصعب بن عبد هللا وإبراىيم بن  دمح ويز 
عبد هللا وجبارة بن ا٤بغلس وداود بن رشيد وإبراىيم بن ا٤بنذر وأبن أيب 
شيبة و دمح بن عبد هللا بن منّب وخلقا كثّبا. وروي عنو:  دمح بن عيسى 
األهبري وأٞبد بن  دمح ا٤بديِب وعلي بن إبراىيم وسليمان بن يزيد وأبو 

 155الطيب أٞبد بن روح البغدادي.
و. وقال بو يعلى ا٣بليلي: ابن ماجو ثقة كبّب متفق عليقال أ

 156إىل عصره. قزوين اترخيا على الرجال: رأيت لو بابن طاىر
 ( أبو نعيم۱٘

 ىو ٨برج ا٢بدحيث الذي ٕبثو قد ذُكر فيما سابقا.
 ا٣بالصة من ا٢بديث السابع عشر ببيان رواتو يعِب: 

رواتو كذالك: أبو سعيد:  . ا٢بديث من الَبمذي الذي بيان۱
صحايب وأبو ىارون: ليس بثقة وضعيف وسفيان الثوري: 

                                                 
154

. أنظر ايضا، مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب: نفس ا٤برجع 
 .ٕ٘ٙا٤برجع السابق، ا١بزء السادس، ص: اتريخ اإلسالم.....

155
 .نفس ا٤برجع 

156
 .نفس ا٤برجع 
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ثقة وعمر بن سعيد: ثقة وسفيان بن وكيع: ليس بثقة 
والَبمذي: ثقة. فهذا ا٢بديث حديث ضعيف إبضعاف أيب 

 ىارون وسفيان بن وكيع.
فيما يلي:  أبو سعيد وابو ىارون  .ا٢بديث ألبن ماجوٕ

عمر بن  دمح: ثقة وعلّي  ٍبسابقا بيانو  وسفيان الثوري كما
بن  دمح: ثقة وابن ماجو: ثقة. فهذا ا٢بديث حديث بكون 

 ىارون فهو ضعيف.
.  ا٢بديث من أيب نعيم يعِب: أبو سعيد وأبو ىريرة ومها من ٖ

: ليس بو أبس فهو سفيان الثوري: ثقة وقبيصةو صحايب 
بو نعيم:  دمح بن أسلم: ثقة وز٪بويو: ثقة وأحسن ا٢بديث و

٢بديث حديث حسن بكون قبيصة الذي ثقة حافظ. فهذا ا
 .ضبطو النقصان ولو كان صدوق

لو كان ذلك ا٢بديث من الَبمذي وأبن ماجو مها من حديث 
من  حديث حسنضعيف بضعف أيب ىارون. ولكن يغلب عليهما 

ىو السابع عشر الذي  ا٢بديث لذالك، استنتج الباحث إىل .أيب نعيم
 .حسنحديث 
 ث الرواة عن ا٢بديث الثامن عشر كما يلي: ٕب

 ( كعب بن مالك۱
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ىو كعب بن مالك بن أيب كعب عمرو األنصاري. ويقال ابن 
القْب بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة األنصاري 
ا٣بزرجي العقيب األحدي. قال الواقدي: أن كعب بن مالك مات سنة 

  157ة إحدى وٟبسْب.ٟبسْب. وقال ا٥بيثم بن عدي: أنو توُب سن
وأحد الثالثة الذين اتب هللا عليهم شهد  شاعر رسول هللا 

الصحيحْب. روى العقبة وأحدا وحديثو ُب ٚبلفو عن غزوة تبوك ُب 
عنو: بنوه؛ عبد هللا وعبيد هللا وعبد الرٞبن و دمح ومعبد بنو كعب 
وجابر وابن عباس وأبو أمامة وعمر بن ا٢بكم وعمر بن كثّب بن أفلح 

 158وآخرون وحفيده عبد الرٞبن بن عبد هللا.
صفة وذىب بصره ُب قال ابن أيب حاًب: كان كعب من أىل ال

 159قال ابن سّبين: كان شعراء أصحاب رسول هللا.ة معاوية. خالف
الواقدي: إن كعبا قاتل يوم أحد قتاال شديدا حٌب جرح سبعة عشر 

 160جرحا.
                                                 

157
.....ا٤برجع السابق، ا١بزء سّبمشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  

 .ٙٗ٘-ٖٗ٘الثاٍل، ص: 

158
 .ٖٗ٘، ص: نفس ا٤برجع 

159
 .ٙٗ٘-ٗٗ٘، ص: نفس ا٤برجع 

160
ا٤برجع اتريخ اإلسالم.....مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  

 .ٖ٘ٗالسابق، ا١بزء الثاٍل، ص: 
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 حذيفة بن اليمان( ٕ
كان ا٠بو حذيفة بن اليمان العبسي. ىو حليف بِب عبد 
األشهل. إسم اليمان ىو لقب. وا٠بو حسيل أو حسل. فيقال: 
حسيل بن جابر بن أسيد بن عمرو بن مازن. وقيل: اليمان بن جابر 
بن عمرو بن ربيعة بن جروة بن ا٢بارث بن مازن بن ربيعة بن قطيعة 

ريث بن غطفان. يكُب حذيفة أاب عبد هللا بن عبس بن بغيض بن 
وقال  دمح بن عمر: مات  161وأمو من بِب عبد األشهل تسمى الرابب.

حذيفة اب٤بدائن بعد قتل عثمان بن عفان وجاءه نعيو وىو يومئذ 
اب٤بدائن. ومات بعد ذلك أبشهر سنة ست وثالثْب. ولو عقب 

 162اب٤بدائن.
لو ُب الصحيحْب: اثنا عشر حديثا وُب البخاري: ٜبانية وُب 
مسلم: سبعة عشر حديثا. وحدث عنو: أبو وائل وزر بن حبيش وزيد 
بن وىب وربعي بن حراش وصلة بن زفر وثعلبة بن زىدم وأبو العالية 

ن أيب ليلى ومسلم بن نذير وأبو إدريس الرداحي وعبد الرٞبن ب

                                                 
161

 .٘ٓ٘، ا١بزء األول، ص: نفس ا٤برجع 

162
 .ٖٕٓ، ا١بزء السابع، ص: الطبقة....ا٤برجع السابقنظر ابن سعد: أ 
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ا٣بوالٍل وقيس بن عباد وأبو البخَبي الطائي ونعيم بن أيب ىند ومهام 
  163بن ا٢بارث وخلق سواىم.

لقربو منو  ب رسول هللا كان حذيفة من كبار أصحا
وثقتو بو وعلو منزلتو عنده. وواله أمّب ا٤بؤمنْب ُعَمر ْبن ا٣بطاب 

ومل يشهد حذيفة بدرا وشهد أحدا  ا٤بدائن، فأقام هبا ِإىَل حْب وفاتو.
ضر ما بعد أحد من الوقائع. وكان وح وقتل أبوه يومئذ مع رسول 

ىو من ٪بباء أصحاب  دمح  164لقربو منو. صاحب سر رسول هللا 
  وىو صاحب السر. واسم اليمان: حسل ويقال: حسيل ابن جابر

العبسي اليماٍل أبو عبد هللا حليف األنصار من أعيان ا٤بهاجرين. 
وكان والده حسل قد أصاب دما ُب قومو فهرب إىل ا٤بدينة وحالف 

ىم األنصار. بِب عبد األشهل فسماه قومو اليمان ٢بلفو لليمانية و 
  165وشهد ىو وابنو حذيفة أحدا.

 ( عبد هللا بن عمرٖ
                                                 

163
.....ا٤برجع سّبأنظر مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد بن عثمان الذىىب:  

 .ٕٖٙ-۱ٖٙالسابق، ا١بزء الثاٍل، ص: 

اتريخ مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد بن عثمان الذىىب:  أنظر ذلك البيان،164
 .ٙٓ٘-٘ٓ٘ا٤برجع السابق، ا١بزء األول، ص: اإلسالم.....

165
.....ا٤برجع سّبأنظر مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد بن عثمان الذىىب:  

 .ٕٖٙ-۱ٖٙالسابق، ا١بزء الثاٍل، ص: 
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كان لو إسم كامل ىو عبد هللا بن عمر بن ا٣بطاب بن نفيل 
بو عبد الرٞبن القرشي العدوي العدوي. اإلمام القدوة شيخ اإلسالم أ

ا٤بكي. وأسلم وىو صغّب ٍب ىاجر مع أبيو مل حيتلم واستصغر يوم أحد 
فأول غزواتو ا٣بندق وىو ٩بن ابيع ٙبت الشجرة. وأمو وأم أم ا٤بؤمنْب 
 َحفصة: زينب بنت مظعون؛ أخت عثمان بن مظعون ا١بمحي.

  166ومات سنة ثالث وسبعْب
وأبيو وأيب بكر وعثمان وعلّي وبالل وزيد  روي عن: النيب 

بن اثبت وسعد وابن مسعود وعثمان بن طلحة وأسلم وحفصة أختو 
وأسلم موىل أبيو وإ٠باعيل  وعائشة وغّبىم. وروي عنو: آدم بن عليّ 

ر بن سعيد وبشر بن حرب د الرٞبن وأمية وأنس بن سّبين وبشبن عب
وبالل بن عبد هللا وٛبيم بن عياض واثبت البناٍل واثبت بن عبيد 
واثبت بن  دمح وجبّب بن أيب سليمان وجبّب بن نفّب وا٢بسن البصري 

م بن وا٢بسن بن سهيل وحسْب بن ا٢بارث وحفص بن عاصم وا٢بك
ميناء وحكيم بن أيب حرة وٞبران موىل العبالت وٞبزة وخالد بن أسلم 

 167وخالد بن دريك وغّبىم.

                                                 
166

.....ا٤برجع السابق، ا١بزء سّببن أٞبد الذىيب الذىىب:  مشس الدين أبو عبد هللا  دمح 
 . ٖٕٓالثالث، ص: 

167
 .ٕٛٓ-ٕٗٓ، ص: نفس ا٤برجع 
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قال ابن يونس: شهد ابن عمر فتح مصر. قال ٦باىد: شهد 
ابن عمر الفتح ولو عشرون سنة. وقال أنس وابن ا٤بسيب: شهد ابن 

بد هللا رجل صاحل . قال ابن عمر بدرا. وروى انفع وفيو: ىو ع
ا٤بسيب: لو شهدت ألحد أنو من أىل ا١بنة لشهدت البن عمر. 

 168وعن طاووس: ما رأيت أورع من ابن عمر.

 ( جابر بن عبد هللاٗ
ىو جابر بن عبد هللا بن عمرو بن حرام بن عمرو بن سواد بن 

ر بن عبد هللا بن عمرو بن سلمة األنصاري ا٤بدٍل السلمي. وقيل جاب
حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن سلمة. ىو من أىل بيعة 
الرضوان وكان أخر من شهد ليلة العقبة الثانية موات. اختلف ُب كنيتو. 
فقيل: أبو عبد الرٞبن. وأصح ما قيل فيو ابو عبد هللا. وذكر البخاري 

ٜبان عشرة غزوة. ذكر ذلك أبو  أنو شهد بدرا. وشهد مع النيب 
أٞبد ا٢باكم. وتوُب سنة أربع وسبعْب. وقيل سنة ٜبان وسبعْب. وقيل 

 169سنة سبع وسبعْب اب٤بدينة.

                                                 
168

 .۱ٕٕ-ٜٕٓ، ص: نفس ا٤برجع 

169
، ا١بزء اإلستيعاب....ا٤برجع السابقأبو عمر يوسف بن عاصم النمري القرطيب:  

عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  . وانظر ايضا، مشس الدين أبو۱ٜٕاألول، ص: 
 .۱ٜٛ.....ا٤برجع السابق، ا١بزء الثالث، ص: سّب
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عاذ بن وعمر وعلي وأيب بكر وأيب عبيدة وم النيب  :عن روى
عنو: ابن ا٤بسيب وعطاء بن أيب رابح وا٢بسن جبل والزبّب وطائفة. و 

و٦باىد  ر وأبو الزبّب وطلحة و دمح بن ا٤بنكدالبصري وا٢بسن بن  دمح
وٞبد بن مسلم و دمح بن  بن أيب سنان وأبو ا٤بتوكل والشعيب وسنان

عباد ومعاذ بن رفاعة ورجاء بن حيوة وسليمان بن عتيق وعاصم بن 
وعبد هللا بن  عمرو بن دينار و دمح بن سراقةعمر وعبد هللا بن  دمح و 

  170أيب قتادة وخلق.
كان جابر قد أطاع أابه يوم أحد وقعد ألجل أخواتو ٍب شهد 
ا٣بندق وبيعة الشجرة وشاخ وذىب بصره وقارب التسعْب. وقد ورد: 
أنو شهد بدرا. وكان مفٍب ا٤بدينة ُب زمانو. قال ابن سعد: شهد جابر 
العقبة مع السبعْب وكان أصغرىم. وروي: عن جابر قال: كنت ُب 

  171خالد ُب حصار دمشق. جيش
 ( عبد هللا  بن كعب٘

د عبالسلمي ا٤بدٍل أخو  األنصاريك مالن بن كعب ب هللابد ع
ن الرٞبن بد عبووالد  مالكو دمح ومعبد بِب كعب بن  هللايد وعب الرٞبن

                                                 
170

 .۱ٜٓ-۱ٜٛ، ص: رجعنفس ا٤ب 

171
 .۱ٜٗ-۱ٜٓ، ص: نفس ا٤برجع 
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وتوُب سنة  كعب بن مالك. وكان قائد أبيو حْب عمي.  بن هللابد ع
 172عْب.ٜبان وتس

روى عن: جابر بن عبد هللا وسلمة بن األكوع وعبد هللا بن 
أنيس وعبد هللا بن عباس وعثمان بن عفان وكعب بن مالك وأيب 

بن عبد ا٤بنذر. وروى أمامة بن ثعلبة وأيب أيوب األنصاري وأيب لبابة 
عنو: خارجة بن عبد هللا بن كعب وسعد بن إبراىيم وطارق بن عبد 
الرٞبن وعبد هللا بن أيب أمامة وعبد الرٞبن بن سعد وعبد الرٞبن بن 
عبد هللا بن كعب وعبد الرٞبن بن كعب بن مالك وعبد الرٞبن بن 

كعب بن   ىرمز وعبيد هللا بن أيب يزيد وعمران بن أيب حيٓب و دمح بن
مالك و دمح بن مسلم ومعبد بن كعب بن مالك وموسى بن جبّب 

 173وإسحاق بن حيي القرشي التيمي وغّبىم.
قال أبو زرعة: ثقة. وقال  دمح بن سعد: كان قد عمي وكان 
ابنو عبد هللا قائده. وقد ٠بع عبد هللا من عثمان وكان ثقة ولو 

قال: وثقو ابن عبد الرحيم. وذكره الفسوي ُب ابب عمر  174أحاديث.

                                                 
172

 ا١بزءا٤برجع السابق، هتذيب الكمال.....يوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح ا٤بزي:  
 .ٖٚٗا٣بامس عشر، ص: 

173
 .ٗٚٗ-ٖٚٗ، ص: ص: نفس ا٤برجع 

174
 .ٗٚٗ، ص: ا٤برجعنفس   
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قال ابن سعد:  175فقال: عمر بن عبد هللا بن كعب بن مالك: ثقة.
  176ثقة ولو أحاديث. قال العجلي: ثقة.

 (  دمح ابن سّبينٙ
ىو  دمح بن سّبين أبو بكر األنصاري اإلمام شيخ اإلسالم أبو 
بكر األنصاري األنسي البصري موىل أنس بن مالك خادم رسول هللا 

 ألوف من . وكان أبوه من سيب جرجرادا ٛبلكو أنس ٍب كاتبو على
ا٤بال فوفاه وعجل لو مال الكتابة قبل حلولو فتمنع أنس من أخذه ٤با 
رأى سّبين قد كثر مالو من التجارة وأمل أن يرثو فحاكمو إىل عمر 

 177ومات سنة عشر ومائة. فألزمو تعجيل ا٤بؤجل.
ىريرة وعمران بن حصْب وابن عباس وعدي  : أيبى عن٠بع

بن حاًب وابن عمر وعبيدة السلماٍل وشرحيا القاضي وأنس بن مالك 
وخلقا سواىم. روى عنو: قتادة وأيوب ويونس بن عبيد وابن عون 
وخالد ا٢بذاء وىشام بن حسان وعوف األعرايب وقرة بن خالد 

رير بن حازم وأشعث بن سوار  دمح بن سليم ومهدي بن ميمون وج
                                                 

175
، ا١بزء هتذيب.....ا٤برجع السابق إكمال أنظر أبو عبد هللا عالء الدين ا٢بنفي: 

  .  ۱ٕٓص:  ،العاشر

176
 .۱ٖٚ، ا١بزء الثامن، ص: س ا٤برجعنف 

177
.....ا٤برجع السابق، سّبمشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد بن عثمان الذىىب:  

 .ٙٓٙء السادس، ص: ا١بز 
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ويزيد بن إبراىيم التسَبي وعقبة بن عبد هللا األصم وسعيد بن أيب 
عروبة وأبو بكر سلمى ا٥بذيل وحيان بن حصْب وشبيب بن شيبة 

 178.جدعلوسليمان بن ا٤بغّبة وخليد بن 
فقيها عا٤با ورعا قال  دمح بن جرير الطربي: كان ابن سّبين 

أديبا كثّب ا٢بديث صدوقا شهد لو أىل العلم والفضل بذلك وىو 
 179حجة.

 (  دمح بن مسلمٚ
ىو  دمح بن مسلم بن تدرس أبو الزبّب ا٤بكي موىل حكيم بن 
حزام القرشي األسدي. قال الفالس وغّبه: مات أبو الزبّب سنة ٜبان 

 180وعشرين ومائة.
روى عن: جابر بن عبد هللا وذكوان وسعيد بن جبّب وسفيان 
بن عبد الرٞبن وصفوان بن عبد هللا وطاووس وعبد هللا بن الزبّب وعبد 

 بن عباس وابن عمر بن ا٣بطاب وعبد الرٞبن هللا بن سلمة وعبد هللا
بن الصامت وعكرمة وعمرو بن شعيب وىو أصغر منو وابن كعب بن 

                                                 
178

 .ٚٓٙ-ٙٓٙ، ص: نفس ا٤برجع 

179
 .۱۱ٙ، ص: نفس ا٤برجع 

180
اتريخ لك ا٤برجع، مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب: أنظر ذ 

 ۱ٛ٘ا٤برجع السابق، ا١بزء الثالث، ص: اإلسالم.....
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مالك وعائشة أم ا٤بؤمنْب. روى عنو: وإبراىيم بن ميمون وإبراىيم بن 
يزيد وإ٠باعيل بن أمية وأشعث وأيوب السختياٍل وثور بن يزيد وجابر 

وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة  بن يزيد وٞباد بن سلمة وأبو خيثمة
وسليمان األعمش وشعبة بن ا٢بجاج وعبد الرٞبن بن شريح وعبد 
الكرَل أبو أمية وعبد ا٤بلك بن جريج ومالك بن أنس و دمح بن مسلم 
ومسعر ومعاوية بن عمار وموسى بن عقبة وموسى بن مسلم 

  181وغّبىم.
قال الشافعي: أبو الزبّب حيتاج إىل دعامة. وقال أبو بكر بن 
أيب خيثمة عن حيٓب بن معْب: ثقة. وقال إسحاق بن منصور عن حيٓب 

بن قال عبد الرٞبن  182بن معْب: صاحل وثقة. وقال النسائي: ثقة.
يونس عن سفيان: كان أبو الزبّب ال خيضب، وكان ثقة كثّب ا٢بديث. 

قال يعلى بن عطاء:  183وقال الساجي: صدوق حجة ُب األحكام.
عْب: ثقة. وثّقو وكان أكمل الناس عقال وأحفظهم. وقال ابن م

النسائي وغّب واحد وأما أبو زرعة وأبو حاًب وغّبمها فقالوا: ال حيتج 
                                                 

181
 ا١بزءا٤برجع السابق، .....هتذيب الكماليوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح ا٤بزي:  

 .ٙٓٗ-ٕٓٗالسادس والعشرون، ص: 

182
 .ٜٓٗ-ٙٓٗ، ص: نفس ا٤برجع  

183
، ا١بزء هتذيب.....ا٤برجع السابق إكمال أنظر أبو عبد هللا عالء الدين ا٢بنفي: 

  .  ٖٖٚ-ٖٖٙص:  ،العاشر
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بو. وقال ابن عدي: ىو ُب نفسو ثقة إال أن يروي عنو بعض الضعفاء 
: سألت علي قال  دمح بن عثمان 184فيكون ذلك من جهة الضعيف.

 185بن ا٤بديِب عن أيب الزبّب فقال: ثقة ثبت.
 ( انفع موىل ابن عمرٛ

بد هللا ىو موىل عبد هللا بن عمر بن ا٣بطاب الذي كنيتو أبو ع
القرشي العدوي العمري وا٠بو انفع موىل ابن عمر ويقال انفع أبو عبد 
هللا ا٤بدٍل. قال ابن عيينة وأٞبد: توُب سنة تسع وعشرين. وقال ا٥بيثم 

  186وأبو عمر الضرير: سنة عشرين ومائة.
أبو سعيد وأبو و  ة وأيب ىريرة وأم سلمةروى عن: مواله وعائش

وسعيد بن أيب ىند ومسروح وعائشة وأم سلمة وطائفة. وعنو:  سلمة
أيوب والزىري وبكّب بن األشج وأبو ىند الصديق وأبو بكر بن 

عمر وابن جريج وعقيل واألوزاعي األزدي وابن عون وعبيد هللا بن 
ويزيد بن ا٥باد ويونس بن يزيد ويونس بن عبيد وأسامة بن زيد 
                                                 

184
ا٤برجع اتريخ اإلسالم.....مشس الدين أبو عبد هللا بن أٞبد بن عثمان الذىىب:  

 .۱ٛ٘الثالث، ص:  السابق، ا١بزء

185
.....ا٤برجع السابق، ا١بزء سّبمشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  

 .ٖٖٛا٣بامس، ص: 

186
. وأنظر أيضا، مشس الدين أبو عبد هللا بن أٞبد بن عثمان ٜ٘، ص: نفس ا٤برجع 
 .ٕٖٛا٤برجع السابق، ا١بزء الثالث، ص: ريخ اإلسالم.....اتالذىىب: 
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وإ٠باعيل بن أمية وأيوب بن موسى وجرير بن حازم وحجاج بن أرطاة 
وٞبيد بن زداد وزيد وعاصم ومالك بن مغول ومالك بن أنس وفليح 

 187والليث وانفع بن أيب نعيم وخلق كثّب.
قال البخاري: أصح األسانيد: مالك عن انفع عن ابن عمر. 

وحيٓب  : انفع ثقة وأثبت أصحابو مالك وأيوب وعبيد هللا قال النسائي
وابن جريج  بن سعيد وابن عون وصاحل بن كيسان وموسى بن عقبة 

 188الليث.وكثّب بن فرقد و 
 ( إسحاق بن حييٜ

يد هللا القرشي التيمي ىو إسحاق بن حيٓب بن طلحة بن عب
ا٤بدٍل الذي يكُب لو أبيب  دمح. قال أبو العباس السراج: مات سنة أربع 

 189وستْب ومائة.
روى عن: إسحاق بن طلحة واثبت البناٍل واثبت بن عياض 
وعبد هللا بن جعفر وعبد هللا بن كعب بن مالك وعيسى بن طلحة 

سلم ومعاوية بن إسحاق وموسى بن طلحة وأيب بكر بن و دمح بن م
 دمح وابن كعب بن مالك وعائشة بنت طلحة. وروى عنو: إ٠باعيل 

                                                 
187

 .نفس ا٤برجع 

188
 .نفس ا٤برجع 

189
 .ٖٙٓ، ا١بزء الرابع، ص: نفس ا٤برجع 
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بن أيب أويس وأمية بن خالد وأيوب بن سليمان وبشر بن الوليد 
وسعيد بن سامل وسليمان بن بالل وسليمان بن داود وعلي بن  دمح 

 190و دمح بن عمر ووكيع ويزيد بن ىارون.
قال علي: ٫بن ال نروي عنو شيئا. قال أٞبد بن حنبل: منكر 
ا٢بديث ليس بشيء. قال أٞبد بن حنبل أيضا: مَبوك ا٢بديث. قال 

وزاد: ليس حيٓب بن معْب: ضعيف. قال عباس الدوري عن حيٓب 
بشيء ال يكتب حديثو. قال عمرو بن علي: مَبوك ا٢بديث منكر 
ا٢بديث. قال البخاري: يتكلمون ُب حفظو. قال الَبمذي: ليس 
القوي. قال النسائي: ليس بثقة ومَبوك ا٢بديث. وقال أبو حاًب: 

 191ضعيف ا٢بديث ليس بقوي. وقال يعقوب بن شيبة: ال أبس بو.
 ( أشعث بن سوار۱ٓ

ىو صاحب التوابيت وأشعث القاص وموىل ثقيف وىو 
وكان ا٠بو أشعث بن سوار الكندي  192األثرم يعِب قاضي األىواز.

