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  وما   هو؟   من   دري   أ   ل   شيخ "    البستي   ِحبان   بن   محمد   حاتم   أبو   فيهم   قال   الذين   الرواة 
 " األلفاظ   من   ذلك   يقارب 

   عبدالغني   محمد   عبدالباسط   هيام 
،    ب إلسمممكن ر     بنممم     والع بيممم    اإلسمممةمي    ال راسممم     بكليممم  ،    وعل مممم    الشممم      النبممم     الحممم      قسممم  

 ن ر   ، مص . سك ، اإل الش      األزه    ج مع  
 122mama@yaho.commnty:   لكتروني بريد ا 

 : الملخص  
  واسمم    يكمم     أ    البمم    الن قمم    فمم   .    الهمم     بمم ألم    لممي    وضممع      صممح    الحمم      رواة   علمم    الحكمم    فمم   

  ونمم     ب لع المم    اشممره    مممم    المحمم ن     جه بمم ة   الشممو    لهمم ا   تصمم ر   وقمم    المم واة،   بمموا ا    ع لممم     االطممة  
  المم      المم واة فقمممب بعمممث بحثمم  همم ا فمم       ؛ البسممر    ِاب     ب    محم    ا ت    والثن ء ، ومنه   أب    القب   

فمم  مح ولمم     .   وتعمم  ة    ج امم     " همم     ممم    أدر    ال   شممي  "     البسممر    ِاب     ب    محم    ا ت    أب    ف ه    ق   
  القمم      الرحل لمم    االسممرق ا     المممنه    اسممرم مب   وقمم    منمم  فمم  جهمم ض مر اضمم  إلنمم اء المكربمم  الح  ثيمم  . 

  الحمم      كرمم    ، وكمم ل  البحمم    بهمم ا   المم اردة   الشمم    لل قمم ع علمم  أامم ا   ال جمم      كرمم    اسممرق اء   علمم  
 .   م و      له    وج     إ  ه   ؛  م و  ت   عل    لل ق ع   وذل  
 األصلي  .   مص دره    م    النص ص   توص ث   ف    العلم    المنه    البح    ه ا   ف    نهجب   وق  

  سممممب  و تمه مممم  ،         علمممم    وتشممممرمث   المق ممممم    .   البحمممم  إلمممم    مق ممممم   ، ومبحثمممم     ي قسمممم وقمممممب بر 
قمممب    المبحمم  األو     ،   السمم بق    ال راسمم   و البحمم  ،    همم ا   فمم    المربمم    المممنه  و للم ضمم      اخريمم ر  

  ضمم ب     ، وب نممب  . والرعمم  ث   الجمم     فمم     اب   ، نمم  ب نممب منهجمم   اب    اإلم م   ع    م جزة   بعمث ت جم  
ج  لعمم د ممم  الشمم    المم    لمم  يعمم فه   ا قمممب  بعمممث تمم  المبح  الثمم ن       ه عن    ب    ُيحر    ال     الح    

  الرمم    والر صممي     النرمم      أهمم       اب  اب   وق   ف ه  " شي ..........."قمب بعمث  خ تم  ب نب ف ه  
  الق آنيمم ،   لآليمم     فهمم ر    علمم    وتشممرمث      فهمم ر    بعمممث   قمممب   البحمم    همم ا   خممة    ممم    إل ه    ت صلب 

 .   والم ض ع     النب   ،   واألا د   
  لمم    .... ،   همم     ممم    أدر    لسممب   همم   ،   ممم    أدر    ال       ابمم   ، شممي     ابمم  الكلماااا المفتاحياا  :  

 ..... ه     م    علي    أقف 



 

 

1128 

The storytellers in which Abu Hatem Muhammad bin 
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Abstract: 
Judging the storytellers of hadith is not easy. The critic must be 

knowledgeable and knowledgeable about the conditions of the 

storytellers, and may issue for this regard the arrogance of the 

modern ones who are known for justice and have won acceptance 

and praise, including Abu Hatem Mohammed bin Habban al-Basti, 

so I did my research this in: the storytellers in which Abu Hatem 

Muhammad bin Haban al-Basti said "Sheikh I don't know who he 

is?". In an effort to enrich the modern library. I have used the 

inductive analytical method based on extrapolating men's books to 

determine the conditions of the sheikhs contained in this research, 

as well as the hadith books in order to find out their narratives, if 

there are any narrations for them. 

In this research, the scientific method has been based on the rooting 

of texts from their original sources. 

And I divided the research into: introduction, and two papers. The 

introduction includes: preface, and the reason for my choice of 

subject and method followed in this research, and previous studies, 

the first topic: I made a brief translation about Imam Ibn Habban, 

and then i showed his approach in wound ing and modification. I 

made a conclusion in which I made a conclusion in which I 

explained: The most important findings and recommendations I 

have reached through this research, I have made indexes: it includes 

indexes of Qur'anic verses, prophetic hadiths, and topics. 

Keywords: Ibn Habban, Sheikh: I don't know who he is, I don't 

know who he is.... Why do I stand on him? 
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 اا اااااادماااالمااااااقااااا

وصالة وسالمًا على المبعوث رحمً  للعالمين ، الحمد هلل رب العالمين 
أجمعين  سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم   

 ، أما بعد

اف رواة  إن  على  الهين    لحديثالحكم  باألمر  ليس  وضعفًا  فإن صح    .
در لهذا  طالع عالمًا بأحوال الرواة ، وقد تصالناقد لبد أن يكون واسع ال

الشأن جهابذة المحدثين ممن اشتهر بالعدال  ونال القبول والثناء حتى قال 
  : السخاوي  ُنُجوم  اإلمام  من  فخلق  َجال  الرِ  ِفي  المتكلمون  اْلهدى َوأما 

ومصابيح الظُّلم المستضاء بهم ِفي دفع الردى َل يتهيأ حصرهم من زمن 
َحابَ  َم  َكاِمله ِمْنُهم  "َرِضي هللا َعْنُهم"   الصَّ ، وهلم جرا سرد اْبن عدي ِفي ُمَقد 

َزَمنه أ ه ِإَلى  الوقوف على أحوال  وك،    (1)   خلقا  العلماء على  ان حرص 
ه مما يقتضي قبول روايتهم ، نابعًا من  الرواة والحكم عليهم بما يستحقون 

َذا اْلِعْلَم ِديٌن،  ِريَن، َقاَل: »ِإنَّ هَ َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِسي  علمهم بأهمي  اإلسناد .
ِديَنُكْم« َتْأُخُذوَن  َعمَّْن  و   (2)  َفاْنُظُروا  َعِن     َقالَ ،  َيْسَأُلوَن  َيُكوُنوا  َلْم   "  :

ْسَناِد، َفَلمَّا َوَقَعِت اْلفِ  نَِّ  اإلِْ ْتَنُ ، َقاُلوا: َسمُّوا َلَنا ِرَجاَلُكْم، َفُيْنَظُر ِإَلى َأْهِل السُّ
،وقال َعْبُد هللِا    (3)"  ْؤَخُذ َحِديُثُهْم، َوُيْنَظُر ِإَلى َأْهِل اْلِبَدِع َفاَل ُيْؤَخُذ َحِديُثُهمْ َفيُ 

 

   (706الر ر   )ص  أهث اإلعة  ب لر بي  لم  ذم  - 1
َن َد ِمَ  ال ِ  ِ   َب ب     مسل  ف  صحيح  ف  المق م   أخ ج   -  2 سإ وأ  ال وايم  ، ف  َأ َّ اإلإِ

وأنمم  لممي  ، واجمم   وأ  جمم   المم واة بممم  همم  فمم ه  جمم  ز بممث، ال عمم  الثقمم   ال تكمم   إ
   (14/ 1بث م  ال ب ع  الش  ع  المك م  )، م  الغ ب  المح م  

   (15/ 1الم ج  الس بق ) - 3
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ْسنَ  يِن، َوَلْوَل اإلِْ ْسَناُد ِمَن الدِ   (1) اُد َلَقاَل َمْن َشاَء َما َشاَء«ْبَن اْلُمَباَرِك،: »اإلِْ
حبان ،   ابن  اإلمام  الجهابذة  هؤلء  من  ساستخ  .لذا  وكان  هللا  حانه  برا 

الرواة الذين قال فيهم أبو حاتم محمد بعنوان  "وتعالى في كتاب  هذا البحث 
"  وما يقارب ذلك من األلفاظ  ل أدري من هو ؟    بن ِحبان البستي  "شيخ

 ومبحثين وخاتم   وقسمته إلى مقدم  

 :  المقدم  وتشتمل على 

               .تمهيد  - ولً أ

 .للموضوع تياري سبب اخ – ثانياً 

 .  المنهج المتبع في هذا البحث – ثالثاً 
  . الدراساا السابق  – رابعا 

 هو ما نحن بصددهو تمهيد  -أوًل 

ماا انشارل لاه صادري بعاد اساتخارتي سبب اختياري للموضاوع  :  –نيًا  ثا 
على بيان موقف اإلماام ابان حباان فاي ساتذتي  أالمولى عز وجل واستشارة  

ومااا يقااارب ذلااك ماان ؟ " شاايخ ل أدري ماان هااو : فاايهم الاارواة الااذين قااال
وبعا   -من كتاب الرجاال   –" للوقوف على أحوالهم جرحًا وتعدياًل  األلفاظ  

، فتوكلت على اتهم إن وجدا .لرغبتي في تقديم جديد للساح  العلمي  مروي
وهللا الموفق والهادي إلاى ساواء هللا واستعنت به سبحانه وتعالى في ذلك ، 

 .السبيل 

 

   (15/ 1  الس بق )الم ج - 1
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ثالثا : المنهج المتبع في هذا البحث. وقد استخدمت المنهج الستقرائي  
،  "الثقااب ابن حبان "ولسيما كتالتحليلي القائم على استقراء كتب الرجال  

باإلضاف  إلى كتب الرجال    "  و " مشاهير علماء األمصار،  "المجروحين "و
مثل والتعدي:  األخرى  ،والجرل  للبخاري  الكبير  حاتم  التاريخ  أبي  لبن  ل 

التهذيب  ،و  الكمال  ، تهذيب  الميزان ،وتهذيب  ولسان  العتدال  وميزان 
وكذلك ،  كتب العلل والسؤالا  ، وكذلك  وغيرهاوالكاشف ، وتقريب التهذيب  

الحديث   بوذلك  كتب  الواردة  الشيوخ  مروياا  على  إن  البحث  هذا  للوقوف 
لعلمي في تأصيل  وقد نهجت في هذا البحث المنهج ا  .  وجدا لهم مروياا

القرآني  واألحاديث  النصوص من مصادر  اآلياا  تخريج  ها األصلي  ، وكذا 
الشريف    الرواة  النبوي   ت،  وتراجم  أقوال  وقد  استقصاء  البحث  في  وخيت 

 والسداد . اهلل التوفيق  وبالعلماء في كل ترجم  بقدر المستطاع ، 

ابن   د تناولت، حيث وجدا بع  الدراساا ق  الدراساا السابق رابعا :  
 : منها حبان

بن    -1 محمد  حاتم  أبي  اإلمام  كتبه    ِحبانمنهج  بع   في    ؛ البستي 
العلواأمال ناصر  بن  سليمان  الشيخ  ورقاا  نه  استقراء     في عدة   : وهو 

.  الثقاا    -  3،المجروحين    -2  ،  الصحيح  –  1  :  لثالثلكتب ابن حبان ا
 .  ها 1٤13محرم    ٤  بتاريخ   ، للوقوف على منهج ابن حبان

 .   -بدون تاريخ  -موقع الشيخ محمد األمين   - ِحبانمنهج ابن   -2

كتابه  -  3 في  عنه  المعلمي  كتبه  ما  إلى  في  :"  باإلضاف   بما  التنكيل 
 ."  تأنيب الكوثري من األباطيل



 

 

1132 

عن  يختلف  ما  وهو  حبان  ابن  منهج  بيان  المؤلفاا  هذه  تناولت  وقد 
 تناولي في هذا البحث .

 :  ترجم  موجزة عن اإلمام ابن حبان تشتمل علىوبه : ل المبحث األو

  .  شيوخه  .  مولده ، ونشأته ، وطلبه العلم   .اسمه ، ونسبه ، وكنيته  
طعن    .  فضله ،وثناء أهل العلم عليه  .تالميذه ، والراوة عنه    .    حالهارت

السبب في ضياع كتب    .  مصنفاته   .  أهم أعماله  .  البع  في ابن حبان
وعد حبان  إليناابن  وصولها  مه    .  م  وتقد   ، العلمي   حبان  ابن     .   مكان  

 . وفاته
؟ ابن حبان شيخ ل أدري من هو  الرواة الذين قال فيهم:  المبحث الثاني  

 . وما يقارب ذلك من ألفاظ

 معنى كلم  شيخ لغ  واصطالحاً   -1 ويشتمل على :

   :من قال فيهم ابن حبان  - 2                

                 ؟ ول ابن من هو، شيٌخ :  ل أدري من هو    : ًل أو           

 ؟  أو ل أدري من هو ،هو :  شيٌخ : لست أدري من ثانيًا          

 ؟ شيٌخ  لست أدري أهو ..... أو آخر غيره: ثالثًا          

 ؟  :  شيٌخ ... جهدا جهدي فلم أقف عليه من هورابعًا         

أو لست أعرفه ول أدري  ،  لست أعرفه ول أباه    : شيٌخ :  خامساً         
 ؟  من أبوه

   . شيٌخ :  لست أعرفه:   سادساً         

   ؟ شيٌخ لست أدري من أبوهسابعًا :           
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   ؟إن لم يكن ..... فال أدري من هو  -شيٌخ ثامنًا :          

يكن ... فال أدري    شيٌخ .... لست أعرفه ول أباه إن لم  تاسعًا :         
 ؟  من هو

 . شيٌخ ل أدري فالن هو أو غيرهًا : عاشر          

نتائج والتوصياا التي توصلت إليها من  أهم ال  الخاتم  وتشتمل على :
 خالل هذا البحث .

وتشتمل  على فهارس  لآلياا القرآني  ، واألحاديث النبوي  ،    :الفهارس  
 والموضوعاا  

 ثالثًا : المصادر 
الكريم    سألُ ا  وهللا لوجهه  خالصًا  العمل  هذا  يجعل  يوفقني  ،  أن  وأن 

    عليه توكلت وإليه أنيب .وما توفيقي إل باهلل،   لخدم  سن  نبيه الكريم  
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 األول  المبحث

 وبه ترجم  موجزة عن اإلمام ابن حبان تشتمل على :      

 ه . اسمه ، ونسبه ، وكنيته . مولده ، ونشأته ، وطلبه العلم . شيوخ

ارتحاله  . تالميذه ، والراوة عنه . فضله ،وثناء أهل العلام علياه . طعان 
ه .  مصانفاته . السابب فاي ضاياع كتاب البع  في ابن حبان . أهم أعمال

مه  .     ابن حبان وعدم وصولها إلينا . مكان  ابن حبان العلمي  ، وتقد 

 وفاته .

 ِن َأْحَمَد التَِّمْيِميُّ  ِحبَّاَن بُمَحمَُّد بنُ  :ترجم  موجزة عن اإلمام ابن حبان 

     اسمه ونسبه وكنيته
دُ  اِتمَّ، ُمَحمااااَّ و حااااَ انَ َأبااااُ َد بااااِن ِحبااااَّ اَن بااااِن َأْحمااااَ اِذ  (1) بااااُن ِحبااااَّ بااااِن ُمعااااَ
ِهيدِ  َد  (3) بااااِن َهديااااَّ َ  (2)بااااِن معبااااِد بااااِن سااااَ ْعِد بااااِن َيِزيااااْ رََّة بااااِن سااااَ بااااِن مااااُ

ِد هللاِ  ِد بااااِن َعبااااْ رََّة بااااِن َزيااااْ ِك بااااِن بااااِن مااااُ َ  بااااِن َمالااااِ  بااااِن َدارِم بااااِن َحْنَظلااااَ
يمَّ التَّ  اة بااااااااااااااااااااِن َتمااااااااااااااااااااِ ِد منااااااااااااااااااااَ يُّ َزيااااااااااااااااااااْ اِرِميُّ ِمْيمااااااااااااااااااااِ  الاااااااااااااااااااادَّ

 

 بكسمممم  الحمممم ء المهملمممم  وتشمممم    البمممم ء المنق طمممم  ب اامممم ة وفمممم  آخ همممم  النمممم   ابمممم      - 1
لكسمممم ، والرشمممم   ، ب  (211/ 2عجمممم  البلمممم ا  )، وفمممم   (39/ 4األنسمممم ب للسمممممع ن  )

 .وآخ ه ن  ، معب  ب لب ء الم ا ة 
ُس َرة   - 2 ُر َا  َوالإَه ء َمكإ مَل  َم إ  .(375/ 5يح المشرب  )ت ض. َسِه   ِبُمهإ
ملممَ ، َوفممرح الإُمَثنممَّ  - 3 ا  الإُمهإ رإح الإهممَ ء، َوكسمم  المم َّ َدة، َتِل هممَ  هممَ ء. َهِ يمم     ِب ممَ  ة َتحممب الإُمشممَ  

 (141/ 9رب  )ت ضيح المش
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ِتيُّ  اإلمااااااااام ، العااااااااالم ، العالماااااااا ، الفاضاااااااال، المااااااااتقن،  (2)( 1). الُبسااااااااْ
المحقاااااااااااق، الحااااااااااااف، ، المجااااااااااااود، شااااااااااايخ خراساااااااااااان، المحااااااااااااد ث، 

 (3) . المؤرخ، صاحب الكتب المشهورة

     وطلبه العلم  مولده و نشأته

مديناا  ، قااال الساامعاني خاار  ماان  (٤) ولااد ساان  بضااع وساابعين وم تااين
"أبااو حاااتم محمااد اباان حبااان باان  جماعاا  ماان األئماا  والعلماااء، ماانهمت ُبسااْ 

من خالل عنه أن نحدد بع  المالمح   ويمكن    وهي مدين  كبيرة،  (5)"احمد
ساه وتحاث علاى ب العلام وتقدفعلى ما يبادو أناه نشاأ فاي بي ا  تحا  ،سيرته  

 

، معجممم  1/97مق مممم  صمممحيح ابممم  ابممم   ليم ممم  عمممةء الممم    ال  رسممم )اب  بلبممم  (  - 1
، شمممم را  المممم ه   318،  2/317اف  ب ل فيمممم   و ممممم  بعمممم ه  ،المممم   1/415البلمممم ا  

تممم ك ة الح ممم    343، 342/ 3، النجممم م الزاهممم ة  259/ 11، الب ايممم  والنه يممم   3/16
 وم  بع ه  برص ع  89/ 3

  البسممر   همم ه النسممب  إلمم  بسممب ب مم  البمم ء  348/ 1السمممع ن  فمم  األنسمم ب    قمم - 2
نق طمم  بنقيرمم   فمم  آخ همم ، وهمم  المعجممم  الم امم ة وسممك   السمم   المهملمم  والرمم ء الم

نهممم ر وهممم  بلممم ة اسمممن  كث ممم ة الم ممم  واأل  غزنممم ، بلممم ة مممم  بمممةد ك بمممث بممم   هممم اة و
وهمم  تقمم  ا     قلممب  151/ 1سمم ب نظمم  أي مم   اللبمم ب فمم  تهمم    األناوالبسممر ن  و 

لمحممم  أممم   صمم ف  افغ نسممر   واألدب والع بمم  .بممبةد األفغمم   قمم ب الع صممم  ك بممث 
 1988في ،, المكرب  السل

( ت جمممم  93،  92/ 16سممم   أعمممةم النمممبةء   ال سممم ل  برحق مممق  شمممع   األرنممم و  ) - 3
70 

 93/ 16 الم ج  الس بق     أعةم النبةء س - 4
مق م  تحق ق اإلاس   ف  تق    صحيح اب   وف ،  (225/  2س ب للسمع ن  )األن  -  5

 .  م 884ه / 270ن  ق     إن  ول  ببسب س 5/  1اب     كم     سف الح   
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وأناااه طلاااب العلااام كعاااادة أهااال عصاااره فاااي جمياااع ، طلباااه والرتحاااال إلياااه 
تخصصاااته شاار يًا كااان أو غيااره علااى مااا ساايتبين لنااا ماان خااالل عاار  

وقاد طلاب العلام علاى رأس  المشايخ الذين لقيهم ورحالته لطلاب العلام، هاذا
                                                                                                   (1).مائ ثالثسن  

 :شيوخه 

وفق ابن حبان في رحالته الطويل  أيما توفيق فقد اجتمع له من الشيوخ 
ئ الكثيااار والعااادد الاااوفير فقاااد جااااء فاااي مقدمااا  يوالروايااااا واألخباااار الشااا

الجاام ماان  وهااذا العاادد، (2)نااه كتااب عاان أكثاار ماان ألفااي شاايخ : أصااحيحه
حاااين شاارع فااي تااادوين  ، ون تجااده فاااي إمااام ماان األئماا  أيناادر الشاايوخ 
 ،تقريباا  سقط كثيرا من الشيوخ واقتصر على م   وخمسين شيخاأالصحيح  

فقد جااء فاي المقدما : )ولعلناا قاد كتبناا عان  ،وقد عول على عشرين منهم
تابناا ولام نارو فاي ك  ،إلاى اإلساكندري   (3)أكثر من ألفي شيخ مان إسابيجاب
 

 برص ع 112/ 5لس   الم زا   - 1
  وخممم ح أا د ثممم  وعلمممق عليممم   مق مممم  اإلاسممم   فممم  تق  ممم  صمممحيح ابممم  ابممم   اققممم - 2

 84/  1،  والنسح  الر  اققه  / كم     سف الح    (152/ 1شع   األرن و  )
ممم  وراء النهمم  و قمم   أسممفيَج ب ب ل مم ء   اسمم  بلمم ة كب مم ة ممم  أ يمم   بممةد  -إسممبيج ب  - 3

( رقم  230/ 1)ف  ا ود ت كسر   ، ضبيه  بكس  الهمزة السمع ن  ف  " األنسم ب " 
/  4" وفيم   األ يم   " ، واب  خلكم   فم   56/  1اب  األن   ف  " اللب ب "  ، و 147
وزاد   اس  بلم ة  179/  1، وان  د ي ق   ب بيه  ب ل رح ف  " معج  البل ا  "   308

ةد م  وراء النه  ف  ا ود ت كسر   وله  والي  واسمع  وقم ك ك لمم   كب  ة م  أ ي   ب
وأنزههم  وأوسمعه  خصمب  وشمج ا ومي هم  ج ر م  ور  ضم  كث  ة وك نب م  أعم  بمةد   

زه ة ول  يك  بم اس   وال بم  وراء النه  بل  ال خ اح علي  إال أسفيَج ب ألنه  ك نمب م
لمم  ليصمم ع أهلهمم  خ اجهمم  فمم  نممم  السممة  نغمم ا عظيممم  فك نممب تع مم  ممم  الممم اح وذ

== 
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أقل أو أكثر ولعل معاول كتابناا هاذا يكاون مائ  وخمسين شيخا  هذا إل عن  
علااى نحااو ماان عشاارين شاايخا مماان أردنااا الساانن علاايهم واقتنعنااا برواياااتهم 

                                                                                                        (1). عن رواي  غيرهم على الشرائط التي وصفناها

األئماا  والعلماااء واألسااانيد العالياا ، وأخااذ فقااه الحااديث اباان حبااان أدرك  
والفر  على معانيه عن إماام األئما  أباي بكار ابان خزيما ، ولزماه وتلماذ 

فااأكبر شاايخ لأيااه أبااو خليفاا  الفضاال باان  أمااا عاان أهاام الشاايوخ، ، (2)لااه
بمصار   زكرياا السااجي، وسامع  الحباب الجمحاي، سامع مناه بالبصارة، ومان

رحمن النساااائي، وإساااحاو بااان ياااونس المنجنيقاااي وعااادة، مااان أباااي عباااد الااا
 

== 

مممم   نحممم  طممم از والمع نممم  علممم  المقممم م برلممم  األرم وكممم ل  كممم   مممم  يصممم قبه  مممم  ال
 وهم   308/ 4خلكم   فم  وفيم   األ يم     بموصمب ا  وسم نيك  و فم راب ، و قم   ا

 " قصم  بمةد الشم   ، وأانهم  مم  إقلمي  الصم   أو ق  بم  منم  ، وقم  تنم و أم  ن  مم   
بلمم ا  المةفمم  الشمم في  ال صممث ال ابمم  والعشمم    أقمم لي  نهمم    فمم  كر بمم " سممر ن  كمم  ل

لرممم  ( تنممم و  ب لبحمممِ  األقممم ِليإَ  ا9و الم  يممم  رقممم  ) 527،  520،  22سممميح   ص 
ح رك الصمم   ، وق ِع تمم   ِ  سمميح   ممم  إقلمميِ  ف غ نمم  ، بمم لُق ِب ممم  ُتمممُ ِم صممَ علمم  َنهممإ

ن  الح  ث . كم  تن وُ  إقليَ  أسمبيج ب فم  الشمم   أخسيك  ، إل  الشَّ ش ، وه  ط شق
ُ  سمم . ووراَء همم ا اإلقلممي   نإسمم ُب َنهممإ ِ  آرا  ممم را  الغ بممِ   يح   ارمم  يصممُ َّ فمم  أعلمم  َبحممإ

ح او   الق ر   قلبب لر ِ  إسمبيج ب تقم   ا   إلم  الشمم   مم  طشمقن  وداخمث      يإِ  الصَّ
 ء ف نمممم   مممم   علمممم  الهممممم  الع ليمممم  وإ  د  علمممم  شممممجمه ر ممم  ك زخسممممر   اإلسممممةمي  

  وراةتمم  بمم ل ث تنقةتمم والحم ص علمم  تحصمم ث العلمم م الرمم  كمم   عل هم  ابمم  ابمم   
 م  أقص  الش   إل  اإلسكن ر   .

اإلاسممم   فممم  تق  ممم  صمممحيح ابممم  ابممم   اققممم  وخممم ح أا د ثممم  وعلمممق عليممم   مممم  مق  - 1
 84/  1  سف الح   كم   ،  والنسح  الر  اققه  /  (152/ 1)شع   األرن و   

 (417 - 415/ 1معج  البل ا  ) - 2



 

 

1138 

وبالموصاال ماان أبااي يعلااى أحمااد باان علااي، وبنسااا ماان الحساان باان ساا يان، 
وبجرجان من عمران بن موسى بان مجاشاع الساختياني، وببغاداد مان أحماد 

بن أحمد،   بن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي وطبقته، وبدمشق من جعفر
،  بور ماااان اباااان خزيماااا ، والساااارا خااااريم، وخلااااق، وبنيسااااا ومحمااااد اباااان

والماسرجسي، وبعسقالن من محمد بان الحسان بان قتيبا ، وببيات المقادس 
 (1) بهاراةمن عبد هللا بن محمد بان سالم، وبطبريا  مان ساعيد بان هاشام، و 

من محمد بن عبد الرحمن السامي، والحسين بن إدريس، وبتستر من أحمد 
مان أباي يعلاى  (2)بلا  وباألبج من عمر بن سعيد، يحيى بن زهير، وبمن  بن

 بن زهير، وبحران من أبي عروبا ، وبمكا  مان المفضال الجنادي، وبأنطاكيا 
ببخاااارى مااان عمااار بااان محماااد بااان  و هللا الااادارمي، مااان أحماااد بااان عبياااد

  ،(3)بجير.

 

مم   خ اسم   قم   يم ق   الحمم     لم   ه اة ب ل رح م  ن  عظيم  مشه رة م  أمهم    -  1
م  ن  أجث وال أعظ  وال أفمم  وال أاسم  وال  607ك ن  به  ف  سن   أر بم اس   عن 

ث م ة محشم ة ب لعلمم ء ومملم ءة أكث  أهة منه  ف ه  بس ت   كث م ة وميم ه غز م ة وخ م ا  ك
 ءهم  الك م ر بوهث ال  ث والث اء وقم  أصم به  عم   الزمم   ونكبرهم  طم ار  الحم ن   وج

ك   ف ن  هلل وإن  إليم  راجعم   وذلم  فم  سمن  م  الرر  فم ب ه  ار  أدخل ه  ف  خب  
 . 396/ 5معج  البل ا     681

بلممم ة علممم  شممم طب دجلممم  البصممم ة     لممم  ون نيممم  وتشممم    المممةم وفرحهممماألبلممم  ب ممم  أو  - 2
لبصم ة معجم  العظم  ف  زاو   الملي  ال     خث إلم  م  نم  البصم ة وهم  أقم م مم  ا

 .و كب ممم ي  الم سممم ع  الحممم ة العممم ا  وتقممم  ا   فممم . برصممم ع  77،76/ 1البلممم ا  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%
A8%D9%84%D8%A9 

 94، 93/ 16 األرن و لنبةء  برحق ق  شع    س   أعةم ا - 3
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 (1) .وجماع  كثيرة ل تحصى 

                                                                                                (2) مكذا فلتكن الهم: قال اإلمام الذهبي

   هذا اإلمام الحاف،. للتعرف على شيوخفهذا قدر قليل 

             ارتحاله                                                          

كثااارا مااان الحاااديث والرحلااا  والشااايوخ عالماااا باااالمتون حباااان م كاااان ابااان
واألسانيد أخر  من علوم الحاديث ماا عجاز عناه غياره ومان تأمال تصاانيفه 

،  (3)تأمل منصف علم أن الرجل كان بحرا في العلوم سافر ما باين الشاا 
وقاد تباين لناا مان   (٤)واإلسكندري  وأدرك األئم  والعلمااء واألساانيد العاليا   

ن أنه لقي العديد من الشيوخ وسمع منهم فاي عرضنا لشيوخ ابن حبا  خالل
 ودمشااااااااق ، ومصاااااااار، والموصاااااااال ، وبغااااااااداد ،  ،كاااااااالَّ ماااااااان البصاااااااارة

  ،(6) طبرياااااااااااااااااااااااا بياااااااااااااااااااااااات المقاااااااااااااااااااااااادس ،  ،(5)وعسااااااااااااااااااااااااقالن

 

 (417/ 1معج  البل ا  ) - 1
 . 94 /16س   أعةم النبةء   - 2
خلمق مم  الم واة وال صمح ء فهم  بمم  وراء  الش ش الر  خ ح منه  العلم ء ونس  إل ه   -  3

 . 308/ 3النه  ن  م  وراء نه  سيح   مر خم  لبةد الر ك  معج  البل ا  
 . 1/415البل ا  معج   - 4
عسممقة  ب ممرح أولمم  وسممك   ن نيمم  نمم  قمم ع وآخمم ه نمم   وهمم  م  نمم  ب لشمم م ممم  أعممم    - 5

  عم و  الشم م و عسمقة  لسي   عل  س اث البح  ب   غزة وب ب جب    و قم   لهمف
عسمقة  و  122/ 4ق    م  ق ك بل  أو محل  مم  مح لهم  منهم   معجم  البلم ا    أي    

 م .1948المحرل  قبث ع م تق  ا   ف  فلسي   
، بمممث وهمم  فمم  طمم ع ج، طب  مم  بل مم ة ميلمم  علمم  البح مم ة المع وفمم  ببح مم ة طب  مم   - 6

طم ع الغم ر ب نهم  وبم   دمشمق  وجبث الي ر ميث عل هم  وهم  مم  أعمم   األرد  فم 
== 
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،  وهااراة ،(2)نيسااابورو  ،(1) وجرجااان،(3) ونسااا ، (2)وحااران ،(1) وأنطاكياا 
ا يعناي كثارة ارتحالاه وهاذومكا    ،(5) بخاارى ، و  بل ، وال  (٤)منبج،(3)تستر

 .وطلبه للعلم وأهله 

 
== 

/ 4البلمم ا    وب نهمم  وبمم   عكمم    ممم   ، قمم   موكمم ل  ب نهمم  وبمم   ب ممب ال، نةنمم  أيمم م 
 م . 1967تق  ا   ف  فلسي   المحرل  بع  ع م برص ع و  17

أ ي   البةد وأمه تهم  م صم ف   أني كي  قصب  الع اص  م  الثغ ر الش مي  وه  م   -  1
   اله اء وع وب  الم ء وكث ة ال  اك  وسع  الم م   معجم  البلم ا  ب لنزاه  والحس  وط

 .وتق  ا   داخث ت كي  266/ 1
ب نهمم  وبمم   ، خمم ه نمم   م  نمم  عظيممم  مشممه رة ممم  جز مم ة أقمم ر ا  برشمم    المم اء وآ  امم - 2

الم صمث والشم م والمم وم وذكم  قم م أنهمم   ال هم   م م وبم   ال قمم    مم   وهم  علمم  ط  مق
مممم  قممم ك الممم  واممم ا   لي فممم   و اممم ا  أي ممم    مممب علممم  األرم بعممم  اأو  م  نممم  بن

نمم ر بم  عمم و ا ا  الصمغ ك ق  رم   بم لبح    لبنم  عم م  بم  الحم ر  بم  أالكب ك و 
ق  م  بغ طم  دمشمق  معجم   ا ا  أي م     القي  و ب  وديع  ب  لك ز ب  أفص  ب  عب

 .وم  بع ه  وتق  ا   ف  س ر   235/ 2البل ا  
 رح أول  مقص ر بل ظ ع   النس  ، سم ب نسم ء  أل  النسم ء ك نمب يحم رب  نس  ب  -  -  3

( ، وقممم   أبممم  سمممع    كممم   84/ 13و  أعلممم  .  األنسممم ب للسممممع ن  ) -دو  ال جممم  
هم  فه بم ا سب  تسم ره  به ا االس  ؛ أ  المسلم   لم  وردوا خ اس   قصم وه  فبلمأ أهل

المسملم   لم   م وا بهم  رجمة ، فقم ل ا   هم الء  ،ول   رملف به  غ   النس ء ، فلم  أت ه 
وم مم ا نسمم ء ، والنسمم ء ال يقمم تل  ، فننسممو أم همم  ا   إلمم  أ  يعمم د رجمم له  فر ك همم  

فسممم ا بمم ل  نسمم ء ،والنسممب  الصممحيح  إل همم  نسمم   ، وق ممث   نسمم   أي مم   وكمم   ممم  
وبم   مم و    وهم  م  نم  بم اسم   ب نهم  وبم   سم خ    مم   وب نهم ال اج  كس  النم  

، وقم   خمس  أي م وب   أب  رد   م وب   نيس ب ر سمر  أو سمبع  وهم  م  نم  وبدم  جم ا 
بنم  ء  نسم  م  نم  بم اسم  . ونسم   م  نم  ب م ر . ونسم   أب  عبم    محمم  بم  أامم  ال

 ،وتق  ا   ف  إ  ا  . ،  برص ع 282/ 5معج  البل ا  .  م  ن  بك م  
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     عنه ةتالميذه والراو 
الحاف،   هللا  عبد  أبو  الحاكم  عنه  مند،  روى  ابن  هللا  عبد   ه وأبو 

وأبو ،  وأبو عبد هللا محمد بن أحمد الغنجار الحاف، البخاري  ،  األصبهاني  
بن  م  محمد  وأبو مسل،  ي الهروي  علي منصور بن عبد هللا بن خالد الذهل

الشافعي   داود  بن  السمرقندي  ،  محمد  محمد  بن  شعيب  بن  ، وجعفر 
 

== 

 رة عظيم  ب   طب سر   وخ اسم   فمبعي يعم ه  مم  هم ه ج ج   ب ل   م  ن  مشه  -  1
  أبم  إ  أو  م  أا   بن ءهم   ز م  بم  المهلم  بم  وق ث ، وبعي يع ه  م  ه ه ،  

ولهمم  تمم ر   ، وقمم  خمم ح منهمم  خلممق ممم  األدبمم ء  والعلممم ء وال قهمم ء والمحمم ن   ، صمم  ة 
 .  ا إ  ف  وتق  ا ،  119/ 2معج  البل ا    ب   ز   السهم   أل   امزة 

نيس ب ر ب رح أول  والع م  يسمم ن  نشم وور وهم  م  نم  عظيمم  ذا  ف م  ث جسميم    -  2
وممم  أسممم ء نيسمم ب ر أب شممه  وممم  المم   إلمم  نيسمم ب ر معمم   ال  ممةء ومنبمم  العلممم ء 

إلممم  مممم و  ومممم  سممم خ ، م  ممم  وسمممر   ف سمممم  ومنهممم  إلممم  سممم خ  أربعممم   ف سمممم  
 .  ا إوتق  ا   ف  ، 331/ 5بل ا  معج  ال  الش هج   نةن   ف سم  

تسمر  ب ل مم  نمم  السممك   وفممرح الرمم ء األخمم ك وراء أعظمم  م  نمم  بم زسممر   ال مم م وهمم   - 3
 ممم  ش شمممر  وت ممم د بعمممي النممم   بجعمممث تسمممر  مممم  األهممم از وبع مممه  بجعلهممم  مممم  تع  

وتحرممث إ مم ا  ا   إقلممي  األهمم از وفيمم   ،برصمم ع 29،30/ 2معجمم  البلمم ا    البصمم ة 
 .  تسر م  ن

منب  ب ل رح ن  السك   وب ء م ا ة مكس رة وجي  وهم  بلم  قم ي  مم  بمةد الشم م ب نهم    -  4
معج  البلم ا     ب نه  وب   ال  عش ة ف اس  منه  البحر   وب   ال  ا  نةن  ف اس  و 

 . برص ع وتق  ا   ف  س ر   205/ 5
  إل هم  مم  آممث الشم  وب نهم  بم رك ب ل   م  أعظ  م   م  وراء النه  وأجلهم  يعبم  -  5

وبمم   جيحمم     ممم   ممم  همم ا ال جمم  ب نهمم  وبمم   سممم قن  سممبع  أيمم م أو سممبع  ونةنمم   
وتقممم  ا   داخمممث ، برصممم ع  353/ 1معجممم  البلممم ا    ةد الصمممغ  ف سمممم  ب نهمممم  بممم

 .  وزب كسر  أجمه ر   
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الفارسي   بن سهل  محمد  بن  والحسن  األس يجابي  منصور  بن  ،  والحسن 
وأبو عبد هللا  ،  هارون الزوزني    وأبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن

الشروطي خشنام  بن  هللا  عبد  بن  أحمد  بن  ل    ،    محمد  كثيرة  وجماع  
 ( 1)  .ى تحص

 فضله وثناء أهل العلم عليه 

:  قال الحاكم  (2).صارا الرحل  إليه بخراسان لسماع كتبه    علمه وفضلهل
وانصرف إلى   ،خر  إلى القضاء بنيسابور وغيرها  33٤ورد نيسابور سن   

  (3) وطنه، وكانت الرحل  بخراسان إلى مصن فاته.
وكان من فقهاء  ،اًنا  قال أبو سعد اإلدريسي: كان على قضاء سمرقند زم

وحُ  اآلثارف  الدين  المسند   ،اظ  صنف  العلم،  وفنون  والنجوم  بالطب  عالًما 
 (٤) الصحيح، والتاريخ، وكتاب الضعفاء، وفقه الناس بسمرقند.

كان من فقهااء الادين وحفااظ :  (  5)  . بن محمد الستراباذيوقال عبد هللا
 لطاااااب والنجاااااوم اآلثاااااار والمشاااااهورين فاااااي األمصاااااار واألقطاااااار عالماااااا با

 

   417، 1/416معج  البل ا   - 1
  3/90ت ك ة الح     - 2
 (417/ 1ل ا  )معج  الب - 3
  3/90 الم ج  الس بقت ك ة الح     - 4
طمم  بمم ننر   ممم  اإلسممر اب ذ  بكسمم  األلممف وسممك   السمم   المهملمم  وكسمم  الرمم ء المنق   - 5

 ف قهمم  وفممرح المم اء والبمم ء الم امم ة بمم   األل مم   وفمم  آخ همم  المم ا  المعجممم ، همم ه النسممب 
اسممر راب ذ اال ا     والمم اء فيق لمم    المم  أسممر اب ذ وقمم   لحقمم   فيمم  ال مم  اخمم ك بمم   الرمم ء

األشممه  همم ا وهمم  بلمم ة ممم  بممةد م زنمم را  بمم   سمم ر   وج جمم   . األنسمم ب للسمممع ن  
وك نممممب قممممم يم    -، و ج جمممم   أو ك كممممم   )ب ل  رسممممي       ( 131( نسمممم  199/ 1)

== 
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 (1) . وفنون العلم
وقال الحاكم: كان ابن حبان من أو ي  العلم في الفقه واللغ  والحديث  

الرجال عقالء  ومن  العلو(2)  والوع،  في  كبير  حاتم  وأبو   : وقال  وكان    ، 
 (3) .د لفضله سَ حْ يُ 

الشا   بين  فيما  إمام عصره رحل  أبو حاتم  كان  السمعاني:  ابن  وقال 
 (٤)  . واإلسكندري 

 (5) . كان ثق  نبيال فاضال: وقال الخطيب البغدادي

الذهبيعنه  وقال   العالم   اإلمام  اإلمام  شيخ    :  المجود،  الحاف،   ،
و ي  العلم، في الحديث ، كان من أ(  6  (صاحب الكتب المشهورة  خراسان،

 (7)  والفقه والل غ  والوع، وغير ذلك، حت ى الطب والنجوم والكالم
 (8)  . الحفاظ الكبار المصنفين المجتهدين دحأ: وقال ابن كثير

 
== 

ك المم   الشممه  ة فم  إ مم ا . وتقم  فمم  شمم ل  إ مم ا  إامم  -تسمم   أسممر اب ذ أو أسمر اب د 
 لي   وك نب ج ج   م كز منيق  اسر آب د.. و ك ب  ي  الم س ع  الح ةا 

  1/418معج  البل ا   - 1
  3/90ت ك ة الح     - 2
 114/ 5لس   الم زا   - 3
 132/ 3طبق   الش فعي  الكب ك  - 4
  3/90ت ك ة الح     - 5
 93، 92/ 16بةء  س   أعةم الن - 6
 94/ 2العب  ف  خب  م  غب   - 7
 11/259الب اي  والنه ي   - 8
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انه وطلب العلم على رأس  وقال ابن حجر العسقالني: كان من أئم  زم
:  و ،مائ ثالث سن    والكالم  قال  والنجوم  بالطب  عارفا  في  كان  رأسا  والفقه 

الحديث  فنون وذكاء مفرط وحف، واسع  وقال،  (1) .    معرف   : كان صاحب 
 ( 2)  . إلى الغاي  رحمه هللا

ا  وقال المتقن،    :لحموي ياقوا  الفاضل  العالم   من كان  المام  مكثرا 
علوم   من  أخر   واألسانيد،  بالمتون  عالما  والشيوخ،  والرحل   الحديث 

ومن   غيره،  عنه  عجز  ما  أن تالحديث  علم  منصف  تأم ل  تصانيفه  أم ل 
 (3).  في العلوم الرجل كان بحراً 

الصفدي  الدين  ال:  وقال صالل  فقهاء  اآلثاكان من  ر عالما دين وحفاظ 
 ( ٤) . بالطب والنجوم وفنون العلم

وقال ابن العماد الحنبلي: العالم الحبر والعالم  البحر صاحب الصحيح  
، أحد أو ي  العلم، صاحب التصانيف   .........كان حافظا ثبتا إماما حج   

حتى   ذلك  وغير  والوع،  واللغ   والفقه  الحديث  في  العلم  أو ي   من  كان 
وأكثر نقاد الحديث على أن صحيحه أصح  وقال:،(5) والنجوم والكالم  الطب  

 (6) . وهللا أعلم،من سنن ابن ماج  

 

 112/ 5لس   الم زا   - 1
 114/ 5لس   الم زا   - 2
  1/415معج  البل ا   - 3
 317/  2ي   ال اف  ب ل ف - 4
  285 /4ش را  ال ه   - 5
 الم ج  الس بق - 6
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اإلمااام الحاااف، مصاانف الصااحيح وغيااره كااان ماان أو ياا  : وقااال اإلساانوي 
 (1)علم لغ  وحديثا وفقها ووعظا ومن عقالء الرجال. ال

 طعن البع  في ابن حبان 

صاار الاادين: لااه أوهااام أنكاارا فطعاان وقااد طعاان الاابع  فيااه ، قااال اباان نا
 (2) عليه بهفوة منه بدرا ولها محمل لو قبلت .