  193. ومات سنة ست وثالثْب ومائة.الكوُب األفرق التوابيٍب النجار
                                                 

190
ا٤برجع السابق، هتذيب الكمال.....أنظر يوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح ا٤بزي:  

 .ٜٓٗ-ٜٛٗالثاٍل، ص:  ا١بزء

191
 .ٕٜٗ-ٜٓٗ، ص: نفس ا٤برجع 

192
.....ا٤برجع سّبأنظر مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد بن عثمان الذىىب:  

 .ٕ٘ٚالسابق، ا١بزء السادس، ص: 
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روى عن: بكّب بن األخنس وا٢بسن البصري وزداد بن عالقة 
وزداد بن فّبوز وسعد بن إبراىيم وعامر الشعيب وعبد ا٤بلك بن ميسرة 

د هللا بن أيب بكر بن أنس وعكرمة وعلي بن مدرك وعمرو بن وعبي
عبد هللا والقاسم بن عبد الرٞبن و دمح بن سّبين و دمح بن مسلم وأيب 
الزبّب  دمح بن مسلم وانفع وحيٓب بن عباد وحيٓب بن ىانئ ويزيد بن 
صهيب. روى عنو: إبراىيم بن الزبرقان وإ٠باعيل بن زكردا وبشر بن 

ن ميمون وجرير بن عبد ا٢بميد وا٢بسن بن صاحل ا٢بسن وبشّب ب
وحفص بن غياث وزداد بن عبد هللا وسعد بن الصلت وسفيان الثوري 
وشريك بن عبد هللا وشعبة بن ا٢بجاج وصاحل بن عمر وعباد بن 
العوام عبد هللا بن أشعث بن سوار وعبد الرٞبن بن  دمح وعبد الرٞبن 

هللا وعمرو بن ىاشم بن مسهر وعلي بن مسهر وعمرو بن عبد 
وعيسى بن يونس والفضل بن العالء وفضيل بن عياض  دمح بن 
أشعث بن سوار و دمح بن فضيل ومروان بن عبد هللا ومروان بن معاوية 

                                                                                              
193

ا٤برجع اتريخ اإلسالم.....مشس الدين أبو عبد هللا بن أٞبد بن عثمان الذىىب:  
 .۱ٚٙالسابق، ا١بزء الثالث، ص: 
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وىشيم بن بشّب وحيٓب بن زكردا ويزيد بن عبد العزيز ويزيد بن ىارون 
 194ويعقوب بن إبراىيم وغّبىم.

قال أبو زرعة: لْب. قال ابن خراش وغّبه: ىو أضعف 
األشاعثة. وقال النسائي: ضعيف. وأما ابن عدي فقال: مل أجد لو 

 انيد. وروى: عباس عن حيٓب: ضعيف.حديثا منكرا إمنا يغلط ُب األس
ال ابن حبان: فاحش ا٣بطأ كثّب الوىم. قال الدارقطِب: ضعيف ق

 195يعترب بو.
 ( ابن جريج۱۱

ىو اإلمام العالمة ا٢بافظ شيخ ا٢برم الذي يسمى ابن جريج 
د العزيز بن جريج ويكُب لو أبيب خالد وأبو األموي عبد ا٤بلك بن عب

الوليد القرشي األموي ا٤بكي وىو صاحب التصانيف وموىل أمية بن 
 196خالد وأول من دون العلم ٗبكة. ومات ٟبسْب ومائة.

حدث عن: عطاء بن أيب رابح وانفع وميمون بن مهران  
مة بن خالد وابن ا٤بنكدر وعمرو بن دينار وعكرمة العباسي وعكر 

                                                 
194

هتذيب   دمح القضاعي الكلىب ا٤بزي: يوسف بن عبد الرٞبن بن يوسف أيب 
 .ٕٙٙ-ٕٗٙالثالث، ص:  ا١بزءا٤برجع السابق، الكمال.....

195
.....ا٤برجع السابق، سّبمشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد بن عثمان الذىىب:  

 .ٕٛٚا١بزء السادس، ص: 

196
 .ٕٖٙ-ٕٖ٘، ص: نفس ا٤برجع 
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وأيوب بن ىانئ وزيد بن أسلم وعبد هللا بن طاووس وعبد هللا بن 
عبيد وعبد هللا بن كثّب وعبد هللا بن كيسان وعبدة بن أيب لبابة و دمح 
بن عباد وخلق وأيب الزبّب  دمح بن مسلم وزداد بن سعد وجعفر 

ث عنو: ثور الصادق وإ٠باعيل بن علية ومعمر بن راشد وغّبىم. وحد
بن يزيد واألوزاعي والليث وخالد بن ا٢بارث وعيسى بن يونس وابن 
إدريس وحيٓب بن سعيد وحيٓب بن سعيد وحيٓب بن أيب زائدة ووكيع 
والوليد بن مسلم وأبو أسامة وأبو عاصم وعبد هللا بن رجاء وحيٓب بن 

   197أيوب وحيٓب بن سليم وغّبىم.
فر بن عبد الواحد: عن حيٓب بن سعيد قال: كان ابن قال جع

جريج صدوقا. قلت: الرجل ُب نفسو ثقة حافظ لكنو يدلس بلفظة: 
عن. قال أبو عاصم النبيل: كان ابن جريج من العباد ويصوم الدىر 

 198سوى ثالثة أدام من الشهر وكان لو امرأة عابدة.

 ( أبو كرب األزدي۱ٕ
  ٠199بو أبو كرب األزدي.ا

                                                 
197

 .ٕٖٚ-ٕٖٙ، ص: نفس ا٤برجع 

198
 .ٖٖٖ-ٖٖٓ، ص: نفس ا٤برجع 

199
ا٤برجع هتذيب الكمال.....أنظر اكثر البيان، يوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح ا٤بزي:  
 .ٕٕ٘الرابع والثالثون، ص:  ا١بزءالسابق، 
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روى عن: انفع موىل بن عمر. وروى عنو: ٞباد بن عبد الرٞبن 
 200الكليب.

 201قال أبو حاًب: ٦بهول.
 ( أمية بن خالد۱ٖ

كان ا٠بو أمية بن خالد بن األسود بن ىدبة. ويقال: أمية بن 
خالد بن ىدبة بن عتبة األزدي الثوابٍل القيسي وكنيتو أبو عبد هللا 
البصري أخو ىدبة بن خالد من بِب قيس بن ثوابن من األزد. وتوُب 

 202سنة ومائتْب. وقيل سنة إحدي ومائتْب. 
روى عن: أيب شيبة إبراىيم بن عثمان وإسحاق بن حيٓب بن 
طلحة وٞباد بن سلمة وسفيان الثوري وشعبة بن ا٢بجاج وعبد الرٞبن 
بن عبد هللا و دمح بن عبد هللا وموسى بن ثروان وىشام بن سعد وأيب 
 ا١بارية العبدي. وروى عنو: أٞبد بن ا٤بقدام وسليمان بن عبيد هللا

وعبد الرٞبن بن بشر وعبد الرٞبن بن عبد الوىاب وعلي بن ا٢بسْب 
وعمرو بن علي وعمرو بن يزيد وأبو األشعث وأبو أيوب الغيالٍل وأبو 
بكر  دمح بن أٞبد و دمح بن بشار و دمح بن عبد االعلى الصنعاٍل. و دمح 

                                                 
200

 .نفس ا٤برجع 

201
 .نفس ا٤برجع 

202
 .ٕٖٖ-ٖٖٓالث، ص: الث ا١بزء، نفس ا٤برجع 
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بن عبد الرٞبن و دمح بن عثمان و دمح بن ا٤بثُب ومسدد بن مسرىد 
 203بن ٞباد وغّبىم. ويوسف

قال أٞبد بن  204قال أبو زرعة وأبو حاًب والَبمذي: ثقة.
 205صاحل: ثقة.

 
 ( بشّب بن ميمون۱ٗ

راساٌل الواسطى وكنيتو أبو بشّب بن ميمون ا٣بىو ا٠بو 
 206ومات سنة ٜبانون ومائة. أقام ُب مكة. ٍبصيفى قدم ببغداد 

روى عن: أشعث بن سوار وجعفر بن  دمح وا٢بكم بن عتيبة 
د ا٤بقربي وعبد هللا بن حسن وعبد هللا بن يوسف وعبيد بن مهام وسعي

وعطاء ا٣براساٍل وعكرمة موىل بن عباس و٦باىد بن جرب ومنذر 
الثوري. وروى عنو: إبراىيم بن موسى وأٞبد بن عاصم وإسحاق بن 
أيب إسرائيل وإسحاق بن كعب وا٢بسن بن عرفة وا٢بسن بن علي 
                                                 

203
 .۱ٖٖ، ص: نفس ا٤برجع 

204
 .نفس ا٤برجع 

205
، ا١بزء هتذيب.....ا٤برجع السابق إكمال أنظر أبو عبد هللا عالء الدين ا٢بنفي: 

  .  ٕٚٙص:  ،الثاٍل

206
هتذيب أنظر يوسف بن عبد الرٞبن بن يوسف أيب  دمح القضاعي الكلىب ا٤بزي:  
 .۱ٜٚالرابع، ص:  ا١بزءا٤برجع السابق، الكمال.....
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وصاحل بن عبد هللا وعبد هللا بن وٞبدون بن سعد وخالد بن أسلم 
جعفر وعبد ا٢بميد بن صبيح وعلي بن حجر وعلي بن ىاشم وعمار 
بن خالد وغسان بن الفضل و دمح بن إبراىيم و دمح بن بكار وغّبىم. 

 207ومات سنة تسعْب ومائة.
قال علي ابن ا٤بديِب وأبو زرعة: ضعيف. وقال البخاري: 

 موضع آخر: يتهم ابلوضع. وقال أبو حاًب: منكر ا٢بديث. وقال ُب
ضعيف ا٢بديث وعامة روايتو مناكّب يكتب حديث على الضعف. 
وقال ا١بوزجاٍل: غّب ثقة. وقال النسائي: ليس بثقة وال مأمون. وقال 
ُب موضع آخر: مَبوك ا٢بديث وقال الدارقطِب: مَبوك ا٢بديث. 

أحد عليها. وىو وقال أبو أٞبد بن عدي: روى أحاديث ال يتابعو 
 208ضعيف جدا. كما ذكره أٞبد والبخاري والنسائي.

 ( حيي بن أيوب۱٘
كان ا٠بو حيٓب بن أيوب الغافقي وكنيتو أبو العباس ا٤بصري 
وىو موىل عمر بن مروان بن ا٢بكم. وعند ابن يونس: توُب سنة ٜبان 

                                                 
207

 .نفس ا٤برجع 

208
 .۱ٛٓ، ص: نفس ا٤برجع 
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ل سنة سبع وستْب وستْب ومائة. وقيل سنة ثالث وستْب ومائة. وقي
 209ومائة.

روى عن: إبراىيم بن أيب عبلة وأسامة وإ٠باعيل بن أمية وبكر 
بن عمرو وجعفر بن ربيعة وجعفر بن  دمح وخالد بن يزيد وداود ابن 

لمة بن دينار وعبد هللا بن طاووس وعبد العزيز بن صاحل َأيب ىند وس
وعبد ا٤بلك بن جريج وعثمان بن عطاء وعطاء بن دينار وغّبىم. 
روى عنو: إسحاق بن الفرات وجرير بن حازم وزيد بن ا٢بباب وسعيد 
بن ا٢بكم بن أيب مرَل وسعيد بن كثّب وعبد هللا بن صاحل وعبد هللا بن 

وىب وعبد ا٤بلك بن جريج والليث بن سعد ا٤ببارك وعبد هللا بن 
  210وحيٓب بن إسحاق وغّبىم.

قال ابن معْب:  211ليس بو أبس.ليس ابلقوي و قال النسائي: 
. وقال أبو حاًب: ىو أحب إيل من عبد الرٞبن بن أيب صاحلثقة و 

قال أبو أٞبد بن عدي: وىو ٤بوال و٧بلو الصدق وال حيتج بو. و ا

                                                 
209

، ا١بزء هتذيب.....ا٤برجع السابق إكمال أنظر أبو عبد هللا عالء الدين ا٢بنفي: 
  .  ٕٛٛ-ٕٚٛص:  ،الثاٍل عشر

210
ا٤برجع السابق، هتذيب الكمال.....أنظر يوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح ا٤بزي:  

 .ٖٕٙ-ٖٕٗا٢بادي والثالثون، ص:  ا١بزء

211
  .ٖٕٚ، ص: نفس ا٤برجع 
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وقال أبو قال  دمح بن إ٠باعيل: حيٓب بن أيوب ثقة.  212عندي صدوق.
 دمح األشبيلي، وأبو ا٢بسن القطان: ال حيتج بو، زاد ابن القطان: 

ثقة. قال الساجي: صدوق  لسوء حفظو. وقال أبو إسحاق ا٢بريب:
 213خيطئ خطأ كثّبا. يهم. قال أٞبد بن حنبل: ىو

 ( ٞباد بن عبد الرٞبن۱ٙ
كان ا٠بو ٞباد بن عبد الرٞبن الكليب الذي يكُب بو أبيب عبد 
الرٞبن الشامي من أىل قنسرين وىي على مرحلة من حلب وقيل: من 

ومات سنة تسعْب  أىل الكوفة وقال ابن عدي: من أىل ٞبص.
 214ومائة. 

روى عن: إدريس بن صبيح وإ٠باعيل بن إبراىيم وخالد بن 
الزبرقان و٠باك بن حرب وا٤ببارك بن أيب ٞبزة و دمح أيب ليلى وأيب 

                                                 
212

.....ا٤برجع السابق، ا١بزء سّبمشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  
 .ٜ-ٙالثامن، ص: 

213
، ا١بزء هتذيب.....ا٤برجع السابق إكمال أنظر أبو عبد هللا عالء الدين ا٢بنفي: 

 .ٜٕٛص:  ،الثاٍل عشر

214
ا٤برجع السابق، الكمال.....هتذيب أنظر يوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح ا٤بزي:  

 .ٕٓٛالسابع، ص:  ا١بزء
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إسحاق السبيعي وأيب كرب األزدي. وروى عنو: صاحل الَبمذي 
  215وىشام بن عمار والوليد بن مسلم وغّبىم.

قال أبو حاًب: شيخ . قال أبو زرعة: يروي أحاديث مناكّب
٦بهول منكر ا٢بديث ضعيف ا٢بديث. وقال ابن عدي: قليل 

 216الرواية.
 ( أبو األشعث۱ٚ

ىو أٞبد بن ا٤بقدام بن سليمان بن األشعث بن أسلم بن 
ن الذي يكُب لو أبيب األشعث سويد بن األسود بن ربيعة بن سنا

العجلي البصري قدم بغداد. وتوُب ُب صفر سنة ثالث وٟبسْب 
 217ومائتْب.

روى عن: أمية بن خالد وبشر بن ا٤بفضل وٞباد بن زيد وخالد 
بن القاسم وعمرو بن  وعبيدهللا بن جعفر  بن ا٢بارث وزىّب وعبد

 دمح بن أيب عدي صاحل وفضيل بن سليمان وفضيل ابن عياض و
عنو: البخاري اعيل ويزيد بن زريع وغّبىم. و وىارون بن إ٠ب ومعتمر

وا٢بسْب بن إ٠باعيل والقاسم بن زكردا والنسائي وابن ماجو والَبمذي 

                                                 
215

 .۱ٕٛ-ٕٓٛ، ص: نفس ا٤برجع 

216
 .۱ٕٛ، ص: نفس ا٤برجع 

217
 .۱ٖٚ، ا١بزء ا٣بانس، ص: اتريخ.....ا٤برجع السابقأنظر ا٣بطيب البغدادي:  
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بن  و دمح بن إدريس و دمح بن حنيفة وأبو يعلى  دمح بن زىّب ومعاذ
 218ا٤بثُب وحيٓب بن  دمح وغّبىم.

قال أبو حاًب: صاحل ا٢بديث ٧بلو الصدق. قال صاحل بن  دمح 
البغدادي: ثقة. قال أبو بكر بن خزدية: كان كيسا صاحب حديث. 

: ليس بو أبس. وقال أبو أٞبد بن عدي: ىو من أىل قال النسائي
 219 الصدق حدث عنو أئمة الناس.

 ( أٞبد بن عاصم۱ٛ
من  ىو ا٠بو أٞبد بن عاصم بن عنبسة العباداٍل وكنيتو أبو صاحل

 220قدم بغداد.و  الطبقة ا٢بادي والعاشر عن تبع األتباع
روى عن: بشّب بن ميمون أيب صيفي الواسطي وحفص ابن 
عمر وسعيد بن عامر وعبد هللا بن أيب بكر والفضل بن العباس. روى 
عنو: ابن ماجو وأبو خبيب العباس بن أٞبد القاضى وأبو بكر عبد 

 221هللا بن  دمح وعبد األعلى بن واصل وغّبىم.

                                                 
218

ا٤برجع السابق، هتذيب الكمال.....أنظر يوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح ا٤بزي:  
 .ٜٛٗ-ٛٛٗاألول، ص:  ا١بزء

219
 .ٜٛٗ ، ص:نفس ا٤برجع 

220
 .ٕٖٙ ، ا١بزء األول، ص:نفس ا٤برجع 

221
 .نفس ا٤برجع 
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ثبت ٗبن يروي عنو  كان اٞبد بن عاصم فهو وثقة صدوق 
  222كابن ماجو كعبد األعلى بن واصل.

 ( أبو مرَل۱ٜ
سعيد بن ا٢بكم بن  دمح بن سامل، ا٤بعروف اببن أيب مرَل أبو 

يب الضبيع موىل بِب ٝبح. قال أبو  دمح ا١بمحي ا٤بصري. موىل ابن أ
سعيد بن يونس: ُولد سنة أربع وأربعْب ومائة. وتوُب سنة أربع 

 223وعشرين ومائتْب.
٠بع عن: حيٓب بن أيوب وانفع بن يزيد وأسامة بن زيد وانفع 

عمر وسليمان بن بالل و دمح بن جعفر بن أيب كثّب والليث ومالك  بن
وإبراىيم بن سويد وطائفة. وعنو: البخاري وا١بماعة و دمح بن حيٓب 
الذىلي و دمح بن إسحاق الصغاٍل و دمح بن عبد هللا الربقي وحيٓب بن 
معْب وحيٓب بن أيوب العالف وحيٓب بن عثمان وٞبيد بن ز٪بويو 

 224ي وأٞبد بن ٞباد وخلق كثّب.وعثمان الدارم
                                                 

222
ا٤برجع اتريخ اإلسالم.....مشس الدين أبو عبد هللا بن أٞبد بن عثمان الذىىب:  

 .۱۱ٙٗالسابق، ا١بزء ا٣بامس، ص: 

223
، ا١بزء هتذيب.....ا٤برجع السابق إكمال أنظر أبو عبد هللا عالء الدين ا٢بنفي: 

 .ٕٚٚص:  ،ا٣بامس

224
ا٤برجع اتريخ اإلسالم.....مشس الدين أبو عبد هللا بن أٞبد بن عثمان الذىىب:  

 .ٖٚ٘السابق، ا١بزء ا٣بامس، ص: 
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قال أٞبد العجلي: ثقة. وقال  قال أبو داود: ىو عندي حجة.

 قال ابن معْب: ثقة من 225ابن يونس: كان ابن أيب مرَل فقيها.
الثقات. قال النسائي: سعيد بن عفّب: صاحل، وسعيد بن أيب مرَل ال 

 227وقال أبو حاًب وغّبه: ثقة. 226أبس بو.
 ( ىشام بن عمارٕٓ

ن نصّب بن ميسرة بن اابن السلمي كان ا٠بو ىشام بن عمار ب
اإلمام الذي يكُب عليو أبيب الوليد السلمي الظفري الدمشقي وىو 
خطيب ا٤بسجد ا١بامع هبا. وقال ابن حبان: ومات سنة ٟبس 

 228وأربعْب ومائتْب آخر احملرم.
 وأيوب بن ٛبيم وإ٠باعيل بن عياش روى عن: إبراىيم بن أعْب

وأيوب بن سويد وبقية بن الوليد وحاًب بن إ٠باعيل وا٢بسن بن حيٓب 
وحفص بن سليمان وحفص بن عمر وٞباد بن عبد الرٞبن وٞباد أيب 

. بن رجاء ا٣بطاب وَسعيد بن الفضل وسفيان بن عيينة وعبد هللا
و دمح بن وابن ماجو والَبمذي وعنو: البخاري وأبو داود والنسائي 

                                                 
225

 .نفس ا٤برجع 

226
هتذيب.....ا٤برجع  إكمال أنظر ذلك ا٤بصدر أبو عبد هللا عالء الدين ا٢بنفي: 

 .ٕٛٚص:  ،، ا١بزء ا٣بامسالسابق

227
 .نفس ا٤برجع 

228
 .۱ٕ٘-۱٘۱، ا١بزء الثاٍل عشر، ص: نفس ا٤برجع 
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والقاسم بن سالم وأبو بكر بن أيب عاصم وجعفر الفردايب وعبد  سعد
خرَل و دمح الباغندي و دمح بن  قدسي وعبدان وابن قتيبةهللا بن  دمح ا٤ب

 229.وعبد هللا بن عتاب وخلق
قال حيٓب بن معْب: ثقة. وقال العجلي: ثقة. وقال ُب موضع 
آخر: صدوق. وقال النسائي: ال أبس بو. وقال الدارقطِب: صدوق  

وقال السخاوي:  230كبّب احملل. سئل أيب حاًب عنو فقال: صدوق.
ىو ثقة أمْب عند أئمة ا٢بديث. وقال مسلمة بن قاسم: وىو جائز 

 231ا٢بديث صدوق.
 (  دمح بن حيي۱ٕ

خالد بن فارس بن ذؤيب ىو  دمح بن حيٓب بن عبد هللا بن 
اإلمام ا٢بافظ البارع العالمة من أىل ا٤بشرق وىو إمام أىل ا٢بديث 

                                                 
229

ا٤برجع اتريخ اإلسالم.....مشس الدين أبو عبد هللا بن أٞبد بن عثمان الذىىب:  
هتذيب أنظر، يوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح ا٤بزي: . ۱ٕٕٚالسابق، ا١بزء ا٣بامس، ص: 

 . ٕٚٗ-ٕٕٗالثالثون، ص:  ا١بزءا٤برجع السابق، الكمال.....

230
 . ٕٛٗ-ٕٚٗ، ص: نفس ا٤برجع 

231
، ا١بزء هتذيب.....ا٤برجع السابق إكمال أنظر أبو عبد هللا عالء الدين ا٢بنفي: 

 .۱٘۱ص:  ،الثاٍل عشر
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ٖبراسان الذي ا٠بو أبو عبد هللا الذىلي موالىم النيسابوري. ُولد سنة 
 232ومات سنة ٜبان وٟبسْب ومائتْب. بضع وسبعْب ومائة.

٠بع عن: ا٢بفصْب وا٢بسْب بن الوليد و دمح بن بكر الربساٍل 
وأيب داود الطيالسي ويعلى وعمرو بن  دمح وجعفر بن عون وسعيد بن 
أيب مرَل وعبد هللا بن صاحل و دمح بن يوسف وأيب اليمان وعلي بن 

فيلي وعبد ا٤بلك ا٤باجشون عاصم ويزيد بن ىارون وأيب جعفر الن
 وغّبىم. وعنو: البخاري وأبو داود والَبمذي والنسائي وابن ماجو.

ومن شيوخو: سعيد بن أيب مرَل وسعيد بن منصور وأبو جعفر النفيلي 
وعبد هللا بن صاحل. ومن أقرانو: وأبو زرعة وعباس الدوري وابن خزدية 

 233و دمح بن ا٢بسْب وغّبىم.
قال ا٢باكم:  دمح بن حيٓب إمام أىل ا٢بديث ُب عصره بال 
مدافعة. قال  دمح بن عبد الوىاب:  دمح بن حيٓب عندان إمام ثقة 

                                                 
232

...ا٤برجع السابق، ا١بزء ..سّبمشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  
 .ٖٕٚالثاٍل عشر، ص: 

233
. أنظر مشس الدين أبو عبد هللا بن أٞبد بن عثمان ٕ٘ٚ-ٖٕٚ، ص: نفس ا٤برجع 
 . ٕ٘ٓا٤برجع السابق، ا١بزء السادس، ص: اتريخ اإلسالم.....الذىىب: 
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قال ابن أيب حاًب: ثقة. وقال ا٣بطيب: كان أحد األئمة  234مربز.
 235العارفْب وا٢بفاظ ا٤بتقنْب.

 ( الَبمذيٕٕ
 ىو ٨برج ا٢بديث الذي ٕبثو قد ذُكر فيما ا٤بذكور القدَل.

 ( ابن ماجوٖٕ
 أما ٕبث ىذا ا٤بخرج قد بينو الباحث فيما سابقا.

 وا٣بالصة لذلك ا٢بديث من وجو إسناده يعِب:
. ا٢بديث من الَبمذي كما يلي: كعب بن مالك: صحايب ۱

س بثقة، وعبد هللا بن كعب: ثقة وإسحاق بن حيي: لي
ضعيف وأمية بن خالد: ثقة وأبو األسعث: ثقة والَبمذي: 
ثقة. فهذا ا٢بديث حديث ضعيف بكون ضعف اسحاق 

 بن حيي.
طرق اإلسناد كما يلي: أوال،  . ا٢بديث من ابن ماجو بثالثةٕ

من ابن ماجو بسند أٞبد بن عاصم يعِب: حذيفة ىو 

                                                 
234

، ا١بزء هتذيب.....ا٤برجع السابق إكمال الء الدين ا٢بنفي:أنظر أبو عبد هللا ع 
 .ٖٙٛص:  ،العاشر

235
.....ا٤برجع السابق، سّبأنظر مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  

 .ٕ٘ٚا١بزء الثاٍل عشر، ص: 
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صحايب وابن سّبين: ثقة. وأشعث بن سوار: ضعيف 
ديث وبشّب بن ميمون: ليس بثقة وأٞبد بن عاصم: ا٢ب

اثنيا، من طريق  دمح حديث ضعيف.  ديثصدوق. فهذا ا٢ب
وابن جريج: : جابر ىو صحايب و دمح بن مسلم: ثقة بن حيي

وأبو مرَل: ثقة و دمح بن  ثقة وحيي بن أيوب: ليس بو أبس
ىذا ا٢بديث حديث حسن  حيي: ثقة وابن ماجو كذالك.

ا٢بديث و . أيوب الذي ىو خفيف ُب حفظوبكون حيي بن 
من طريق ىشام بن عمار يعِب: عبد هللا بن عمر: صحايب 
وانفع: ثقة وابو كرب األزدي: ٦بهول حالو كما قالو أبو 

: ضعيف ا٢بديث وىشام بن عمار: ثقة. فهذا وٞبادحاًب 
 ا٢بديث حديث ضعيف.

كان البحث أن يلخص أبن ذلك ا٢بديث حديث ضعيف 
بسند أٞبد بن عاصم وىشام بن عمار لَبمذي وابن ماجو من طريق ا

 ا٢بديث من طريق ابن ماجو بسند  دمح بن حيي الذيِن يغلب عليهما
ا٢بديث  أبن ا٢بديث منو حديث حسن. ىكذا، إستنتج الباحث أن

 . حديث حسن
 وىذا ىو البحث عن رواة ا٢بديث التاسع عشر يعِب:

 ( ابن عمر۱
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 فيما ا٤بذكر السابق. البحث عن ابن عمر قد ُصرح
 ( خالد بن دريكٕ

ا٠بو خالد بن دريك الشامي العسقالٍل الرملي الدمشقي. 
 ومات سنة احدي عشر ومائة.