 يمكن تلخيص المطاعن في ابن حبان في نقاط ثالث و 

 الى.ما ُنقل من إنكاره الحد  هلل تع - 1

 ما ُنقل عنه أنه قال: "النبوة: العلم والعمل". - 2

 رفه.: غلط الغلط الفاحش في تص قوُل ابن الصالل فيه – 3
أوردهمااا الهااروي فااي ذم الكااالم  ين ذيلااأمااا عاان القااول األول والثاااني وال

قاااائاًل:  وساااألت يحيااااى بااان عمااااار عااان أبااااي حااااتم باااان حباااان البسااااتي؛ 
ه ونحان أخرجنااه مان سجساتان؟ن كاان لاه علام قلُت:))رأيَته قال: كيف لام أر 

ن كثياار، ولاام يكاان لااه كبياار دياان، قاادم علينااا، فااأنكر الحااد هلل؛ فأخرجناااه ماا
وقال : سامعت عباد الصامد بان محماد حبان محماد  بان   ( ،  3)  سجستان((.

صااالح يقااول: ساامعت أبااي يقااول: ))أنكااروا علااى اباان حبااان قولااه: ))النبااوة 

 

 90/  3والكلم  ق له  الح ك   الم ج  الس بق - 1
 الم ج  الس بق  .  - 2
ألبمممم  إسممممم ع ث عبمممم    بمممم  محممممم  بمممم  علمممم  األنصمممم ر  الهمممم و   ذم الكممممةم وأهلمممم  - 3

 1292ق  ق ل  ر  402/  4هم( اليبق  الث من  ف ه  األشع     481)المر ف   
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، وكتااب فيااه إلااى الخليفاا ؛ رَ جااِ الزندقاا ، وهُ العلاام والعماال((. فحكمااوا عليااه ب
 (1) فكتب بقتله((.

 ، (2)ي  من األصال اكحمن نفي الوقد تعددا طرو الدفاع عن ابن حبان 
 

 

 1293الم ج  الس بق  ق ل  رق   - 1
( ومنهم  أنم  668/ 2ألب ط مث )ق   المعلم  ف  الرنك ث بم  فم  تون م  الكم ن   مم  ا  -  2

نبمم ة أنهمم  العلمم  والعمممث. أقمم    إ  صممح همم ا عنمم  فهمم  قمم   اكمم  عنمم  أنمم  قمم   فمم  ال
يمهممم  مجمممث وابمم  ابمم   معمم وع عنممم  فمم  جميمم  تصمم ني   أنممم  يعظمم  النبمم ة اممق تعظ

أ  يعلم  هم  و عممث، نم     عز وجمث إلم  النبم   ح ءيإ  ولعل  أراد أ  المقص د من
ولعلممم  امرنممم  مممم   فيعلمممم ا و علمممم ا. وقممم  نسممم  إليممم  أنممم  أنكممم  الحممم  هلل، بممم   للنممم   

بعبم رة املهمم  المشمنع   علمم    تممأالرصم  ح ب نبمم   الحم  بمم لل ظ الم   اقرمم   عليم ، أو 
بم ر  ف  الق آ ، وغ   ذل ، وكر  اب  ابم   مم  أو لهم  إلم  إنك ر الح  كم  ات ق لل

علمم  أصممح به  وذم ممم  يم ل همم  وهمم  ممم  آخ همم  ج ر مم  علمم  الرمسمم  ب لسممن  والثنمم ء 
خز ممم  أامم  ا ممم  السممن . نمم  أامم   األسممر ذ علمم  ممم  فمم  )معجمم  أخممأ أصممح ب ابمم  

  ممم  خمم  ابمم  البلمم ا (   )بسممب( . وأقمم    هنمم ك  بمم رة ط  لمم  زعمم  يمم ق   انمم  نقلهمم
النفي  أن  نقله  م  خ  السليم ن  ف  )معج  ش  خ ( ، و م ق   لمي  بعمم ة واأل مم  

ونقلم ا عنهم  نم  لم  يحكم ا  ذك وا ت جم  ابم  ابم   قم  وق م ا علم  كرم  السمليم ن   ال   
فممم  ت جمممم  ابممم  ابممم   ا فممم  مممم  تلممم  العبممم رة، وف هممم  ذكممم  أاممم ا  البممم  ابممم   ترعلمممق 

م ر ، ولكمث مم  هم ه البلم ا  )تم ر  ( ذكم  فيم  ابم  ابم  ، ونقمث بسم قن  ونيس ب ر وب
فم  ذلم  شم ء ممم  فم  تلم  العبم رة وإنمم  نقلم ا ي ق   وغ م ه مم  تلم  الرم ار   فلم  يقم  

الر ار   تعظيم  والثن ء الب لأ علي  عل  أ  م  وصف ب  ف  تل  العب رة من    ع  تل 
سم  بمم  ال يقم  ، أو غ م  مثبمب، م  لي  بجم  ، ومنم  مم  هم  جم   غ م  م سم  أو م 

البلمم ا ،  ضمم ورة أ  ق  ممث ذلمم  لمم  يكمم  مةزممم  البمم  ابمم   فمم  جميمم  تنقةتمم  فمم  تلمم 
== 
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، إلاى (1)أو الطعن في راويها " الهروي " والهجوم عليه والطعن في معتقده 
م، الااذيَن َنمااا الحسااَ  اِء الِعلااْ  ُد فاايالهجااوم علااى قائلهااا باعتباااره أحااد أْدِ يااَ

 

  .(2) . نفوسهم، َوترعرع الِحْقُد في قلوبهم

 قديمًا وحديثًا عنه العلماء دافع قد و  

 
== 

وق ل ا، وزعم ا، فعل  كمث ام   ال وجم   وإنم  ل قب إ  صحب ع  السليم ن  م  ق ث،
 للرع  ث عل ه ، وال اإللر    إل ه . و  المسرع  .

  مممم   نبغمم  أ  إ  133، 3/132   الشمم فعي  الكبمم ك قمم   اإلممم م السممبك  فمم  طبقمم - 1
ف نم  بمم ب مهم  وقمم  بسمبب  كممةم ،   نظم  فيم  و ر قمم  وقمب الجمم   والرعم  ث امم   العق  م 

لمم ل   العق  ة إذا ت ك   ذل  ف عل  أ  أب  إسم ع ث عب     بعي األ م  ف  بعي
لب يح مم  بمم  عممم ر بمم  محممم  الهمم و  المم   تسمممي  المجسممم  شممي  اإلسممةم قمم     سممو

ع  ابم  ابم   قلمب   رأ رم  قم     وكيم  لم  أره ونحم  أخ جنم ه مم  سجسمر   كم   لم  
فوخ جن ه م  سجسر   انره   ث   ول  يك  ل  كب   د   ق م عل ن  فونك  الح  هللعل  ك

ول ب شع   م  المج و  مثبمب الحم  هلل أو  ! ، انظ  م  أجهث ه ا الج ر     . قلب  
رأ ب للح فظ صمة  الم    خل مث بم  كيكلم   العة م  رامم     علم   وق  ! ،  ن في   

ي  هلل العج  م    ت  ق   رام    وم  خي  نقلب ه ا كةم  ج  ا أاببب نقل  بعب ر 
  . !أاق ب إلخ اح والرب ي  وقل  ال    

  ( 1/20أ/ اسممم   أسممم  محقمممق كرممم ب مممم ارد الظممممب  إلممم  زوا ممم  ابممم  ابممم   )قممم    - 2
ُح ُأمممم را   نبغممم  الر قمممف عنممم ه   أوال   إنهمممم  وإمعممم  ِ  فممم  هممم    المبمممَ  إ  ُ َ ضمممِ  ُ  النَّظمممَ

ُسم   ص   ِ َي ِء الِعلمإ ، الم  َ  َنمم  اَ  إ ِي أدإ ُ  فم  َرة  ِلَبعإ ُ  فم  ن  سمه ، َوت عم   الِحقمإ لحسمَ
ِجيممِ  ال كمم  بممَ إَ  النممَّ ِ ، َوُمصممَ دَ  َ  َت إ ِ ِه إ أمممإ ُ  قلمم به ، فر هممم ا أ  ب ممَ ثِ  مممَ  ال ُ ن سممِ َرَة كممُ

 النمَّ ِ ، وال شم يُ  بهم  إلمَ  الملي م ، ُمُ  َلُه إ وأهإَ اءَه ، ِسةُاُه إ ف  ذِلَ  إن َرُة الَعَ امِ  ممِ َ 
.يسن  ذلِ  ، و  عُمُ  َب طث َممإ و   ذو    ....  افر اء  َم إ
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، والكااالم هبي : إنكااار الالاذقاال اإلمااام  حاد وإثباتااه، ممااا لام يااأا باه نااص 
ا ل َيْعِنياِه، واإل ُه ماَ ْرِء َتْركاُ الِم اْلماَ ن ِإساْ يماان باأن  هللا منكم فضول، ومن ُحساْ

" هللا باائن اإليماان "باأن  شايء مان قواعاد العقائاد، وكاذلك   تعالى ليس كمثله
،وفي موضع آخر  (1) ته.من خلقه، متمي زة ذاته المقد س  من ذواا مخلوقا

قاااال: إنكااااره الحاااد وإثبااااتكم للحاااد ناااوع مااان فضاااول الكاااالم، والساااكوا عااان 
الطرفين أولى، إذ لم يأا نص بنفي ذلك ول إثباته، وهللا تعالى ليس كمثلاه 

، فماان أثبتااه قااال لااه خصاامه: جعلاات هلل حاادا برأيااك، ول نااص معااك  شاايء
ل هو للنافي: ساويت ربك وقابالحد، والمحدود مخلوو، تعالى هللا عن ذلك ،

ه هللا وسااكت ساالم وتااابع بالشاايء المعاادوم، إذ المعاادوم ل حااد لااه، فماان ناازَّ 
 (2)السلف.  

ى زوائاد ألستاذ / حسين أساد محقاق كتااب ماوارد الظما ن إلالوقد وجدا  
عان ابان حباان فأحببات أن أنقلاه  فياه  افعدطيبًا  كالمًا  (  20/  1ابن حبان )

تبه ابن حباان فاي صاحيحه مان تعليقااا، وماا ا كبنصه قال  : لقد تدبرنا م
ل نا نقع على هذه العبارة، أو على شيءَّ يدل عليهاا، أو نثره من تأويالا، ع

بأن سلوك ابن حبان، ودأباه  تأويلَّ يقود إليها، فلم نجد من ذلك شي ًا، علماً 
الااادائب فاااْي تحصااايل الحاااديث الصاااحيح، وحرصاااه علاااى حفظاااه مااان قبااال 

عقله وفهمه يجعلنا نرجح أن هذه المقول  ألصاقها   بعدالدارسين للعمل به،  
أهلااه  بااه بعاا  حاسااديه ماان المتزهاادين الااذين زهاادوا فااي العلاام، فناصاابوا

كاااادوا أن يقعاااوا فاااي  العاااداء، أو القاااائلين بالحاااد الاااذين أغرقاااوا فياااه حتاااى
 

 137( ت جم  اب  اب   رق  74/ 8ت ر   اإلسةم   بش ر ) - 1
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التجساايم، أو بعااا  الااذين ضااااو صاادرهم بالتأويااال والمتااأولين فااااعتبروهم 
 برآء. -أو من أكثره -موهم بما هم منهاتهاألعداء األلداء، و 

ِدِه،  : قال الحاف، ابن كثيرو  "َوَقْد َحاَوَل بعضهم الكالم فيه ِمْن جَهِ  ُمْعَتقاَ
ِ  َوَنَسَبُه ِإَلى القوِل بأن النبوة مُ  ْكَتَسَب ، وهي نْزَعٌ  َفْلس ي ، وهللا أعَلُم بِصحَّ

 (1)َعْزِوَها ِإَلْيِه، َوَنْقِلَها َعْنُه".

ار األئما ،   لحاف، الذهبيل اوقا ْن ِكباَ ٌ  غريباٌ ، وابان حباان ماِ : هِذِه ِحَكاياَ
ْد ُيْطِلقُ  ْن هاِذه ْالَكِلماُ  قاَ ِأ، لكاِ ِلُم، وَلْسَنا َندَّعي فيه الِعْصَمَ  ِمَن ْالَخطاَ ا الُمساْ هاَ

ِديُق. نااْ وُف الزِ  ا الَفْيَلسااُ َا َل ُيْبتَ  َوُيْطِلُقهااَ ِلِم َلهااَ ِإْطاَلُو اْلُمسااْ ِذُر غااَ فااَ ْن َنْعتاااَ ى، لكااِ
رْد حَ  ْم ياُ َه َفَنُقوُل: لاَ َر المبتادأ فاى الخباِر، َوَنظياُر ذلاَك َقْولاُ علياه الصاالة -صاْ

ِد الوقاوِف بعرفاَ  : "اْلَحجُّ َعَرَفُ ". َوَمْعُلوٌم أنَّ ال-والسالم رَّ حاا  ل يصاير ِبُمجاَ
. َوَكَذا هَذا َذَكَر مُ  َحاجًا، بل تبقى َعَلْيِه فروٌ  َوَواِجَباا، َوِإَنَما َذَكرَ  ِهمَّ اْلَحجِ 
َفاِا النَّباي َكمااُل العِ  ِل صاِ ْن َأْكماَ وَِّة، ِإْذ ماِ ٌد ُمِهمَّ الُنباُ ال َيكاوُن َأحاَ ِل، فاَ ِم واْلَعماَ لاْ

َن َنِبياًا إل ِبوُ  ا نبيااًا، ألَن النباوَة َمْوهبااٌ  مااِ رَز ِفيهمااَ ْن باَ ل مااَ ْيَس كااُ ا، َولاَ ُجوِدِهمااَ
ل ِحيالَحقِ  َتَعاَلى ل   ُم الَّلاُدنِ ي، َواَلَعماَ َلَ  ِلْلَعْبِد في اْكِتَساِبَها، َبْل ِبَها َيَتَولَُّد العلاْ

َبٌ  يُ الصالُح. َوأَ  ُل، َوهاَذا مَّا اْلَفْيَلُسوُف َفَيُقوُل: النبوة ُمْكَتساَ ُم َواْلَعماَ ا الِعلاْ ْنِتُجهاَ
اه اًل، َوَحاشاَ ذه ف، ابان حجار هالحاا. وتعقاب ا(2) ُكْفٌر َل ُيريُدُة أباو حااتم أصاْ

ولقوله هذا محمل سائغ أن كان عناه أي عمااد النباوة العلام المقول  بقوله:  
والعمل لن هللا لم يؤا النباوة والاوحي إل مان اتصاف بهاذين النعتاين وذلاك 

ن النبي يصير بالوحي عالما ويلزم من وجود العلم اإللهي العمال الصاالح أل 
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اللدني والعمل المقرب إلى هللا فالنبوة  علمفصدو بهذا العتبار قوله النبوة ال
إذا تفساار بوجااود هااذين الوصاافين الكاااملين ول ساابيل إلااى تحصاايل هااذين 

يقيناي ماا فياه   وصفين بكمالهما إل بالوحي اإللهي إذ الوحي اإللهاي علامال
ظن وعلم غير األنبياء منه يقيني وأكثره ظني ثم النبوة مالزم  للعصم  ول 

غ في العلم والعمل ما بلغ والخبار عان الشايء يصادو بل  عصم  لغيرهم ولو
ل بقرينا  ببع  أركانه وأهام مقاصاده غيار أناا ل نساو  ألحاد إطاالو هاذا إ

ن كااان عنااى الحصاار أي كقولااه صاالى هللا عليااه وآلااه وساالم الحااج عرفاا  وإ
ليس هي إل العلم والعمل فهذه زندق  وفلسف  وقوله قال لاه الناافي سااويت 

دوم إذ المعدوم ل حد له نازل فانا ل نسلم أن القول بعادم لمعربك بالشيء ا
وقولاه بادا مان ابان الحد يفضي إلى مساواته بالمعادوم بعاد تحقاق وجاوده  

صاا  األولااى التااي صاادر بهااا كالمااه حبااان هفااوة طعنااوا فيااه لهااا إن أراد الق
فليست هذه بهفوة والحق أن الحق مع ابن حباان فيهاا وإن أراد الثانيا  فقاد 

ى هو عنها أول فكيف يحكم عليه بأنه هفا   تذراع ٌد َعلاَ ٌب َزائاِ اَذا؟ إل َتَعصا  ماَ
، َوحِ  ِرطَّ اءَّ ُمفاْ ، َوَذكاَ ونَّ اِحَب ُفناُ اَن صاَ اَن كاَ ليَن، َواْبُن ِحباَّ ى اْلُمَتَأوِ  عَّ ِإلاَ ،َّ َواساِ فاْ

 أها  (1)اْلَغاَيِ .

 ،ا حكايااالهروي في كتابه ذم الكالم ياروي وجدا  والعجيب أنني  قلت :  
بال واألعجاب   (2)  .  بسنده عن ابن حبان في عدة مواضع من كتاباهوأقوال  
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ِد باْ قاال :   أنه أورد قولا  بسانده ِن ُمَحماَّ ِد باْ ُن ُمَحماَّ ْحَمِن باْ ُد الارَّ ي َعباْ ِن َأْخَبَرناِ
ُت عَ  ا َرَأياْ اَل ماَ يُّ قاَ اَن التَِّميماِ ُن ِحباَّ ُد باْ َثَنا ُمَحماَّ دَّ ي حاَ ىَصاِلحَّ َأْخَبَرَنا َأباِ ِه  لاَ َوجاْ

َحاَل وَ  َنِن َوَيْحَفُ، َأْلَفاَظَها الصِ  يقوم ِبِزَياَدة كال اأْلَْرِ  َمْن ُيْحِسُن ِصَناَعَ  السُّ
أَ َلْفَظ  َزاد ى كاَ ٌ  حتاَّ ِن َها ِفي اْلَخَبِر ِثقاَ ِد باْ ِه ِإلَّ ُمَحماَّ ْيَن َعْيَنياْ ا باَ َنَن ُكلَّهاَ نَّ الساُّ

 (1).  ِإْسَحاَو ْبِن ُخَزْيَمَ  َفَقطْ 

أناااه لااام يقبااال األقاااوال ، و مماااا يعناااي أناااه ارتضااااه وقبااال مروياتاااه ضااامنًا 
 المنتقدة عليه. وهللا أعلم 

ار األئماا ، أن : النتيجاا  ْن ِكبااَ ، وَ اباان حبااان مااِ ونَّ اِحَب ُفنااُ اءَّ فهااو صااَ َذكااَ
، َوِحْف،َّ َواِسعَّ ِإَلى اْلَغاَيِ   مه ُمْفِرطَّ ، كبير في العلوم وكان يحسد لفضله وتقد 

 .فيه الِعْصَمَ  ِمَن ْالَخَطِأ  َندَّعي َناوَلسْ ،

قد تكون هذه المقولا ممان ألصاقها باه بعا  حاساديه الاذين ناصابوه و 
ٌد ماان المخااالفين لااه فااي العتقاا ٌب َزائااِ اد ، فاااتهموه بمااا هااو العااداء، أو َتَعصاا 

 برآء. -أو من أكثره -منه

 فاار علااى  -وعلااى كاالَّ فااإن قااول اباان حبااان: النبااوة هااي العلاام والعماال
وإنماا يعناي ل يعني أنهاا ملكا  ينتجهاا العلام والعمال،    -صح  نسبتها إليه  

أنهما عماد النبوة، ول سبيل إلى تحصيل العلم والعمل بكمالهما، إل بالوحي 
 ختص هللا به أنبياءه فقط دون غيرهم. اإللهي الذي ا

 
== 
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 وقد شهد له العلماء بأنه أخر  من علوم الحديث ما عجز عنه غيره.

 الثالث :لقول اا أم

 .ذكر أبو عمرو بن الصالل أنه غلط الغلط الفاحش في تصرفه 

قلاات  : هااو اختصااار للكااالم واستشااهاد فااي غياار موضااعه ألن كااالم اباان 
مدخل فيه للكالم عن الرجاال  الحديث ول الصالل عن تصرف ابن حبان في

اِتم     السياو الكامل  لكالم ابن الصاالل هاو، و  و حاَ اَن َأباُ ذَ :  كاَ ه  -ا هاَ َرحماَ
ا مان َأِئماَّ  َواسع ا -هللا   ُه، كثيار التصانيف، ِإَماماً ْلعلم، َجامعا َبين فناون ِمناْ

يْ  َلك شاَ لك َمساْ ي الَحِديث، كثير التََّصرُّف ِفيِه والفتنان، يساْ ن ُخَزْيماَ  فاِ خه اباْ
اِحش علاى ماَ  ا استنباط فقه الَحِديث ونكته، َوُربَما غلط ِفي تصرفه اْلَغَلط اْلفاَ

 (1)جدته. و 

فيتضح لنا مقصود ابن الصالل بأنه : أراد غلطه في بع  الستنباطاا 
والتأويالا والتبويباا في كتابه "التقاسيم واألنواع" المعروف با "صحيح ابن 

 حبان".

صدو أبو عمارو. ولاه أوهاام كثيارة تتباع بعضاها الحااف، ل  الذهبيُّ  :  قا
وال والتأويالا البعيدة مه من األقاسي"في تق  :  أيضاً وقال  ،    (2)ضياء الدين  

 (3) . واألحاديث المنكرة عجائب
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وقااد ساااو الااذهبي عاان الحاااف، الضااياء أمثلااً  لمااا غلااط اباان حبااان فااي 
 (1)اِتمَّ كَما َتَرى ِفي َأشَياَء ثم قال : َفَوِهَم َأُبو حَ تأويله 

  أهم أعماله
 (2) .تولي القضاء بسمرقند ونسا وغيرها من مدن خراسان 

 هفاتمصن

وقاد ، منهاا  قليالذهبت مصنفاا ابن حبان ولم يتبق إل اليسير والنزر ال
ذكاره   ماا  ذكر بع  مان تارجم لاه العدياد مان المؤلفااا والتصانيفاا : منهاا

: من الكتب التي تكثر منافعها إن كانات علاى قادر (3)قال الخطيب البغدادي
ي التااي لبسااتماا ترجمهااا بااه واضااعها مصانفاا أبااي حاااتم محمااد بان حبااان ا

ذكرها لي مسعود بن ناصر السجزي وأوقفني على تذكرة بأساميها ولم يقادر 
، ألنها غير موجودة بيننا ول معروفا  عنادنا ؛  لي الوصول إلى النظر فيها  

 -1 أطرحتاه فمان ذلاك :ها ما أستحسنه سوى ما عدلت عنه و وأنا أذكر من
عشاار جاازءا ،  اثناااكتاااب )التااابعين(  -2كتاااب )الصااحاب ( خمساا  أجاازاء ، 

ب )تبااع األتباااع( ساابع  كتااا-3كتاااب )أتباااع التااابعين( خمساا  عشاار جاازءا 
كتاب )الفصال باين   -5كتاب )تباع التبع( عشرون جزءا ،  -٤عشر جزءا ،

كتاب )علل أوهام أصاحاب التاواريخ( عشارة أجازاء  -6، النقل ( عشرة أجزاء
يث ل حاادكتاااب )علاا -8كتاااب )علاال حااديث الزهااري( عشاارون جاازءا ، -7،

كتااب )علال مناقاب أباي حنيفا  ومثالباه( -9 ،مالك بن أنس( عشارة أجازاء 
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 -11كتااب )علال ماا أساند أباو حنيفا ( عشارة أجازاء ،  -10عشرة أجازاء ،
كتااب )ماا خاالف شاعب    -12ثالث  أجزاء ،كتاب )ما خالف الثوري شعب (  

 كتاااب )مااا انفاارد باه أهاال المديناا  ماان الساانن( عشاارة -13الثاوري( جاازآن ،
 -15كتاب )ما انفرد به أهل مك  من السنن( خمسا  أجازاء ،  -1٤اء ،أجز 

كتااب )ماا انفارد باه  -16كتاب )ما انفرد باه أهال خراساان( خمسا  أجازاء ،
كتاب )ما عند شعب  عان قتاادة  -17ء ،أهل العراو من السنن( عشرة أجزا

كتااب )ماا عناد ساعيد عان قتاادة   -18وليس عند سعيد عن قتادة( جازآن ،
كتاب )غرائاب األخباار( عشارون   -19د شعب  عن قتادة( جزآن ،س عنولي

 -21شرة أجزاء ،كتاب )ما أغرب الكوفيون على البصريين( ع  -20جزءا ،
كتااب )مان  -22ثمانيا  أجازاء ،كتاب )ما أغرب البصريون على الكوفيين( 

كتاااب )أسااامي ماان يعاارف بااالكنى(  -23يعاارف باألسااامي( ثالثاا  أجاازاء ،
كتااااب  -25كتااااب )الفصااال والوصااال( عشااارة أجااازاء ، -2٤، ثالثااا  أجااازاء

تاااب ك -26)التمييااز بااين حااديث النضاار الحااداني والنضاار الخاازاز( جاازآن ، 
( ثالثا  أجازاء )الفصل باين حاديث منصاور بان المعتمار ومنصاور بان زاذان

كتاااب )الفصاال بااين حااديث مكحااول الشااامي ومكحااول األزدي( جاازء  -27،
كتاااب )آداب الرحالاا ( -29 ،أجاازاء شاارة كتاااب )موقااوف مااا رفااع( ع -28،

كتااب )الفصال -31كتاب )ما أساند جناادة عان  باادة( جازء ،  -30جزآن ،
 كتاب )ماا جعال عباد هللا -32بين حديث ثور بن يزيد وثور بن زيد( جزء ،

شايبان سا يان أو  لَ عاِ كتااب )ماا جُ -33بن عمر عبيد هللا بن عمر( جزآن ،
مناقااب مالااك باان أنااس( جاازآن اب )كتاا-3٤ساا يان شاايبان( ثالثاا  أجاازاء ،

كتاااب )المعجاام علااى الماادن( -36 ،زآن كتاااب )مناقااب الشااافعي( جاا -35،
كتاب   -38كتاب )المقلين من الشاميين( عشرة أجزاء ،  -37عشرة أجزاء ،

كتاااب )األبااواب المتفرقاا (  -39ين ماان أهاال العااراو( عشاارون جاازءا ،)المقلا
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 -٤1تضااادة( جاازآن ،الم كتاااب )الجمااع بااين األخبااار -٤0ثالثااون جاازءا ،
كتاااب )الفصاال بااين أخبرنااا  -٤2كتاااب )وصااف المعاادل والمعاادل( جاازآن ،

وماان  ،وصااافها( ثالثااون جاازءااع العلااوم وأكتاااب )أنااو  -٤3وحاادثنا( جاازء ،
قصاااد فياااه إظهاااار ،تااااب )الهدايااا  إلاااى علااام السنن(ك -٤٤صااانف آخااار ما

ثام  ،هجم لاالصناعتين اللتين هماا صاناع  الحاديث والفقاه ياذكر حاديثا ويتار 
ثام ياذكر تااريخ كال   ،يذكر من يتفرد بذلك الحاديث ومان مفارياد أي بلاد هاو

اساام فااي إسااناده ماان الصااحاب  إلااى شاايخه بمااا يعاارف ماان نساابته ومولااده 
ي ذلااك الحااديث ماان ثاام يااذكر مااا فا،له وتيقظاه ه وكنيتااه وقبيلتااه وفضااوموتا

ه لفظا  وإن تضااد  ،وإن عارضه خبر آخر ذكره وجمع بينهماا،الفقه والحكم   
تلطف للجمع بينهماا حتاى يعلام ماا فاي كال خبار مان صاناع  في خبر آخر 

                                                (1). وهذا من أنبل كتبه وأعزه ،الفقه والحديث معا

المطبوعاااا  والمتداولاااا  فمنهااااا الصااااحيح الموجااااودة و  أمااااا عاااان الكتااااب 
وترتيبااااه مختاااارع  ،لاااادااالمساااامى )بالتقاساااايم واألنااااواع ( فااااي خمااااس مج

ول علاااى المساااانيد والكشاااف مناااه عسااار جااادا وقاااد ،لااايس علاااى األباااواب 
وهاااو األميااار عاااالء ،رتباااه بعااا  المتاااأخرين علاااى األباااواب ترتيباااا حسااانا 

ن بلبااااان باااان عبااااد اإللااااه الفارسااااي الحنفااااي الاااادين أبااااو الحساااان علااااي باااا
الفأيااااااه النحااااااوي المتااااااوفى بالقاااااااهرة ساااااان  تسااااااع وثالثااااااين وساااااابعمائ  

 

، وتقم م قم   المي م  وقم  طبم  بع مه م ق د ول   بق إال أسم ؤه  أكث ه   ه ه الكر     -  1
إلمم  النظمم  ف همم  ألنهمم  غ مم  ولمم  يقمم ر لمم  ال صمم       "  صمم ر الكممةم عنهمم  أنمم  قممفمم

 ن  ...."ب نن  وال مع وف  عن م ج دة 
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كتااااااااب  ،(1)بااااااان حباااااااان اساااااااان فاااااااي تقرياااااااب صاااااااحيح اإلحوساااااااماه 
المجااااروحين ماااان المحاااادثين  ، (3)مشاااااهير علماااااء األمصااااار،(2)الثقاااااا

 ، كتاااااب(5) روضاااا  العقااااالء ونزهاااا  الفضااااالء  (٤)والضاااعفاء والمتااااروكين
                                                (6)  السيرة

علاي بان أباي بكار بان لادين  وممن ألف على كتب ابن حبان اإلمام نور ا
ها( ألف كتاب )ماوارد الظما ن إلاى زوائاد 807  سليمان الهيثمي )المتوفى :

   (7) ابن حبان(

 

وق  طب  ع ة    14كر ن  ص  ال س ل  المسري ف  لبي   مشه ر كر  السن  المصن   لل  - 1
 نم نيم  عشم فم    األرنم و طبع   منه    م سس  ال س ل   ب  و  برحق مق   شمع   

 ا  جزء
 أجزاء تسع    أام  ف نش  دار ال ك   برحق ق الس   ش ع ال   - 2
برحق ممق م. فةيشممهم  فمم  جممزء واامم  وهنمم ك  1959نشمم  دار الكرمم  العلميمم  ب مم و   - 3

 ه  وعلق عل ه  م زو  عل  إب اهي طبع  أخ ك اققه  وونق
 أجزاء 3نش  دار ال ع   ال  برحق ق  محم د إب اهي  زا   ف  - 4
ق الشمي  محمم  محم  الم    برحق م 1977 – 1397نش  دار الكرم  العلميم  ب م و    -  5

 عب  الحم   ف  جزء واا 
لكرم ن  ليم  العل  كر ب مع ف  الصح ب  وهم  ممرصم  فم  مجلم  والم   أشم ر إ  قلب  -  6

 و  أعل   85ص ف  ال س ل  المسري ف  لبي   مشه ر كر  السن  المصن   
ي  عبممم  وبرصمممحيح الشممم لعلميممم   برحق مممق محمممم  عبممم  الممم زا  اممممزةنشممم  دار الكرممم  ا - 7

ال ام  ب  يح   المعلم  رام   , ن  طب  ف  م سس  ال س ل  فم  مجلم    برحق مق 
  األا د مم , وللشممي  )محممم  ن صمم  المم    وهمم  طبعمم  مم جمم األرنمم و الشممي  شممع   

( امم  ث , 2237)األلبمم ن ( كرمم ب )صممحيح ممم ارد الظمممب ( فمم  مجلمم   ، عمم د أا د ثمم  
( امم  ث , طبعمم  فمم  مكربمم  348أا د ثمم  ) و)ضممعي  ممم ارد الظمممب ( فمم  مجلمم ، عمم د

== 
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 وذكاار الحااااف، اباان حجااار أن  للحاااف، )مغلطااااي باان قلااايج باان عباااد هللا
كتاااب: )زوائااد اباان حبااان علااى  ،هااا 762البكجااري الحنفااي( المتااوفى ساان  

                                                       (  1)(الصحيحين

 السبب في ضياع كتب ابن حبان وعدم وصولها إلينا 
 لَ بَّ ساَ قاد بان حباان امسعود بن ناصر: كان أبو حاتم   قال:    قال الخطيب 

فكان السبب في ذهابها ماع   ،وجمعها في دار رسمها بها  ،ووقفها  كتبه  (2)
علااى العبااث والفساااد وي واسااتيالء ذ ،ضااعف أماار الساالطانو تطاااول الزمااان 
ن أ: مثال هاذه الكتااب الجليلا  كاان يجااب أباو بكاارثاام قاال ،  أهال تلاك الابالد

يكثاار بهااا النسااخ ويتنااافس فيهااا أهاال العلاام ويكتبوهااا ألنفسااهم ويخلاادوها 
. ول أحسااب المااانع ماان ذلااك إل قلاا  معرفاا  أهاال تلااك الاابالد ( 3) مهز أحاارا

وعاادم بصاايرتهم بااه وهللا ه. لمحاال العلاام وفضااله. وزهاادهم فيااه ورغبااتهم عناا
 (٤) أعلم .اها

مه   مكان  ابن حبان العلمي  وتقد 

وواسع   عارٌف  كبير  إمام  أنه  لنا  تبين  حبان  ابن  سيرة  بيان  خالل  من 
وقد   ،وهذا ل يخفى على المشتغلين بهذا الفن ،طالع على أحوال الرواةال

 
== 

هممم , وكرمم ب )الرعليقمم   الحسمم   علمم  صممحيح ابمم  ابمم  ( 1422الصممميع  ال  مم م 
 ( مجل ا12هم ف  )1424   طب  دار ب وز 

 4/35ال رر الك من  ف  أ ي   المد  الث من   - 1
( َجَعَلَه  ِف  َسِب ِث َّللاَِّ مم)َسبََّث( َضيإَعَر ُ   - 2 ِب ة   (141ر ر الصح   )ص   )َتسإ
ِضُ  الإَحِص ُ  .ممر ر الصح   )ص    - 3 ُز الإَم إ  (70األا از جم  ا ز ، و الإِح إ
 2/304  ال او  الج م  ألخة - 4



 

 

1158 

وا عنه، حتى  نقلكالمه واستفادوا منه، و األئم  الذين جاؤوا من بعده    اعتمد
الجرل والتعديل إل وفيه نقٌل عنه وكتب الجرل  كتاب من كتب  ل يكاد يخلو  

 وهللا أعلم    اهدة على ذلك شوالتعديل 

  :وفاته

الجمع  رحمه هللا  توفي    أربع ليل   سن   شوال  من  بقين  ليال  لثماني    
الجمع  في    ،وخمسين وثالثمائ  بعد صالة  الثمانين ودفن  وهو في عشر 

مدلصفا التي جعلها  داره  بقرب  بست  بمدين   ابتناها  التي  رس  ألصحاب   
الحديث ومسكن الغرباء الذين يأيمون بها من أهل الحديث والمتفقه  منهم 

دا ره وفيها خزان  كتبه في يدي وصي سلمها  وله جراياا يستنفقونها من 
  هللا ئ منها من غير أن يخرجها منها  شكر  يإليه ليبذلها لمن يريد نسخ ش

نيته في أمرها بفضله  له عنايته في تصنيفها وأحسن مثوبته ع لى جميل 
 (1) .ورأفته

 

، سم   أعمةم النمبةء برحق مق  شمع    1/419، معج  البل ا   90/  3ت ك ة الح       -  1
 52/254، تم ر   دمشمق  132/  3، طبق   الش فعي  الكب ك  102/   16  ألرن و ا

 برص ع 349/  1األنس ب للسمع ن   114/  5، لس   الم زا  
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 الثاني  المبحث

 معنى كلم  شيخ لغ  واصطالحاً   -1

هم  ابن حبان شيخ ل أدري من هو ؟ وما الرواة الذين قال في  - 2 
 ويشتمل على .يقارب ذلك من ألفاظ.

          و ، ول ابن من هو ؟       ن هي مأوًل  :   شيٌخ :  ل أدر         

 ثانيًا :  شيٌخ : لست أدري من هو ، أو ل أدري من هو ؟          

 يره ؟ثالثًا : شيٌخ  لست أدري أهو ..... أو آخر غ         

 رابعًا :  شيٌخ ... جهدا جهدي فلم أقف عليه من هو ؟         
أو لست أعرفه ول أدري  ه ،أباخامسًا : شيٌخ : لست أعرفه ول         
 من أبوه ؟ 

 سادسًا :  شيٌخ :  لست أعرفه .          

 سابعًا :  شيٌخ لست أدري من أبوه ؟           

 إن لم يكن ..... فال أدري من هو ؟   -ثامنًا : شيٌخ                   

..  تاسعًا : شيٌخ .... لست أعرفه ول أباه إن لم يكن .                 
 فال أدري من هو ؟ 

عاشرًا : شيٌخ ل أدري فالن هو أو غيره .                 
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 معنى كلم  شيخ لغ  واصطالحاً   - 1

 معنى كلم   شيخ في اللغ  

نُّ   ِفيهِ   استبانْت   يالَّذِ :  الشْيخُ :  شيخ رَ   الساِ  هِ  َوَظهاَ وَ : َوِقيالَ  الشايُب؛ َعَلياْ  هاُ
 ُعْمرِِه؛ آِخرِ  ِإلى  َوَخْمِسينَ   ِإحدى  ِمنْ   ُهوَ :  يلَ قِ وَ   آِخرِِه؛  ِإلى  َخْمِسينَ   ِمنْ   َشْيخٌ 
 (1).ِللتَّْبِجيلِ  َشْيخاً  َدَعْوُته: الثََّماِنيَن ، وَشيَّْخته ِإلى اْلَخْمِسينَ  ِمنَ  ُهوَ : َوِقيلَ 

 معنى كلم   شيخ في اإلصطالل 

 يكتااب الثالثاا  بالمنزلاا  فهااو شاايخ قياال وإذا: حاااتم  أبااي اإلمااام اباان قااال
 (2) الثاني  . دون  أنه إل فيه وينظر يثهدح

هُ   اْلَقطَّاِن : ُسِ لَ   اإلمام اْبنُ   وَقالَ  انِ   َعناْ اَل .  الرَّاِزياَّ ْيٌخ،:  َفقاَ انِ   شاَ َذِلَك   َيْعِنياَ باِ
 (3) ِرَواَي َّ . َصاِحبُ  ُهوَ  َوِإنََّما اْلِعْلِم، َأْهلِ  ِمنْ  ْيَس لَ  َأنَّهُ 

 يكان لام ِإذا الرجال على يطلقونها َظ فْ اللَّ  هَهذِ  َفِإن  ،"  شيخ"  أيضًا :    وَقالَ 
ن بالرواياا  َمْعُروفااا ا َعنااُه، َوأخااذ َأخااذ ِممااَّ هُ  َوقعاات َوِإنَّمااَ ِديث ِرَوايااَ  لااَ  َأو لحااَ

وَ  َأَحاِديااث، ا،َيْروِ  َفهااُ َذا يهااَ ِذي هااَ ونَ  الااَّ  ماان يكااون  َل  ، َوقااد .شاايخ: ِفيااهِ  َيُقولااُ
ار للرجل، َنَهاَيُقوُلو   َوقد  اْلعلم،  أهل  من  صفته  َهِذه ا قلاَّ  ِباْعِتباَ ن يروياهِ  ماَ  عاَ

ا  َمْخُصوص،  شخص ونَ   َكماَ ِديث:  َيُقولاُ اِيخ  حاَ ن  اْلَمشاَ َرة، أباي عاَ ن َأو ُهَرياْ  عاَ
ْنُهم،  مقلين  لقوم  ااِرَوايَ   َذِلك  ِفي  فيسوقون   أنس، اُنوا  َوِإن  عاَ ن مكثارين  كاَ  عاَ
 .َغيرهم

 

 برص ع (32،  31/ 3) الع ب لس   - 1
 (37/ 2) ا ت  أب  الب  والرع  ث لج  ا - 2
   ب  مع  برص ع وال از    ه  أب  ا ت  ، و ح  (233/ 4) ال اي  نص  - 3
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َذِلكَ  اُلوا ِإذا َوكااَ اِيخ َأَحاِديااث: قااَ ن اْلَمشااَ ول عااَ ا  هللا َرسااُ  ماان يعنااون  َفِإنَّمااَ
 (1) .َذِلك َوَنْحو الحديثان َأو الَحِديث ِإلَّ  َعنهُ  َلهُ  َلْيَس 

......ولكنهااا قااال اإلمااام الااذهبي : شاايخ : لاايس هااو  بااارة جاارل ، ....
 (2) أيضا ما هي  بارة توثيق وبالستقراء يلول لك أنه ليس بحج  .