روي عن: ابن عمر وقباث بن أشيم وعبد هللا بن ٧بّبيز وأرسل 
عن عائشة. وروي عنو: قتادة وأيوب وأبو بشر وابن عون واألوزاعي 

 236وسفيان بن حسْب وغّبىم.
 237وثقو ابن معْب والنسائي ولكن روايتو عن الصحابة مرسلة.

 ( أيوب السختياٍلٖ
ىو أيوب السختياٍل أبو بكر بن أيب ٛبيمة كيسان البصري. 

  238وتوُب سنة إحدى وثالثْب ومائة.
ع عن: إبراىيم بن مرة وإبراىيم بن ميسرة وأيب الشعثاء وٞبيد ٠ب

ْبن ىالل ودسيم السدوسي وخالد بن دريك وسعيد بن جبّب وعبد 
                                                 

236
اتريخ ظر ذلك البيان، مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب: أن 

 .ٖٕٓا٤برجع السابق، ا١بزء الثالث، ص: اإلسالم.....

237
.....ا٤برجع ميزان اإلعتدالوانظر مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب:  

 .ٖٓٙابق، ا١بزء األول، ص: الس

238
اتريخ أنظر ذلك البيان، مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  

 .۱ٛٙا٤برجع السابق، ا١بزء الثالث، ص: اإلسالم.....
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هللا بن شقيق وا٢بسن البصري و٦باىدا وابن سّبين وخلقا سواىم. 
وروي عنو: شعبة وا٢بمادان وحاًب بن وردان وا٢بسْب بن واقد وسفيان 

ابن علية وعلي بن ا٤ببارك وعمرو بن دينار وكلثوم الثوري والسفياانن و 
وىشام الدستوائى وعبد الوارث وا٢بسن البصري وزيد بن أسلم وسعيد 

 239بن جبّب وغّبىم.
ثقة. وقال  دمح بن سعد: كان ثقة  قال: حيٓب بن معْب: أيوب

ثبتا ُب ا٢بديث. وقال أبو حاًب: ىو أحب إيل ُب كل شيء من خالد 
 240 ا٢بذاء وىو ثقة. وقال النسائي: ثقة ثبت.

 ( علّي بن ا٤بباركٗ
ا٠بو علّي بن ا٤ببارك ا٥بنائي البصري. ومات سنة واحد 

 241.ىوٟبسْب ومائة 
روى عن: أيوب السختياٍل وا٢بسن بن مسلم وحسْب بن 
ذكوان وعبد العزيز بن صهيب و دمح بن واسع وىشام بن عروة وحيٓب 

لية وزيد بن بن أيب كثّب وكردية بنت مهام. وروى عنو: إ٠باعيل بن ع
                                                 

239
هتذيب الكمال....ا٤برجع يوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح ا٤بزي:  .نفس ا٤برجع 

 .  ٓٙٗ-ٛ٘ٗ، ا١بزء الثالث، ص: السابق

240
 .ٗٙٗ-ٓٙٗ، ص: نفس ا٤برجع 

241
ا٤برجع اتريخ اإلسالم.....أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  مشس الدين 

 .۱٘ٙالسابق، ا١بزء الرابع، ص: 
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ا٢بسن وسعيد بن الربيع وسفيان بن حبيب وسلم بن قتيبة وعبد هللا 
بن ا٤ببارك وعثمان بن جبلة وعثمان بن عمر والفضل بن دكْب و دمح 
بن عباد ا٥بنائي ومسلم بن إبراىيم ومسلمة بن الصلت وىارون بن 
إ٠باعيل ووكيع بن ا١براح وحيٓب بن سعيد وحيٓب بن كثّب وأبو عامر 

 242لعقدي.ا
وقال صاحل بن أٞبد بن حنبل عن أبيو: ثقة. وقال عباس 
الدوري عن حيٓب بن معْب: قال بعض البصريْب: إن علي بن ا٤ببارك 

قال أبو عبيد اآلجري عرض على حيٓب بن أيب كثّب عرضا وىو ثقة. و 
عن أيب داود: ثقة. وقال النسائي: ليس بو أبس. وذكره ابن حبان 

 243وقال: كان متقنا ضابطا.
 

 (  دمح بن عباد ا٥بنائى٘

                                                 
242

 ا١بزء، هتذيب الكمال....ا٤برجع السابقيوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح ا٤بزي:  
 .۱۱ٕ-۱۱۱ا٢بادي عشر، ص: 

243
 . ۱۱ٗ-۱۱ٕ، نفس ا٤برجع 
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إ٠بو  دمح بن عباد ا٥بنائي وكنيتو أبو عباد البصري. وتوُب سنة 
 244عشر ومائتْب.

روى عن: ٞبيد بن مهران وشعبة بن ا٢بجاج وعلي بن ا٤ببارك 
ة بن الزبّب ويونس بن أيب إسحاق. روى ا٥بنائي ومثُب بن موسى و٦باع

عنو: جعفر بن عبد الواحد ا٥بامشي وحاًب بن بكر الضيب ورجاء بن 
 دمح وزيد بن أخزم وأبو بدر عباد بن الوليد الغربي وعبدة بن عبد هللا 
وعلي بن نصر بن علي ومالك ابن ا٣بليل و دمح بن سعد الواقدي 

 245و دمح بن معمر البحراٍل وغّبىم.
 246قال أبو حاًب: صدوق.

 ( عباد بن الوليد ٙ
ؤدب. وسكن عباد بن الوليد بن خالد الغربي وأبو بدر ا٤ب

 247وستْب ومائتْب. بغداد. ومات سنة اثنتا

                                                 
244

ا٤برجع اتريخ اإلسالم.....ن أٞبد الذىيب الذىىب: مشس الدين أبو عبد هللا  دمح ب 
هتذيب . يوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح ا٤بزي: ۱ٚٚ، ا١بزء ا٣بامس ص: السابق

 .٘ٗٗا٣بامس والعشرون، ص:  ا١بزء، ا٤برجع السابقالكمال.....

245
 .ٙٗٗ-٘ٗٗ، ص: ا٤برجع نفس 

246
 .ٙٗٗ، ص: نفس ا٤برجع 

247
  . ۱ٕٚالرابع عشر، ص:  ا١بزء، نفس ا٤برجع 
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ٞبد بن  دمح بن روى عن: إبراىيم بن مشاس وأٞبد بن داود وأ
حنبل وبكر بن حيٓب وا٢بسن بن بشر وسعيد بن عامر وسفيان بن 
خالد وسلم بن سليمان والضحاك بن ٨بلد وعباد بن زكردا  وعبد هللا 
بن داود وعبد هللا بن غالب وعبد هللا بن مسلمة وعبد األعلى بن 
القاسم وعثمان بن ا٥بيثم وعمرو بن  دمح وعمّب بن عمران ا٢بنفي 

س بن حفص الدارمي وكثّب بن شيبان و دمح بن بالل و دمح بن وقي
عباد ا٥بنائي و دمح بن عمر. روى عنو: ابن ماجو وأٞبد بن العباس 
وأٞبد بن عبد هللا وأٞبد بن  دمح األزىري وأٞبد بن  دمح األصبهاٍل 
وإ٠باعيل بن العباس و دمح بن ا٤بنذر و دمح بن حعفر ا٣برائطي وا٥بيثم 

 248ق كثّب.بن خلف وخل
قال عبد الرٞبن بن أيب حاًب: ٠بعت منو مع أيب وىو 

ي قال القاضي احملامل 250قال سعد السمعاٍل: صدوق. 249صدوق.
 251و دمح بن ٨بلد وعبد الرٞبن بن أيب حاًب: صدوق.

                                                 
248

  . ۱ٚٗ-۱ٕٚ، ص: نفس ا٤برجع 

249
 .۱ٚ٘-۱ٚٗ، ص: نفس ا٤برجع 

250
، ا١بزء هتذيب.....ا٤برجع السابق إكمال أنظر أبو عبد هللا عالء الدين ا٢بنفي: 

  .  ۱ٛٛص:  ،السابع

251
اتريخ أنظر ذلك ا٤برجع، مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  

 .ٖٗٛا٤برجع السابق، ا١بزء السادس، ص: اإلسالم.....
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 ( زيد بن أحزمٚ
كان ا٠بو زيد بن أخزم الطائي النبهاٍل الذي يكُب لو أبيب 

 ٢252بافظ اجملود. ومات سنة سبع وٟبسْب ومائتْب.طالب البصري ا
إدريس وبشر بن عمر اىيم بن عمر وإسحاق بن روى عن: إبر 

وعبد الرٞبن د والضحاك بن ٨بلد وعامر بن مدرك وسليمان بن داو 
بن مهدي وعبد الصمد بن عبد الوارث وعثمان بن فرقد وعمر بن 
يونس و دمح بن عباد ا٥بنائي ومسلم بن إبراىيم ومعاذ بن ىشام 

ن ىارون ويزيد بوموسى بن داود وحيٓب بن ا٢بارث وحيٓب بن سعيد 
عنو: الَبمذي وأبو داود والنسائى وابن ماجو ويعقوب بن إبراىيم. و 

وإبراىيم بن  دمح وا٢بسْب بن إ٠باعيل وا٢بسْب بن  دمح وزكردا بن حيٓب 
وعبد  بن أيب داود وزيد بن نشيط وعبد هللا بن جعفر بن وعبد هللا

 253ا٢بميد بن عبد العزيز وعلي بن ا٢بسْب.

وقال  255وثقو النسائي. 254قال أبو حاًب والنسائي: ثقة.
  256مسلمة بن قاسم: وىو ثقة. وقال أبو علي ا١بياٍل: ىو ثقة.

                                                 
252

.....ا٤برجع السابق، ا١بزء سّبمشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  
هتذيب . وأنظر ايضا، يوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح ا٤بزي: ٕٓٙالثاٍل عشر، ص: 

 .٘العاشر، ص:  ا١بزءا٤برجع السابق، الكمال.....

253
  .٘ص:  ، نفس ا٤برجع 

254
 . ٚ، ص: نفس ا٤برجع 
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 ( علّي بن نصرٛ
كان ا٠بو علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي بن صهبان 
بن أيب ا١بهضمي وكنيتو أبو ا٢بسن البصري الصغّب. وتوُب سنة 

 257ٟبسْب ومائتْب.
وسليمان بن حرب وسليمان بن عن: أٞبد بن إسحاق  روى

وعبد هللا بن رجاء وعبد هللا يزيد وعبد لضحاك بن ٨بلد داود وا
الصمد بن عبد الوارث وعمرو بن عاصم  و دمح بن عباد ا٥بنائي 

عنو: ون وأيب بكر ا٢بنفي وغّبىم. و ومسلم بن إبراىيم ويزيد بن ىار 
 وأٞبد بن وإبراىيم ابن عبد هللامسلم وأبو داود والَبمذي والنسائي 

وأٞبد بن حيٓب التسَبي وجعفر بن أٞبد الواسطي وجعفر بن  ا٤ببارك
 دمح الفردايب وا٢بسن بن سفيان وا٢بسْب بن إسحاق وعبد هللا بن أيب 

 258داود وعمر بن  دمح البجّبي وغّبىم.

                                                                                              
255

.....ا٤برجع السابق، ا١بزء سّبمشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  
 .۱ٕٙالثاٍل عشر، ص: 

256
، ا١بزء هتذيب.....ا٤برجع السابق إكمال الء الدين ا٢بنفي:أنظر أبو عبد هللا ع 

  .  ۱ٕٙص:  ،ا٣بامس

257
  .  ٖٖٛص:  ،، ا١بزء التاسعنفس ا٤برجع 

258
السابق، ا٤برجع هتذيب الكمال.....أنظر يوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح ا٤بزي:  

 .۱ٙٓا٢بادي والعشرون، ص:   ا١بزء
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قال صاحل بن  دمح األسدي: صدوق ثقة. وقال الَبمذي: كان 
  259حافظا وصاحب حديث.

 (  دمح بن معمرٜ
ىو  دمح بن معمر بن ربعي أبو عبد هللا القيسي البصري 

 260البحراٍل ا٢بافظ. ومات سنة واحد وٟبسْب ومائتْب.
روى عن: أمية بن خالد وجعفر بن عون وٞباد ابن أسامة 
وٞباد بن مسعدة والضحاك بن ٨بلد وقبيصة بن عقبة و دمح بن بكر 

نائي ومسلم بن إبراىيم وموسى بن داود الربساٍل و دمح بن عباد ا٥ب
الضيب وىارون بن إ٠باعيل ويعقوب بن إسحاق ويوسف ابن يعقوب. 
روى عنو: الستة وإبراىيم النيسابوري وأٞبد بن عمرو وأٞبد بن عمرو 
البزار وأٞبد بن حيٓب التسَبي وإسحاق بن داود التسَبي وا٢بسن بن 

بد هللا بن  دمح الرجاٍل و دمح بن  دمح األنصاري وعبد هللا بن أيب داود وع
 261إدريس وحيٓب بن  دمح.

                                                 
259

 .۱ٙ۱، ص: نفس ا٤برجع 

260
اتريخ أكثر البيان، مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  أنظر 

 .۱ٜٙا٤برجع السابق، ا١بزء السادس، ص: اإلسالم.....

261
ا٤برجع هتذيب الكمال.....أنظر ايضا يوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح ا٤بزي:  
 .ٙٛٗ-٘ٛٗالسادس والعشرون، ص:   ا١بزءالسابق، 



 38: 
 

قال أبو حاًب: ىو صدوق. قال أبو داود: ليس بو أبس 
آخر: ال أبس بو. وقال وصدوق. قال النسائي: ثقة. وقال ُب موضع 

 262أبو بكر ا٣بطيب: كان ثقة.
 ( ابن ماجو۱ٓ

 قد ذُكر البيان عنو فيما ا٤بذكور السابق.

 ( الَبمذي۱۱
 ىو ٨برج ا٢بديث الذي أن يبحثو الباحث فيما قبلو.

 ( النسائى۱ٕ
ا٠بو أٞبد بن شعيب بن علي بن سنان بن ٕبر أبو عبد الرٞبن 

ائي القاضي. ُولد سنة ٟبس عشرة ومائتْب. ومات سنة ثالث النس
 263وثالمائة.

٠بع من: إسحاق بن راىويو وىشام بن عمار و دمح بن النضر 
على بن سحاق بن شاىْب وزداد بن أيوب وعبد األوعيسى بن ٞباد وإ

وعمار الواسطي و دمح بن أابن و دمح بن بشار  واصل وعلي بن سعيد
 و دمح بن عمار و دمح بن العالء و دمح بن قدامة و دمح بن مثُب و دمح بن

                                                 
262

 .ٚٛٗ-ٙٛٗ، ص: نفس ا٤برجع 

263
اتريخ أنظر أكثر البيان، مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  

 .ٜ٘ا٤برجع السابق، ا١بزء السادس، ص: اإلسالم...
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وىناد بن السري وحيٓب بن موسى  معمر القيسي ونصر بن علي
و جعفر بو بشر الدواليب وأبويوسف بن ٞباد وغّبىم. حدث عنو: أ

و دمح بن أٞبد الشافعي وعبد الكرَل بن أيب عبد الرٞبن الطحاوي 
بن رشيق و دمح بن  الطرباٍل وا٢بسن دمح بن السِب و  النسائي وأٞبد بن

 264وخلق كثّب.موسى 
قال السمعاٍل: ىو أحد أئمة الدنيا ُب ا٢بديث وا٤برجوع إليو 
ُب علم الصحيح والسقيم ولو شرط ُب الصحيح رضيو ا٢بفاظ وأىل 
ا٤بعرفة. وقال مسلمة: كان ثقة عا٤با اب٢بديث. وقال ا٣بليلي: حافظ 

 265متفق عليو. وقال ابن القطان: ىو أعلم أىل ا٢بديث.
 النتيجة لذلك ا٢بديث من ٙبليل إسناده كما أيٌب:

. ا٢بديث إلبن ماجو يعِب: عبد هللا عمر: صحايب وخالد بن ۱
دريك: ثقة وأيوب السختياٍل: ثقة وعلّي بن ا٤ببارك: ثقة ٧بد 

زيد بن أحزم: اد: صدوق وعباد لن الوليد: صدوق و بن عب
ثقة وابن ماجو: ثقة. وىذا ا٢بديث إلبن ماجو حديث 

                                                 
264

أنظر ذلك البيان، مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  
 .۱ٕ٘بق، ا١بزء الرابع عشر، ص:.....ا٤برجع الساسّب

265
، ا١بزء هتذيب.....ا٤برجع السابق إكمال أنظر أبو عبد هللا عالء الدين ا٢بنفي: 

  .  ٚ٘ص:  ،األول
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حسن بكون  دمح بن عباد وعباد بن الوليد مها ليسا ابلقوي 
 .ُب خفظو

. ا٢بديث من الَبمذي  ببيان رواتو كما يلي: عبد هللا بن عمر ٕ
كما سابقا   وخالد وأيوب وعلّي بن ا٤ببارك و دمح بن عباد

ٍب علّي بن نصر: ثقة والَبمذي: ثقة. فهكذا، أن ىذا بيانو 
 .ا٢بديث من طريق الَبمذي حديث حسن

: ابن عمر وخالد وأيوب وعلّي بن . ا٢بديث من النسائى يعِبٖ
و دمح بن معمر: ا٤ببارك و دمح بن عباد الذين بياهنم متقدما 

 .ديث حديث حسنا٢بوىذا  ثقة والنسائى: ثقة.
أبن ذالك  فيما سابقا طرق اإلسناد ةثالثتيجة عن بيان الن

 .ا٢بديث حديث حسن
الباحث ٕبث ٙبليل اإلسناد للحديث العشرين الذي سيذكره 

 التايل:فيما ا٤بذكور 

 ( أم سلمة ۱
أم ا٤بؤمنْب ىند بنت أىب أمية ا٤بخزومة. ىى أم سلمة ىى 

عبد هللا بن عمر السيدة احملجبة الطاىرة ىند بنت أمية بن ا٤بغّبة بن 
يقظة بن مرة ا٤بخزومية بنت عم خالد بن الوليد سيف  بن ٨بزوم بن

هللا وبنت عم أيب جهل بن ىشام. وقيل ا٠بو حذيفة. ويقال سهيل 
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بن ا٤بغّبة بن عبد هللا بن عمر بن ٨بزوم وىى أم سلمة القريشية 
  266ع وٟبسْب.ا٤بخزومية. وتوفيت سنة تس

وأيب سلمة بن عبد األسد وفاطمة بنت  روت عن: النيب 
عنها: سعيد بن ا٤بسيب وشقيق بن سلمة واألسود بن . و رسول 

وانفع موالىا ان و٦باىد وانفع بن جبّب زيد والشعيب وأبو صاحل السمي
وانفع موىل ابن عمر وعطاء بن أيب رابح وشهر بن حوشب وابن أيب 

 267 مليكة وخلق كثّب.
كانت من ا٤بهاجرات األوىل ومن أٝبل النساء وأشرفهن نسبا 
وآخر من مات من أمهات ا٤بؤمنْب. و٥با أوالد صحابيون: عمر 

 268وسلمة وزينب. وكانت تعد من فقهاء الصحابيات.

 ( عامر الشعيبٕ
ىو اإلمام وعالمة العصر الذي ا٠بو الشعيب عامر بن شراحيل 
بن عبد بن ذي كبار وقيل ابن عبد هللا بن شراحيل وقيل ابن شراحيل 
                                                 

266
.....ا٤برجع السابق، سّب  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب: أنظر مشس الدين أبو عبد هللا 

 .۱ٕٓا١بزء الثاٍل، ص:

267
. وأنظر ايضا، يوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح ا٤بزي: ٕٕٓ، ص: نفس ا٤برجع 

 .۱ٜٖ-۱ٖٚلثالثون، ص: ا٣بامس وا ا١بزءا٤برجع السابق، هتذيب الكمال.....

268
.....ا٤برجع السابق، سّبأنظر مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  

 .ٖٕٓ -١ٕٕٓبزء الثاٍل، ص:ا
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بن عبد الشعيب. وكنيتو أبو عمرو ا٥بمداٍل الشعيب الكوُب. ويقال ىو 
جلوالء. وولد سنة إحدي عامر بن عبد هللا وكانت أمو من سيب 

 269 ومات عشر ومائة. وعشرين.
ى عن: أسامة بن زيد واألشعث وأنس بن مالك وجابر بن رو 

٠برة وجابر بن عبد هللا وجرير بن عبد هللا وا٢بارث بن عبد هللا و دمح 
بن األشعث والنعمان بن بشّب وأيب سعيد ا٣بدري وأيب ىريرة وعائشة 

انئ. روى عنو: وأم ى وفاطمة وميمونة وأم سلمة زوج النيب 
إ٠باعيل بن سامل  واثبت بن أيب صفية وجابر ا١بعفي وسعيد بن 
مسروق وعبد هللا بن ا٢بسْب وعبد هللا بن عون وعثمان بن عاصم 
وعمرو بن مروان وقتادة و دمح بن قيس ومنصور بن ا٤بعتمر وموسى 

 270القرشي وحيٓب الكندي .
: ابن النيب قال سفيان بن عيينة: كان الناس بعد أصحاب 

عباس ُب زمانو والشعيب ُب زمانو والثوري ُب زمانو. قال أشعث بن 
سلم من اإلسالم ٗبكان. قال سوار: كان كبّب العلم عظيم ا٢بلم قدَل ال

                                                 
269

.....ا٤برجع السابق، سّبأنظر مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  
اتريخ . مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب: ٜٕٗا١بزء الرابع، ص:

  .ٓٚا٤برجع السابق، ا١بزء الثالث، ص: اإلسالم...

270
ا٤برجع السابق، ب الكمال.....هتذيأنظر يوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح ا٤بزي:  

 .۱ٜٖ-۱ٖٚا٣بامس والثالثون، ص:  ا١بزء
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: حيٓب بن معْب وأبو زرعةمكحول: ما رأيت أفقو من الشعيب. وقال 
ىو ثقة. وقال حيٓب بن معْب: إذا حدث الشعيب عن رجل فسماه فهو 

قال أيب  272قال أبو علي النيسابوري: ىو ثقة. 271ثقة حيتج ٕبديثو.
قال سليمان التيمي: ما  273حصْب: ما رأيت أحدا قط كان أفقو منو.

رأيت فقيها أفقو من الشعيب. قال عاصم األحول: ما رأيت أحدا أعلم 
من الشعيب. قال داود بن أيب ىند: ما جالست أحدا أعلم من 

 274الشعيب.
 ( منصور ا٤بعتمرٖ

ة أبو عتاب السلمي الكوُب أحد ىو ا٢بافظ الثبت القدو 
األعالم. قال أبو عبيد القاسم بن سالم أنو من بِب هبثة بن سليم من 
رىط العباس بن مرداس السلمي الذي ا٠بو منصور بن ا٤بعتمر بن عبد 
هللا بن ربيعة ويقال: ا٤بعتمر بن عتاب بن عبد هللا بن ربيعة ويقال: 

                                                 
271

ا٤برجع السابق، هتذيب الكمال.....أنظر يوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح ا٤بزي:  
 .ٖٙ-ٖٗ: الرابع عشر، ص ا١بزء

272
ا٤برجع اتريخ اإلسالم...مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  

  .۱ٖٜالسابق، ا١بزء السابع، ص: 

273
٤برجع السابق، ا١بزء .....اسّبمشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  

 .ٜٜٕالرابع، ص:

274
 .ٓٚ، ا١بزء الثالث، ص: نفس ا٤برجع 
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الكوُب. ومات سنة اثنتْب عتاب بن فرقد السلمي بكنيتو، أيب عتاب 
  275وثالثْب مائة، وىكذا قالو ابن سعد.

روي عن: أيب وائل وربعي بن حراش وإبراىيم النخعي وزيد بن 
جبّب وعامر الشعيب وىب وذر بن عبد هللا وأيب صاحل ابذام وسعيد بن 

و٦باىد وعبد هللا بن مرة وغّبىم. وحدث عنو: سليمان األعمش 
وسليمان التيمي وأيوب السختياٍل وشعبة وسفيان الثوري وشيبان 
النحوي ومعمر بن راشد وجعفر بن زداد وزائدة بن قدامة و دمح ا٤بروزي 

ان وأبو عوانة وعبدة بن ٞبيد وجرير بن عبد ا٢بميد ومعتمر بن سليم
 276وسفيان بن عيينة وخلق كثّب.

قال ابن سعد: كان ثقة مأموان كثّب ا٢بديث رفيعا عا٤با. وقال 
ابن حبان: كان من العباد صام ستْب سنة وقامها وكان يتشيع وكان 

 277البكاء.قد عمش من 
 

                                                 
275

، ا١بزء هتذيب.....ا٤برجع السابق إكمال أنظر أبو عبد هللا عالء الدين ا٢بنفي: 
 .ٖٖٚص:  ،ا٢بادي عشر

276
.....ا٤برجع السابق، ا١بزء سّبمشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  

 .ٕٓٗا٣بامس، ص:

، ا١بزء هتذيب.....ا٤برجع السابق إكمال أنظر أبو عبد هللا عالء الدين ا٢بنفي: 277
 .ٖٗٚ-ٖٖٚص:  ،ا٢بادي عشر
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 ( شعبة بن ا٢بجاجٗ
ىو ا٢بافظ الكبّب العامل من أىل البصرة وأمّب ا٤بؤمنْب ُب 
ا٢بديث الذي ا٠بو شعبة بن ا٢بجاج بن الورد أبو بسطام األزدي 

  278الواسطي. وتوُب سنة واحد وٟبسْب ومائة.العتكي موالىم 
روي عن: و دمح بن سّبين ويونس بن عبيد وأيوب وخالد 
ا٢بذاء وعبد ا٤بلك بن عمّب وأاب إسحاق السبيعي وطلحة بن مصرف 

مرو بن مرة ومنصور بن ا٤بعتمر وإ٠باعيل بن أيب خالد وسليمان وع
األعمش وخلقا كثّبا من طبقتهم. وحدث عنو: أبو معاوية الضرير 
وبقية بن الوليد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان وا٤بعاَب بن 
عمران وحيٓب بن أيب زائدة ويزيد بن ىارون وأمية بن خالد ومسلم بن 

 279ا١بعد وأمم سواىم.إبراىيم وعلي بن 
كان أبو بسطام إماما ثبتا حجة انقدا جهبذا صا٢با زاىدا 
قانعا وىو أول من جرح وعدل. وقال سفيان الثوري: شعبة أمّب 

                                                 
278

ا٤برجع اتريخ اإلسالم...مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  
  .۱ٚالسابق، ا١بزء الرابع، ص: 

279
.....ا٤برجع السابق، ا١بزء سّبمشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  

 .ٕ٘ٓ-ٖٕٓالسابع، ص:



 398 
 

عبد هللا ا٢باكم: شعبة إمام األئمة  ا٤بؤمنْب ُب ا٢بديث. قال أبو
 281وكان ثقة مأموان ثبتا. 280ابلبصرة ُب معرفة ا٢بديث.