 والشايوخ:  فقاال العدالا  مراتاب نضام لايالحنب رجاب ابان الحااف،  وذكرها
 يكاون  وقاد  ،  والحفااظ  األئما   دون   عمان   باارة  العلام  هذا  أهل  اصطالل  في

 أو الحاديث، لحصاا هاو: قيال مان ، وقال أيضاًا : ول (3). وغيره الثق   فيهم
 الضاااعف عااادم علاااى يااادل وشااابهه هاااذا فاااإن شااايخ، هاااو أو حديثاااه، يكتاااب

 (٤) .المطلق
 الثقاااا ، والمجااروحين  كتابيااه : تاااريخ فااي انحباا اباان اإلمااام وقااد ذكاار

ا(.شاايخ) بلفظااا   رجااال ي أذكاار قال فااي مقدماا  كتاااب الثقاااا : َوِإنَّمااَ َذا فااِ  هااَ
ْيخ  اْلكتاب ْيخ  بعد  الشَّ حَّ   َفمان  َبعضهم  َوَوثََّقهُ   َأِئمَّتَنا  بع   ضعفه  َوقد  الشَّ  صاَ
ين اْلَفْصل كتاب يفِ  هابينت الَِّتي  النيرة  بالدلئل  ِثَق   َأنه  ِمْنُهم  ِعْنِدي  النقلاَ  باَ
ا   يجوز  أِلَنَّهُ   اْلكتاب  َهَذا  ِفي  أدخلته رِهِ   اِلْحِتجاَ حَّ   َومان  ِبَخباَ ِدي  صاَ ْنُهم  ِعناْ  ماِ

ين اْلَفْصل كتاب ِفي ذكرتها الَِّتي  َح اْلَواِض   بالبراهين  َضِعيف  َأنه  لام النقلاَ  باَ
 

 (539/ 3)  ماألاك كر ب ف  واإل ه م ال ه  بي   - 1
السلسب ث ف  ش   أل    و ب را  الج   والرع  ث برحق ق خل مث بم  محمم  الع بم      -  2

 قي  . دار اإلم م البم ر  ال وا 
 سمممع     مكربممم  الممم اي  عبممم  همممم م برحق مممق الممم كر ر (658/ 2) الر مممم   علمممث شمم   - 3

 م1987 األرد  -  ءالزرق - المن ر
 سمممع     مكربممم  الممم اي  عبممم  همممم م برحق مممق الممم كر ر (658/ 2) الر مممم   علمممث شمم   - 4

 م1987 األرد  - الزرق ء - المن ر
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ي أدخلته لكني اْلكتاب َهَذا  ِفي  أذكرهُ  هُ  بالعلال ءَفاعَ ضاُّ ال كتااب فاِ  يجاوز َل  أِلَناَّ
 (1) ِبَخَبرِِه . اِلْحِتَجا 

ويستفاد من كالم ابان حباان أن هاذه اللفظا  بمفردهاا ل تعناي توثياق ول 
وَ  َوِإنََّما  اْلِعْلِم،  َأْهلِ   ِمنْ   َلْيَس   َأنَّهُ   تجريح وقد تعني : اِحبُ  هاُ   قليلا   ِرَواياَ َّ  صاَ

هُ  َوقعاات ِديث ِرَوايااَ  لااَ َحاِديااث . وقااد تبااين لااي ماان خااالل البحااث قلاا  أَ  َأو لحااَ
 مروياا الشيوخ الذين قال فيهم ابن حبان شيخ ل أدري .... 

 

 (13/ 1) الثق   - 1
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هااو ؟ ومااا  الاارواة الااذين قااال فاايهم  اباان حبااان شاايخ ل أدري ماان  - 2
 يقارب ذلك من ألفاظ..ويشتمل على

 بان مانشيٌخ :  ل أدري مان هاو ول ا) من قال فيهم ابن حبان :    أوًل :
 (هو

 أبان : هكذا غير منسوب - 1

قال ابن حبان: أبان شيٌخ ياروى عان أباى بان كعاب روى عناه محماد بان 
وكااذا  ، (2) قااال البخااري ، و ( 1) ول ابان ماان هاو، جحاادة ل أدري مان هااو 

قال ابن أبي حاتم عن أبيه: أبان روى عان أباى بان كعاب مرسال روى عناه 
 (3) . محمد بن جحادة

اَل : يْ ن ُحمَ ْبد بقلت : أخر  عَ  و اْلَوِلياِد ، قاَ َثِني َأباُ دَّ د حديثًا عنه  قال : حاَ
اَل : أَ  اَدَة ، قاَ ُن ُجحاَ َثَنا ُمَحمَُّد باْ َثَنا َهمَّاُم ْبُن َيْحَيى ، َحدَّ اُل َحدَّ ٌل ُيقاَ ي َرجاُ ْخَبَرناِ

بَّ   ِن َكعاْ يِ  باْ نَ   َلُه َأَباُن ، َعْن ُأباَ وَرًة ماِ ال ساُ َم َرجاُ ُه َعلاَّ َدى ْرآنِ اْلقاُ  َأناَّ  ، َفَأهاْ
يِ  ِإَلْيِه َثوْ  َك ِللنَّباِ الَ  ًبا ، َأْو َقاَل : َخِميَصً  ، َقاَل : َفَذَكَر َذلاِ َك  َفقاَ ْو َأناَّ : ) لاَ

  (٤)ِإْن َأَخْذَتُه َشكَّ ُمَحمٌَّد ُأْلِبْسَت َثْوًبا ِمَن النَّاِر( : َأَخْذَتُه َأْو َقالَ 

 

 1731  رق  ت جم 4/37الثق    - 1
 1446ت جم  رق   1/453الر ر   الكب    - 2
 1088ت جم  رق   2/296الج   والرع  ث  - 3
قم   الب صم    فم  ، ،و  175ام    رقم   91أخ ج  عب  ب  ام    فم  مسمن ه ص   -  4

بعم  أ    5943/1ام    رقم   326/  6تح ع الم  ة المه ة بزوا   المسم ن   العشم ة إ
، .أ همممم   ه   وإسممن د عبمم  بمم  ام مم  رج لمم  نقمم   فلمم ل  أوردتمم أورد همم ا الحمم    وغ مم  

 2/730بمم ب األجمم  علمم  تعلممي  القمم آ   أخ جمم  ابمم  م جمم  فمم  سممنن  كرمم ب الرجمم را و 
== 
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الحال ت  :خالص   يذكر بجرل ول  الثقاا . ابن حبا  وذكرهعديل  لم  في  ن 
  وهللا أعلم  .

 
== 

ق     ا نن  سهث ب  أب  سهث ا نن  يح   ب  سع   ع  نم ر بم    2158ا    رق   
عمم  أبمم  بمم    ز مم  امم نن  خ لمم  ابمم  معمم ا  امم نن  عبمم  المم ام  عمم  عييمم  الكةعمم 

فقم     )  علمب رجة الق آ  فوه ك إل  ق سم  فم ك   ذلم  ل سم       كع  ق    
 567/  2االعرم ا   أخ   ق س  مم  نم ر ( ف ددتهم  قم   الم هب  فم  م مزا   إ  أخ ته 

وقم   العة م  فم  جم م   إسمن ده م مي ب، عب  ال ام  ب  سل  ع  عيي  ب  فمي .
عيي  ب  في  الكةع  ع  أب  ب  كع     239الرحص ث ف  أاك م الم اس ث ص 

( رقممم  12/ 3  )قممم   الب صممم    فممم  مصمممب   الزج جممم  فممم  زوا ممم  ابممم  م جمممو  ،م سمممث 
َي ب قَ 770) َن د ُم مممإ َ ا ِإسمممإ َم  بممم  سمممل  َوقمممَ َ  (  همممَ َجممممَ  عبممم  الممم َّاإ  لمممَ  الممم ََّهِب   فمممِ  َت إ

سمث قلمب َرَواُه الإَب إَهقمِ   فمِ  العة   ِف  الإَمَ اِس ث َعِييَّ  بم  فمي  عمَ  أبم  بم  كَ  عمإ  ُم إ
َ ك ممم  َطِ  ممق ُمَحمممَّ  بمم  أبمم  بكمم  عممَ  يح ِ  َولمم  شممَ ه  ممم  سممَنن  الإُكبممإ  مم  بمم  سممع   بممِ

 الصَّ ِمب َرَواُه َأُب  َداُود َوابإ  م ج  ِف  ُسَننهَم  . َاِ     َب َدة ب 
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 (1)  ميلجَ  – 2

قال ابن حبان: جميل شيٌخ يروى عن أبى المليح بن أسام  روى عنه  
بن   هللا  ولعبد  هو  من  أدري  ل  هو  عون  من  البخاري   (2)، ابن    :  وقال 

  جميل روى عنه ابن عون يروي عن أبي المليح عن نبيش  عن النبي  
العتيرة ح أبيه: جميل    (3)يينالبصر عن    ديثهفي  أبي حاتم عن  ابن  ،وقال 

: مقبول    وقال ابن حجر(  ٤)  روى عن أبى المليح روى عنه ابن عون ،
 (6)  دا في العتيرةالنسائي حديثا واح ، أخر  له(5)من السادس 

ابن عون قال حدثنا جميل عن أبي المليح    من طريقالحديث هو    :  قلت
ِ  قَ     عن نبيش  قال: ذكر للنبي اَل: ُكنَّا َنْعِتُر ِفي اْلَجاِهِليَِّ ، َقاَل: »اْذَبُحوا هللَّ

وا َّللاََّ َعزَّ َوَجلَّ َوَأْطعِ     (7) ُموا« َعزَّ َوَجلَّ ِفي َأيِ  َشْهرَّ َما َكاَن، َوَبرُّ
 

  142/  1ب رح أول  تق    الره     - 1
   7095 جم  رق  ت 6/146الثق    - 2
 2250ت جم  رق   2/217الر ر   الكب    - 3
 2148ت جم  رق   2/518الج   والرع  ث  - 4
  972ت جم  رق    142/  1تق    الره      - 5
   183ت جم  رق    99/  2ته    الره      - 6
 امم    169/  7أخ جمم  النسمم    فمم  سممنن  كرمم ب ال مم   والعر مم ة بمم ب ت سمم   العر مم ة  - 7

أبم  داود رم ب  أخ جم  مول  ، 20745ا    رق    5/76،أام  ف  مسن ه    4228رق   
   قم   2830ام    رقم   114/ 2ال ح ي  ب ب فم  العر م ة كر ب "  مي ال  "  ف  سنن 

ُ   الحم    َ ، عمَ إ َأبمِ  الإَملمِيِح، قمَ َ   قمَ َ  ُنَبيإشمَ َنَن  َخ لمِ   الإحمَ َّاُء، عمَ إ َأبمِ  ِقَةبمَ   ولم، َا َّ
 169/  7النسممم    فممم  سمممنن  كرممم ب ال ممم   والعر ممم ة بممم ب ت سممم   العر ممم ة  رممم ب  أخ جممم م

َ ، عمَ إ َخ لمِ ض َوُربَّممَ  قمَ َ   عمَ إ َأبمِ  ا ...َق  َ 4229ا    رق   َ  َأبمَ  ِقَةبمَ لإَملمِيِح َوُربَّممَ  َذكمَ
     قم 20723( ام    322/  34مسمن  )فم  ولم  مرم ب  أخ جم  أامم   ،  َع إ ُنَبيإَشَ   

== 
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الحال: ت،  مقبول   جميلخالص   ،  :بع  و وقد  قالب   أبي  عن  الحذاء  خالد 
ابن حبان ل أدري من هو ول ابن    قول  وأما  .وهللا أعلمثق     خالد الحذاءو 

 من هو قد يقصد بها الجهال  وهللا أعلم

 الحسن أبو عبد هللا   - 3

وى عنه أيوب  قال ابن حبان: الحسن أبو عبد هللا شيٌخ يروى المراسيل ر 
الحسن أبو   قال البخاري:و  ،(1) بن النجار ل أدري من هو ول ابن من هو 

يوب بن النجار  ثنا محمد بن بشر قال ثنا أي حدلجعفعبد هللا قال عبد هللا ا
قال ثنا أبو عبد هللا الحسن عن جده المزني أنه كانت عنده قطيف  النبي  

 ه فأتى بها في أديم أحمر  فلما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلي
أبو عبد   الحسن ،وقال ابن أبي حاتم عن أبيه:(2)  فجعل يمسح بها وجهه

 
== 

َ  الإهممُ  ِ  ُأسممَ َمَ ، عمَ إ ُنَبيإشممَ ، قمَ َ   قممَ ....عمَ إ َخ لممِ ض الإحمَ َّاِء، عممَ إ َأبممِ  الإَملمِيِح بممإ  ُل ا  يممَ  َ ِل ِ 
..وإسن ده صحيح رج ل  نق   رج   الشيم   ع ا الصح ب  فق   روك .َرُس َ  ِ  ....
. 1680ترجمةة   (191 خ لمَ  الحم اء ، نقم  . تق  م  الرهم    )ص و   ، ،ل  مسمل  فقم 

حم    اسم  وال.  1266( ت جمم  162أب  المليح ال قم  نقم  تق  م  الرهم    )ص  و
وقم  تم ب   ،.الس دسم  ضمعي  فيم  جم مث ، قم   ابم  اجم    مقبم   مم    هإسمن د  ،هلغ   

 .و  أعل   1680( ت جم   191تق    الره    )ص     .وه  نق  جم ُث خ لَ  الح اء ،
 7205ت جم  رق     170/ 6الثق    - 1
وبن   السمن  أورده فم  الرم ر   الصمغ    2581ت جم  رق    2/309الر ر   الكب     -  2

( وأورده  أو قيي م  النبم   إال أن  ق   )قييعم  النبم    1102ت جم  رق     1/230
 9060ت جم  رق   68/100اب  عس ك  بن   سن  البم ر  ف  ت ر   دمشق 
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روى   وكان عنده كتاب قطيع  النبي  ، ه المزني ن جدوى عهللا اليماني ر 
 (2) . : مجهول ، وقال ابن حجر (1)عنه أيوب بن النجار وقال : مجهول 

 وهللا أعلم  : مجهول.خالص  الحال:

 حسن الكوفي   ال - ٤

عنه   روى  ابن  باس  يروى عن  شيٌخ  الكوفي  الحسن  حبان:  ابن  قال 
ول هو  من  أدري  ل  سليم  أبي  بن  ابليث  من  البخاري: و ،  (3)  هو  ن   قال 

و قال أبو ،(٤)الحسن الكوفي عن عبد هللا بن  باس قاله معتمر عن ليث  
المسي  حاتم: العالء بن  الكوفي روى عن ابن  باس روى عنه  ب  الحسن 

 (5) .وليث بن أبي سليم 
: حدثنا سعيد بن المغيرة المصري    : أخر  الطبراني عنه حديثًا قال  قلت 

عالء بن المسيب  الواسطي ثنا  باد بن العوام عن ال  يمانن سلثنا سعيد ب
  :  أن النبي    عن رجل يقال له الحسن عن ابن  باس رضي هللا عنهما

)ل   :  بجهال  له غير متعمد فقالن قدم من المناسك شي ا أو أخره  مس ل ع
 (6) بأس عليه(

 

    192ت جم  رق   3/45الج   والرع  ث  - 1
 1095ت جم  رق   2/260لس   الم زا   - 2
 2118ت جم  رق   4/126الثق    - 3
 2558ت جم  رق   2/304ر   الكب   الر  - 4
 193ت جم  رق   3/45ع  ث الج   والر - 5
رجممم    اممم  بيممم    12743اممم     155/ 12المعجممم  الكب ممم     اليب انممم  فممم أخ جممم - 6

َسِع   ب  محمم  بم  المغ م ة المصم     تم ج  لم  الم هب ، ولم    شي  اليب ان    اإلسن د  
== 
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يد ن عبوكذا البيهقي قال:أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد ب 
مان ثنا  باد بن  لصفار ثنا تمتام وهو محمد بن غالب ثنا سعيد بن سليا

العوام عن العالء بن المسيب عن رجل يقال له الحسن سمع ابن  باس  
: )من قدم من نسكه شي ا أو أخره فال  قال النبي  :  رضي هللا عنهما قال

 (1) شيء عليه(

 
== 

ه[  290 - 281]ال ف ة  267( 754/ 6م )  ك  في  ج ا   وال تع  ة . ت ر   اإلسة
سليم   ال اسي  و ع ع بسع و     ق   ابم  اجم    نقم  ام فظ مم  كبم ر   ، سع   ب 

بمم  العمم ام بمم  عممم  ،  بمم د  2329( ت جممم  237الع شمم ة  . تق  مم  الرهمم    )ص  
الكةب  م اله  أب  سهث ال اسي  قم   ابم  اجم    نقم  مم  الث منم  . تق  م  الرهم    

  الكمم هل  و قمم   الرغلبمم  ، العممةء ابمم  المسمم   ابمم  رافمم 3138( ت جممم   290  )ص
( ت جمممم  436]الثعلبممم [ الكممم ف  نقممم  ربمممم  وهممم  مممم  الس دسممم  تق  ممم  الرهممم    )ص  

،  اب   ف  الثق   وق     ال أدر  م  ه  وال اب  م  هم   ، الحس  ذك ه اب   5258
لمم   مم ك  بجمم   وال تعمم  ث كمم ف  ضممعي  فيمم  الحسمم  الاسممن ده  اسمم  لغ مم ه والحمم   

ِع   بم  محمم  بم  المغ م ة المصم     و   ،  الثقم  وذك ه اب  ابم   فم    شمي  اليب انم  سمَ
فمم  صممحيح   كرمم ب  ه صممحيح أخ جمم  البممم ر  عنمم ، وم لمم   مم ك  فيمم  ج امم   وال تعمم  ة  

( 175/  2الح   ب ب إذا رم  بع  م  أمس ، أو الق قبث أ    بح، ن سي  أو ج هة )
النحم  أو نحم  قبمث ، مسل  ف  صحيح  كر ب الح  ب ب مم  المق قبمث 1734  ا   

، َأ َّ النَِّب َّ بل ظ  1307( ا    رق  950/ 2ال م   ) ِق َث َلُ   فمِ   َعِ  ابإِ  َ بَّ  ض
ِ يِ ، َوالرَّوإِخ ِ ، َفَق َ   »اَل َاَ َح«ال َّبإ  ِ ، َوالرَّقإ  ِح، َوالإَحلإِق، َوال َّمإ

الرمموخ   فمم  عمممث  مم م لب هقمم  فمم  السممن  الكبمم ك كرمم ب الحمم  بمم ب الرقمم ي  و أا جمم  ا - 1
ل    ك  بج   والح    اس  لغ  ه اسن ده ضعي  في  الحس  الك ف   5/143النح   

ه صمممحيح تقممم م تم  جممم  فممم  الحممم    عنممم . ومفممم  الثقممم   وال تعممم  ث وذكممم ه ابممم  ابممم  
 الس بق
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الحال: يذكر بجرل ول تعديل وذكره    خالص   الثقاا .   حبانابن  لم  في 
 . لم  .وهللا أع

 (1)رميحْض  – 5

عنه   روى  محمد  بن  القاسم  عن  يروى  شيٌخ  حضرمي  حبان:  ابن  قال 
هو من  ابن  ول  هو  من  أدري  ل  التيمي  البخاري و ،  (2)  سليمان    : قال 

وكان   رأيته  معتمر  قال  التيمي  سليمان  عنه  روى  القاسم  عن  حضرمي 
أحمد  (3) قاصا، بن  عبد هللا  سأوقال  أ:  الحضرميلت  الذي حدث    بي عن 

عنه سليمان التيمي فقال :كان قاصا وزعم معتمر قال قد رأيته قال أبي ول 
التيمي سليمان  غير  عنه  روى  أحم(٤)أعلم  بن  هللا  عبد  سألت    :د،وقال 

وقال ،(5)... ليس به بأس    : التيمي عن الحضرمي فقال شيخٌ   يحيى قلت
ول  في موضع آخر: بن لحق  اليس هالحضرمي  التيمي    ذي حدث عنهو 

آخر :  (6) هذا رجل  قال  رابع  بأس، وليس هو    وفي موضع  به  ليس  قال: 
لحق بن  روى  ،و (7) بالحضرمي  بالبصرة  شيٌخ  حضرمي  المديني  ابن  قال 

 

  171/  1    بسك   المعجم  بل ظ النسب    تق    الره - 1
 7584ت جم  رق   6/249الثق    - 2
 420ت جم  رق   3/125الر ر   الكب    - 3
برحق مممق  وصممم    بممم  محمممم   بممم   الن شممم   دار المممم ن  ,  العلمممث ومع فممم  ال جممم   - 4

  2372ت جم  رق   309/  2 م 201 -هم  1422   م اليبع   الث ني ، ال
 3971 جم  رق  ت 21/ 3الم ج  الس بق    العلث - 5
 3972جم  رق  ت   22/ 3 الم ج  الس بقالعلث  - 6
 1347ت جم  رق   3/302الج   والرع  ث  - 7
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،    الحضرمي قاص كان بالبصرة  :    بن عدي وقال ا،(1) مي مجهولعنه التي
ما ذكرا  ير مي غلحضر ولسليمان عن اقال :  ذكر له أربع  أحاديث ...ثم  ثم  

به بأس  ل  أنه  وأرجو  الحديث  اليمامي  (2)  من  أبو حاتم: حضرمي  ،وقال 
، وقال ابن حجر: والذي يظهر لي (3)   وحضرمي بن لحق هما عندي واحد

اثنان التميمي  (٤)  إنهما  لحق  بن  حضرمي  آخر:  موضع  في  وقال   ،
السادس    به من  بأس  ل  المهمل   بتشديد  القاص    بن ا  رو وف ،(5)اليمامي 

لحق ابن  وبين  التيمي  سليمان  شيٌخ  الحضرمي  بين  وكذا ،  (6) المديني 
 .  (7) الخطيب البغدادي

قال:  قلت  وغيره  أحمد  عنه  مُ   روى  َثَنا  َحدَّ  ، َعاِرٌم  َثَنا  َحدَّ ْبُن :  ْعَتِمُر 
َثَنا اْلَحْضَرِميُّ ، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن ُمَحمَّدَّ ، َعنْ   ، َقالَ ُسَلْيَمانَ   ْبِن  ِد هللاِ َعبْ   : َحدَّ

و ، َأنَّ َرُجاًل ، ِمَن اْلُمْسِلِميَن اسْ  : ِفي اْمَرَأةَّ ُيَقاُل َلَها  َتْأَذَن َرُسوَل هللِا  َعْمرَّ
اِفُح ، َوَتْشَتِرُط َلُه َأْن ُتْنِفَق َعَلْيِه ، َقاَل : َفاْسَتْأَذَن  ُأمُّ َمْهُزولَّ ، َوَكاَنْت ُتسَ 

 

   689ت جم  رق   340/ 2ته    الره      - 1
 564ت جم  رق   396،  3/395ء الك مث ف  ال ع   - 2
 1347ت جم  رق   3/302الج   والرع  ث  - 3
   689جم  رق  ت   340/ 2ته    الره      - 4
 1396رق   ت جم   171/  1تق    الره      - 5
   689ت جم  رق   340/ 2ته    الره      - 6
 227/  1  ليح   م ضح أوه م الجم  والر   ق ال ه  الس ب  - 7
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: }الزَّاِنَيُ  َل    ا ؟ َقاَل : َفَقَرَأ َعَلْيِه َنِبيُّ هللِا  هَ َأْمرَ َلُه  َأْو َذَكَر    َرُسوَل هللِا  
   (1) َيْنِكُحَها ِإلَّ َزانَّ َأْو ُمْشِرٌك{

 

ام    رقم   158/  2أخ ج  أام  ف  مسن ه  س رة  الن ر ، والح     3ا ي    م  -  1
ق    1798ا    رق    221/ 2ن  ف  المعج  األوس  ، وبل ظ مق رب اليب ا  6480

ا نن  أامم  قم   ام نن  زك  م  بم  عم   قم   ام نن  معرمم  بم  سمليم   عم  أبيم  عم     
ك نمب امم أة فم  جيم د ...الحم     الح  م  ع  الق س  ع  عبم    بم  عمم و قم    

  فم  مجمم  وق      ل    و ه ا الح    ع  سمليم   الريمم  إال معرمم  ، قم   اله ثمم
رواه أاممممم   11193امممم    رقمممم   7/73ر الزوا مممم    كرمممم ب الر سمممم   بمممم ب سمممم رة النمممم  

واليب انم  فمم  الكب مم  واألوسمم  بنحمم ه ورجمم   أامم  نقمم   ، الب هقمم  فمم  السممن  الكبمم ك 
ِ َن إِ  كرممم ب ال َبَ نمممَ  َأبمممُ   13637اممم    رقممم   7/153نكممم   بممم ب ِنكمممَ ِ  الإُمحمممإ قممم    َأخإ

ِ  بِ الإُحسممَ إِ    َعلممِ  ِ بممإ ِ  َّللاَّ ِ  َعبممإ ِ  بممإ ُ  ُمَحمممَّ ُ  ُمَحمممَّ ض الصممَّ َّ ُر  ُّ بممإ َم ِع ُث بممإ َبَ نممَ  ِإسممإ َ اَ  َأخإ شممإ
َنَن  َعلمِ ُّ  َح َ  امَ َّ َم ِع ُث بإُ  ِإسمإ َنَن  ِإسإ ُ  َا َّ َرممِ َنَن  ُمعإ ُظ ِلَعلمِ  ض امَ َّ د  َواللَّ مإ ِ َوُمسمَ َّ ِ  َّللاَّ ُ  َعبمإ  بمإ

َليإَم  َ  ُ  سممُ َ ِم  ِ  بممإ ِ  الإَح ممإ ِ   الرَّيإمممِ ُّ عممَ إ َأِبيممِ  عممَ ِ بممإ ِ  َّللاَّ ِ  ُمَحمممَّ ض عممَ إ َعبممإ ِ  بممإ ِ  الإَق سممِ عممَ
َ أَة  كممَ َ  يُ  َ  َّللاَُّ َعنإُهمممَ    َأ َّ امممإ و َرضممِ قممَ ُ  َلَه ...الحمم    ، الحمم ك  فمم  المسممر رك َعمممإ ض

بم  الامق قم     ام نن  أبم  وقم   الح م م    2785ا    رق     2/211  ِكَر ُب النِ َك  ِ 
بمممو أبممم  المثنممم  ننممم  مسممم د بممم  المعرمممم  عممم  أبيممم  قممم     ننممم  بكممم  بممم  إسمممح   ال قيممم  أن

الح      الح  م  ب  الاق ع  الق س  ب  محم  ع  عب    ب  عم و   أ  رجة
اسن د رج   ت جم   .، وأق ه ال هب ... وق    ه ا ا    صحيح اإلسن د و ل  يم ج ه 

  نقم  نبمب تغ م  فم  ع رم   محم  ب  ال  ث الس وس  أب  النعمم   البصم  أام    ،  
،  6226( ت جممممم  502آخمممم  عممممم ه ممممم  صممممغ ر الر سممممع  . تق  مممم  الرهمممم    )ص  

( 539ر الر سمممع  . تق  ممم  الرهممم    )ص  ومعرمممم  بممم  سمممليم   الريمممم  نقممم  مممم  كبممم 
َ ِم ُّ ال بمممو  بممم  مممم  الس دسممم   . تق  ممم  ال 6785ت جمممم     171/  1رهممم    ، الإَح مممإ

ابم  أبمم  بكم  الصمم  ق الريمم  نقمم  أام  ال قهمم ء  ، الق سمم  ابم  محممم 1396ت جمم  رقم  
 5489( ت جم  451ب لم  ن  م  كب ر الث لث  . تق    الره    )ص  
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 .بن معين ، وابن عدي  يحيى  فهوقد عر   مقبول أنه  خالص  الحال:

 الحكم   -6

: الحكم يروى عن ابن  باس روى س يان عن أبي يحيى   قال ابن حبان
ثمعن التالي     قال  ه  الترجم   في  له  المترجم  وعن  شيخ  (1)عنه  الحكم   :

يروى عن أنس بن مالك روى عنه معاوي  بن صالح ل أدرى من هما ول 
الحكم عن ابن  باس ل يكون في النكال    وقال البخاري:،    (2)  من أبوهما

قاله قبيص  عن س يان ،  والذي ينكح  ،  وشاهدان    ،  خاطب:أقل من أربع   
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ،  (3) له الحكم  ى عن رجل يقال  يحي  أبي  عن

روى عنه (٤)الحكم روى عن ابن  باس ل يجوز في النكال أقل من أربع 

 

 2208ت جم  رق   164 / 4الثق    - 1
 2209ت جم  رق   4/146 م ج  الس بقال - 2
 2687ق  ت جم  ر  2/343الر ر   الكب     - 3
المصممنف كرمم ب النكمم   ممم  قمم   ال نكمم   إال بمم ل  أو أخ ج  بل ظ مق رب اب  أب  ش ب  ف     -  4

ُ  ِهشممَ مض، عممَ إ قمم     امم نن   15938امم    رقمم   3/456سمملي    ُ  بممإ َي َ ، عممَ إ َأبممِ   ُمَع ِو ممَ فإ سممُ
 َ   ِ ِ  ابممإ ُ  ِم نممَ َء، عممَ ُ  بممإ ُ   الإَحكممَ ثض ُيقممَ ُ  لممَ نممَ  مممَ  َيكممُ ُ  فممِ  النِ كممَ ِ  َيحإ ممَ ، عممَ إ َرجممُ ، " َأدإ بممَّ  ض

َزوَُّح، َوشمممَ ِهَ  إِ  " ِ   َ رمممَ َزوِ ُح، َوالمممَّ ِ    مممُ َبعممَ    المممَّ ت جمممم  رجممم   اإلسمممن د   ت جمممم  رجممم   اإلسمممن د َأرإ
  بممم  هشممم م القصممم ر أبممم  الحسممم  الكممم ف  مممم ل  بنممم  أسممم  و قممم   لممم  مع و ممم  ابممم  أبممم   مع و ممم 

، 6771( ت جممم  538صممغ ر الر سممع  تق  مم  الرهمم    )ص  العبمم   صمم و  لمم  أوهمم م ممم  
سفي   ب  سع   ب  مسمم و  الثمم ر  أبمم  عبمم    الكمم ف  نقمم  امم فظ فقيمم  ع بمم  إممم م اجمم  ممم  

، أبممم  2445( ت جمممم  244  تق  ممم  الرهممم    )ص  رؤو  اليبقممم  السممم بع  وكممم   ربمممم  دلممم 
، الحكمم  8444(ت جممم  684يح مم  القرمم   لمم   الحمم    ممم  الس دسمم  تق  مم  الرهمم    )ص  

تحر ني  ن  ن   وم  األنص ر  الم ن  ص و  م  أوالد الصح ب    اب  م ن ء بكس  المي  بع ه 
فيمم  أبمم  يح مم  القرمم   اسممن ده ضممعي   1463( ت جممم  176م  الث ني  تق    الره    )ص  

  اممم أة وبل ممظ مقمم رب الب هقمم  فمم  السممن  الكبمم ك كرمم ب النكمم   بمم ب ال  ممزوح ن سمم ،  ل   الحمم   
== 
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ا  وقال أيضاً   ،(1) أبو يحيى   لحكم مكي روى عن ابن  باس روى عنه  : 
أبي نجيح ابن أبي شيب  في المصنف(2)ابن  لحديث ااثناء رواي     ، وقال 

،وقال ابن حجر: الحكم يروي ( 3)اْلَحَكُم ْبُن ِميَناءَ رجل يقال له   نع:ق الساب
عنهما   هللا  رضي  ابن  باس  آخر    ،  (٤) عن  موضع  في  الحديث  وأورد 

 (5) : عن الحكم بن مثنىوقال

صدوو  بن ميناء األنصاري المدني فهو : إن كان  الحكم ا:خالص  الحال
ِثَق  كم  الح  نوإن كا،(6) من أولد الصحاب  من الثاني  بن مثنى َأُبو َصالح 

 (7)  وهللا أعلم. قال العجليكما  سكن َبْغَداد

 
 

== 

قمم      13592امم    رقمم   7/142ولمم  بيعمم  همم  ول همم  كممم  ال يشممر   ممم  ن سمم  شمم د  همم  
عق ب بمم  أخب ن  أب  الحس   ب  ال  ث القي   ببغ اد أنبو عب    ب  جع   ب  درسر    نن  ي 

سفي   نن  ب  بش ر نن  عب  ال ام  ب  مه   ع  سفي   ع  محممم  بمم  خ لمم  عمم  رجممث يقمم   
ُ      قمم   الب هقمم .  وخ طمم  ع  ب   ب   ق     ال نك   إال بوربع  ول  وش ه   ل  الحك    َولممَ

َن دض ُمنإَقِي ض   . َش ِه   َعِ  ابإِ  َ بَّ  ض ِبِ سإ
 592ق  ت جم  ر  3/131الج   والرع  ث  - 1
 592,  591ت جم  رق   3/131الج   والرع  ث  - 2
 اب  أب  ش ب  الم ج  الس بق   - 3
 1390ت جم  رق    2/342لم زا  لس   ا - 4
   1514ا    رق  3/163تلميأ الحب    - 5
 1463( ت جم  176تق    الره    )ص   - 6
( ت جممم  313/ 1)لسممع دي  مكربمم  المم ار الم  نمم  المنمم رة  ا  للعجلمم   مع فمم  الثقمم   - 7

 والت جمم  همم ه الر جممم قلممب     وقمم   المحقممق عمم  همم ه الر جممم  ز مم دة ممم  "   " 339
 دار الب ز ف   
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 الحكم   -7

قال ابن حبان: الحكم شيٌخ يروى عن أنس بن مالك روى عنه معاوي  
الحكم عن    قال البخاري:و ،    (1)لح "ل أدري من هما ول من أبوهما"بن صا

في   (2) ْم َعِن اْلَمَضاِجِع{وُبهُ ى ُجنُ }َتَتَجافَ  : نزلت رجل عن أنس بن مالك قال
وقال ابن ،  (3) صالة العشاء قاله عبد هللا بن صالح عن معاوي  بن صالح  

 : أبيه  عن  حاتم  أنس  أبي  عن  رجل  عن  روى  الشامي  تتجافى    الحكم 
،  (5)  وذكره ابن ُقْطُلْوَبَغا في الثقاا،(٤) جنوبهم روى عنه معاوي  بن صالح  

عن أبيه : فهو هو ولم    بن أبي حاتمالم اذكر كو قال ابن حجر بعد أن  
 (6). يذكر فيه جرحا

 .وهللا أعلم  ابن ُقْطُلْوَبَغا في الثقاا ذكرهكما ثق   هوخالص  الحال:
 

 ، ق له  عن  وع  المر ج  ل  ف  الر جم  الس بق  2209ت جم  رق   4/146الثق    - 1
 16السج ة  م  آي    - 2
 اسمن ده ضمعي  فيم  روايم   مجهم ال ، و  2690ت جمم  رقم    2/344الر ر   الكب م      -  3

بمم ب سمم رة  rسممنن  كرمم ب ت سمم   القمم آ  عمم  رسمم      أخ جمم  الر ممم   فمم ولمم  مرمم ب  
َنِن  َعبممإ ُ   5/346السمج ة  ِ قم     امَ َّ ِ  َّللاَّ ُ  َعبممإ ُ  الإَعِز مِز بمإ َنَن  َعبمإ ُ  َأبمِ  ِز مَ دض ، اممَ َّ ِ بمإ  َّللاَّ

َ   بإِ  َسِع  ض ، َع إ َأَنِ  بإِ  َم ِل ض ، َأ َّ َهِ ِه اأُلَو إِس ُّ ، َع إ ُسَليإَم َ  بإ  ِ  ِبَة ض ، َع إ َيحإ
َ   ََترَ  بإ ا يممَ ِ  الإَم ممَ ِجِ ت َنَزلممَ َع   جممَ َف  ُجنممُ ُبُه إ عممَ َةِة الَّرممِ  تممُ إ فممِ  انإِرظممَ ِر همم ه الصممَّ

 ج الإَعَرَمَ . ن  ق     ه ا ا    اس  صحيح غ    ال نع ف  إال م  ه ا ال  
 595ت جم  رق   3/131الج   والرع  ث  - 4
َبغمَ   -  5 ُل إ وعلمق  3152( ت جمم  492/ 3  )الثق   مم  ل  يق  ف  الكرم  السمر  البم  ُقيإ

وق   أبم  ام ت   روك عم  رجمث عم  أنم ، وهم  الحكم  الشم م ، ، عل  ق   البم ر   
 أعل  فحق  أ  يك   ف  الث ني  .أهم قلب   أ  طبق  أتب   الر بع   و 

  1391ت جم  رق   342/  2لس   الم زا    - 6
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 (1)الزِ بِرقاُن  -8

النواس بن سمعان روى داود    قال الزبرقان شيٌخ يروى عن  ابن حبان: 
هو   من  أدري  ل  عنه  حوشب  بن  شهر  عن  هند  أبى  من ابن  ول  بن 

البخاري:(2)هو مسلم     زبرقان ،وقال  حدثنا  قيس  قال  سمع  ا:  علقم   بن 
النواس   عن  زبرقان  عن  شهر  عن  هند  أبي  بن  النبي    داود    عن 

ابو   ،  (3))الحرب خدع ( الشامي روى عن عمرو  قال  ن ابى حاتم زبرقان 
وأورده ابن أبي حاتم في ترجم   ،  (٤) بن  بس  روى عنه شهر بن حوشب  

  .( 5) معان فيمن روى عنهبن سواس الن
فلعله زبرقان الشامي وأظن هذا ل   :  قلت الراوى والبلد  النواس  إتحاد  ن 

 .  وهللا اعلم( 6)نزل الشام

ْبُن ِبْشَراَن، أنا َأُبو َأْحَمَد ْخبَ أ  البيهقي قال :أخر  عنه  و  َرَنا َأُبو اْلُحَسْيِن 
ْبنُ  ُمَحمَُّد  نا  اْلَعبَّاِس،  ْبُن  نا  مَّا حَ َحْمَزُة   ، َحْفصَّ ْبُن  َقْيُس  نا  َماَهاَن،  ْبِن  ِد 

 

بِ ق ُ  ب لكسِ    الَقَمُ  وق َ  اللَّ   -  1 َ  َعشمَ َة ولَ الزِ  ُ  َخممإ بإِ ق     ل لمَ َ َة  إُ    الزِ  بمَ  َعشمإ ُ  أرإ لمَ  إ
لممَ ُ  ِ  وُ قمم ُ    َل إ مإ َ  ُ بمم ِدُر ف همم  ُطُل عممُ  َمِغ ممَ  الشممَّ ِر أل ُّ الَقمممَ لممَ   البممَ إ َ َة . َل إ ةَ  َعشممإ  نممَ

َمِع ِ  فم  ِكرم ِب  َيِ  ك ا هم  نمَأُّ اأَلصمإ بإِ ق     الَمِفيُ  اللِ حإ ِم والزِ  وإ ِرق   وفم  الم َّ االشمإ
ِ  تم ح العم و  مم  جم اه  القم م   للسم   م ت م  ، الزَّب م   فم    الَمِفيُ  الع ِرَض إ 

 10/37, وق  ب   من  لس   الع ب  1/6351زب   
 2847ت جم  رق     265 / 4الثق    - 2
  1452ت جم  رق   3/343الر ر   الكب     - 3
 2762جم  ( ت  610/ 3الج   والرع  ث ) - 4
 2317ت جم  رق   8/507الج   والرع  ث  - 5
 867ت جم  رق   10/481ته    الره      - 6
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نا َعْلَقَمَ ،  ْبُن  َحْوَشبَّ     َمْسَلَمُ   ْبِن  َشْهِر  َعْن  ِهْنَد  َأِبي  ْبُن  َعِن    َداُوُد   ،
)َما   : قال رسول هللا  قال  الكالبي   ،  ، َعِن النَّوَّاِس ْبِن َسْمَعانَ   انِ الزِ ْبِرقَ 

َتَتَهاَفُتون   َأَراُكم  اِلي  فيلَكذِ في  الَفَراِ   َتهاُفَت  َمْكُتْوٌب    ِب  الَكِذب  ُكلُّ  النَّاِر 
ُجُل في الَحْرِب فإنَّ الَحْرَب َخْدَعٌ   أو   يكذب  كذبا ل َمَحاَلَ  إلَّ أن َيْكِذَب الرَّ

ليرضيها(   امرأته  يكذب  أو  بينهما  ليصلح  الرجلين  َأْخَبَرَنا وقال    ،  (1)بين 
، بْ ْينُ َأُبو َعْبِد هللِا اْلُحسَ  و    ُن اْلَحَسِن اْلَغَضاِئِريُّ َأَنا َأُبو َجْعَفرَّ ُمَحمَُّد ْبُن  َعْمرَّ

َعْبُد   َثَنا  َحيَّاَن،  ْبِن  ُماَلِعِب  ْبُن  َأْحَمُد  َثَنا  زَّاُز،  َأُبو  الرَّ َثَنا   ، َواِقدَّ ْبُن  ْحَمِن  الرَّ
َعنْ  َعْلَقَمَ ،  ْبُن  َمْسَلَمُ   اْلَبْصِريُّ  بن    ُمَحمَّدَّ  بن  عهند  أبي  داود  شهر  ن 

  :   قال : قال رسول هللا    حوشب عن الزبرقان عن النواس بن سمعان  
إل في ثالث  إ) الكذب ل يصلح  فإنها خدع   :  ن  والرجل يرضي  ،  الحرب 

َيرِويِه  داُود بن    ،(2)   لرجل يصلح بين اثنين(وا،  امرأته   وقال الدارقطني: 
َتم امَّ ،َعن داُود،َعن َشهرَّ ،   بن  هللا   َبيد ؛ َفَرواُه عُ   واخُتِلف َعنهُ   ،  َأِبي ِهندَّ 

 

فم   و الثةنم   مم  شمع  اإليمم   و هم  بم ب  ابم أخ ج  الب هق  ف  شع  اإليم   ال   1
 .، 4798رق   4/1732 ا ظ اللس  

صة  ب   الن    أخ ج  الب هق  ف  شع  اإليم   الب ب الس د  و السبع   ف  اإل  - 2
شمه  بم  ا شم  صم و  كث م   فيم سن ده ضمعي  والح    اس  لغ  ه ا  و،    7/491

، والزب ق    2830( ت جم   269اإلرس   واألوه م م  الث لث   تق    الره    )ص   
شم اه  منهم    لمأخ جم  البمم ر  ومسمل  ،فومرن  صمحيح ، ،   ه اب  اب   ف  الثق  ذك

حم ب  ج  البم ر  ف  صمحيح  كرم ب الجهم د والسم   بم ب الأخع  ج ب  ب  عب     
، مسمممل  فممم  كرممم ب الجهممم د والسممم   بممم ب جممم از  2866اممم    رقممم   3/1102خ عممم  

لثم م بنمب عقبم   أخ جمم  ، وعم  أم ك 1739ام    رقم   3/1361المم ا  فم  الحم ب 
مسل   ف  صمحيح  كرم ب البم  والصمل  وا داب بم ب تحم    الكم ب وبيم   المبم   منم  

    2605ا    رق   4/2011
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،َعِن   َشهرَّ  َعن   ، داُود  ،َعن  َعلَقَم   بن  َسَلَمُ   َوَرواُه  ُهَريرَة.  َأِبي  َعن 
  . (1)ِن َسمعان ،َعِن النَِّبيِ   الزِ بِرقاِن ،َعِن النَّو اِس ب

الحال: .    خالص   الثقاا  في  ابن حبان  تعديل وذكره  بجرل ول  يذكر  لم 
 .لم   أعوهللا