 ( عبيدة بن ٞبيد٘
هيب التيمي وقيل الليثي وقيل ىو ا٠بو عبيدة بن ٞبيد بن ص

الضيب وكنيتو أبو عبد الرٞبن الكوُب ا٢بذاء النحوي. وتوُب سنة 
 تسعْب ومائة.

روى عن: األسود بن قيس وٞبيد الطويل وسليمان األعمش 
وعبيدة بن معتب وعمار الدىِب ومنصور بن ا٤بعتمر وموسى بن أيب 

ك األشجعي. وروى عائشة وحيٓب بن سعيد ويزيد بن أيب زداد وأيب مال
عنو: أبو ثور وأٞبد بن حنبل وسفيان الثوري وعبد هللا بن عامر وأبو 
بكر عبد هللا بن  دمح بن أيب شيبة وعبد الرٞبن بن األسود وعثمان بن 

 282 دمح بن أيب شيبة وعمرو بن  دمح وغّبىم.

                                                 
280

 .ٕٙٓ، ص:نفس ا٤برجع 

281
، )بروت: دار الكتب الطبقات الكربىأنظر ذلك البيان، ابن سعد البغدادي:  
 .ٕٚٓ(، ا١بزء السابع، ص: ۱ٜٜٓالعلمية، 

282
، ا٤برجع السابقهتذيب الكمال.....أنظر يوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح ا٤بزي:  

أنظر ايضا، مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب  .ٕٚ٘التاسع عشر، ص:  ا١بزء
 .ٜٓ٘-ٛٓ٘.....ا٤برجع السابق، ا١بزء الثامن، ص:سّبالذىىب: 
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قال حيٓب بن معْب: ثقة. قال جعفر بن أيب عثمان: عن حيٓب 
بن معْب:مل يكن بو أبس. وقال ابن عمار: ثقة. وقال زكردا الساجي: 

يس ابلقوي ىو من أىل الصدق وقال أٞبد بن حنبل: ىو قليل ل
السقط وأما التصحيف فليس ٘بده عنده ورفع أمره جدا. وقال 
يعقوب بن شيبة: مل يكن من ا٢بفاظ ا٤بتقنْب. وقال النسائي وغّبه: 

وقال أٞبد بن  283ليس بو أبس. وقال ابن سعد: ثقة وصاحل ا٢بديث.
 العجلي: ال أبس بو، وقال الدارقطِب فقال: ثقة. وقال عثمان صاحل

  284بن أيب شيبة: عبيدة: ثقة صدوق.
 ( سفيان الثوريٙ

 البحث عن ىذا الراوي قد ذُكر فيما ا٤بذكور القدَل.

 ن عبد ا٢بميد( جرير بٚ
ىو اإلمام ا٢بافظ القاضي الذي ا٠بو جرير بن عبد ا٢بميد بن 
يزيد الضيب وكنيتو أبو عبد هللا الضيب القاضي الرازي الذي يولد 

                                                 
283

 .۱ٓ٘-ٜٓ٘ ، ص:نفس ا٤برجع 

284
، ا١بزء هتذيب.....ا٤برجع السابق إكمال أنظر أبو عبد هللا عالء الدين ا٢بنفي: 

 .۱ٜٓص:  ،التاسع
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انْب ومائة. ويقال مات ٜبان ٜبابلكوفة. وقال البسٍب: مات سنة سبع 
  285وٜبانْب ومائة أصح.

حدث عن: عبد ا٤بلك بن عمّب وعبد العزيز بن رفيع ومغّبة 
مي بن مقسم والعالء بن ا٤بسيب وثعلبة بن سهيل وسليمان التي

وىشام بن عروة وحيٓب بن سعيد وعطاء بن السائب وأيب إسحاق 
الشيباٍل وسليمان األعمش وموسى بن أيب عائشة ويزيد بن أيب زداد 
ومنصور بن ا٤بعتمر وخلق كثّب. وحدث عنو: ابن ا٤ببارك و دمح بن 
عيسى وحيٓب بن حيٓب وقتيبة وأٞبد بن حنبل وحيٓب بن معْب وعلي بن 

بن أيب شيبة وأبوخيثمة وزداد بن أيوب وسفيان بن  ا٤بديِب وأبوبكر
وكيع وعلي بن حجر و دمح بن عمرو و دمح بن قدامة بن أعْب ويوسف 
بن موسى وعثمان بن أيب شيبة و دمح بن قدامة الطوسي و دمح بن 

 286قدامة السلمي وخلق كثّب.
أٞبد قال أبو زرعة: ىو صدوق من أىل العلم. وقال أبو 

ا٢باكم: وىو عندىم ثقة. وقال أٞبد بن صاحل: ثقة. وقال ا٣بليلي: 

                                                 
285

، ا١بزء هتذيب.....ا٤برجع السابق إكمال أنظر أبو عبد هللا عالء الدين ا٢بنفي: 
. وأنظر مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب: ۱ٛٛص:  ،الثالث

 .ٜ.....ا٤برجع السابق، ا١بزء التاسع، ص: سّب

286
 .۱ٓ، ص: نفس ا٤برجع 
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قال ابن سعد: كان ثقة كثّب العلم. وقال ابن  287ثقة متفق عليو.
  288عمار: ىو حجة وكانت كتبو صحاحا.

 ( مسلم بن ابراىيمٛ
ىو مسلم بن إبراىيم األزدي الفراىيدي موالىم الذي يكِب لو 
أبيب عمرو البصري. ذكره  دمح بن سعد ُب الطبقة السابعة من أىل 

 ومات ابلبصرة ُب صفر سنة اثنٍب. البصرة. وكان ثقة كثّب ا٢بديث
 289وعشرين ومائتْب.

روي عن: وسعيد بن أيب عروبة وىشام الدستوائي وإ٠باعيل 
م بن مسلم العبدي وخالد بن دينار وشعبة بن ا٢بجاج ويزيد بن إبراىي

وعبد هللا بن ا٤بثُب واألسود بن شيبان و دمح بن فضاء والقاسم بن 
الفضل وخلق سواىم. وروي عنو: البخاري وأبو داود وحيٓب بن معْب 
ونصر بن علي و دمح بن حيٓب وزيد بن أخزم وعبد هللا بن عبد الرٞبن 

                                                 
287

، ا١بزء هتذيب.....ا٤برجع السابق إكمال أنظر أبو عبد هللا عالء الدين ا٢بنفي: 
 . ۱ٛٛص:  ،الثالث

288
.....ا٤برجع السابق، ا١بزء سّبدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب: مشس ال 

 .۱۱التاسع، ص: 

289
، ا١بزء هتذيب.....ا٤برجع السابق إكمال أنظر أبو عبد هللا عالء الدين ا٢بنفي: 

 .۱ٙٙص:  ،ا٢بادي عشر
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الدارمي وأبو زرعة وأبوحاًب وأٞبد بن أيب خيثمة و دمح بن أيوب وأبو 
 290الكجي و دمح بن عبد هللا ا١برجاٍل وخلق كثّب. مسلم

قال حيٓب بن معْب: ثقة مأمون. قال أبو حاًب: وىو ثقة 
مون. وقال عبد قال أبو بكر بن أيب خيثمة: ثقة مأ 291صدوق.

قال أبو  292الرٞبن بن أيب حاًب: سألت أيب عنو فقال: ثقة صدوق.
 293زرعة: ثقة صدوق.

 ( أبو بكر ابن أيب شيبةٜ
ىو من أىل الكوفة الذي ا٠بو عبد هللا بن  دمح بن إبراىيم بن 
عثمان بن خواسٍب العبسي موالىم الذي يكُب لو أبيب بكر بن أيب 
شيبة الكوُب. ُولد سنة تسع وٟبسْب ومائة. وتوُب سنة أربع وثالثْب 

 294ومائتْب.
                                                 

290
.....ا٤برجع السابق، ا١بزء سّبمشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  

 .۱ٖ٘العاشر، ص: 

291
 .۱ٖ٘، ص: نفس ا٤برجع 

292
ا٤برجع السابق، هتذيب الكمال.....أنظر يوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح ا٤بزي:  

 .۱ٜٗ-ٜٓٗالسابع والعشرون، ص:  ا١بزء

293
، ا١بزء جع السابقهتذيب.....ا٤بر  إكمال أنظر أبو عبد هللا عالء الدين ا٢بنفي: 

 .۱ٙٙص:  ،ا٢بادي عشر

294
، ا١بزء هتذيب.....ا٤برجع السابق إكمال ر أبو عبد هللا عالء الدين ا٢بنفي:انظ 

 .۱ٙٛص:  ،الثامن
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٠بع عن: أيب األحوص وأبو داود سليمان وجرير بن عبد 
د وعبد هللا بن إدريس وعبيدة بن ٞبي وسفيان بن عيينة وسريجا٢بميد 

أيب بكر ووكيع بن ا١براح وإ٠باعيل بن عياش و وقبيصة بن عقبة وقتيبة 
وغّبىم.  وإ٠باعيل بن علية ويزيد بن ىارون بن عياش وأيب معاوية

حدث عنو: الشيخان وأبو داود وابن ماجو والنسائي. وروى عنو: 
أٞبد بن حنبل وأبو زرعة وأبو بكر بن أيب عاصم وأبو يعلى و دمح بن 

 295عبدوس ويوسف بن يعقوب وأمم سواىم.
قال أٞبد بن حنبل: ىو صدوق. وقال أٞبد بن عبد هللا 
العجلي: كان ثقة حافظا للحديث. وقال عمرو بن علي الفالس: ما 
رأيت أحدا أحفظ من أيب بكر بن أيب شيبة. قال ا٣بطيب: كان أبو 

 296ظا صنف ا٤بسند واألحكام والتفسّب.بكر متقنا حاف

 ( وكيع بن ا١براح۱ٓ
ىو أبو سفيان  من خراسانبن مليح وكيع بن ا١براح إ٠بو 

 297ُولد سنة تسع وعشرين ومائة وأصلو.الرؤاسي األعور الكوُب. 
                                                 

295
.....ا٤برجع السابق، سّببن أٞبد الذىيب الذىىب: انظر مشس الدين أبو عبد هللا  دمح  

 .۱ٕٖ-۱ٕٕا١بزء ا٢بادي عشر، ص: 

296
 .۱ٕٙ-۱ٕٖ، ص: نفس ا٤برجع 

297
، سابقهتذيب.....ا٤برجع ال إكمال انظر أيضا، أبو عبد هللا عالء الدين ا٢بنفي: 

 .ٕٕ٘ص:  ،ا١بزء الثاٍل عشر
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٠بع عن: األعمش وىشام بن عروة وإ٠باعيل بن أيب خالد 
وابن عون وابن جريج وداود بن يزيد وأسود بن شيبان ويونس بن أيب 
إسحاق وىشام بن الغاز واألوزاعي وشعبة والثوري وإسرائيل وزكردا بن 

سى بن علي أيب زائدة وطلحة بن عمرو وطلحة بن حيٓب التيمي ومو 
وخلق. وعنو: ابن ا٤ببارك وىو أكرب منو وعبد الرٞبن بن مهدي 
وا٢بميدي ومسدد وأٞبد بن حنبل وإسحاق وابن ا٤بديِب وابن معْب 
وأبو خيثمة وابن أيب شيبة وإبراىيم بن عبد هللا القصار و دمح بن حيي 
العدٌل و٧بمود بن غيالن ويزيد بن ىارون وحيي بن معْب ويوسف بن 

 298وأمم سواىم. عيسى
أَْيت أوعى للِعلم وال أحفظ ِمن وقال أٞبد ْبن حنبل: ما رَ 

وكيع. وقال ابن معْب: ما رأيت أفضل من وكيع. كان حيفظ حديثو 
ويقوم الليل ويسرد الصوم. وقال  دمح بن عبد هللا بن عمار: ما كان 
ابلكوفة ُب زمان وكيع أفقو وال أعلم اب٢بديث منو. وقال أٞبد أيضا: 

 299ظا.ما رأيت أوعى للعلم من وكيع كان حافظا حاف
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.....ا٤برجع السابق، سّبأنظر مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  
. أنظر مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد عثمان الذىىب: ۱ٕٗ-۱ٗ۱ا١بزء التاسع، ص: 

 . ۱ٕٖٓا٤برجع السابق، ا١بزء الرابع، ص: اتريخ اإلسالم...

299
 .نفس ا٤برجع 
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 (  دمح بن قدامة۱۱
كان ا٠بو  دمح بن قدامة بن أعْب وكنيتو أبو عبد هللا ا٤بصيصي 
موىل بِب ىاشم. وتوُب سنة ٟبسْب ومائة. ووفاتو سنة سبع وتسعْب 

 300ومائة. وقيل مات سنة ست وتسعْب ومائة.
روي عن: ابن ا٤ببارك وجرير بن عبد ا٢بميد وفضيل بن عياض 
ووكيع وعثام بن علي وسفيان بن عيينة وأيب ا٢بسن الكسائي وطائفة 
وغّبىم. وروعنو: أبو داود والنسائي وأبو بكر بن أيب داود وعبد 

ن بن عبيد هللا ا٥بامشي وعمر الرٞبن بن عبيد هللا األسدي وعبد الرٞب
بن ا٢بسن أبو حفيص ا٢بليب و دمح بن ا٢بسن بن قتيبة و دمح بن 

 301ا٤بسيب األرغياٍل و دمح بن سفيان وغّبىم.
وقال مسلمة  302قال النسائي: ال أبس بو. ووثقو الدارقطِب.

ق. وقال أبو بن قاسم:  دمح بن قدامة بن أعْب األرميِب، ثقة صدو 
  303علي ا١بياٍل:  دمح بن قدامة بن أعْب ا٤بصيصي ثقة.

                                                 
300

ا٤برجع م...اتريخ اإلسالمشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد عثمان الذىىب:  
 .۱ٕٖٗالسابق، ا١بزء ا٣بامس، ص: 

301
 .نفس ا٤برجع 

302
 .نفس ا٤برجع 

303
، ا١بزء هتذيب.....ا٤برجع السابق إكمال أنظر أبو عبد هللا عالء الدين ا٢بنفي: 

 .۱ٖٚص:  ،العاشر
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 ( ٧بمود بن غيالن۱ٕ
ىو اإلمام ا٢بافظ ا٢بجة الذي ا٠بو ٧بمود بن غيالن العدوي 

زي. والصحيح أن وفاتو ُب رمضان سنة وكنيتو أبو أٞبد العدوي ا٤برو 
  304تسع وثالثْب ومائتْب.

حدث عن: سفيان بن عيينة والفضل بن موسى والوليد بن 
د الرزاق وغّبىم. مسلم وأيب معاوية ووكيع وحيٓب بن سليم الطائفي وعب

وحدث عنو: ا١بماعة سوى أيب داود وأبو زرعة وأبو حاًب ومطْب 
وا٢بسن بن سفيان وا٥بيثم بن خلف وأبو القاسم البغوي وإبراىيم بن 
أيب طالب وأبو العباس السراج وجعفر بن أٞبد بن نصر و دمح بن 

 305شاذان وابن خزدية وخلق.
اب٢بديث وصاحب سنة قد ُحبس قال أٞبد بن حنبل: أعرفو 
وقال ا٤بروذي: سألتو )يعِب أاب  306بسبب القرآن. وقال النسائي: ثقة.

                                                 
304

.....ا٤برجع السابق، ا١بزء سّبمشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  
 .ٖٕٕالثاٍل عشر، ص: 

305
 .نفس ا٤برجع 

306
 .نفس ا٤برجع 
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عبد هللا( عن ٧بمود بن غيالن فقال: ثقة وأعرفو اب٢بديث وصاحب 
 307سنة وقد حبس بسبب القرآن.

 ( أبو داود۱ٖ
كان ا٠بو سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشّب بن شداد 
بن عمرو بن عمران اإلمام وكنيتو أبو داود األزدي السجستاٍل وىو 
صاحب السنن. ومولده سنة اثنتْب ومائتْب. وتوُب ابلبصرة سنة ٟبس 

 308 ومائتْب.وسبعْب
هللا بن رجاء وأيب الوليد وأيب  ٠بع من: مسلم بن إبراىيم وعبد

سلمة التبوذكي وا٢بسن بن الربيع وأٞبد بن يونس الّببوعي وصفوان 
بن صاحل وىشام بن عمار وقتيبة وابن راىويو وأيب جعفر النفيلي 
وأٞبد بن أيب شعيب ويزيد بن عبد وغّبىم. وروى عنو: الَبمذي 

سعيد ابن األعرايب والنسائي وأبو علي اللؤلؤي وأبو بكر بن داسة وأبو 
وعلي بن ا٢بسن وأبو أسامة الرواس وأبو عمرو أٞبد بن علي وأبو 
عوانة اإلسفراييِب وأبو بشر الدواليب وزكردا الساجي وإ٠باعيل الصفار 
                                                 

307
٢بديث موسوعة أقوال اإلمام أٞبد بن حنبل ُب رجال اأنظر أبو ا٤بعاطي النوري:  

 . ۱ٖٖم(، ا١بزء الثالث، ص: ۱ٜٜٚ، )بّبوت: عامل الكتب، وعللو

308
، )بّبوت: دار الكتب جامع األصول ُب أحاديث الرسولا١بزري ابن األثّب:  
. وأنظر مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد ۱ٜٛم(، ا١بزء األول، ص: ۱ٜٕٚالعلمية، 

 .ٓ٘٘ا٤برجع السابق، ا١بزء السادس، ص: اتريخ اإلسالم...عثمان الذىىب: 
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وأبو بكر النجاد وأٞبد بن جعفر األشعري وأبو زرعة الرازي وعبد هللا 
 309بن  دمح البخاري وغّبىم.

كر الصاغاٍل: ُلْب أليب داود السجستاٍل ا٢بديث  قال أبو ب
كما ُلْب لداود ا٢بديد. وقال أبو عمر الزاىد: قال إبراىيم ا٢بريب: 
ألْب أليب داود ا٢بديث كما أُلْب لداود عليو السالم ا٢بديد. وقال 
موسى بن ىارون ا٢بافظ: خلق أبو داود ُب الدنيا للحديث وُب 

و. وقال أٞبد بن  دمح بن داسْب: أبو اآلخرة للجنة ما رأيت أفضل من
داود السجزي كان أحد حفاظ اإلسالم ٢بديث رسول هللا وعلمو 
وعللو وسنده ُب أعلى درجة النسك والعفاف والصالح والورع من 
فرسان ا٢بديث. وقال أبو عبد هللا ا٢باكم: أبو داود ىو إمام أىل 

 310ا٢بديث ُب عصره بال مدافعة.
 ن ماجو( اب۱ٗ

 كان ابن ماجو ٨برج ا٢بديث. وذُكر البيان عنو قدديا.
 ( الَبمذي۱٘

 وأما البيان عنو ُبْب الباحث فيما ا٤بذكور السابق.
 ( النسائى۱ٙ

                                                 
309

 .نفس ا٤برجع 

310
 .نفس ا٤برجع 
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 ىو ٨برج ا٢بديث الذي ٕبثو قد ذكر فيما سابقا.
 ببيان رواتو يعِب: ستنتج الباحث إلسناد ذلك ا٢بديثا
م سلمة فهى صحايب وعامر . ا٢بديث من أيب داود كالتايل: أ۱

الشعيب: ثقة ومنصور ا٤بعتمر: ثقة وشعبة بن ا٢بجاج: ثقة 
بن إبراىيم: ثقة وأبو داود: ثقة وكانوا بينهم إتصال  ومسلم

 فالنتيجة ٥بذا ا٢بديث فهو حديث صحيح. اإلسناد.
. ا٢بديث من ابن ماجو الذي بيان رواتو كذالك: أم سلمة ٕ

عبيدة بن  ٍببياهنم كما قدديا وعامر الشعيب ومنصور الذين 
وابن ماجو: ثقة  ٞبيد: ثقة وأبو بكر بن أيب شيبة: ثقة.

وكان بْب الرواة إلتقاء ا٤بعاصرة وإتصال اإلسناد ُب رواية 
 فهكذا أن ىذا ا٢بديث حديث صحيح. ا٢بديث.

: أم سلمة وعامر وبيان ا٢بديث من الَبمذي كما يلي .ٖ
سيفان الثوري: ثقة ووكيع و  الشعيب ومنصور كما سابقا بياهنم

مود بن غيالن: ثقة والنسائى: ثقة. وكان بن ا١براح: ثقة و٧ب
 بْب الرواة أن يعاصروا ويتصلوا سندىم ُب رواية ا٢بديث.

فهو حديث من جهة إسناده والنتيجة لذلك ا٢بديث 
 صحيح.
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أن ذلك ا٢بديث  كل طرق اإلسناد  فاستنتج الباحث عن
 حديث صحيح. العشرين ىو 

 ث الرواة عن ا٢بديث ا٢بادي والعشرين يعِبٕب
 ( نضلة بن عمرو األسلمي۱

وكان ا٠بو نضلة بن عبيد أبو برزة األسلمي  صاحب النيب 
على األصح. ويقال: نضلة بن عمرو ويقال: نضلة بن عبد هللا 

بن عائذ. وقيل: ويقال: عبد هللا بن نضلة بن ا٢بارث. وقيل: نضلة 
 311عبد هللا بن نضلة. ويقال: خالد بن نضلة. مات سنة أربع وستْب.

وقال  دمح بن سعد: ا٠بو نضلة بن عبد هللا بن ا٢بارث بن حبال بن 
فتح مكة  ربيع بن دعبل. وسكن أبو برزة ا٤بدينة وشهد مع النيب 

ٍب ٙبول إىل البصرة فنز٥با وحضر مع علي بن أيب طالب قتال ا٣بوارج 
دائن ُب صحبتو وغزا بعد ذلك خراسان فمات ابلنهروان وورد ا٤ب

 312هبا.

                                                 
311

، ا١بزء هتذيب.....ا٤برجع السابق إكمال أنظر أبو عبد هللا عالء الدين ا٢بنفي: 
. أنظر أيضا، مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب: ٜٗص:  ،الثاٍل عشر

 .ٓٗء الثالث، ص: ...ا٤برجع السابق، ا١بز سّب

312
ا٤برجع اتريخ اإلسالم...مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد عثمان الذىىب:  

 .ٖ٘٘السابق، ا١بزء األول، ص: 
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وعن أيب بكر الصديق. وروى عنو: األزرق  روى عن: النيب 
عبد هللا بن جريج وشريك بن شهاب وعبد هللا بن قيس وسعيد بن 

بن مطرف بن عبد هللا وكنانة بن نعيم وا٤بغّبة بن أيب برزة األسلمي 
ونفيع أبو داود األعمى وأبو العالية الرداحي وأبو عثمان النهدي وأبو 

  313ا٤بنهال ومنية بنت عبيد بن أيب برزة األسلمي.
قال أٞبد بن  314قال ابن سعد: أسلم قدديا وشهد فتح مكة.

ة قدديا وشهد زىّب: ٠بعت أيب وحيٓب بن معْب يقوالن: أسلم أبو برز 
غزا خراسان ومات هبا ُب أدام  ٍبٙبولو إىل البصرة وولده هبا و فتح مكة 

  315يزيد بن معاوية أو ُب آخر خالفة معاوية.
 ( أبو العاليةٕ

أبو العالية الرداحي موىل امرأة من بِب رداح بن يربوع من ىو 
بِب ٛبيم. وكان أحد علماء البصرة وأئمتها وا٠بو رفيع بن مهران. قال 

                                                 
313

 ا١بزءا٤برجع السابق، ب الكمال.....هتذييوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح ا٤بزي:  
 .ٛٓٗالتاسع والعشرين، ص: 

314
...ا٤برجع السابق، ا١بزء سّبمشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  

 .۱ٗالثالث، ص: 

315
، اإلستيعاب ُب معرفة األصحاب: أبو عمر يوسف بن عاصم النمري القرطيب 

 .۱ٜٗ٘م(، ا١بزء الؤابع، ص: ۱ٜٜٕ)بّبوت: دار ا١بيل، 
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قال البخاري وغّبه: سنة  أبو خلدة: توُب ُب شوال سنة تسعْب.
  316ثالث وتسعْب. قال ا٤بدائِب: سنة ست ومائة. 

روى عن: أيب بن كعب وأنس بن مالك وحذيفة بن اليمان 
ورافع بن خديج وعبد هللا بن عباس وابن عمر بن ا٣بطاب وعبد هللا 
بن مسعود وعلي بن أيب طالب وأيب أيوب األنصاري وأيب برزة 

اري وأيب مسلم ا١بذمي وأيب سعيد ا٣بدري وأيب األسلمي وأيب ذر الغف
موسى األشعري وأيب ىريرة وعائشة. روى عنو: بكر بن عبد هللا ا٤بزٍل 
واثبت البناٍل وجعفر بن ميمون وخالد بن دينار وخالد ا٢بذاء وداود 
بن أيب ىند وسيار بن سالمة وعاصم األحول وقتادة و دمح بن سّبين 

يوسف بن عبد هللا البصري وأبو عيسى ومنصور بن زاذاأنبو ٨بلد و 
 317اإلسواري وأبو ىاشم الرماٍل وغّبىم.