                                                                   ( 2) ُسَمْيع  -9

أبى أمام  روى عنه عمرو بن   قال ابن حبان: سميع شيٌخ يروى عن 
سميع،   :     البخاري قال  و ،  (3)    المكي ل أدري من هو ول ابن من هو  دينار

ْبُن   َلَنا ُموَسى )نا( َحمَّاُد  ِديَنارَّ َعْن ُسَمْيعَّ َعْن  عن عمسلم   َقاَل  رو ابن 
ْيِه َثالًثا َوَمْضَمَ  َثالًثا َواْسَتْنَشَق َثالًثا   َأِبي ُأَماَمَ  َقاَل: َغَسَل النَِّبيُّ   َك َّ

: ل يعرف لعمر وسماع َوَغَسلَ   َوْجَهُه َثالًثا َوِذَراَ ْيِه َثالًثا، َقاَل َأُبو َعْبد َّللاَّ
، ولم يذكره ابن أبي حاتم بجرل  (٤)ي أمام .  َأبِ   يع منمن سميع ول لسم 

 

 31/  11ا د   النب  َ  العلث ال اردة ف  األ - 1
 501ب لرصغ    تق    الره    ص  - 2
 ، 3244ت جم  رق     342/  4الثق    - 3
، والحمم    أخ جمم  بل ممظ مقمم رب  أاممم   2441ت جممم  رقمم   4/190 الرمم ر   الكب مم   - 4

, اليب انم  فم   22278رقم   ام    258،  22271ام    رقم     5/257ف  مسمن ه  
, قممم   اله ثمممم  فممم  مجمممم  الزوا ممم  كرممم ب  7990    رقممم  اممم 8/254المعجممم  الكب ممم  

ف   رواه اليب ان  1170ا    رق    531،  1/530اليه رة ب ب م  ج ء ف  ال ض ء  
الكب م  مم  ط  مق سممي  عنم  وإسمن ده اسمم  وسممي  ذكم ه ابم  ابم   فم  الثقم   ، ابمم  

  امم    رقمم 1/17كرمم ب اليهمم را  فمم  ال ضمم ء كمم  همم  ممم ة أبمم  شمم ب  فمم  المصممنف 
ِ و بم  ِد نمَ رض ،  61 َ  بم ال  مم  َعممإ وق   ع  عم و ب  زه   َع إ ُسَميإ ض ، َع إ َأِب  ُأَم ممَ

َميإ ض ، عممَ إ  َ  , اليحمم و  فمم  شمم   معمم ن  ا نمم ر ِكرممَ ب  فممِ  اليَّهممَ َرِة  ، عممَ إ سممُ َأبممِ  ُأَم مممَ
== 
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خر: شيٌخ  آوقال في موضع  ،    (2) : مجهول  وقال ابن حجر،  (1) تعديل  ول
حديثه في مسند   مكي  ....وعنه عمرو بن دينار اليروى عن أبي امام   

  (3)  . احمد وفي كتاب الطحاوي رحمهما هللا تعالى

عنه  :  قلت   شيب   روى  أبي  "سميع  ًا  أيضو     (٤) ابن  وسماه  الطبراني 
 "  الزياا

الحال: .    خالص   الثقاا  في  ابن حبان  تعديل وذكره  بجرل ول  يذكر  لم 
 . وهللا أعلم  .

 
== 

َبيإ ض عمَ إ أَ  1/29 ة ونةن  نةن   ب ب ال ض ء للصةة م ة م َ  بم ال  وقم   عمَ إ سمُ بمِ  ُأَم ممَ
 م  َع إ ُسَميإ ض ، َع إ َأِب  ُأَم َمَ  .

 1332ت جم  رق   4/306الج   والرع  ث  - 1
 427ت جم  رق    169من ع  ص تعج ث ال - 2
 385ت جم  رق   115/  3لس   الم زا   - 3
ك   سمي  الز    فق  ي  ح    قلب   أم  ق   اليب ان سبق بي   ذل  عن  تم    ال  -  4

هن  و  أعل  نم  خل  ب   المر ج  لم  وبم   سممي  الز م   فقم  أفم د األ مم  لكمث واام  
   426ت جمممم  رقممم    169ج مممث المن عممم  ص منهمممم  ت جمممم  ، قممم   ابممم  اجممم  فممم  تع

،  مممم  وابممم  ع، سممممي  الز ممم   الكممم ف  أبممم  صممم لح الحن ممم  عممم  مممم اله بممم   بممم   
ونقممم  ابممم  ؛ وغ  همممم  ، بممم  سمممليم   وامممم د بممم  أ، وعنممم  األعمممم  ، وشممم  ح الق ضممم  

علم  النحم   427وق  ذك  ت جمم  سممي  ت جمم  رقم   ، وغ  هم  ،  وأب  زرع   ،  مع    
  أعل  .الم ضح و 
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 (1) سهيل بن عمرو - 10

هيل بن عمرو شيٌخ يروى عن أبيه روى عنه همام بن قال ابن حبان: س
 بان عمارووقاال البخااري: ساهيل ،  (2)يحيى ل أدري مان هاو ول مان أباوه 

: هاااو  ، وقاااال ابااان أباااي حااااتم عااان أبياااه(3) عناااه هماااام ه روى عااان أبيااا
وقااال :  "  "سااهيل باان عمياار و تاارجم لااه  الااذهبي واباان حجاار،  (٤)مجهااول
 (5).  مجهول

 وهللا أعلم .. مجهول و هخالص  الحال:

 عبد الكريم - 11
حبان: عبد الكاريم شايٌخ ياروى عان أناس بان مالاك روى اللياث   ابن  قال 
 ،(6)عناه ل أدري مان هاو ول ابان مان هاو أسايد    إساحاو بانسعد عن    بن

، روى الليااث عاان اسااحاو باان  وقااال البخاااري، عبااد الكااريم عاان انااس 
سااايد أباااو عباااد الااارحمن وقاااال فاااي موضاااع آخااار: إساااحاو بااان أ، (7)اسااايد

، وقاال ابان حجار: (8)  الخراساني عن عبد الكريم عن أنس قال لنا عباد هللا
 

 259ب لرصغ     تق    الره    ص  - 1
 8373ت جم  رق     418/  6الثق    - 2
 2125ت جم  رق   4/105كب   الر ر   ال  - 3
 1072ت جم  رق   4/249الج   والرع  ث  - 4
ت جمممم  رقممم   3/125، لسممم   الم مممزا   3606ت جمممم  رقممم   2/244م مممزا  االعرممم ا   - 5

437 
 4194م  رق  ت ج 5/129الثق    - 6
 1796ت جم  رق    6/188الر ر   الكب     - 7
 1216ت جم  رق   1/381م ج  الس بق ال - 8
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إسااماعيل ليااث عاان إسااحاو باان وروى ال باان مالااك شاايٌخ يااروى عاان أنااس
 .(1)عنه

فقااد وجاادا فااي ترجمتااه أنااه    يلعلااه عبااد الكااريم بصاارى العقيلاا : قلاات 
عنه إسحاو بن أسايد العداء بن خالد وروي  روى عن أنس بن مالك وعن  

وقال عنه أبو حاتم: سمع العداء بن خالد روى عناه سا يان بان نشايط   (2)
 (3).  نهن اسيد عاسحاو ب وروى الليث بن سعد عن

ُن  فقد أخر  الطبراني بسنده قال: :أو عبد الكريم الجزري  ُب باْ َثَنا ُمطَّلاِ َحدَّ
ثَ  ، َحدَّ ِ ْبُن َصاِلحَّ ، َثَنا َعْبُد َّللاَّ ، َعْن ُشَعْيبَّ َثِني ِإْسَحاُو ْبُن ُأَسْيدَّ ِني اللَّْيُث، َحدَّ
 ، كَّ ِن َمالااِ ِس بااْ ْن َأنااَ ِريِم، عااَ ِد اْلكااَ وَل َّللاَِّ َأنَّ رَ َعبااْ اَل:   سااُ ى »قااَ اِعي َعلااَ السااَّ

ى َزْو َّ  َعى َعلاَ ْن ساَ ِ، َوماَ ِبيِل َّللاَّ ي ساَ ُهَما َأْو ُيْغِنَيُهَما َعِن النَّاِس فاِ  َواِلَدْيِه ِلَيُكفَّ
َيِهمْ َأْو َولااَ  ُهْم َوُيْغنااِ َيُكفَّ هِ  دَّ لااِ ى َنْفسااِ اِعي َعلااَ ِ، َوالسااَّ ِبيِل َّللاَّ ي سااَ اِس فااِ ِن النااَّ  عااَ

ا ِلُيغْ  ِبيِل َّللاَِّ ِنَيهاااَ ي ساااَ اِس فاااِ َن الناااَّ ا عاااَ هاااَ ِبيِل َوَيُكفَّ ي ساااَ اَثَرًة فاااِ اِعي ُمكاااَ ، َوالساااَّ

 

فقم  ذكم ه ،  ع ث لعلم  تصمحي  إسمم  أقم    ؛ 155ت جم  رق     4/54لس   الم زا     -  1
البممممم ر  فمممم  الرمممم ر   الكب مممم   ب سمممم  إسممممح   بمممم  أسمممم   أبمممم  عبمممم  المممم ام  الم اسمممم ن  

 6677ت جمم  رقم   6/50وذك ه اب  ابم   فم  الثقم    ،  1216ت جم  رق    1/381
صمل  مم  خ اسم   سمك  مصم   م وك كن ر  أب  عبم  الم ام  أ    إسح   ب  أس     ق    

ننمم  أبمم  عبمم      وهمم  المم    مم وك عنمم  الل مم  بمم  سممع  و قمم  عمم  عبمم  الكمم    عمم  أنمم
 ال ام  الم اس ن  ك   يميب

 3507ت جم  رق   18/266ته    الكم    - 2
 312ت جم  رق   6/60الج   والرع  ث  - 3
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ْيَطانِ  دِ  «الشااَّ ْن َعبااْ ِديَث عااَ َذا اْلحااَ ْرِو هااَ ْم يااَ ُن  لااَ َحاُو بااْ َزِريِ  ِإلَّ ِإسااْ ِريِم اْلجااَ اْلكااَ
َد ِبِه: اللَّْيُث، َوَل ُيْرَوى َعنْ  ، َتَفرَّ ْسَناِد "ِإلَّ بِ َأَنسَّ  ُأَسْيدَّ  (1). َهَذا اإلِْ

وقد تتبعت ترجم  عبد الكاريم الجازري فوجادا فاي تهاذيب الكماال يتارجم 
 ، 350٤جما  رقام وماا بعادها  تر  18/25٤لَعْبد الكاريم بان مالاك الجازري 

ووجادا أناه رأى أناس ولام  717ترجم  رقم   6/333وفي تهذيب التهذيب  
يد أو أباو عباد الارحمن او بن أساعنه إسح  يروي عنه ولم أجد  في الراوين

ُه اْلَجَماعااَ .  لااذا اسااتبعد أن يكااون هااو مقصااود  اباان الخراساااني ، َرَوى لااَ
 . وهللا أعلم  .  حبان

 عمر الدمشقي:  - 12
ن حبان: عمر الدمشقي شيٌخ ياروى عان أم الادرداء الصاغرى روى قال اب

قاااال و ، (2) وعناااه ساااعيد بااان أباااى هاااالل ل أدري مااان هاااو ول ابااان مااان هااا
عمر الدمشقي عن أم الدرداء رضي هللا عنهاا روى عناه ساعيد بان :البخاري 

، وقال ابان أباي حااتم عان أبياه: عمار الدمشاقي روى (3)  أبي هالل منقطع
"عمار"  وقاال ابان حجار: (٤)وى عنه سعيد بن أباى هاالل ،عن أم الدرداء ر 

أي  عان حدثنا ب الدمشقي يعتمد عليه ول يعرف لعله الوجيهي حابن  راهويه
وفاي ثقااا ابان  ......ثام قاال : مر الدمشقي عن القاسم عن أبي إماما  ع

 

، ق   اله ثمم  فم   8630ا    رق   278/ 8أخ ج  اليب ان  ف  المعج  األوس    -  1
رواه اليب ان  فم   7710ا    رق   4/596ب الن ق   مجم  الزوا   كر ب النك   ب 

 .وس  وفي  إسح   ب  س   وه  ضعي  األ
 9603ت جم  رق   7/188الثق    - 2
 2186ت جم  رق    6/206الر ر   الكب     - 3
  775ت جم  رق   6/143الج   والرع  ث  - 4
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حبان عمر الدمشقي عن أم الدرداء الصغرى وعنه سعيد بن أبي هاالل قاال 
أدري من هو ول بن من هو فيحتمل أن يكون هو هذا والاراوي  ابن حبان ل

، (1)الثقااا الثا  مان عن واثل  اآلتاي وكاالم ابان حباان وقاع فاي الطبقا  الث
عماار باان حيااان بالتحتانياا  الدمشااقي مجهااول ماان  وقااال فااي موضااع آخاار:

أبو الحجاا  المازي: عمار بان حياان الدمشاقي روى لاه   وقال( ،  2)السابع   
 (3) . ماج  الترمذي وابن

ْن ُأمِ   ِقىِ  عااَ َمشااْ َر الدِ  ْن ُعمااَ اَللَّ عااَ ى هااِ ِن َأبااِ ِعيِد بااْ ْن سااَ والحااديث هااو : عااَ
رْ  ِ  ْن َأِبىَداِء عَ الدَّ وِل َّللاَّ َع َرساُ َجْدُا ماَ ْرَداِء َقاَل ساَ ْجَدًة  الدَّ َرَة ساَ َدى َعشاْ ِإحاْ

 (٤)ِمْنَها الَِّتى ِفى النَّْجِم 

 

 979ت جم  رق   4/342زا  لس   الم  - 1
 4886ت جم  رق   411تق    الره    ص  - 2
 4223ت جم  رق   21/313ته    الكم     - 3
 2/457،458لقم آ  أخ ج  الر م   ف  سنن  أب اب الس   ب ب م  جم ء فم  سمج د ا  -  4

عمم  عمم  وهمم  ابم  ايم   ال مشممق  قم   سمممعب ممبم ا يمبمم   569، 568ام    رقم  
ا أصمح قم     وهم   نح ه " بل ظم  " نم  ع  أب  ال رداء   ع  النب    ع  أم ال رداء

عبمم     بمم  وهمم  نمم   قمم     وفمم  البمم ب عمم  علمم  ممم  امم    سممفي   بمم  وكيمم  عمم  
 د وز مم  بمم  ن بممب وعممم و بمم  العمم ص نمم   قمم     وابمم   بمم   وأبمم  ه  مم ة وابمم  مسممع

  أبمم  هممة  عمم  امم    أبمم  المم رداء امم    غ  مم  ال نع فمم  إال ممم  امم    سممع   بمم
ر ب إق م  الصةة والسن  ف ه  بم ب عم د سمج د عم  ال مشق  ، اب  م ج  ف  سنن  ك

اممممم    رقممممم   194/  5، أامممممم  فممممم  مسمممممن ه  1055اممممم    رقممممم   335/  1القممممم آ  
،  27534امم    رقمم   442/  6عمم  "عممم و "  بمم ال  ممم  "عممم  " ، وقمم    21738

وقمم   عمم  "عممم و "  وهمم   3522   امم    رقمم  313/  2الب هقمم  فمم  السممن  الكبمم ك 
ب ال  م  "عم  " ول  ش ه  ع  عم و ب  الع ص أخ ج  أبم  داود ب  اي   ال مشق   ا

== 
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ِعيِد ْبِن َأِبى ِهاَللَّ َعْن ُعَمَر َوُهَو اْبُن َحيَّاَن خر هو : َعْن سَ والحديث اآل
َقالَ  َمْشِقىُّ  يُ   :  الدِ  ُمْخِبًرا  ُأمِ ْخِبُر  َسِمْعُت  الَعْن  َعِن   ْرَداِء  الدَّ َأِبى  َعْن  ْرَداِء  دَّ

 (1)  َنْحَوُه.  النَِّبىِ  

 .  وهللا أعلم مجهول كما قال ابن حجر هو:خالص  الحال

 مروان   - 13

ل ابن حبان: مروان شيٌخ يروى عن ابن مسعود روى عنه عمران قا   
ان ري: مرو ل البخاا قو ،  (2)   بن أبى يحيى ل أدري من هو ول ابن من هو

رو  ابن مسعود  يحيى عن عمه  سمع  أبي  بن  عنه عمران    ،(3) مروان  ى 
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: مروان كوفي روى عن ابن مسعود روى عنه  

، وفي موضع آخر قال : عمران بن أبي   (٤)    بن يحيىابن أخيه عمران  
ف، و   (5)   يحيى روى عن عمه مروان بن قيس   المخزون  ي  قال صاحب 

 
== 

ج ة فممم  أقممم أه خمممم  عشممم ة سممم أ  رسممم      1401اممم    رقممم   2/58فممم  سمممنن  
الق آ  منه  نة  ف  الم صث وف  س رة الح  سج ت   ، ق   أب  داود رو  عم  أبم  

 .إا ك عش ة سج ة وإسن ده واه  ب  ال رداء ع  الن
 ج  ف  الح    الس بق ع ا اب  م ج سبق تم   - 1
 5525ت جم  رق    5/425الثق    - 2
  1584ت جم  رق   7/369الر ر   الكب     - 3
وصمحر  " عمم ا  بم   لعلم  خيمو    قلمب 1237ت جم  رق   8/270   والرع  ث الج  -  4

 . ي ب ل ث الر جم  الر لأب  يح   "
 1708ت جم  رق   6/307م ج  الس بق ال - 5
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لفتح محمد ابن بريدة الموصلي األزدي : َمْرَواُن ْبُن َقْيسَّ  ا  حديث أبوعلم ال
َواَيِ  ِعْمَراُن ْبُن َأِبي َيْحَيى َد َعْنُه ِبالرِ   (1)   اأْلََسِديُّ َتَفرَّ

البيهقي   ِإْسَحاوُ   قال  َقاَل  البخاري  تاريخ  في  ِ يَسى  :  َعْن  َعْن    :   ،
َيْحَيى َأِبي  ْبِن  عَ   ،  ِعْمَراَن  مَ َعْن  َقْيسَّ مِ ِه  ْبِن  َمْسُعودَّ    ْرَواَن  اْبَن  َسِمَع   ،

اُه ِفي َمْعَناُه  : " َوَقْد َرَوْينَ   : " َلْن َتَزاُلوا ِبَخْيرَّ َما َصُلَحْت َأِئمَُّتُكْم " ثم َقالَ َيُقولُ 
   (3)  وهللا أعلم   (2)  َوَأَتمُّ ِمْنهُ 

َثَنا ُمَحمَّ   أخر  الطبراني عنه قال :و    َراُ ، َس ُعْبُدو   ُد ْبنُ َحدَّ  ْبِن َكاِملَّ السِ 
َقاَل: ْبِن ُمْكَرمَّ،  ْبُن ُحَسْيِن  َيْحَيى بن َسِعيدَّ اأُلَمِويُّ ،    َوُمَحمَُّد  ثنا َسِعيُد بن 

َثِني أَ  ،ثنا ِعْمَراُن بن َيْحَيى اأَلَسِديُّ ، َقاَل : َسِمْعُت َعمِ ي َمْرَواَن بن   ِبيَحدَّ
ِ  َ  َعنْ الرَِّ يَّ َقْيسَّ َوَقْد َأَخَذ   َقاَل : َجاَء َرُجٌل ِإَلى    َأْهِلِه ِفي َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ

  ِ ُتُوفِ يَ   َرُسوِل َّللاَّ َأِبي  ِإنَّ   ،  ِ َرُسوَل َّللاَّ َيا   : َأْن   َفَقاَل  َعَلْيِه  َجَعَل  َوَقْد   ،
َيْتُرْك َما َوَلْم  َبَدَنً  ،  َيْنَحَر  َوَأْن  ِضي َعْنُه َأنَّ ْل َيقْ ل ، َفهَ َيْمِشَي ِإَلى َمكََّ  ، 

 

 241رق  (156الممزو  ف  عل  الح    )ص   - 1
فصممث فمم  نصمميح  بمم ب فمم  ط عمم  أولمم  األممم  أخ جمم  الب هقمم  فمم  شممع  اإليممم    - 2

إسمح   بم  راه  م  ت جمم  رجم   اإلسمن د    ، 7440ام    رقم   6/41ووعظه     ال الة
،  يس  ب    ن    332( رق  99الره    )ص     تق   .الم وز  نق  ا فظ مجره   

 5341( 441تق    الره    )ص  .  سح   السبيع   نق  موم   م  الث من  ب  أب
بم  وكم ا ا 9875( رقم  241/ 7)الثقم   ،و عمَ ا  بإ  َأِب  يح   ذك ه اب  اب   فم  

َبَغ  ُل إ ،مم وا  بم   8539( رقم  393/ 7الثق   مم  لم  يقم  فم  الكرم  السمر  )ف     ُقيإ
ول   ريس  ل  ال ق ع علي  عنم  ،   نق  الح    اسن ده صحيح رواتو في  ل  صحب   

ضمم  ولم  شم ه  بمعنم ه أخ جم  البمم ر  فم  صمحيح   ، البم ر  وال غ  ه  به ا السن 
  (42/ 5كر ب من ق  األنص ر ب ب أي م الج هلي  )ع  س  ن  أب  بك  قص  