قال إسحاق بن منصور عن حيٓب بن معْب وأبو زرعة وأبو 
  318: ثقة ٦بمع على ثقتو.حاًب: ثقة. وقال أبو القاسم الاللكائي

 
                                                 

316
ا٤برجع اتريخ اإلسالم...عثمان الذىىب:  مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد 

 .۱ٕٕٓالسابق، ا١بزء الثاٍل، ص: 

317
ا٤برجع السابق، هتذيب الكمال.....أنظر يوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح ا٤بزي:  

 .۱ٕٙ-۱ٕ٘التاسع، ص:  ا١بزء

318
 .۱ٕٙ، ص: نفس ا٤برجع 
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 ( أبو ىاسمٖ
ىو أبو ىاشم الرماٍل الواسطي. يقال حيٓب بن دينار ويقال 

ويقال ابن حيٓب بن انفع ويقال ابن األسود ويقال ابن أيب األسود 
 319وثالثْب ومائة. انفع. توُب سنة اثنٍب

روى عن: إبراىيم النخعي وحبيب بن أيب اثبت وا٢بسن 
البصري وٞباد بن أيب سليمان وزاذان أيب عمر وسعيد بن جبّب 
وشقيق بن سلمة وعبد هللا بن بريدة وعكرمة موىل بن عباس و٦باىد 
بن جرب والحق بن ٞبيد وأيب صاحل السمان وأيب العالية الرداحي وأيب 

عث بن سعيد أبو الربيع السمان وأيوب قالبة ا١برمي. وروى عنو: أش
أبو العالء وجعفر بن زداد وحجاج بن دينار وٞباد بن زيد وٞباد بن 
سلمة وخالد النيلي وخلف بن خليفة وسفيان الثوري وشريك بن عبد 
هللا وشعبة بن ا٢بجاج وشعيب بن ميمون وعبد الغفور بن عبد العزيز 

ا٤بعتمر وىشيم بن الوليد  وعمرو بن خالد وقيس بن الربيع ومنصور بن
 320وغّبىم.

                                                 
319

...ا٤برجع السابق، ا١بزء سّبذىىب: مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب ال 
اتريخ . وانظر مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد عثمان الذىىب: ۱ٕ٘السادس، ص: 

. يوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح ا٤بزي: ٛٚ٘ا٤برجع السابق، ا١بزء الثالث، ص: اإلسالم...
 .ٕٖٙالرابع والثالثون، ص:  ا١بزءا٤برجع السابق، هتذيب الكمال.....

320
 .ٖٖٙ-ٕٖٙ، ص: نفس ا٤برجع 
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قال عبد هللا بن أٞبد بن حنبل وأبو زرعة والنسائي: ثقة. قال 
أبو حاًب: كان فقيها وصدوقا. وقال  دمح بن سعد ُب تسمية من كان 
بواسط من الفقهاء واحملدثْب: أبو ىاشم الرماٍل حيٓب بن دينار: وكان 

 322وثّقو أٞبد: وكان من أئمة العلم. 321ثقة.
 ( حجاج بن دينارٗ

ا٠بو حجاج بن دينار األشجعي الواسطي ويقال السلمي 
 323ا٣بمسْب ومائة.ويقال التيمي ويقال البطيحي. ومات قبل 

روى عن: أيب بشر جعفر وا٢بكم بن حجل وا٢بكم بن عتيبة 
شعيب بن خالد وعاصم األحول و دمح بن ذكوان و دمح بن علي بن و 

ا٢بسْب ومعاوية بن قرة ومنصور بن ا٤بعتمر وأيب غالب وأيب معشر 
التميمي وأيب ىاشم الرماٍل. وروى عنو: إبراىيم بن سليمان ا٤بؤدب 
وإسرائيل بن يونس وإ٠باعيل بن زكردا وا٢بسْب بن عيسى الرافقي 

عيب بن ميمون وشهاب بن خراش وعبد هللا وشعبة بن ا٢بجاج وش
                                                 

321
 .ٖٖٙ، ص: ٤برجعنفس ا 

322
ا٤برجع اتريخ اإلسالم...مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد عثمان الذىىب:  

 .ٛٚ٘السابق، ا١بزء الثالث، ص: 

323
، ا١بزء هتذيب.....ا٤برجع السابق إكمال أنظر أبو عبد هللا عالء الدين ا٢بنفي: 

...ا٤برجع سّب. مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب: ٕٜٖص:  ،الثالث
 .ٛٚ-ٚٚالسابق، ا١بزء السابع، ص: 
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بن منّب وعبد الرٞبن بن إسحاق وعبدة بن سليمان وعيسى بن يونس 
و دمح بن بشر العبدي و دمح بن فضيل و دمح بن يزيد ومروان بن سامل 

  324ويعلى بن عبيد وغّبىم.
قال عبد هللا بن ا٤ببارك: ثقة. قال أٞبد بن حنبل: ليس بو 
أبس. قال حيٓب بن معْب: صدوق وليس بو أبس. وقال أبو خيثمة 

دوق وال ويعقوب بن شيبة والعجلي: ثقة. وقال أبو زرعة: صاحل وص
قال يعقوب بن  326وب والعجلي.وثقو ابن ا٤ببارك ويعق 325.أبس بو
 327ثقة. قال أبو خيثمة: ىو ثقة. قال أبو داود: ثقة.شيبة: 
 ( عبدة بن سليمان٘

ىو أبو  دمح الكاليب الكوُب الذي ا٠بو عبدة بن سليمان بن 
حاجب بن زرارة بن عبد الرٞبن بن صرد بن ٠بّب بن مليل بن عبد 

                                                 
324

 ا٤برجع السابق،هتذيب الكمال.....يوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح الكلىب ا٤بزي:  
 . ٖٙٗ-ٖ٘ٗا٣بامس، ص:  ا١بزء

325
 .ٖٚٗ-ٖٙٗ، ص: نفس ا٤برجع 

326
.....ا٤برجع ميزان اإلعتدالوانظر مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب:  

 .۱ٙٗالسابق، ا١بزء األول، ص: 

327
ا١بزء ، هتذيب.....ا٤برجع السابق إكمال أنظر أبو عبد هللا عالء الدين ا٢بنفي: 

 .ٜٖٗص:  ،الثالث
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هللا بن أيب بكر بن كالب. ويكُب عبدة أاب  دمح. يقال ا٠بو عبد 
 328ئة ابلكوفة.الرٞبن بن سليمان. مات سنة ٜبان وٜبانْب وما

روي عن: عاصم األحول وىشام بن عروة وإ٠باعيل بن أيب 
حارثة بن أيب الرجال وحجاج بن دينار وسفيان خالد واألعمش و 

الثوري وعبيد هللا عمر و٦بالد بن سعيد و دمح بن مرة وموسى بن 
ا٤بسيب ووائل بن داود وأيب جناب الكاليب وخلق كثّب. وروي عنو: 
ابراىيم بن موسى واسحاق بن ابراىيم واسحاق الطالقاٍل وأبو خيثمة 

وعثمان بن  دمح بن أيب شيبة  زىّب وأبو سعيد األشج وأبو الشعثاء
و دمح بن أابن و دمح بن حاًب و دمح بن سوار وىارون بن اسحاق وىناد 

 329ويوسف بن عدي وآخرون.
صالح وشدة فقر  قال أٞبد بن حنبل: ىو ثقة ثقة وزدادة مع

عليو فروة خلقة وال تساوي كبّب شيء. وقال أٞبد العجلي: ثقة 
 330وصاحل وصاحب قرأن وكان يقرئ.

                                                 
328

. ٖٖٙ-ٕٖٙا١بزء السادس، ص:  .....ا٤برجع السابق،، الطبقة الكربىابن سعد:  
...ا٤برجع السابق، سّبوأنظر ايضا، مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب: 

 . ۱۱٘ا١بزء الثامن، ص: 

ا٤برجع اتريخ اإلسالم...مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد عثمان الذىىب: 329
 .۱ٜٜالسابق، ا١بزء الرابع، ص: 

330
 .نفس ا٤برجع 
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 ( يعلى بن عبيدٙ
كان ا٠بو يعلى بن عبيد بن أيب أمية الطنافسي وكنيتو أبو 
يوسف الكوُب الطنافسي. قال ابن سعد: مات يعلى ابلكوفة ُب 

 331ع ومائتْب.خامس شوال سنة تس
دينار وحجاج بن أيب روى عن: إدريس بن يزيد وحجاج بن 

عثمان وزكردا بن أيب زائدة وسفيان الثوري وسليمان األعمش و دمح بن 
عمرو و دمح ابن عون وأيب بكر ا٤بديِب وأيب حيان التيمي. روى عنو: 
إبراىيم الباىلي وأٞبد بن إسحاق البخاري وأٞبد بن سليمان الرىاوي 

د االعلى بن وا٢بسن بن علي ا٤بوصلي وأبو بكر ابن أيب شيبة وعب
واصل وعبد هللا بن عبد الرٞبن بن الفضل الدارمي وعثمان بن  دمح بن 
أيب شيبة وعلي بن حرب ا٤بوصلي وعلي بن  دمح الطنافسي و دمح بن 
عبيد الطنافسي و٧بمود بن غيالن وىارون بن عبد هللا ويعقوب 

 332السدوسي.
                                                 

331
.....ا٤برجع ميزان اإلعتدالانظر مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب:  

. وانظر أيضا، مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب ٛ٘ٗالسابق، ا١بزء الرابع، ص: 
 .ٙٚٗ...ا٤برجع السابق، ا١بزء التاسع، ص: سّبالذىىب: 

332
 ا١بزء٤برجع السابق، اهتذيب الكمال.....يوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح ا٤بزي:  

. وانظر أيضا، مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد ۱ٜٖ-ٜٖٛالثاٍل والثالثون، ص: 
 .ٚٚٗ-ٙٚٗ...ا٤برجع السابق، ا١بزء التاسع، ص: ..سّبالذىيب الذىىب: 
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قال أٞبد بن حنبل: كان صحيح ا٢بديث صا٢با ُب نفسو. 
 الد أبيو ُب ا٢بديث.وقال ابن معْب: ثقة. قال أبو حاًب: ىو أثبت أو 

وقال أٞبد بن عبد هللا بن يونس: ما رأيت أفضل من يعلى بن عبيد 
قال أٞبد بن  وما رأيت أحدا يريد بعلمو هللا تعايل إال يعلى بن عبيد.

  333الفرات: ما رأيت يعلى ضاحكا قّط.
 ( عيسى بن يونسٚ

ا٠بو عيسى بن يونس بن أيب إسحاق عمرو بن عبد هللا 
و  دمح ا٥بمداٍل الكوُب السبيعي. السبيعي وكنيتو أبو عمرو ويقال أب

  334قال أٞبد بن جَناب: مات عيسى سنة سبع وٜبانْب ومائة.
وروى عن: وأسامة وإ٠باعيل بن عبد ا٤بلك وأشعث وثور بن 

ميمون وا٢بجاج بن دينار والثوري وسليمان األعمش يزيد وجعفر بن 
وشعبة بن ا٢بجاج وصاحل بن أيب األخضر وخلق كثّب. وروى عنو: 
إبراىيم بن عبد هللا وأٞبد بن داود وٞباد بن سلمة وداود ابن عمرو 

                                                 
333

. وانظر أيضا، مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد عثمان الذىىب: نفس ا٤برجع 
. وانظر مشس الدين أبو عبد هللا ٖٖٕا٤برجع السابق، ا١بزء ا٣بامس، ص: ريخ اإلسالم...ات

 . ٛ٘ٗ.....ا٤برجع السابق، ا١بزء الرابع، ص: ميزان اإلعتدال دمح بن أٞبد الذىيب: 

334
ا٤برجع اتريخ اإلسالم...مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد عثمان الذىىب:  

 .ٜٖٜالسابق، ا١بزء الرابع، ص: 
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وسفيان بن وكيع وأبو بكر ابن أيب شيبة وعلي النسائي وعلي بن 
 335خشرم وعمران بن يزيد وخلق كثّب.

 336قال أٞبد وأبو حاًب ويعقوب والنسائي وابن خراش: ثقة.
ومأمون.  فقال حيي بن معْب: ثقة وثقة. قال عيسى بن يونس: ثقة

قال العجلي: ثقة وثبت ويسكن الثغر. قال أبو زرعة: كان حافظا. 
قال وكيع: ذاك رجل قد قهر  337قال أبو مهام: ىو الثقة الرضى.
 338ابن سعد: ثقة ثبت.العلم. قال أبو زرعة: حافظ. قال 

 ( علي بن خشرمٛ
ا٠بو علي بن خشرم بن عبد الرٞبن بن عطاء بن ىالل وكنيتو 
أبو ا٢بسن ا٤بروزي. ومولده سنة ستْب ومائة ووفاتو ُب رمضان سنة 

 339.ومائتْب ع وٟبسْبسب

                                                 
335

هتذيب انظر ذلك ا٤برجع، يوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح القضاعي الكلىب ا٤بزي:  
 .ٚٙ-ٖٙالثاٍل والعشرون، ص:  ا١بزءا٤برجع السابق، الكمال.....

336
 .ٚٙ، ص: نفس ا٤برجع 

337
...ا٤برجع السابق، سّبانظر مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  

 .ٕٜٗا١بزء التاسع، ص: 

338
ا٤برجع اتريخ اإلسالم...مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد عثمان الذىىب:  

 .ٜٖٜالسابق، ا١بزء الرابع، ص: 

339
 .۱ٕ٘، ا١بزء السادس، ص: نفس ا٤برجع 
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روى عن: إ٠باعيل بن علية وأنس بن عياض وبشر الكندي 
وحجاج األعور وحفص بن غياث وسفيان بن عيينة وسلمة بن 
سليمان وعلي بن ا٢بسْب وعيسى بن يونس ووكيع بن ا١براح وأيب 

ي وإبراىيم بن بكر بن عياش. وروى عنو: مسلم والَبمذي والنسائ
الليث وأٞبد بن عبد الرٞبن النسائي وأٞبد السجستاٍل وأٞبد بن  دمح 
السمرقندي وا٢بسْب بن أٞبد النيسابوري وا٢بسْب السنجي وعبد هللا 
بن َأيب داود و دمح بن ٞبدويو و دمح النسفي و دمح البلخي و دمح بن 

 340عقيل و دمح بن ا٤بنذر وغّبىم.
 342قال مسلمة: ثقة. 341قال النسائي: ثقة.

 ( أبو بكر بن أيب شيبةٜ
كان أ٠بو عبد هللا بن  دمح بن ابراىيم بن عثمان بن خواسٍب 
العبسي موالىم وكنيتو أبو بكر بن أيب شيبة الكزُب. وتوُب سنة ٟبس 

 343 وثالٜبائة ومائتْب. وقيل سنة أربع وثالٜبائة ومائتْب.
                                                 

340
هتذيب ف بن عبد الرٞبن أيب  دمح القضاعي الكلىب ا٤بزي: انظر أكثر البيان، يوس 

 .ٕٕٗ-۱ٕٗالعشرون، ص:  ا١بزءا٤برجع السابق، الكمال....

341
 .ٕٕٗ، ص: نفس ا٤برجع 

342
، هتذيب.....ا٤برجع السابق إكمال أنظر ذلك، أبو عبد هللا عالء الدين ا٢بنفي: 

 .۱ٖ٘ص:  ،ا١بزء التاسع

343
 .۱ٙٛ-۱ٙٚ، ص: ا١بزء الثامن، ص: نفس ا٤برجع 
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ر بن عبد ا٢بميد وأيب خالد األٞبر وسفيان بن ٠بع عن: وجري
عيينة وعبد هللا بن إدريس وعبدة بن سليمان ووكيع بن ا١براح 
وإ٠باعيل بن عياش وأيب معاوية وإ٠باعيل بن علية وخلق كثّب. حدث 
عنو: الشيخان وأبو داود وابن ماجو والنسائي. وروى عنو أيضا:  دمح 

زرعة وأبو يعلى ا٤بوصلي وبقي  بن سعد الكاتب وأٞبد بن حنبل وأبو
بن ٨بلد وا٢بسن بن سفيان وأبو يعلى و دمح بن عبدوس ويوسف بن 

 344يعقوب وأبو القاسم البغوي وأمم سواىم.
ن ٕبور العلم وبو يضرب ا٤بثل ُب قوة ا٢بفظ. قال كان ٕبرا م

أٞبد بن حنبل: أبو بكر صدوق ىو أحب إيل من أخيو عثمان. قال 
العجلي: كان ثقة حافظا للحديث. قال عمرو بن علي الفالس: ما 
رأيت أحدا أحفظ من ابن أيب شيبة. أبو زرعة قال: ما رأيت أحفظ 

ا حافظا صنف ا٤بسند من ابن أيب شيبة. قال ا٣بطيب: كان متقن
وقال ابن قانع: توُب ابلكوفة  345واألحكام والتفسّب وحّدث ببغداد.

                                                 
344

أنظر ذلك البيان، مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  
 .۱ٕٕ-۱ٕٖ...ا٤برجع السابق، ا١بزء ا٢بادي عشر، ص: سّب

345
 .نفس ا٤برجع 
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وىو ثقة ثبت. وقال ابن حبان: كان متقنا حافظا دينا ٩بن كتب وٝبع 
 346وصنف وذاكر وكان أحفظ أىل زمانو.

 ( عثمان بن أيب شيبة۱ٓ
ا٠بو عثمان بن  دمح بن إبراىيم بن عثمان بن خواسٍب العبسي 
موالىم الذي كنيتو أبو ا٢بسن بن أيب شيبة الكوُب أخو أيب بكر 
والقاسم. وُولد سنة ست وٟبسْب ومائة. وقال مطْب: مات عثمان 

  347سنة تسع وثالثْب ومائتْب.
حدث عن: شريك وأيب األحوص وجرير بن عبد ا٢بميد 
وىشيم بن بشّب وسفيان بن عيينة وٞبيد بن عبد الرٞبن وطلحة بن 

مان وإ٠باعيل ابن علية وأيب معاوية ووكيع حيٓب الزرقي وعبدة بن سلي
وابن فضيل ويزيد بن ىارون وخلق كثّب. حدث عنو: البخاري ومسلم 
وأبو داود وابن ماجو وأبو حاًب وإبراىيم ا٢بريب وبقي بن ٨بلد وأٞبد 
بن علي ا٤بروزي وأبو يعلى والفردايب والبغوي وأٞبد بن ا٢بسن الصوُب 

 348ّب. دمح بن عثمان ومطْب وعدد كث
                                                 

346
، ا١بزء هتذيب.....ا٤برجع السابق إكمال أنظر أبو عبد هللا عالء الدين ا٢بنفي: 

 .۱ٙٛص:  ،الثامن

347
. مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن ۱ٖٛ-۱ٕٛ، ا١بزء التاسع، ص: نفس ا٤برجع 

 .۱ٖ٘...ا٤برجع السابق، ا١بزء ا٢بادي عشر، ص: سّبأٞبد الذىيب الذىىب: 

348
 .۱ٕ٘، ص: نفس ا٤برجع 
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وقال أبو  دمح بن األخضر  349قال حيٓب بن معْب: ثقة مأمون.
 351قال  دمح بن ٞبيد الرازي: ثقة. 350.ىو ثقة صدوق

 ( أبو داود۱۱
 ىو ٨برج ا٢بديث الذي ٕبثو قد ُبْب فيما قبلو.

 ( الدارمي۱ٕ
 كان من ٨برج ا٢بديث وقد صرحو الباحث فيما قدديا.

 ( النسائى۱ٖ
 لسابق.البيان عنو قد ٕبثو الباحث فيما ا٤بذكور ا

 ا٣بالصة على ذلك ا٢بديث من ٙبليل إسناده يعِب:
. ا٢بديث من طريق أيب داود: أبو برزة اى نضلة بن عمرو ۱

أبو العالية: ثقة وأبو ىاشم أى حيي بن دينار و فهو صحايب 
فهو ثقة وا٢بجاج بن دينار: ثقة وعبدة بن سليمان: ثقة 

اإللتقاء  ثقة. وواقعةوعثمان بن أيب شيبة: ثقة وأبو داود: 

                                                 
349

 .۱ٕ٘، ص: نفس ا٤برجع 

350
 ،، ا١بزء التاسعهتذيب.....ا٤برجع السابق إكمال أبو عبد هللا عالء الدين ا٢بنفي: 

 .۱ٖٛص: 

351
ا٤برجع اتريخ اإلسالم...  دمح بن أٞبد عثمان الذىىب: مشس الدين أبو عبد هللا 

 .۱ٕٙالسابق، ا١بزء الثالث عشر، ص: 
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ىذا وا٤بعاصرة بْب الرواة وإتصال اإلسناد بينهم. لذلك، أن 
  ا٢بديث حديث صحيح.

ذالك: أبو برزة وأبو العالية ديث للدارمي ببيان راوتو ك. ا٢بٕ
ٍب بزدادة وحيي بن دينار وا٢بجاج بن دينار كما سابقا بياهنم 

الرواة يعِب؛ يعلى بن عبيد:ثقة والدارمي: ثقة. وكان بْب 
فنتيجة ا٢بديث من  الرواة إتصال اإلسناد وإلتقاء ا٤بعاصرة.

 الدارمي أبن ىذا ا٢بديث حديث صحيح.
. ا٢بديث من النسائى فيما أيٌب: أبو برزة وأبو العالية وحيي ٖ

عيسى  ٍببن دينار وا٢بجاج بن دينار الذين قد ذُكر بياهنم 
 علّي بن خشرم: ثقة والنسائى: ثقة. وكلهمبن يونس: ثقة و 

 لك، أنذامن الرواة أن يعاصروا ويتصلوا سندىم ُب الرواية. ل
 حديث صحيح.من ىذا الطريق ا٢بديث 
ليل ٙبجهة من  الباحث إىل البيان ا٤بذكور قددياإذا نظر 
حديث  ذلك، أبن ا٢بديث ا٢بادي والعشرين اإلسناد فخالصة

 صحيح. 
 ٕبث الرواة عن ا٢بديث الثاٍل والعشرين كما يلي:

 عيد( أبو س۱
 ٕبثو قد ذُكر فيما ا٤بذكور القدَل. ىو صحايب النيب الذي 
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 ( علّي بن داودٕ
ىو أبو ا٤بتوكل الناجي الشامي البصري الذي ا٠بو علّي بن 
داود. وقال ابن حبان: يقال ابن دؤاد ويقال ابن داوار ويقال ابن 

 352.داود. وتوُب سنة اثنتْب ومائة
د هللا بن عباس روى عن: جابر بن عبد هللا وربيعة ا١برشي وعب

وأيب سعيد ا٣بدري وأيب ىريرة وعائشة وأم سلمة وغّبىم. وروى عنو: 
إ٠باعيل بن مسلم وبكر بن عبد هللا ا٤بزٍل واثبت البناٍل وٞبيد الطويل 
وخالد ا٢بذاء وسليمان األسود الناجي وعاصم االحوال وعبد ا٢بكم 

ن مسلم القسملي وعلي بن زيد وقتادة وا٤بثُب بن سعيد والوليد ب
 353العنربي وأبو عقيل الدورقي وغّبىم.

قال حيٓب بن معْب وأبو زرعة وعلي بن ا٤بديِب والنسائي: 
 356كان متفق عليو ثقتو. 355.ي والبزار: ثقةوقال العجل 354ثقة.

                                                 
352

هتذيب.....ا٤برجع  إكمال ذلك البيان، أبو عبد هللا عالء الدين ا٢بنفي: أنظر 
. وأنظر ايضا، مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب ۱ٖٙص:  ،، ا١بزء التاسعالسابق

 .۱ٓ-ٜ...ا٤برجع السابق، ا١بزء ا٣بامس، ص: سّبالذىىب: 

353
هتذيب أنظر ذلك البيان، يوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح القضاعي الكلىب ا٤بزي:  

 .ٕ٘ٗالعشرون: ص:  ا١بزءا٤برجع السابق، الكمال....

354
 .ٕٙٗ، ص: نفس ا٤برجع 
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 ( سليمان بن األسودٖ
البصري األسود الذي يكُب عليو أبيب  دمح. ىو سليمان الناجي 

 357ومات سنة ٟبسْب ومائة.
وروي عنو: سعيد بن  روي عن: أيب ا٤بتوكل و دمح بن سّبين.

 358نصاري وغّبىم.أيب عروبة ووىيب ويزيد بن زريع واأل
وثقو علي بن ا٤بديِب، وأٞبد بن صاحل  359وثّقو ابن معْب.

 360وغّبمها. وحسن الطوسي حديثو.
 ( وىيب بن خالدٗ

بكر  اىلي وكنيتو أبوعجالن الب وىيب بن خالد بنإ٠بو 
 361البصري الكرابيسي الكناٍل. ومات سنة ٟبس وستْب ومائة.

                                                                                              
355

 ،، ا١بزء التاسعهتذيب.....ا٤برجع السابق إكمال أبو عبد هللا عالء الدين ا٢بنفي: 
 .۱ٖٚص: 

356
...ا٤برجع السابق، ا١بزء سّبمشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  

 .ٜا٣بامس، ص: 

357
ا٤برجع اتريخ اإلسالم...مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد عثمان الذىىب:  

 .ٛٛٛالسابق، ا١بزء الثالث، ص: 

358
 .نفس ا٤برجع 

359
 .نفس ا٤برجع 

 ،، ا١بزء السادسهتذيب.....ا٤برجع السابق إكمال أبو عبد هللا عالء الدين ا٢بنفي:360
 .۱ٓٚص: 
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لد ا٢بذاء روى عن: أيوب السختياٍل وٞبيد الطويل وخا
وسعيد ا١بريري وسلمة بن دينار وسليمان األسود وعبد هللا بن 
طاووس وعبد هللا بن عون وابن جريج وقدامة بن موسى ومنصور ابن 
ا٤بعتمر وموسى بن عقبة والنعمان بن راشد. وروى عنو: إبراىيم بن 
ا٢بجاج وإ٠باعيل بن علية وٞباد بن أسامة وسليمان بن حرب وأبو 

ن وعبد الرٞبن ابن مهدي وعفان بن مسلم ومسلم بن داود سليما
إبراىيم وا٤بغّبة بن سلمة وموسى بن إ٠باعيل وىشام بن عبد ا٤بلك 

 362وحيٓب بن إسحاق وحيٓب بن سعيد وغّبىم.
قال أٞبد بن حنبل: ليس بو أبس. وقال أبو داود الطيالسي: 
وكان ثقة. وقال العجلي: ثقة ثبت. وقال أبو حاًب: ما أنقى حديثو 
ال تكاد ٘بده حيدث عن الضعفاء وىو الرابع من حفاظ أىل البصرة 
وىو ثقة. قال  دمح بن سعد: كان قد سجن فذىب بصره وكان ثقة  

 363ثّب ا٢بديث حجة.ك
 

                                                                                              
361

. وأنظر ايضا، مشس الدين أبو عبد هللا ٕٚٙ، ا١بزء الثاٍل عشر، ص: نفس ا٤برجع 
 .ٜ...ا٤برجع السابق، ا١بزء ا٣بامس، ص: سّب دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب: 

هتذيب أنظر ذلك البيان، يوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح القضاعي الكلىب ا٤بزي: 362
 .۱ٙٙ-۱ٙٗوالثالثون، ص:  ا٢بادي ا١بزءا٤برجع السابق، الكمال.....

363
 .۱ٙٚ-۱ٙٙ، ص: نفس ا٤برجع 
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 ( موسى بن ا٠باعيل٘
ىو موسى بن إ٠باعيل ا٤بنقري موالىم الذي يكُب لو أبيب 
سلمة التبوذكي البصري. وقال أبو  دمح الرشاطي: التبوذكي نسبة إىل 

 364بلد وموضع. وقال البخاري: مات سنة ثالث وعشرين ومائتْب.
روى عن: جرير بن حازم وشعبة وٞباد بن سلمة والقاسم بن 

ن ا٤بغّبة ومهدي بن ميمون الفضل ويزيد بن إبراىيم وسليمان ب
ووىيب وابن ا٤ببارك وٞباد بن زيد وخلق كثّب. وحدث عنو: البخاري 
وأبو داود وحيٓب بن معْب وأٞبد بن ا٢بسن الَبمذي وأبو زرعة 
ويعقوب الفسوي وأبو حاًب وأبو األحوص و دمح بن أيوب وأبو بكر 

 365بن أيب عاصم وأٞبد بن داود وخلق كثّب.
قال أبو سلمة: ثقة مأمون. وقال أبو الوليد الطيالسي: ىو ثقة 
صدوق. وقال ابن سعد: كان ثقة كثّب ا٢بديث. قال ابن حبان: كان 

                                                 
364

، ا١بزء الثاٍل هتذيب.....ا٤برجع السابق إكمال ن ا٢بنفي:أبو عبد هللا عالء الدي 
. وأنظر ايضا، مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب: ٛص:  ،عشر
 .ٖٓٙ...ا٤برجع السابق، ا١بزء العاشر، ص: سّب

365
 .۱ٖٙ، ص: نفس ا٤برجع 
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وقال أبو علي الغساٍل: كان ثقة. وقال العجلي:  366من ا٤بتقْب.
 367ثقة.

 ( سليمان بن حربٙ
كان ا٠بو سليمان بن حرب بن ٔبيل ا٥بامشي وكنيتو أبو أيوب 
األزدي الواشحي البصري. ىو قاضي مكة. ومولده سنة أربعْب 

  368.ومائتْب ومائة. وقال حنبل: مات سنة أربع وعشرين
حدث عن: شعبة واألسود بن شيبان ويزيد بن إبراىيم وجرير 
بن حازم وٞباد بن سلمة وبسطام بن حريث وسليمان بن ا٤بغّبة و دمح 

ىيب بن خالد وعدة. وعنو: البخاري بن طلحة ومالزم بن عمرو وو 
وأبو داود وا٢بميدي وعمرو بن علي وحيٓب بن موسى و دمح بن حيٓب 
الذىلي وأٞبد بن سعيد الدارمي وعباس الدوري والدارمي وأبو زرعة 

 369وأبو مسلم الكجي وخلق كثّب.

                                                 
366

 .ٖٖٙ-۱ٖٙ، ص: نفس ا٤برجع 

367
، ا١بزء الثاٍل .....ا٤برجع السابقهتذيب إكمال أبو عبد هللا عالء الدين ا٢بنفي: 

 .ٜ-ٛص:  ،عشر

368
أنظر ايضا، مشس الدين أبو عبد هللا  دمح . و ٜٗ، ا١بزء السادس، ص: نفس ا٤برجع 

 .ٕٛ٘ا٤برجع السابق، ا١بزء ا٣بامس، ص: اتريخ اإلسالم...بن أٞبد عثمان الذىىب: 

369
: . وأنظر ايضا، مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىبنفس ا٤برجع 

 . ۱ٖٖ-ٖٖٓ...ا٤برجع السابق، ا١بزء العاشر، ص: سّب
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قال أبو حاًب الرازي: كان من يرضى من ا٤بشايخ فإذا رأيتو قد 
روى عن شيخ، أنو ثقة. قال يعقوب بن شيبة: كان ثقة ثبتا صاحب 

وقال ابن السمعاٍل: كان ثقة  370حفظ. وقال النسائي: ثقة مأمون.
 371ثبت.
 ( عفان بن مسلمٚ

ىو أبو عثمان البصري الصفار ا٢بافظ الذي ا٠بو عفان بن 
مسلم بن عبد هللا موىل عزرة بن اثبت األنصاري. ُولد سنة أربع 

سّبحي: مات عّفان ُب ربيع  وثالثْب ومائة. وقال  دمح بن عبيد
ُ
هللا ا٤ب

 372.نة عشرين ومائتْباآلخر س
٠بع من: شعبة وىشام الدستوائي وا٢بمادين ووىيب بن خالد 

غّبىم. وحدث عنو: البخاري وسليمان بن ا٤بغّبة واألسود بن شيبان و 
واألربعة وابن معْب والفالس وابن أيب شيبة والدارمي وحنبل بن 
اسحاق وخلف بن سامل وأبو خيثمة وجعفر بن  دمح بن شاكر وىالل 

                                                 
370

 . ٖٖٗ-ٕٖٖ، ص: نفس ا٤برجع 

371
، ا١بزء هتذيب.....ا٤برجع السابق إكمال أنظر أبو عبد هللا عالء الدين ا٢بنفي: 

 .ٓ٘ص:  ،الثاٍل عشر

372
ا٤برجع اتريخ اإلسالم...مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد عثمان الذىىب:  

 .ٜٖٚالسابق، ا١بزء ا٣بامس، ص: 
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بن العالء وأبو زرعة وأبو حاًب وإبراىيم ا٢بريب وإسحاق بن ا٢بسن 
 373وخلق كثّب.

قال أبو حاًب: ثقة إمام. وقال مرة أخرى: ثقة متقن متْب. 
وقال أٞبد بن عبد هللا العجلي: عفان يكُب أاب عثمان ثقة ثبت 
صاحب سنة. قال ابن معْب: إذا اختلف أبو الوليد وعفان عن ٞباد 

بت منو وأكيس ُب كل شيء وأبو الوليد فالقول قول عفان، عفان أث
 374ثقة ثبت وعفان أثبت من أيب نعيم.

 ( أبو داودٛ
كان أبو داود ٨برج ا٢بديث الذي بينو قد صرح الباحث فيما 

 سابقا. 

 ( الدارميٜ
 ىو ٨برج ا٢بديث وقد ذُكر الباحث عنو متقدما.

 ا قبلو.أما البحث عنو قد بينو الباحث فيم
 الشرح عن ٙبليل اإلسناد لذلك ا٢بديث يعِب:

                                                 
373

...ا٤برجع السابق، ا١بزء سّبىيب الذىىب: مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذ 
 . ٖٕٗ-ٕٕٗالعاشر، ص: 

374
 . ٕٙٗ-ٖٕٗ، ص: نفس ا٤برجع 
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رواتو كالتايل: أبو سعيد . ا٢بديث أليب داود الذي بيان ترتيب ۱
علّي بن داود: ثقة متفق عليو وسليمان و ىو صحايب ا٣بدري 

بن إ٠باعيل:  بن األسود: ثقة ووىيب بن خالد: ثقة وموسى
صرة بْب الرواة ثقة وأبو داود: ثقة. وواقعة اإللتقاء وا٤بعا

 من ىذا الطريق ا٢بديث وإتصال اإلسناد بينهم. فهكذا أن
  حديث صحيح.

اوال، أما ٙبليل إسناده  . ا٢بديث من الدارمي بطريقتْب يعِب:ٕ
تريتبا كما يلي: أبو سعيد وعلّي بن داود وسليمان بن 

سليمان بن حرب: ثقة  ٍباألسود ووىيب بن خالد فهم ثقة 
نوا إلتقاء التعليم والرواية فأن يعاصروا وكا والدارمي: ثقة

حديث ذا ا٢بديث بسند سليمان بن حرب . لذالك، ىبينهم
صحيح. اثنيا، يعِب: أبو سعيد وعلّي بن داود وسليمان بن 

عفان بن مسلم: ثقة  ٍباألسود ووىيب بن خالد كلهم ثقة 
. وكانوا إتصال اإلسناد وإلتقاء ا٤بعاصرة بْب والدارمي كذالك

 حديث صحيح. ن الدارميا٢بديث مفهكذا، أن . ةالروا
الثاٍل  ا٢بديث يلية عن ٝبيع طرق اإلسناد أبنا٣بالصة التحل

 حديث صحيح.    والعشرين فهو
 ٕبث الرواة عن ا٢بديث الثالث والعشرين كما يلي:
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 ( أبو ىريرة۱
 البيان عن ىذا الراوي قد صرحو البحث فيما قدديا.

 ( سعيد بن يسارٕ
ن يسار أبو ا٢بباب ا٤بدٍل موىل ميمونة وقيل موىل ىو سعيد ب

شقران وقيل موىل ا٢بسن بن علي وقيل موىل بِب النجار وىم عم 
معاوية بن أيب مزرد عبد الرٞبن بن يسار. وتوُب سنة ست عشرة 

 375ومائة. وقيل توُب اب٤بدينة سنة سبع عشرة ومائة.
روى عن: زيد بن خالد وعبد هللا بن عباس وعبد هللا بن عمر 

طلحة وا٢بارث بن وأيب ىريرة وعائشة. روى عنو: إسحاق بن أيب 
يعقوب وربيعة وسعيد ا٤بقربي وسهيل وأبو طوالة عبد هللا بن عبد 
الرٞبن وعثمان بن حكيم وعمرو بن حيٓب و دمح بن إسحاق و دمح بن 
عبد هللا و دمح بن عجالن و دمح بن عمرو ومعاوية وموسى بن أيب ٛبيم 

  376ىم.وحيٓب بن سعيد وعمر بن عبد الرٞبن بن عبد هللا بن عمر وغّب 

                                                 
375

هتذيب.....ا٤برجع  إكمال :أنظر أكثر البيان أبو عبد هللا عالء الدين ا٢بنفي 
. أنظر، مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب ٖ٘ٚص:  ،، ا١بزء ا٣بامسالسابق

 .ٜٗ-ٖٜ.....ا٤برجع السابق، ا١بزء ا٣بامس، ص: سّبالذىىب: 

376
. أنظر، يوسف بن عبد الرٞبن بن يوسف أيب  دمح القضاعي الكلىب نفس ا٤برجع 

 . ۱ٕ۱ا٢بادي عشر، ص:  ا١بزءا٤برجع السابق، هتذيب الكمال.....ا٤بزي: 
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وكان من  377قال عباس الدوري وأبو زرعة والنسائي: ثقة.
ابن سعد: كان ثقة كثّب ا٢بديث. وقال أٞبد بن  378العلماء األثبات.
 379صاحل: مدٍل ثقة.

 ( عبد هللا بن عبد الرٞبنٖ
ا٠بو عبد هللا بن عبد الرٞبن بن معمر بن حزم البخاري كان 

األنصاري النجادي ا٤بدٍل وكنيتو أبو طوالة ا٤بدٍل قاضيها. ىو قاضي 
ا٤بدينة ُب خالفة عمر بن عبد العزيز. توُب سنة بضع وثالثْب 

 380ومائة.
روى عن: أنس وأيب يونس موىل عائشة وعامر بن سعد وأيب 
ا٢بباب سعيد بن يسار وعطاء بن يسار وسعيد ا٤بسيب وعدة. وروي 

                                                 
377

 .نفس ا٤برجع 

378
ا٤برجع اتريخ اإلسالم.....بن عثمان الذىىب:  مشس الدين أبو عبد هللا بن أٞبد 

 .ٕٓٗالسابق، ا١بزء السادس، ص: 

379
، ا١بزء هتذيب.....ا٤برجع السابق إكمال أنظر أبو عبد هللا عالء الدين ا٢بنفي: 

 .ٖ٘ٚص:  ،ا٣بامس

380
بق، .....ا٤برجع الساسّبأنظر مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  

. أنظر ايضا، مشس الدين أبو عبد هللا بن أٞبد بن عثمان الذىىب: ۱ٕ٘ا١بزء ا٣بامس، ص: 
 .ٜٚٙا٤برجع السابق، ا١بزء الثالث، ص: اتريخ اإلسالم.....
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الك وفليح وسليمان بن بالل وإ٠باعيل بن جعفر وزائدة بن عنو: م
 381قدامة ويزيد بن عبد هللا وآخرون.

قال ابن حبان: ثقة. قال  دمح بن سعد: ثقة كثّب ا٢بديث. 
وثقو الربقي وابن عبد الرحيم وغّبمها. قال عبد الرٞبن بن يوسف:  

قال عبد الرٞبن بن يوسف: كان  382كان صدوقا وكان مالك يرضاه.
 383صدوقا وكان مالك يرضاه. قال الدارقطِب: شامي ثقة.

 بن سليمان( فليح ٗ
فليح بن سليمان بن أيب ا٤بغّبة ا٤بدٍل العدوي وا٠بو رافع 
ويقال: انفع بن حنْب ا٣بزاعي ويقال األسلمي أبو حيٓب موىل آل زيد 
بن ا٣بطاب ويقال ا٠بو عبد ا٤بلك. قال سعيد بن منصور: مات سنة 

 384ٜبان وستْب ومائة.

                                                 
381

 . نفس ا٤برجع 

382
، ا١بزء هتذيب.....ا٤برجع السابق إكمال هللا عالء الدين ا٢بنفي: أنظر أبو عبد 

 .ٖ٘-ٖٗص:  ،الثامن

383
ا١بزء الثالث ، .....ا٤برجع السابق٨بتصر اتريخ : ٝبال الدين ابن منظور االنصاري 

 .۱ٗعشر، ص: 

384
هتذيب الكلىب ا٤بزي: أنظر يوسف بن عبد الرٞبن بن يوسف أيب  دمح القضاعي  

 .۱ٕٖ-۱ٖٚالثالث والعشرون، ص:  ا١بزءا٤برجع السابق، الكمال.....
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روى عن: أيوب بن عبد الرٞبن واثبت بن عياض وسعيد بن 
ا٢بارث وسلمة بن دينار وعبد هللا بن أيب بكر وأيب طوالة عبد هللا بن 

مرو عبد الرٞبن وعبد الرٞبن بن القاسم أيب بكر الصديق و دمح بن ع
و دمح بن مسلم وانفع وحيٓب بن سعيد. روى عنو: وا٢بسْب بن إبراىيم 
وزداد بن سعد وىو أكرب منو وسريج ابن النعمان وسعيد بن منصور 
وعثمان بن عمر و دمح بن فليح بن سليمان وا٤بعاَب بن سليمان وحيٓب 
بن إسحاق وحيٓب بن عباد ويونس بن  دمح ا٤بؤدب وأبو داود 

 385ىم.الطياليسي وغّب 
قال أبو حاًب: ليس ابلقوي. قال حيٓب بن معْب: ليس بقوي 

قال:  386قال ُب موضع آخر: ليس ابلقوي.و  حيتج ٕبديثو. وال
الدراوردي أثبت منو. قال أبو داود: ال حيتج بفليح. قال ابن عدي: 

البخاري ُب صحاحو ولو أحاديث ىذا عندي ال أبس بو وقد اعتمده 

                                                 
385

 .۱ٜٖ-۱ٖٛ، ص: نفس ا٤برجع 

386
 .۱ٕٖ-ٕٖٓ، ص: نفس ا٤برجع 
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عن انفع  387صا٢بة. قال الدارقطِب: خيتلفون ُب فليح وال أبس بو.
 388والزىرى: احتجابو ُب الصحيحْب.

 ( سريج بن النعمان٘
ىو ا٠بو سريج بن النعمان بن مروان ا١بوىري اللولومي الذي 
يكُب لو أبيب ا٢بسْب. ويقال: أبو ا٢بسن البغدادي ا١بوىري اللؤلؤي. 

ان. قال حنبل: توُب يوم األضحى ويقال أبو ا٢بارث وأصلو من خراس
 389سنة سبع عشرة.

روى عن: إ٠باعيل بن جعفر وبقية بن الوليد وجرير بن عبد 
وفليح بن  ا٢بميد وٞباد بن زيد وسفيان بن عيينة وعبد هللا بن رجاء

سليمان و دمح بن إ٠باعيل و دمح بن مسلم.  روى عنو: البخاري 
وإبراىيم بن إسحاق وأٞبد بن حنبل وأٞبد بن زكردا وجعفر بن  دمح 
وأبو بكر عبد هللا بن  دمح بن أيب شيبة وعبيد هللا النسائي وعمرو بن 

                                                 
387

أنظر ذلك ا٤برجع، مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  
 .ٖٗ٘-ٖٖ٘.....ا٤برجع السابق، ا١بزء السابع، ص: سّب

388
.....ا٤برجع ميزان اإلعتدالعبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب:  أنظر مشس الدين أبو 

 .ٖ٘ٙالسابق، ا١بزء الثالث، ص: 

389
ا٤برجع اتريخ اإلسالم.....مشس الدين أبو عبد هللا بن أٞبد بن عثمان الذىىب:  

 .۱ٖٚالسابق، ا١بزء ا٣بامس، ص: 
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 دمح وأبو أمية و دمح بن إدريس و دمح بن قدامة ومعاوية بن صاحل 
 390يعقوب بن شيبة وغّبىم.و 

قال حيٓب بن معْب: ىو ثقة. وقال العجلي: ثقة. وقال أبو 
داود: ثقة. قال النسائي: ليس بو أبس. وقال  دمح بن سعد: كان 

 392قال الدارقطِب: ثقة مأمون. قال ا٣بطيب: كان ثقة. 391ثقة.
 ( سعيد بن منصورٙ

ا٠بو سعيد بن منصور بن شعبة ا٢بافظ ا٢بجة وكنيتو أبو 
: إنو نشأ ببلخ ورحل وطّوف عثمان ا٣براساٍل ا٤بروزي الطالقاٍل. قيل

وصار من ا٢بفاظ ا٤بشهورين والعلماء ا٤بتقنْب وجاور ٗبكة. ومات 
 393ٗبكة ُب شهر رمضان سنة سبع وعشرين ومائتْب.

ليح بن سليمان وحاًب بن إ٠باعيل ٠بع عن: مالك والليث وف
وٞباد بن زيد وأيب األحوص وعبيد هللا بن إداد وأيب يوسف القاضي 

                                                 
390

 ا١بزءا٤برجع السابق، هتذيب الكمال.....يوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح ا٤بزي:  
 .ٕٕٓ-۱ٕٛالثالث والعشرون، ص: 

391
 .ٕٕٓص:  ،نفس ا٤برجع 

392
، ا١بزء هتذيب.....ا٤برجع السابق إكمال أنظر أبو عبد هللا عالء الدين ا٢بنفي: 

 .۱ٕٛص:  ،ا٣بامس

393
ا٤برجع اتريخ اإلسالم.....مشس الدين أبو عبد هللا بن أٞبد بن عثمان الذىىب:  

 .ٜٚ٘السابق، ا١بزء ا٣بامس، ص: 
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وأيب عوانة وخلقا. وعنو: مسلم وأبو داود وأٞبد بن حنبل وأبو ثور 
الكليب وأبو حاًب الرازي وخلف بن عمرو وأبو  دمح الدارمي و دمح بن 

 394ّب.حيٓب وأبو زرعة وإبراىيم ا٢بريب وخلق كث
قال ابن حبان: كان ٩بن ٝبع وصنف ومن ا٤بتقنْب األثبات. 
قال ابن قانع: ىو ثقة ثبت. قال ابن القطان: ىو أحد األثبات. قال 

ليلي: ثقة متفق عليو. قال مسلمة: ثقة. قال  دمح ابن عبد هللا: ا٣ب
 396قال أبو حاًب: ثقة من ا٤بتقنْب األثبات ٩بن ٝبع وصنف. 395ثقة.

 ( يونس بن  دمحٚ
ىو اإلمام ا٢بافظ الثقة الذي يسمى يونس بن  دمح بن مسلم 
ويكُب لو أبيب  دمح البغدادي ا٤بؤدب ا٢بافظ. ومات ُب صفر سنة ٜبان 

 397ومائتْب.

                                                 
394

. وأنظر أيضا، مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد ٜٚ٘، ص: نفس ا٤برجع 
 .ٚٛ٘-ٙٛ٘.....ا٤برجع السابق، ا١بزء العاشر، ص: سّبالذىيب الذىىب: 

395
، ا١بزء هتذيب.....ا٤برجع السابق إكمال أنظر أبو عبد هللا عالء الدين ا٢بنفي: 

 .ٕٖٙ-ٖٓٙص:  ،ا٣بامس

396
.....ا٤برجع السابق، ا١بزء سّبىيب الذىىب: مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذ 

 .ٚٛ٘العاشر، ص: 

397
ا٤برجع اإلسالم..... اتريخمشس الدين أبو عبد هللا بن أٞبد بن عثمان الذىىب:  

 .ٖٕٗالسابق، ا١بزء ا٣بامس، ص: 



 43: 
 

٠بع عن: ٞباد بن سلمة وٞباد بن زيد وليث بن سعد وفليح 
بن سليمان والقاسم بن الفضل وعبد هللا بن عمر العمري ومعتمر بن 
سليمان. وروى عنو: أٞبد بن حنبل وأٞبد بن ا٣بليل وأٞبد بن 

ة وأبو بكر بن أيب شيبة منصور وأبو اسحاق ا١بوزجاٍل وأبو خيثم
 398وعباس الدوري وزىّب بن حرب ويعقوب بن شيبة ُب آخرين.

وثّقو: حيٓب بن معْب وغّبه. وقال أبو حاًب: صدوق. وقال 
  399بن شيبة: ثقة ثقة. يعقوب
 ( أبو حاًب  دمح بن إدريسٛ

ىو أبو حاًب الرازي ا٢بافظ قيل: إنو موىل ٛبيم بن حنظلة 
الغطفاٍل وقيل: كان يسكن درب حنظلة ابلري فنسب إليو. ُولد سنة 

 400ٟبس وتسعْب ومائة. ومات سنة ٜبانْب ومائة.
روى عن: أٞبد بن حنبل وأٞبد بن صاحل وبشر بن  دمح واثبت 
بن  دمح وجعفر ابن  دمح وسعيد بن أوس وسعيد بن منصور وسعيد بن 
ا٤بغّبة وعبدة بن سليمان وعفان بن مسلم وعمر بن حفص وقبيصة 
                                                 

398
. وأنظر أيضا، مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب: نفس ا٤برجع 

 .ٖٚٗ.....ا٤برجع السابق، ا١بزء التاسع، ص: سّب

399
 .ٗٚٗ-ٖٚٗ، ص: نفس ا٤برجع 

400
ا٤برجع اتريخ اإلسالم.....أٞبد بن عثمان الذىىب: مشس الدين أبو عبد هللا بن  

 .ٜٚ٘السابق، ا١بزء السادش، ص: 
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و دمح بن عوف وحيٓب بن معْب. روى عنو: أبو داود والنسائي  بن عقبة
وابن ماجو وأٞبد بن منصور وعبد هللا بن أيب الدنيا وأبو زرعة وعبدة 
بن سليمان وىو من شيوخو و دمح بن عوف ويونس بن عبد االعلى 

  401ومها من شيوخو.
قال أبو بكر ا٣بطيب: كان أول كتبو ا٢بديث سنة تسع ومئتْب  

ل. قال كان أحد األئمة ا٢بفاظ األثبات مشهور ابلعلم مذكور ابلفض
: أبو حاًب إمام ُب ا٢بديث. قال بكر أٞبد بن  دمح بن ىارونأبو 

وا٤بعرفة. قال أبو النسائي: ثقة. وقال بن خراش: كان من أىل األمانة 
: كان إماما قاسم ىبة هللا بن ا٢بسن: إمام ُب ا٢بفظ. وقال أبو النعيم

 402عا٤با اب٢بديث حافظا لو متقنا متثبتا.
 ( ابن أيب شيبةٜ

 البحث عن ىذا الراوي قد صرحو الباحث فيما متقدما. 
 ( ابن ماجو۱ٓ

 ٨برج ا٢بديث الذي بينو قد صرحو الباحث فيما سابقا. ىو      

                                                 
401

رجع السابق، .....ا٤بسّبمشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب:  
هتذيب . يوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح ا٤بزي: ٕٛٗ-ٕٚٗا١بزء الثالث عشر، ص: 

 . ٖٖٛ-۱ٖٛالثالث والعشرون، ص:  ا١بزءا٤برجع السابق، الكمال.....

402
 .ٖٙٛ-ٖٗٛ، ص: نفس ا٤برجع 



 442 
 

 ( أبو داود۱۱
 ىو ٨برج ا٢بديث الذي ٕبثو قد ذُكر فيما ا٤بذكور السابق.

 النتيجة عن ٙبليل إسناد لذلك ا٢بديث كما أيٌب:
. ا٢بديث أليب داود الذي تبيْب رواتو ترتيبا كذالك: أبو ىريرة ۱

سعيد بن يسار: ثقة وعبد هللا بن عبد  ٍبىو صحايب 
الرٞبن: ثقة وفليح بن سليمان:  ليس أبس بو ألنو صدوق 

سريج بن النعمان: و  .ولكنو كثّب ا٣بطاء والغلظ ُب حفظو
لك، أن ذالأيب شيبة: ثقة وأبو داود: ثقة. ثقة وأبو بكر بن 

 .بط من فليححديث حسن بنقصان الض ىذا ا٢بديث
ابن ماجو بثالثة طرق؛ الطريق األول ىو أبو ا٢بديث من و . ٕ

صحايب وسعيد بن يسار وعبد هللا بن عبد الرٞبن  ىريرة:
ة وأبو بكر بن فهما ثقتان وفليح: ليس أبس بو وسريج: ثق

 ابن ماجو: ثقة. فهذا ا٢بديث حديثأيب شيبة: ثقة و 
حسن. والطريق الثاٍل ىو أبو ىريرة وسعيد بن يسار وعبد 

ابن أيب و يونس بن  دمح: ثقة و هللا وفليح الذين بياهنم متقدما 
سابقا. فهذا ا٢بديث حديث شيبة وابن ماجو فبياهنما فيما 

وعبد  . والطريق الثالث ىو أبو ىريرة وسعيد بن يسارحسن
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 وأبو حاًب: ثقة سعيد بن منصور: ثقةو  هللا وفليح كما تقدم
 وابن ماجو كذالك. فهذا ا٢بديث حديث حسن.

وا٢بديث من أبو بكر بن أيب شيبة كالتايل: أبو ىريرة وسعيد . ٖ
أبو بكر  ٍببن يسار وعبد هللا بن عبد الرٞبن وفليح وسريج 

وا٢بديث من ىذا  .سوى فليح بن أيب شيبة الذين كلهم ثقة
  الطريق حديث حسن.

ا٢بديث بيان ٙبليل الرواة أبن  تنتج عنأراد الباحث أن يس
حديث حسن بكثرة ا٣بطاء والغلط من فليح بن الثالث والعشرين 

 سليمان.
 ٕبث الرواة عن ا٢بديث الرابع والعشرين فيما ا٤بذكور التايل:

 ( أبو الدرداء۱
ىو أبو الدرداء الذي ا٠بو عودير بن عبد هللا وقيل: ابن زيد 

ا٣بزرجي وقيل: عودير بن قيس بن زيد وقيل: ابن ثعلبة األنصاري 
ويقال: عامر بن مالك. قال الواقدي وأبو مسهر: مات أبو الدرداء 

  403سنة اثنتْب وثالثْب.

                                                 
403

اتريخ انظر ذلك ا٤برجع، مشس الدين أبو عبد هللا بن أٞبد بن عثمان الذىىب:  
 .۱ٕٗا٤برجع السابق، ا١بزء األول، ص: اإلسالم.....
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. وروى عنو: أنس وأبو أمامة نيب لو عدة أحاديث عن ال
وجبّب بن نفّب وعلقمة وزيد بن وىب وقبيصة بن ذؤيب وأىلو أم 
الدرداء وابنو بالل بن أيب الدرداء وسعيد بن ا٤بسيب وخالد بن معدان 

 وخلق سواىم.

 ( كثّب بن قيسٕ
 شامي. قال ابن كان ا٠بو كثّب بن قيس ويقال: قيس بن كثّب
 ٠404بيع أن قيس ُب الطبقة الثانية من اتبعي أىل الشام.

روي عن: أيب الدرداء ُب فضل العلم. وروي عنو: داود بن 
 405ٝبيل.

ري وعبد هللا بن ا٤ببارك عن األوزاعي عن كثّب رواه سفيان الثو 
بن قيس عن يزيد بن ٠برة عن أيب الدرداء. وقال بشر بن بكر 
التنيسي: عن األوزاعي عن عبد السالم ابن سليم عن يزيد بن ٠برة 
وغّبه من أىل العلم عن كثّب بن قيس عن أيب الدرداء فقد اتفقت 

                                                 
404

 ا١بزءا٤برجع السابق، هتذيب الكمال.....يوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح ا٤بزي:  
 . ۱ٜٗالرابع والعشرون، ص: 

405
 .نفس ا٤برجع 
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ما روي عن  دمح بن يزيد الروادات كلها على أنو كثّب بن قيس إال 
 406الواسطي ُب إحدى الروايتْب عنو والوىم ُب ذلك منو.

 ( عثمان بن أيب سودة ٖ
ىو أخو الزداد الذي ا٠بو عثمان بن أيب سودة ا٤بقدسي الذي 
أبوه موىل عبد هللا بن عمرو وأمو موالة عباة بن الصامت. وتوُب سنة 

 407عشرين ومائة.
روي عن: أيب الدرداء وأيب شعيب ا٢بضرمي وأيب ىريرة وميمونة 
النبوية وأم الدرداء وخليد بن سعد وعبد هللا بن ٧بّبيز وغّبىم. وروي 

شعيب بن رزيق وثور بن عنو: أخوه وأبو سنان القسملي وأبو شيبة 
يزيد ورجاء بن أيب سلمة واألوزاعي وعبد الرٞبن بن يزيد وعبد الرٞبن 

 408بن عمرو وغّبىم.

                                                 
406

 .۱٘ٓ، ص: نفس ا٤برجع 

407
تذىيب هتذيب.....ا٤برجع مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب: انظر  

 .ٜٕٙ، ا١بزء السادس، السابق

408
. وأنظر أيضا، مشس الدين أبو عبد هللا بن أٞبد بن عثمان الذىىب: نفس ا٤برجع 

 .ٕ٘ٚا٤برجع السابق، ا١بزء الثالث، ص: اتريخ اإلسالم.....
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قال مروان بن  409ب بن سفيان.ضعفو اإلشبيلي ووثقو يعقو 
لو فضل وكان كثّب ا١بهاد و  410 دمح: ىو وأخوه ثقتان وثبتان.

 412وثقو مروان الطاطرى، وابن حبان. 411وعبادة.
 ( داود بن ٝبيل ٗ

 413داود بن ٝبيل وقال بعضهم: الوليد بن ٝبيل.ىو 
روى عن: كثّب بن قيس وقيل: كثّب بن مرة وقيل: قيس بن  

 414كثّب. روى عنو: عاصم بن رجاء بن حيوة وغّبىم.
قال عاصم ومن فوقو: ال يثبت. وُب موضع آخر: داود بن 
ٝبيل ٦بهول. قال أبو الفتح األزدي: ضعيف ٦بهول. وقال أبو 

                                                 
409

 ،، ا١بزء التاسعهتذيب.....ا٤برجع السابق إكمال أبو عبد هللا عالء الدين ا٢بنفي: 
 .۱٘۱ص: 

، تذىيب هتذيب.....ا٤برجع السابقمشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب: 410
 .ٜٕٙا١بزء السادس، 

411
ا٤برجع اتريخ اإلسالم.....مشس الدين أبو عبد هللا بن أٞبد بن عثمان الذىىب:  

 . ٕ٘ٚالسابق، ا١بزء الثالث، ص: 

412
.....ا٤برجع السابق، ميزان اإلعتدالمشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب:  

 .ٖ٘ا١بزء الثالث، ص: 

413
 ا١بزءا٤برجع السابق، هتذيب الكمال.....يوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح ا٤بزي:  

 .ٖٛٚالثامن، ص: 

414
 .رجعنفس ا٤ب 
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ا٢بسن ابن القطان: داود ال يعلم ُب غّب ىذا ا٢بديث، ومل تثبت 
عدالتو. وقال ابن عبد الرب: داود بن ٝبيل ٦بهول ال يعرف ىو وال 

 415نو غّب عاصم.أبوه، وال نعلم أحدا روى ع
 ( شعيب بن رزيق٘

كان ا٠بو شعيب بن رزيق وكنيتو أبو شيبة الشامي ا٤بقدسي 
 416الذي يسكن ُب طرسوس. وتوُب سنة ٜبانْب ومائة.

روى عن: ا٢بسن البصري وعثمان بن أيب سودة وعطاء بن 
وروى عنو: آدم بن أيب إداس أيب مسلم وأيب ا٤بليح بن أسامة ا٥بذيل. 

وبشر بن عمر الزىراٍل وا٢بارث بن النعمان ومسلم بن سامل وعثمان 
بن سعيد و دمح بن معاوية النيسابوري وا٤بعاُب بن عمران والوليد بن 

 417مسلم وحيٓب بن حيٓب النيسابوري وغّبىم.

                                                 
415

 ،، ا١بزء الرابعهتذيب.....ا٤برجع السابق إكمال أبو عبد هللا عالء الدين ا٢بنفي: 
 .ٕٗٗص: 

416
ا٤برجع اتريخ اإلسالم.....الذىىب: مشس الدين أبو عبد هللا بن أٞبد بن عثمان  

هتذيب . وأنظر ايضا، يوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح ا٤بزي: ٜٗٙالسابق، ا١بزء الرابع، ص: 
 .ٕٗ٘الثاٍل عشر، ص:  ا١بزءا٤برجع السابق، الكمال.....

417
 .نفس ا٤برجع 



 448 
 

ي: قال دحيم: ال أبس بو. وقال الدارقطِب: ثقة. وقال األزد
 418لْب. قال ابن معْب: ليس بو أبس.

 ( عاصم بن رجاءٙ
ا٠بو عاصم بن رجاء بن حيوة الكندي الفلسطيِب ويقال: 

  419ة.األردٍل. وتوُب سنة ٟبسْب ومائ
روى عن: داود بن ٝبيل وربيعة بن يزيد ورجاء بن حيوة وعروة 
بن روَل و دمح بن ا٤بنكدر ومكحول الشامي وأيب عمران األنصاري 

عيل بن عياش وسليمان بن زداد موىل أم الدرداء. وروى عنو: إ٠با
وعبد هللا بن داود و دمح بن يزيد الواسطي ومعاوية بن عبيد هللا ووكيع 

 420بن ا١براح وغّبىم.
 421بو.قال حيٓب بن معْب: صويلح. وقال أبو زرعة: ال أبس 

 

                                                 
418

ميزان . وأنظر ايضا، مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب: نفس ا٤برجع 
 .ٕٙٚ.....ا٤برجع السابق، ا١بزء الثاٍل، ص: اإلعتدال

419
ا٤برجع اتريخ اإلسالم.....مشس الدين أبو عبد هللا بن أٞبد بن عثمان الذىىب:  

 .۱ٜٓالسابق، ا١بزء الثالث، ص: 

420
 ا١بزءا٤برجع السابق، هتذيب الكمال.....يوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح ا٤بزي:  

 .ٖٛٗالثالث عشر، ص: 

421
 .ٗٛٗ-ٖٛٗ، نفس ا٤برجع 
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 ( الوليد بن مسلمٚ
ىو الوليد بن مسلم القرشي موىل بِب أمية وقيل: موىل العباس 
بن  دمح بن علي بن عبد هللا بن عباس بن عبد ا٤بطلب ا٥بامشي 

 422العباسي الذي يكُب لو أبيب العباس بن الدمشقي.
روى عن: إسحاق بن عبد هللا وأيب سلمة وثور بن يزيد 
وسفيان الثوري وشبيب بن شيبة الشامي وحيٓب بن إ٠باعيل ويزيد بن 
أيب مرَل وغّبىم. روى عنو: وإبراىيم بن موسى وأٞبد بن حنبل وبقية 

و دمح بن وزير وموسى بن ىارون بن الوليد وسليمان بن عبد الرٞبن 
 423والوليد بن شجاع وخلق كثّب.

قال  دمح بن سعد: كان ثقة وكثّب ا٢بديث. وقال يعقوب بن 
سفيان: فأما الوليد فمضى على سنتو، ٧بمودا عند أىل العلم متقنا 
صحيحا صحيح العلم. فقال أبو مسهر: من ثقات أصحابنا، وُب 

ظ أصحابنا. وقال العجلي ويعقوب بن شيبة: الوليد رواية: من حفا
 424بن مسلم ثقة. قال  دمح بن إبراىيم: صاحل ا٢بديث.

                                                 
422

 ا١بزءا٤برجع السابق، ....هتذيب الكمال.يوسف بن عبد الرٞبن أيب  دمح ا٤بزي:  
 .ٙٛا٢بادي والثالثون، ص: 

423
 .ٙٛ. نفس ا٤برجع 

424
 .ٜٗ-۱ٜ، ص: نفس ا٤برجع 
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 ( عبد هللا بن داودٛ
كان ا٠بو عبد هللا بن داود بن عامر بن الربيع ا٥بمداٍل ٍب 

قة الشعيب وكنيتو أبو عبد الرٞبن ا٣برييب. ذكره  دمح بن سعد ُب الطب
السابعة من أىل البصرة. وقال ابن حبان: مات سنة إحدى عشرة 
ومائتْب. وقيل سنة ثالث عشرة. وقال السمعاٍل: مات سنة إحدى 

 425عشرة.
ر بن حدث عن: سلمة بن نبيط وىشام بن عروة واألعمش وثو 

يزيد وطلحة بن حيٓب وعاصم بن رجاء وعاصم بن قدامة وأم داود 
الوابشية واألوزاعي وابن جريج والثوري وخلق كثّب. روى عنو: ا٢بسْب 
بن صاحل وسفيان بن عيينة وعلي بن ا٤بديِب والفالس وبندار ومسدد 

 426وعلي بن نصر و دمح بن حيٓب وخلق كثّب.
قال ابن سعد: كان ثقة عابدا انسكا. قال حيي بن معْب: ثقة 

عيد : ثقة مأمون. قال أبو عاصم: مأمون صدوق. قال عثمان بن س

                                                 
425

 ،، ا١بزء السابعهتذيب.....ا٤برجع السابق إكمال أبو عبد هللا عالء الدين ا٢بنفي: 
 .ٕٖٛص: 

426
ا٤برجع اتريخ اإلسالم.....بن عثمان الذىىب:  مشس الدين أبو عبد هللا بن أٞبد 

. انظر مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب ٖٖٛالسابق، ا١بزء ا٣بامس، ص: 
 .ٖٚٗ.....ا٤برجع السابق، ا١بزء التاسع، ص: سّبالذىىب: 
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ثقة. قال أبو زرعة والنسائي: ثقة. قال الدارقطِب: ثقة زاىد. قال أبو 
 428قال ابن معْب: ثقة مأمون. 427حاًب: كان صدوقا.

 (  دمح بن الوزيرٜ
ا٠بو  دمح بن الوزير بن ا٢بكم وكنيتو أبو عبد هللا السلمي 

 429الدمشقي. وتوُب ُب سادس ذي القعدة سنة ٟبسْب.
روى عن: الوليد بن مسلم و دمح بن شعيب والوليد بن مزيد 

ربطناوي وأبو بكر وٝباعة. وروي عنو: أبو داود وا٢بسن بن علي الكف
 430بن أيب داود و دمح بن  دمح بدر الباىلي وطائفة.

وقال أبو حاًب أيضا: صدوق وثقة.  431وثقة أبو حاًب وغّبه.
وقال الربقاٍل، قلت للدارقطِب عن  دمح الوزير الدمشقى أو الواسطي 

 432أحب إيل قال ٝبيعا ثقتان.

                                                 
427

 .ٖٛٗ-ٖٚٗ، ص: نفس ا٤برجع 

428
ا٤برجع اتريخ اإلسالم.....مشس الدين أبو عبد هللا بن أٞبد بن عثمان الذىىب:  

 .٣ٖٖٛبامس، ص: السابق، ا١بزء ا

429
 .۱ٕ٘۱، ص: نفس ا٤برجع 

430
  .نفس ا٤برجع 

431
   .نفس ا٤برجع 

432
تذىيب هتذيب.....ا٤برجع عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب:  انظر مشس الدين أبو 

 .۱ٓ٘، ا١بزء التاسع، السابق
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 ( نصر بن علي۱ٓ
ا٠بو نصر بن علي بن نصر بن علي بن صهبان بن أيب الذي 
يكُب لو أبيب عمرو األزدي ا١بهضمي البصري ا٢بافظ. وُولد: سنة 

 433نيف وستْب. ومات سنة ٟبسْب ومائتْب. 
روي عن: نوح بن قيس ويزيد بن زريع ومعتمر بن سليمان 
وبشر بن ا٤بفضل وخالد بن ا٢بارث وسفيان بن عيينة وعبد هللا بن 

هدي داود وعبد هللا بن الزبّب وعبد هللا بن يزيد وعبد الرٞبن بن م
روي عنو: البخاري ومسلم وأبو داود و . وفضيل بن سليمان وغّبىم

والَبمذي والنسائي وابن ماجو وإ٠باعيل القاضي وزكردا الساجي وأبو 
 434.وابن خزدية و دمح بن ا٢بسْب وغّبىم اودبكر بن أيب د

قال أبو حاًب: ىو أحب إيل من أيب و قال أٞبد: ما بو أبس. 
  435ثقة. كان  قال النسائي وابن خراش:و حفص وأوثق منو وأحفظ. 

 
 ( مسدد بن مسرىد۱۱

                                                 
433

ا٤برجع اتريخ اإلسالم.....بو عبد هللا بن أٞبد بن عثمان الذىىب: مشس الدين أ 
. وانظر ايضا، مشس الدين أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد ۱ٕٙ٘السابق، ا١بزء ا٣بامس، ص: 

 .۱ٖٖ.....ا٤برجع السابق، ا١بزء الثاٍل عشر، ص: سّبالذىيب الذىىب: 

434
 . ۱ٖٗ-۱ٖٖ، ص: نفس ا٤برجع 

435
 .۱ٖٗ، ص: نفس ا٤برجع 
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ويكُب لو أبيب ىو ا٠بو مسدد بن مسرىد بن مسربل األسدي 
ا٢بسن البصري. وُولد ُب حدود ا٣بمسْب ومائة. قال ابن حبان: مات 
سنة ٜبان وعشرين ُب شهر رمضان. قال ابن سعد: توُب ُب سنة ٜبان 

 436وعشرين.
حدث عن: أمية بن خالد وإ٠باعيل بن علية وٞباد بن زيد 
وعبد الوارث وعبد هللا بن حيٓب وعبد هللا بن داود وعبد الوارث بن 

عوانة سعيد وعيسى بن يونس ووكيع وا١براح وىشيم وابن عيينة وأيب 
وأيب األحوص وعدد كثّب. وحدث عنو: البخاري وأبو داود و دمح بن 
حيٓب وأبو زرعة وأبو حاًب ويوسف القاضي ويعقوب بن سفيان وخلق 

 437سواىم.
قال حيٓب بن معْب: صدوق. قال جعفر بن أيب عثمان: فإنو 

قال أبو أٞبد  438ثقة. ثقة ثقة. قال النسائي: ثقة. قال أبو حاًب: كان

                                                 
436

، ا١بزء ا٢بادي هتذيب.....ا٤برجع السابق إكمال أبو عبد هللا عالء الدين ا٢بنفي: 
أبو عبد هللا  دمح بن أٞبد الذىيب الذىىب: . وأنظر أيضا، مشس الدين ۱ٜٗص:  ،عشر
 .۱ٜ٘.....ا٤برجع السابق، ا١بزء العاشر، ص: سّب

437
  .ٕٜ٘-۱ٜ٘، ص: نفس ا٤برجع 

438
 .ٖٜ٘-ٕٜ٘، ا١بزء العاشر، ص: نفس ا٤برجع 
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ابن عدي: إنو أول من صنف ا٤بسند ابلبصرة. قال ابن قانع: كان 
 439ثقة. قال أبو علي ا١بياٍل: ىو ثقة ثبت. قال ابن حنبل: صدوق.

 ( ابن ماجو۱ٕ
 البحث عن ىذا ا٤بخرج قد بينو الباحث فيما سابقا.

 ( الدارمي۱ٖ
 كان الدارمي ٨برج ا٢بديث الذي بينو قد ذُكر قيما قدديا.

 ( أبو داود۱ٗ
 البيان عنو قد ُصرح سابقا.

أما ا٣بالصة لذلك ا٢بديث من ٙبليل اإلسناد ببيان رواتو 
 سُيذكر فيما يلي:

ديث إلبن أيب داود بطريقتْب يعِب: الطريق األول ىو أبو . ا٢ب۱
وداود بن  ايب وكثّب بن قيس فهو ضعيفالدرداء ىو صح

وعاصم بن رجاء: ال أبس بو وعبد هللا بن  ٝبيل: ضعيف
داود: ثقة ومسدد بن مسرىد: ثقة وأبو داود: ثقة. فهذا 
ا٢بديث من ىذا الطريق فهو حديث ضعيف بضعف كثّب 

الطريق الثاٍل ىو أبو الدرداء ىو و اود بن ٝبيل. بن قيس ود
                                                 

439
، ا١بزء ا٢بادي هتذيب.....ا٤برجع السابق إكمال أبو عبد هللا عالء الدين ا٢بنفي: 

 .۱٘ٓ-۱ٜٗص:  ،رعش
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ليس  بن أيب سودة: ثقة وشعيب بن رزيق:عثمان و صحايب 
بو أبس والوليد بن مسلم: ثقة و دمح بن الوزير: ثقة وأبو داود  
كذالك. كان ُب ذلك ا٢بديث شعيب بن رزيق وىو صدوق 

طاء والغلط ُب حفظو. ىكذا ولكنو ضعف ضبطو بكثرة ا٣ب
 حديث حسن. من ىذا الطريق ديثا٢ب أن

. ا٢بديث إلبن ماجو يعِب: أبو الدرداء: صحايب وكثّب بن ٕ
قيس: ضعيف ا٢بديث وداود بن ٝبيل: ضعيف وعاصم بن 
رجاء: ليس أبس بو وعبد هللا بن داود: ثقة ونصر بن علّي: 
ثقة وابن ماجو: ثقة. فهكذا أن ىذا ا٢بديث حديث 

 فهما ضعيفان.ضعيف بكون فليح وداود بن ٝبيل 
.ا٢بديث من الدارمي الذي ٕبثو كالتايل: أبو الدرداء أى عودير ٖ

كثّب بن قيس: ضعيف ا٢بديث وداود و بن مالك ىو صحايب 
عاصم بن رجاء: ليس بو أبس وعبد هللا و بن ٝبيل: ضعيف 

بن علّي: ثقة والدارمي: ثقة. كان ُب بن داود: ثقة ونصر 
ثّب وداود بن ٝبيل. يعِب ك راودان ضعيفانذلك ا٢بديث 

 أن ىذا ا٢بديث حديث ضعيف. لك،ذال
إذا نظر الباحث إىل البيان السابق عن جهة إسناد ا٢بديث 
فنتيجتو أبن ا٢بديث الرابع والعشرين حديث حسن من حديث أيب 
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داود بطريق سند  دمح بن الوزير. وأما طرق اإلسناد سوى ذلك يعِب 
٢بديث إليب داود بطريق سند ا٢بديث للدارمي وا٢بديث إلبن ماجو وا

مسدد بن مسرىد الذين كلهم حديث ضعيف بكون ضعف كثّب بن 
 قيس وداود بن ٝبيل. 

من عظم العامل   ن يعِب: "بيان ا٢بديث ا٣بامس والعشري وأما
فإمنا يعظم هللا تعاىل ومن هتاون ابلعامل فإمنا ذلك استخفاف ابهلل 

ُب فضل العلم والعلماء )ا٢بديث من الباب األول  تعاىل ورسولو".
قنع  عز من: "وا٢بديث السادس والعشرينوفضل تعليمو وتعلمو( 

)ا٢بديث من الباب ا٣بامس ُب أداب العامل ٢بق وذل من طمع". 
ن يعِب: "من صلى خلف عامل فكأمنا نفسو( وا٢بديث السابع والعشري

)ا٢بديث من  صلى خلف نيب فمن صلى خلف نيب فقد غفر لو".
   ل ُب فضل العلم والعلماء وفضل تعليمو وتعلمو(.الباب األو 

من  بعد أن خيرج الباحث تلك األحاديث الثالثة فيما سابقا
مصدر الكتب األصلية. إذا مل توجد فيها فيطلب الباحث ُب كتب 
ا٤بعجم وا٤بسند ٍب ُب كتب ا٢بديث ا٤بوضوع. وإذا ليست فيهم 

بة الشاملة وجامع فيطلب الباحث ٗبساعدة بر٦بيات كومبيوتر كمكت
الكلم وغّبذلك. ولكن الباحث مل جيدىا ُب ذلك فنتيجتو أبهنا ال 

ا مل تبْب عن وجو اإلسناد أم غّبه من علم التخريج. ٕبيث أهن أصل ٥با
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فيما ا٤بذكور متقدما كلها من حديث  لذالك، أن ثالثة أحاديث
 موضوع. ىكذا أن حكمها حديث ضعيف.

 ب. ٙبليل ا٤بًب
 ث األحاديث من وجو اإلسناد فبحثهاالباح بعد أن يبحث

 من وجو ا٤بًب الذي سيذكره فيما يلي:
بحث فيما ( أما ٙبليل ا٤بًب للحديث ا٣بامس عشر الذي سيُ ۱
 أيٌب: 

ا٢بديث الذي ُب متنو إختالف ىذا اذا نظر الباحث إىل 
وأىل السموات  إن هللا ومالئكتوالكتابة بزدادة ا٤بًب من الَبمذي ٫بو: 

لى معلم ع ا وحٌب ا٢بوت ليصلونى حٌب النملة ُب جحر ْبرضواأل
وإن أىل الناس ا٣بّب، ومن ٛبام الرازي بسند حيي بن عبد هللا ٫بو: 

السماء وأىل األرض حٌب ا٢بوت ُب البحر ليستغفروا لطالب العلم. 
ولو ُب مًب ذلك ا٢بديث واقعة اإلختالف ولكن القصد عن ذلك 

مًب ذلك  هللا للعامل أو لطالب العلم. و ا٤بًب سواء يعِب إستدعاء إىل
، ا٢بديث أن يوضح ما عن فضل العلم للعامل على أخر كقول النيب 

"فضل العامل على العابد كفضلي على أدانكم". عند الباحث أن ُب 
قال ىذا ا٢بديث يرشد أبن العلم كان فيو رفعة الدرجة للعامل. ىذا ا٤ب

يرفع هللا الذين آمنوا منكم  ول العزة تعاىل ُب القرأن الكرَل:متناسب بق
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يرفع الناس تبْب أبن هللا ىذه األية  440.والذين أوتوا العلم درجات
الذين أوتوا العلم درجات فوق آخر من خلقو العز وجل. أما مًب 

، "ذكر للنيب النيب  أن فيو الرواية من مقبولا٢بديث وىو حديث 
  رجالن أحدمها عابد واآلخر عامل". أما العابد ىو من يكثر العبادة

بل أم ال  هلل تعاىل كالصوم والصالة والزكاة وغّبىم ولوكان لو العلم
لعامل الذي كان لو العلم عن أبسا. وىذا ىو متفرق لآلخر يعِب ا

الشريعة اإلسالمية وتعلمها. وىذا ا٤بقال متعلق بقول الصوُب ُب كفاية 
األتقياء، أن من لو كثّب العبادة دون معرفة العلم عنها فكان عبادتو 
الفساد ولكن من لو كثّب العلم عنها بغّب تكثّب العبادة فهو زنديق. 

ىذا و الذي كان لو العلم وتعلمو. لذا، أن العلم رفيعا درجتو للعامل و 
العامل الذي قد عرف أحكام اإلسالم من هللا ورسولو فهو أفضل من 

على أدٌل أمتو. إذا نظر الباحث إىل البيان  العابد كفضل النيب 
 مقبول.  حديث السابق من وجو متنو فهذا ا٢بديث

وجو متنو يعِب: اوال، أن العلم ا٣بالصة لذلك ا٢بديث من 
 خصوصا العلم الذي يتعلق ابلتعبدية أو أحكام هللا ورسول هللا 

منزلتو رفيع عند هللا تعاىل. ألن ىذا العلم يرفع اإلديان والتقوى 
للشخص الذي خيشى إليو. واثنيا، وجب على كل األمة أن يطلب 
                                                 

440
 .۱۱:ٛ٘أسورة اجملادلة  
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ة هللا تعاىل لنيل حياة ا٢بسُب ُب الدارين. واثلثا، ال يليق العلم ٗبرضا
على كل ا٤بسلمْب أن يتعبد إىل هللا بدون العلم وال يليق عليهم أن 

 يطلب العلم بدون تعلمو.
ا٢بديث السادس عشر الذي ٙبليل متنو سيبْب الباحث فيكا و ( ٕ
 يلي: 

ة وىذا ا٢بديث يبْب عما يتعلق بروضة ا١بنة الٍب ٥با عد
. الفضيلة ومنزية. وأما معُب روضة ا١بنة حلق الذكر كما قالو النيب 

حلق الذكر ىو من مكان العبادة للتعبد هلل تعاىل أى أن يذكر العابد 
للتقرب إليو. ولكن عند الباحث معُب حلق الذكر ىو مكان من طلبة 

ألن العلم عن أحكام اإلسالم من العلم الذي جيب على كل مسلم. 
ة رفع اإلديان والتقوى للشخص لنيل حياهللا ورسولو مسبب أن يُ 

روضة ا١بنة  ا٢بسُب ُب الدنيا واآلخرة. وشرط من الذي يكتسب
إىل هللا تكثّب ُب طلبة العلم وتعلمو للتقرب والتفكر والتذكر والطاعة 

ة للشخص واصل ياةن ىذه ا٢بحياة ا٢بسُب ُب الدارين. ألتعاىل لنيل 
ذالك، أن ىذا ا٢بديث من وجو لنيل الروضة من رداض ا١بنة. ول

 ٙبليل متنو مقبول. 
أما ا٣بالصة عن بيان ا٤بًب لذلك ا٢بديث يعِب: أوال، أن 
الروضة من رداض ا١بنة طلبة العلم ٤برضاة هللا تعاىل. واثنيا، فوجب 
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صا علم فرض على ا٤بسلمْب أن يكثروا ُب طلبة العلم وتعلمو خصو 
عْب ٤برضاة هللا تعاىل. واثلثا، طلبة العلم وتعلمو مسببة لنيل حياة 

رابعا، طلبة العلم وتعلمو يا واألخرة كنيل رداض ا١بنة. و ا٢بسُب ُب الدن
 تعاىل.    إىل هللا مسببة للتقرب والتفكر والتذكر والطاعة

 ( وٙبليل مًب ا٢بديث السابع عشر الذي بينو سُيبحث التايل:ٖ
كان ا٢بديث الذي فيو إختالف ا٤بًب يعِب ا٤بًب من الَبمذي 
وأيب نعيم. أما ا٤بًب من الَبمذي إبستعمال لفظ "أقطار" وأما أيب نعيم 

 ,bagianإبستعمال لفظ "أقطاع" ومها ٗبعُب سواء يعِب جوانب "

belahan atau sisi".441   كان ُب ىذا ا٢بديث إختالف ا٤بًب ألن
 ىذا ا٢بديث يقع فيو الرواية اب٤بعُب.

طلبة العلم وتعلمو من وجو معناه أبن ىذا ا٢بديث يرشد أن 
أى ا٢بديث السابع  للعامل أمهية شيئ ُب اإلسالم كقول النيب 

لدعوة إىل ٝبيع البشر.  ولإىل هللاتعبد ل. إن غرض طلبة العلم لعشر
الوصية ابلعلم. وىذا  م، وجب على كل العامل أن يعلمهم ويؤتيهلكلذا

ا٤بقال متناسب بقول هللا تعاىل، "ولقد أرسلنا موسى آبداتنا أن أخرج 
النور وذكرىم أبدام هللا إن ُب ذلك آلدات قومك من الظلمات إىل 
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اة ا٤بفاتيح شرح مشكاة مرقذلك البيان، أبو ا٢بسن نور الدين ا٤بال ا٥بروى:  أنظر 
 .ٜٜٕم(، ا١بزء األول، ص: ٕٓٓٓ، )بّبوت: دار الفكر، ا٤بصابيح
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وىذه األية تبْب أبن موسى يقبل أمرا من هللا  442لكل صبار شكور".
ألن خيرج قومو من الظلمات إىل النور بعلمو. وىذا البيان يرشد أبن 

 تعاىل هللاالعامل جيب عليو أن يعلم ٝبيع ا٤بسلمْب لكى يتعبدوا إىل 
َمْن َسنَّ ُب : صربا. أن من وجو األخر، قال رسول هللا جهدا و 
ْسال ِم ُسنًَّة َحَسَنًة، فَلَلُو َأْجُرَىا، َوَأْجُر َمْن َعِمَل هِبَا بَلْعَدُه، ِمْن َغّْبِ اإْلِ

ُقَص ِمْن أُُجورِِىْم َشيْ  ْسالأَْن يَلنلْ ُسنًَّة َسيَِّئًة، َكاَن  مِ ٌء، َوَمْن َسنَّ ُب اإْلِ
َعَلْيِو ِوْزرَُىا َوِوْزُر َمْن َعِمَل هِبَا ِمْن بَلْعِدِه، ِمْن َغّْبِ َأْن يَلنلُْقَص ِمْن 

الذي أن يتعلم علمو لذا، كان العامل و  443. رواه مسلم.أَْوزَارِِىْم َشْيءٌ 
إذا نظر ، ُب الدنيا وثواب ُب اآلخرة. وىكذافلو حسنة  ١بميع البشر
ا٤بًب متقدما فنتيجة ا٢بديث السابع عشر أبن ىذا  بيانالباحث إىل 

 مقبول. ا٢بديث حديث
 وجو متنو يعِب: أوال، ا٣بالصة من بيان ذلك ا٢بديث ُب

ينبغى م علمو ١بميع ا٤بسلمْب. واثنيا، وجب على كل العامل أن يتعل
 على كل العامل أن يتعلم علمو جهدا وصربا وحسنا ٤برضاة هللا تعاىل. 

                                                 
442

 .٘:۱ٗسورة إبراىيم،  
443

ابب ا٢بث على الصدقة ولو بشق ٛبرة أو كلمة طيبة ، كتاب الزكاة، ا٤برجع السابقاإلمام مسلم.....و  
 .۱ٚٗ، ص: ۱ٓ۱ٚ، ا١بزء األول، رقم ا٢بديث ن الناروأهنا حجاب م
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( وا٢بديث الثامن عشر الذي ٙبليل متنو سيبحثو الباحث فيما ٗ
 أيٌب: 

ديث من وىذا ا٢بديث الذي متنو ٨بتلف ألفاظو ٫بو ا٢ب
يصرف بو  والعلماء أو لُيماري بو السفهاء أ لُيجاري بوالَبمذي: 

 ءاالعلم بووا لتباىوجوه الناس, ومن ابن ماجو بسند أٞبد بن عاصم: 
الناس، ومن ابن ماجو بسند  وجوهوا لتصرف أو السفهاء بووا لتمار  أو

ء أو ليصرف اليماري بو السفهاء أو ليباىي بو العلمىشام بن عمار: 
. وتلك ا٤بًب ٚبتلف ألفاظو ولكن ال بعد معناىم ألن ُب اسوجوه الن

ىذا ا٢بديث يقع رواية ا٤بعُب. إذا قارن الباحث بْب ا٢بديث من ابن 
ماجو بسند ىشام بن عمار اب٢بديث األخر فهناك أن ا٢بديث بسند 
ىشام بن عمار يقع ا٤بقلوب يعِب: ليماري بو السفهاء أو ليباىي بو 

 أن ا٢بديث بسند ىشام بن عمار شاذ. فا٢بديث بسند ء، حٌباالعلم
ذلك ا٢بديث أن يوضح شيأ عن سيئة الغرض ُب طلبة و . مردودىشام 

العلم كمناقضة العلماء ومعارضتهم و٦بادلتهم وإصراف وجوه الناس 
وأخالق األخرى السيئة. وذلك البيان من عمل الشخص الذي مل 

اليقبلو هللا تعاىل. ألن هللا يقبل  خيلص نيتو ُب طلبة العلم. وىذا العمل
، "إمنا األعمال ابلنيات". عملو أن يتعلق ٕبسن النية كما قالو النيب 
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وىذا البيان ايضا متناسب ٗبا  444ىذا ا٢بديث رواه البخاري ومسلم.
من تعلم علما ، "خرجو أبو داود وابن ماجو من أيب ىريرة عن النيب 

مل جيد ٩با يبتغى بو وجو هللا ال يتعلمو إال ليصيب بو عرضا من الدنيا 
لذا، أن الشخص الذي يطلب العلم بسية عرف ا١بنة يوم القيامة". 

النية أو لنيل حياة الدنيا وزينتها فليس لو نصيب من ا١بنة إال النار  
، "من كان يريد ا٢بياة الدنيا وزينتها نوف كما قالو هللا ُب كتابو الكرَل

إليهم أعما٥بم فيها وىم فيها اليبخسون، أولئك الذين ليس ٥بم ُب 
 445اآلخرة إال النار وحبط ما صنعوا فيها وابطل ما كانوا يعملون".

 وذلك الشرح يرشد أبن ىذا ا٢بديث من وجو متنو مقبول.
ديث ُب وجو متنو يعِب: أوال، وجب على ا٣بالصة لذلك ا٢ب

العامل أن يطلب العلم ٕبسن النية يعِب ٤برضاة هللا تعاىل. واثنيا، ال يليق 
على العامل أن ينوى بنية سيئة ال سيما نيتو تفسد وٚبسر الشخص 

 األخر الذي مسبب ال تقبل علمو عند هللا تعاىل وكان لو النار.
 التاسع عشر سُيبْب التايل:  ٕبث ٙبليل ا٤بًب عن ا٢بديث( و ٘

                                                 
444

كيف كان بدء الوحي إىل   الوحي، اببكتاب بدء ، ا٤برجع السابقلبخاري.....ا 
ا٤برجع اإلمام مسلم.....أنظر أيضا، . ٘، ص: ٔء األول، رقم ا٢بديث ، ا١بز رسول هللا

، ا١بزء الثاٍل، رقم ا٢بديث إمنا األعمال ابلنيات: ابب قول النيب ، كتاب اإلمارة، السابق
 .۱ٕٛ، ص: ۱ٜٓٚ

445
 .۱ٙ-۱٘، :۱۱أنظر سورة ىود  
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وىذا ا٢بديث الذي متنو الخيتلف ألفاظو على البعيد. فهكذا، 
ىذا ا٢بديث يبْب مسألة من الذي أن ىناك ليس شاذا والعلة. و 

يطلب العلم لغّب هللا تعاىل. عند الباحث أن من عمل شيأ على 
بو األخص يتعلق ابلتعبدية بينة غّب هللا عز وجل فهذا اليسمى شرك 

تعاىل كطلبة العلم الذي ىذا ىو من التعبدية. ألن طلبة العلم الذي 
جيب على كل ا٤بسلمْب ىو من علم فرض عْب عن أحكام اإلسالم 
من هللا ورسول هللا. ولكن من يطلب العلم من فرض الكفاية بغّب هللا 
فليس لو أجر ولكن لو ما نواه. وذلك البيان قد صرحو هللا ُب كتابو 

قال هللا تعاىل ايضا، و  446"واعبد هللا وال تشركوا بو شيأ".الكرَل ،
"فمن كان يرجوا لقاء ربو فليعمل عمال صا٢با وال يشرك بعبادتو ربو 

إذا نظر الباحث إىل قول هللا تعاىل قبلو فذلك ا٢بديث  447أحدا".
ذين أن يطلبوا العلم متعلق بو. فلذا، وجب على كل ا٤بسلمْب ال

٤برضاة هللا تعاىل ويعملو عمال صا٢با. وىكذا أن ذلك ا٢بديث من 
 بيان متنو فهو مقبول.     

إذا نظر الباحث إىل بيان ذلك ا٢بديث ُب وجو متنو فستنتج 
عنو إىل ما ا٤بذكور التايل: أوال، أن اإلسالم يفرض ا٤بسلمْب كافة 
                                                 

446
 .ٖٙ:ٗسورة النساء،  
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أى ٤برضاة هللا تعاىل ال سيما العلم الذين أن يطلبوا العلم ٕبسن النية 
يتعلق ابلتعبدية. واثنيا، ال ينبغى على كل ا٤بسلمْب أن يشركوا ابهلل 

 تعاىل عمال سيئة ويعملوا عمال صا٢با.
( وٙبليل ا٢بديث العشرين من وجو متنو سيذكره الباحث فيما ٙ
 أيٌب:

ولو كان ُب ذلك ا٢بديث عدة ألفاظ ٨بتلفة ُب متنو ولكن 
عُب سواء ٫بو: أزل ونزل من الزلة أى عن ا٢بق وعند ابن ذلك ٗب

حجر: يصح ضم األلف أو النون مع كسر الزاي أو فتح النون 
واأللف. وأضل ونضل أى الضاللة عن ا٥بُدى ويصح ضم األلف 
والنون أوالفتح ٥بما. و٪بهل وجيهل وأجهل أى على بناء ا٤بعروف ُب 

ذلك ا٢بديث يبْب شيأ  448ناس.أمور الدنيا أو حقوق هللا أو حقوق ال
٤بن الذي يريد أن خيرج من بيتو للحاجة فيقرأه لكى يتوكل على هللا 
بقرائتو. ألن مًب ا٢بديث ىو الدعاء إىل هللا ٤بن الذي يريد أن يسلم 

دا وا١بهالء وا٤بصائب إما كان سفرا أو منزال. والشرح ُب مًب من البال
ذلك ا٢بديث متناسب بقول هللا تعاىل، "فإذا عزمت فتوكل على هللا، 
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الرابع،  ا١بزء، السابق، .....ا٤برجع مرقاة ا٤بفاتيحأبو ا٢بسن نور الدين ا٤بال ا٥بروى:  
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ىذه األية تبْب أبن الشخص الذي كان لو  449إن هللا حيب ا٤بتوكلْب".
عليو تعاىل  حاجة أو قصد أو عزم فإستعن ابهلل عز وجل أى أن يتوكل

ُب أي شيئ وألي شيئ، ألنو حيب ا٤بتوكلْب. فلذا، فال البالدا 
وا١بهالء وا٤بصائب على الشخص بدون إرادة هللا تعاىل ألن خّب 
النصّب هللا رب العزة تعاىل. فلذا، فينبغى على كل ا٤بسلمْب أن يتوكلوا 

 فال غالب إىل هللا تعاىل كما قالو هللا ُب كتابو الكرَل، "إن ينصركم هللا
لكم، وإن خيذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى هللا فليتوكل 

إذا نظر الباحث إىل بيان ا٤بًب عن ذلك ا٢بديث  450ا٤بؤمنون".
 فيلخص أنو مقبول. 

النتيجة عن البيان القدَل ُب وجو مًب ا٢بديث يعِب: ينبغو 
إىل هللا تعاىل واليشرك ابهلل عز على كل ا٤بسلمْب أن يستعينوا ويدعوا 

م وجل ُب أي شيئ وألي شيئ كما أن خيرجوا من بيتهم فوجب عليه
  ومستعان إال هللا عز وجل.أن يتوكلوا على هللا ألن ال نصّب

 البيان عن ٙبليل مًب ا٢بديث ا٢بادي والعشرين فيما يلي:( و ٚ
ناه. ا٤بًب ٥بذا ا٢بديث ال خيتلف ألفاظو ٕبيث أنو مل يغّب مع

وذلك ا٢بديث الذي متنو أن يبْب إىل لذالك، ال شاذ وال علة فيو. 
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مسألة دعاء اجمللس ٤بن إذا حْب ىو يقوم من ٦بلسو. إذا نظر الباحث 
قال هللا تعاىل، "إداك  ٍبإىل مقال ا٢بكماء أبن الدعاء صالح ا٤بؤمن، 

ن ا٤بسلم ينبغى عليو أن وىذه األية ترشد أب 451نعبد وإداك نستعْب".
يعبد إىل هللا تعاىل ويستعْب أى ويدعو إليو. فلذاك أن من يقوم من 
٦بلسو فينبغى عليو أن يدعو إىل هللا بدعاء اجمللس الذي يسمى دعاء  

. ألن ىذا الدعاء يكفر سوء شيئ ٤بن كفارة اجمللس من رسول هللا 
 مكانو أو يزداد شيئ لو إزدادا جيدا ٤برضاة هللا تعاىل. حْب جلس ُب

وىذا الدعاء متناسب بقول هللا تعاىل، "وسبح ٕبمدك ربك حْب 
من ٦بلسو فيسبح إىل وىذه األية تبْب أبن من إذا كان يقوم  452تقوم".

ىكذا، أن البيان عن مًب ذلك ا٢بديث الذي ىذا ىو هللا تعاىل. 
 ول.مقب

الباحث يستنتج من البيان ا٤بذكور السابق كما أيٌب: أوال، و 
ينبغى على كل ا٤بسلمْب أن يدعوا إىل هللا حْب يقوموا من ٦بلسهم 

. واثنيا، وىذا الدعاء من كفارة اجمللس ٤بن بدعاء اجمللس من النيب 
 تساب إىل هللا عز وجل.حْب جلس ُب مكانو أو من زدادة اإلح
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( ٙبليل مًب ا٢بديث الثاٍل والعشرين سيذكره الباحث كما ٛ
 أيٌب: 

وليس ُب ىذا ا٢بديث اإلختالف ُب الفاظو إال بزدادة األلفاظ 
ي ليصلي صالة العصر ويصمن ا٢بديث للدارمي بسند عفان يعِب: 

 ٤بعُب الصالة ُب تلك ا٤بغرب ولكن يشفع. وُب الزدادة ىى التبيْب
الساعة وىذا ا٤بعُب إفادة التبيْب والتخصيص. لكن عند الباحث أن 
الصدقة ُب الصالة ليس ُب صالة العصر وا٤بغرب فقط بل ُب أى 

ذلك ا٢بديث يوضح صالة. ولكن نظر البحث بنسبة القرأن أبن 
البيان عما يتعلق علم الرب كصدقة. أما ا٤بعُب صدقة ُب ذلك ا٤بًب 

ِب نصر من ألخر الذي حيتاج إليو صالتو يعِب صدقة ُب الصالة يع
، واألخر ينال ا فيحصب لو ألن يصليا ٝباعة. لذاٝباعة ال منفرد

من الذي يصحب صالة ا١بماعة  ٍبفضيلة ا١بماعة بنصره ُب صالتو 
فلو أجران يعِب أجر من نفسو وأجر من األخر ُب فضيلة ا١بماعة. 

سالم ١بميع ا٤بسلمْب ولكن إٝباال أن الصدقة من الرب الذي أيمره اإل
إما كانت صدقة ماال أو وقتا أو قوة أو أعمال األخرى الذين يتعلقون 
ٗبا التعبدية. ىكذا كما صرحو هللا ُب كتابو العزيز، "ليس الرب أن تولوا 
وجوىكم قبل ا٤بشرق وا٤بغرب ولكن الرب من آمن ابهلل واليوم اآلخر 

ى حبو ذوي القرىب واليتامى وا٤بالئكة والكتاب والنبيْب وآتى ا٤بال عل
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وا٤بساكْب وابن السبيل والسائلْب وُب الرقاب وأقام الصالة وآتى الزّكاة 
وا٤بوفون بعهدىم إذا عاىدوا والصابرين ُب البأساء والضراء وحْب 

وىذه األية تبْب  453البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك ىم ا٤بتقون".
هم عمل اإلنفاق أو الصدقة لكل من حيتاج إليو. عن أعمال الرب فمن

ألن من يعمل الرب عمال صا٢با فهو من ا٤بتقْب عند هللا تعاىل. فهذا 
لذا، أن البيان عن مًب ذلك أن الصدقة ُب الصالة الأبس هبا. و ىو 

 ا٢بديث الذي ىذا ىو حديث مقبول.
ا٣بالصة من ذلك الشرح أبن كل ا٤بسلمْب أن ينبغوا عليهم ُب 
أن يعملوا أعمال الصا٢بات كصدقة ُب الصالة لنيل فضيلة ا١بماعة  

أعمال  ُب ذلك ا٢بديث أو صدقة ُب أي شيئ عن كما قالو النيب 
 ذُكر قدديا.  الرب كما قالو هللا تعاىل ُب كتابو العزيز الذي

 لتايل:ا٢بديث الثالث والعشرين كما ا٤بذكور ا ٍب( ٜ
وُب ذلك ا٢بديث الذي متنو واقعة اإلدراج يعِب: "رحيها". 

: التوربشٍب قال. "ا"رحيه يالراو  تفسّبا ىذألنو ليس من قول النيب بل 
ا هبذ ا٤بختصى عل ا١بنة ٙبرَل ُب ا٤ببالغةى عل ا٤بعُبا ىذ ٞبل قد

 تناول عن التربؤ ُب للمبالغة قدره قتار مشمتا م: كقولك الوعيد
 فإن كذلك وليس ابلتناول فكيفا رائحته مشمتا م: أي الطعام
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 ا١بنة يدخل وأن بد فال اإلمان أىل من كان إن الوعيدا هبذ ا٤بختص
ا هتديد يكون أن ا٢بديثا ىذيل فتأو  الصحيحة ابلنصوص عرف
 يوم القيامة يوما وأيض اآلخرة بعملا الدني طلب عنا وزجر 
ىكذا أن ا٢بديث من طريق أيب داود وابن ماجو الذيِن  454.وفموص
إال ا٢بديث من أيب بكر بن أيب شيبة فهذا  شاذ وحكمهما مردودمها 

متنو يبْب عما يتعلق ٗبن وذلك ا٢بديث الذي ا٢بديث منو مقبول. 
الذي يتعلم علمو إلصابة من عرض الدنيا فليس لو شيئ من هللا إال 
لو ما نواه. ألن عند اإلسالم فهذا العمل ال ينبغى على كل العامل ُب 
تعليم علمو ال لوجو هللا تعاىل. وىذا ا٤بقال كما يتفقو القرأن من قول 

وزينتها نوف إليهم أعما٥بم  هللا عز وجل، "من كان يريد ا٢بياة الدنيا
فيها وىم فيها ال يبخسون، أولئك الذين ليس ٥بم ُب اآلخرة إال النار 

وبينت ىذه األية  455وحبط ما صنعوا فيها وابطل ما كانوا يعملون".
إٝباال أن من عمل عمال لّبيد ا٢بياة الدنيا وما فيها فليس لو نصيب 

لنار. ومن وجو األخر أن ما ىو من نعم الدنيا ال من األخرة إال ا
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األخرة ألنو فيها ابطل ٤بن يريده عن متاع الدنيا. فهذا ىو البيان عن 
 وجو مًب ا٢بديث الذي يستنتجو الباحث أبنو حديث مقبول. 

النتيجة عن بيان مًب ا٢بديث يعِب: أوال، إنبغى على كل 
 تعاىل. واثنيا، أن ا٤بسلمْب خاصة الذين أن يعمل عمال لوجو هللا

ا٤بسلمْب ال يليق عليهم أن يعمل عمال لنصيب من الدنيا الذي 
 يفسد عملو ويبطل أجره ُب األخرة.

 الرابع والعشرين فيما أيٌب: ٙبليل مًب ا٢بديث ٍب( ۱ٓ
وكان ُب ىذا ا٢بديث يقع اإلختالف ُب الفاظو ٫بو: لفظ 

وىكذا أن لفظ "الكواكب والنجوم"، فعلى ا٤بعُب أهنما سواء. 
 456"يطلب" و"يلتمس" ومها ٗبعُب سواء وال شاذ فيو.

يبحث عن منزلة العلماء ُب ىذه الدنيا. إن  وىذا ا٢بديث
أموا٥بم بل علمهم  قامو ُب منزلة األنبياء. ألن األنبياء مل يورثواالعلماء م

واسعة علمهم. ىذا ىو مسبب أبهنم  إىل العلماء. ىكذا كان للعلماء
يقومون ُب منزلة األنبياء لدرجة علمهم. وإن هللا تعاىل يعظم على النيب 

لى ن هللا ومالئكتو يصلون عإقرأن الكرَل: برٞبتو كما قالو هللا ُب ال
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لذالك، أن األنبياء عظيمة لدرجتهم عند هللا تعاىل. وىذا  457.النيب
لمهم، ألهنم ُب منزلة األنبياء. ا٤بسبب أن العلماء شريفة لدرجة ع

لذا، أن تلك األية ا٤بذكورة القددية تدل على شرف العلماء لعلمهم. و 
روف وهني ا٤بنكر منذ وحيث ان من الذين يستمرون الدعوة ألمر ا٤بع

. وىذا البيان لذلك ، أهنم ورثة األنبياءالعلماء. ولذا بعد وفاة النيب 
 متنو الذي يرشد أبنو حديث مقبول. ا٢بديث من جهة

أراد الباحث يستنتج من البيان ا٤بذكور السابق إىل ما يلي: 
اء الذين مل يورثوا أموا٥بم بل علمهم إليهم أوال، ان العلماء ورثة األنبي

ٕبيث أن درجة العلماء ُب منزلة األنبياء لعلمهم. واثنيا، ينبغى على  
 كل ا٤بسملْب أن يطيعو رسو٥بم وعلماءىم.

ظم العامل فإمنا من ع  ( وأما ا٢بديث ا٣بامس والعشرون يعِب: "۱۱
ف ابهلل ومن هتاون ابلعامل فإمنا ذلك استخفا يعظم هللا تعاىل

 ".تعاىل ورسولو
( وأما ا٢بديث السادس والعشرون يعِب: "عز من قنع وذل من ۱ٕ

 طمع". 
( ٍب ا٢بديث السابع والعشرون يعِب: "من صلى خلف عامل فكأمنا ۱ٖ

   صلى خلف نيب فمن صلى خلف نيب فقد غفر لو".
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كانت األحاديث الثالثة من حديث موضوع. لذالك، أهنا مل 
   ًب أم غّبه من علم التخريج.تبْب عن وجو ا٤ب

 
 
 
 
 
 
 
 

 