 7920ب ق    6/82ز الصح ب  ل  ت جم  ف  اإلص ب  ف  تم    - 3
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ِ  َنْمِشي َعْنُه َوَأْن َنْقِضَي َعْنُه َبَدَنً  ِمْن َماِلي ؟ َفَقاَل   : َنَعْم ،    َرُسوُل َّللاَّ
َواْمِش ، َأَرَأْيَت َلْو َكاَن َعَلى َأِبيَك َدْيٌن ِلَرُجلَّ َفَقَضْيَت َعْنُه  اْقِ  َعْنُه َواْنَحْر  
ُ َأَحقُّ َأنَّ َيْرَضىُع الرَّ  َيْرجِ ِمْن َماِلَك ، َأَلْيَس   .  (1) ُجُل َراِضًيا ؟ َوَّللاَّ

 مروان ْبن قيس السلمى  .بين  وقد وقع خلط بين مروان هذا و

:   1237( 270/ 8ديل لبن أبي حاتم )قال محقق كتاب الجرل والتع   
قيس   بن  ،   اأَلَسِديُّ مروان  البخاري  تاريخ  على  التعليق  في  شرحته  كما 

/  7في التعليق على التاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع )  يضاً أ ال  وق
له صحب  روى    :ترجم   مروان ْبن قيس السلمى    1578( ترجم   367

...وكأنه وقع في نسخ  الحاف، ابن حجر  ....  : عنه ابنه قال في التعليق  
جمل    من  فكان  )السلمي(  الثقاا  اإلأمن  في  تخليطه  كما  سباب  صاب  

ت  وسيأتي ،  يأتي بن  بعد  عنه عمران  روى  مسعود  ابن  )مروان سمع  راجم 
يحيى(   ترجم   ،  ابى  في  وقال  حاتم  ابى  ابن  وذكره  حبان  ابن  يذكره  ولم 

وفى سند حديث عمران كما في    ،عمران )روى عن عمه مروان بن قيس(  
يحيى   ابى  بن  )عمران  هذا  اأَلَسِديُّ الصاب   وعلى  بن  :  (  )مروان  فاألول 

الس روى  قيس  ابنهلمى  قيس  ،  خثيم(    عنه  بن  )مروان   اأَلَسِديُّ والثاني 
ابن اخيه عمران بن   وجعلهما صاحب الستيعاب  ،  بى يحيى(  أروى عنه 

السلمى روى عنه عمران :  ويقال  ،    يُّ اأَلَسدِ )مروان بن قيس  ،  واحدا قال  
 

، ق   اله ثم  ف  مجم   843ا    رق   20/359لمعج  الكب   أخ ج  اليب ان  ا  -  1
اممم    رقممم   344/  4الزوا ممم  كرممم ب األيمممم   والنممم ور بممم ب ق ممم ء النممم ر عممم  الم مممب 

، ومممم  ط  قممم  أبممم  نعمممي  فممم  مع فممم  رواه اليب انممم  فممم  الكب ممم  ورج لممم  نقممم     6981
ا ا  قم     وع ه ه  وم وا  ب  في  السلم  وا 6325( ا    2633/  5الصح ب  )

ََسِ  ُّ  َواُ  بإُ  َفيإ ض األإ َلِم ُّ  َوِق ثَ ،  َم إ    السُّ
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صاب  وخالفه الحاف، في اإل،    (1)   وابنه خثيم بن مروان(،  بى يحيى  أبن  
 .ولكن وقع فيها تخليط ،  (2)  فرقهماف

ْبُن َقْيسَّ  أبو نعيم  :  اً واحد  اً ن جعلهما شخصموم قلت :     َمْرَواُن  قال : 
َلِميُّ    (٤) ين ابن األثير عز الد،و  (3) .اأْلََسِديُّ َوِقيَل: السُّ

  : أنو قلت  مختلفين كالهما   ايكون  وأ،  اً واحد  ياً راو يكونا    يحتمل  راويين 
. ر   صحابي  الطبدليل  الذكر  واي   سالف   في براني  ذكره  حبان  ابن  وأن   ،

التابعين . في  يذكره  َحاَب  ولم  فقد  أسماء الصَّ ابن مسعود  وأما روايته عن 
 . تكون من رواي  صحابي عن صحابي 

  .   له صحب    : هو إن شاء هللا  َمْرَواَن بن َقْيسَّ اأَلَسِدي    ص  الحالخال
 وهللا أعلم

ابن من هو قد يكون  و ول  دري من هه : ل أومعنى كلم  ابن حبان في 
 . توقفًا منه لعدم تيقنه من معرفته على وجه الدق  ، وهللا أعلم

 

 2371 جم  ( ت1390/ 3االسريع ب ف  مع ف  األصح ب )  - 1
وقمممم   ممممم وا  بمممم  فممممي    7932( ت جممممم  65/ 6اإلصمممم ب  فمممم  تم  ممممز الصممممح ب  )  - 2

.، وف  ت جم  األس    و ق    ال عبم  البم   أنم   قم     زعم  أبم  نعمي  وابم  7932سلم  
 ال    قبل ، وال    يظه  ل  أن  غ  ه.

 6325( ا    2633/ 5مع ف  الصح ب  )  - 3
 4849( ت جم  141/ 5  )أس  الغ ب    العلمي  - 4
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 مهاجر    -1٤

روى      عمر  عن  يروى  شيٌخ  مهاجر  حبان:  ابن  بن  قال  محمد  عنه 
وقال البخاري: مهاجر عن  ،    (1)سيرين ل أدري من هو ول ابن من هو  

مهاجر بن عمر    ع آخرفي موض،وقال  (2)عمر روى عنه محمد بن سيرين  
سيرين  روى  بن  محمد  أبيه:(3)   عنه  عن  حاتم  أبي  ابن  وقال  مهاجر    ، 

،وقال  (٤) روى عنه محمد بن سيرين  بصري روى عن عمر بن الخطاب  
حجر: مهاجر لم ينسب روى محمد بن سيرين عنه أن عمر كتب إلى   ابن

ارثي ل  ن الحسعد الدي،وقال الحاف،  (5)أبي موسى األشعري في المواقيت  
 (6) عرف حالهأ

َقالَ أ  :    قلت    مصنفه  في  شيب   أبي  ابن  عنه  اْبُن    :  خر   َثَنا  َحدَّ
َقاَل: ِسيِريَن  اْبِن  َعِن  ِهَشامَّ،  َعْن  َقَرْأُا  أَ   ِإْدِريَس،   : َقاَل   ، اْلُمَهاِجُر  ْخَبَرِني 

اَلةِ  َتَهى إَلى اْلَفْجِر ،  مَّا انْ  ، َفلَ ِكَتاَب ُعَمَر إَلى َأِبي ُموَسى ِفيِه َمَواِقيُت الصَّ
 ،(7) َأْو ِبَغَلسَّ ، َوَأِطَل اْلِقَراَءَة  َأَو َقاَل : إَلى اْلَغَداِة ، َقاَل : ُقْم ِفيَها ِبَسَوادَّ ،  

 

 5547ت جم  رق    5/428الثق    - 1
    1650ت جم  رق   7/381الر ر   الكب     - 2
مهمم ج   الصمم اب كممم  فمم  المصمم در و   1636ت جممم  رقمم   7/380م جمم  السمم بق ال  - 3

    عم ع
    1183ت جم  رق   8/261الج   والرع  ث  - 4
   368ت جم  رق   6/105لس   الم زا    - 5
   368ت جم  رق   105لم ج  الس بق /6 ا  - 6
ُ  بممِ لإَ جإ  أخ جمم  ابمم  أبمم  شمم ب  فمم  مصممن   كرمم ب الصممل ا  مممَ إ  - 7  1/283 كممَ َ  ُيَغلممِ 

  3254رق  
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َثَنا اْبُن َأِبي َداُوَد، َقاَل: ثنا :  حاوي في شرل معاني اآلثار َقالَ وكذلك الط َحدَّ
  ، َقاَل:نا يَ َقاَل: ث َأُبو ُعَمَر اْلَحْوِضيُّ ِإْبَراِهيَم،  ْبُن  ْبُن ِسيِرينَ ِزيُد  ،    ثنا ُمَحمَُّد 

َأْن َصلِ     ):  َكَتَب ِإَلى َأِبي ُموَسى  ، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب    َعِن اْلُمَهاِجرِ 
ْمُس(  اْلَمْغِربَ  وقد أخر  الحديث بتمامه الهيثمي في  ،    (1)، ِحيَن َتْغُرُب الشَّ

َثنَ قال : حَ   بغي  الباحث  هللِا ْبُن َعْونَّ ، َعْن ُمَحمَّدَّ ، َعِن ا َيِزيُد ، َأْنَبَأَنا َعْبدُ دَّ
ُمو  َأِبي  ِإَلى  اْلَخطَّاِب  ْبُن  ُعَمُر  َكَتَب  َقاَل  َصلَّ اْلُمَهاِجِر  َأْن  اأَلْشَعِريِ   َسى 

ْمُس َحيٌَّ  بَ  ْمُس َوَصلِ  اْلَعْصَر َوالشَّ ٌ  َوَصلِ   َنِأيَّ   ْيَضاءُ الظُّْهَر ِحيَن َتُزوَل الشَّ
ا َوَصلِ   ْمُس  الشَّ َتْغُرُب  ِحيَن  َأْو  ْمُس  الشَّ َتِغيَب  ِحيَن  ِحيَن  اْلَمْغِرَب  ْلِعَشاَء 

اللَّ  ِنْصِف  ِإَلى  َفُق  الشَّ َأْو  َيِغيُب  ِبَسَوادَّ  اْلَفْجَر  َوَأِقِم  ُسنٌَّ   َذِلَك  َوِإنَّ  ِل  اأَلوَّ ْيِل 
 (2)َراَءَة ِل اْلقِ ِبَغَلسَّ َأْو ِبَسَوادَّ َوَأطِ 

ذكره ابن  ،و بجرل ول تعديل  أحد من العلماء    ذكرهلم ي  خالص  الحال:   
  .حبان في الثقاا

 

َةِة   -  1 َةِة بمَ ُب َمَ اِق مِب الصمَّ  1/154أخ ج  اليح و  ف  ش   مع ن  ا ن ر ِكَر ُب الصَّ
 852رق  

 113رق   242/  1  زوا   مسن  الح ر  ب  أب  أس م  بغي  الب ا  ع - 2
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 :  (1) النضر –  15

حبان: ابن  عط  قال  عن  يروى  شيٌخ  عنه  النضر  روى  يسار  بن  اء 
 (2) . الدراوردي ل أدري من هو ول ابن من هو

:    قال   ترجم له.    حبانابن  ولسيما أن  قلت : لعله  النضر بن مسلم     
النضر بن مسلم يروى عن أبى اليسر كعب بن عمرو روى عنه الدراوردي 

 ،وترجما للنضر بن مسلم     وأن البخاري لم يترجم له وكذا أبو حاتم  ،(3)
البخاري: بن    قال  العزيز  عبد  عنه  روى  اليسر  أبا  رأى  مسلم  بن  النضر 

الشطرنج   في  أبي حاتم  (٤) محمد  ابن  وقال  أبيه ،  مسلم    عن  بن  :النضر 
وقال ابن   ،  (5)  رأى أبا اليسر روى عنه عبد العزيز بن محمد الدراوردي

 . : النضر بن مسلم رأى أبا ميسرة روى عنه عبد العزيز بن محمد(6) ماكول

كره ابن  ،وذلم يذكره أحد من العلماء بجرل ول تعديل    خالص  الحال:  
 ، وهللا أعلم .حبان في الثقاا 

 

فم للب  فيم    يكرم  بم أللف والمةم ن   ب رح الن   وسك   ال  د المعجمم  فموكث  مم  -  1
. اإلكممم   البمم  ممم ك ال بغ مم  الرع  مم  فقل ممث ومممنه  ن مم  بمم  الحمم ر زا ممث وممم  يكرمم  

 ب ب نص  ونص  وبص  و ن    7/261
 11338ق  ت جم  ر  7/535الثق    - 2
 5794ت جم  رق   5/475الثق     - 3
 2285ت جم  رق    87/ 8الر ر   الكب    - 4
 2175ت جم  رق   8/274لرع  ث الج   وا - 5
   7/343اإلكم    - 6
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شيٌخ : لست أدري من هو  أو ل أدري  يهم ابن حبان :  ال فمن ق  ًا :ثاني
 من هو  

 أمي  القرشي  -1

هاو  لست أدري مان،أمي  القرشي شيٌخ يروى عن مكحول قال ابن حبان:
وقاال البخااري: أميا  القرشاي عان مكحاول روى   (1)ن المباارك  روى عنه ابا

 بان يزياد: أميا    ه،وقال ابان أباي حااتم عان أبيا(  2)عنه ابن المبارك مرسل
مكحاول روى عناه  بن أبى عثمان القرشي شامي روى عن أباى المصابح و

قاال ابان حجار: أميا  ، و (3)أيوب بن ساويد وبأيا  بان الولياد وابان المباارك 
رف عن مكحول وعنه ابن المبارك ، يمكن أن يكاون أميا  بان القرشي ل يع

  عان النباي يزيد الشامي القرشي الذي روى عن أبي المصبح عن ثوباان
وهاذا ،  رواه أيوب بن سويد عنه ذكره البخاري انتهاى    (٤))الدين النصيح  (

ولم يذكر فيه جرحا وذكر أنه يروي عنه ، الشامي ذكره ابن أبي حاتم هكذا 
بارك وذكره ابن حبان في الثقاا وقاال القرشاي مان أهال الشاام وهاو ابن الم

 بان أو عباد هللاح بان علاي الذي يقال له أمي  بن أبي عثمان قال قتله صال
فياه ماا نقال المؤلاف عناه فغااير  ابان حجار : قاالثام علي ثم ذكار القرشاي 

 

   6776ت جم  رق   6/71الثق    - 1
 1523ت جم  رق   2/10الر ر   الكب    - 2
 1120ت جم  رق   2/302الج   والرع  ث  - 3
،اليب انم  فم  المعجم   1522ت جمم  رقم   2/10أخ ج  البم ر  ف  الر ر   الكب      -  4

امممم    رقمممم   4/133، وفمممم  مسممممن  الشمممم م     1184رقمممم  امممم     42/  2األوسمممم  
)  ق     ع  أمي  ب   ز   ع  أب  المصبح عم  ن بم   ق   قم   رسم       2923

 رأ  ال    النصيح (
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 ابان أباي حااتم فجازم بكونهماا واحادابينهما وكذا فرو بينهما البخااري وأماا  
 (1) أها

اَركَّ ،  ُن ُمباَ َثَنا اباْ دَّ قلت : أخر  ابن أبي شيب  عنه في المصانف قاال : حاَ
اَقَ  َل َقاَل : كَ اِميَّ ،  َعْن ُأَميََّ  الشَّ  اَراِن الساَّ َوَة َيْختاَ ُن َحياْ اُء باْ وٌل َوَرجاَ اَن َمْكحاُ

 (2) . اِنَهاُيَفاِرقَ 

 وهللا أعلم . لأنهما اثنان ولم يذكرا بجرل ول تعديخالص  الحال:

 حنظل :  - 2

قاال ابان حبااان: حنظلا  شاايٌخ ياروى المراسايل ل أدري ماان هاو روى اباان 
: تاردد فياه البخااري قاال ،وقاد (3)بياه نظلا  عان أاهيم بان حالمبارك عن إبر 

ن  روى اْبن المبارك َعْن ِإْبَراِهيم ْبن حنظل  َعْن َأِبياه، مرسال، إن لام يكان اباْ
ْ يان فااال أدري  ي سااُ ن لاام يكاان اباان أبااي : إوقااال فااي موضااع آخاار ،(٤) .َأبااِ

باان وعقااد أبااو حاااتم ترجماا  باساام : إبااراهيم ، (5)ساا يان فااال أدري ماان هااو
 

 1وق  ب   من  ال هب   ف  م زا  االعرم ا    1438م  رق  ت ج 1/466لس   الم زا   -  1
  اجمم  همم  المم هب  فمم  م ممزا  والم لممف المم   يقصمم ه ابمم 1030ت جممم  رقمم   276 /

 االعر ا  .
/  4ابمم  أبمم  شمم ب  فمم  مصممن   كرمم ب الجهمم د ممم  قمم ل ا فمم  الغممزو واجمم  همم  أخ جمم   - 2

سمم ع  وممم  كمم   يحمم  ،كرمم ب السمم   ممم  قمم ل ا فمم  السمم   وتمم ك ال 19565رقمم   231
َزاة   32935رقمم   6/463السمم ق   ي  الغممُ  و السممَّ قُ  جمممُ  سمم  ق وهمم  المم    َيسممُ ق   جممَ

  2/1036ألن  و ك ن   م  وَرا   يح ُظ ن   النه ي  ف  غ    ا
 7473ت جم  رق   6/226الثق    - 3
 167ت جم  رق   3/44الر ر   الكب     - 4
 ت جم  إب اهي  ب  انظل  911رق   ت جم  1/283الر ر   الكب     - 5
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ى عاان أبيااه روى عنااه اباان المبااارك يان قااال فيهااا : رو باان أبااى ساا حنظلاا  
 (1) .ويحيى بن سليم يعد في المكيين

  أعلموهللا .حنظل  بن أبي س يان بأنه   جزم حاتم اأبأن ا يعني وهذ

اَركِ  ُن الُمبااَ اِلًما  وقااد أخاار  ابااْ ْن َأِبيااِه َأنَّ سااَ َ  ، عااَ ِن َحْنَظلااَ َراِهيَم بااْ ْن ِإبااْ ، عااَ
ْوَلى أَ  ي ُحذَ مااَ َوى:َأْي تَ بااِ ي اللااِ  ذَّ فااِ ُه َيْوَم ااِ َ  ِقيااَل لااَ ُرهُ ْيفااَ اَل َغيااْ ِه ؟ َفقااَ ْ، بااِ :  َحفااَّ

الَ َتْخَشى ِمْن َنْفِسَك َشْيً ا َفُتَولِ ي اللِ َوى َغيْ  ا  َرَك ؟ َفقاَ ْرآِن َأناَ ُل اْلقاُ ْ َس َحاماِ : باِ
َوى ِبيَ   ِإًذا . َفُقِطَعْت َيِميُنهُ  َذ اللاِ  ارِهِ ، َفَأخاَ اُرهُ  ساَ ْت َيساَ َوى  ، َفُقِطعاَ اْعَتَنَق اللاِ  ، فاَ

ُه ِرب ِ  } (2): } َوَما ُمَحمٌَّد ِإلَّ َرُسوٌل{  َوُهَو َيُقولُ  َل َمعاَ ي َّ َقاتاَ وَن َوَكَأيِ ْن ِمْن َنباِ ياُّ
َحاِبهِ   (3){  َكِثيرٌ  َ  ؟ ِقيالَ  َفَلمَّا ُصِرَع ، ِقياَل أِلَصاْ و ُحَذْيفاَ َل َأباُ ا َفعاَ لَ : قُ  : ماَ .  تاِ

مَّاُه ؟ ِقيااالَ  الَ قاااَ  ْد ساااَ لَّ قاااَ اَلٌن ِلَرجاااُ َل فاااُ ا َفعاااَ ِجُعوِني  : َفماااَ اَل َفَأضاااْ َل. قاااَ : ُقتاااِ
  (٤)َبْيَنُهَما(

كاره ابان حباان فاي الثقاااا . لام ياذكر بجارل ول تعاديل وذ خالصا  الحاال:
 .وهللا أعلم  .

 

 257ت جم  رق   2/95الج   والرع  ث  - 1
 144س رة آ  عم ا  آي    - 2
 146س رة آ  عم ا  آي   - 3
، وممم  ط  قمم  أبمم   118امم    رقمم   98 رك فمم  كرمم ب الجهمم د ص أخ جمم  ابمم  المبمم - 4

  م اليم مم وزاد يعنم   م 1053ام    رقم   73/  3الق س  البغ   ف  معج  الصح ب  
. 
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 زياد  -3

نااه قااال اباان حبااان: زياااد شاايٌخ يااروى عاان زر عاان اباان مسااعود روى ع
وقال البخاري: زيااد عان زر عان ،  (1) .  أدري من هو  السدي ول  إسماعيل

َرِة{ ْوَم اْلَحساْ  ،(2)ابن مسعود وقاله عمرو عان أساابط عان السادي}َوَأْنِذْرُهْم ياَ
أبي حاتم عن أبيه: زياد روى عن زر عن ابان مساعود روى عناه   وقال ابن

زياااد  ل الساادي عانروى اباان كثيار فااي تفسايره قااال: قاا : قلات (3). السادى
َرِة ِإْذ  : ن اباان مسااعود فااي قولااهر باان حباايش عااعاان ز  ْوَم اْلَحسااْ ِذْرُهْم يااَ } َوَأنااْ

لناار أتاي باالموا قال : إذا دخل أهل الجن  الجن  وأهل النار ا  ُقِضَي اأْلَْمُر{
في صورة كبش أملح حتى يوقف بين الجن  والنار ثم ينادي مناد : يا أهال 

لادنيا فاال يبقاى أحاد فاي أهال الناس فاي اكان يميت    الجن  هذا الموا الذي
اد : ياا أهال عليين ول في أسفل درج  في الجن  إل نظر إلياه ثام يناادي منا

لاادنيا فااال يبقااى أحااد فااي النااار هااذا المااوا الااذي كااان يمياات الناااس فااي ا
ضحضال من نار ول في أسافل درك مان جهانم إل نظار إلياه ثام ياذبح باين 

و الخلود أبد اآلبدين وياا أهال الناار هل الجن  هادى : يا أالجن  والنار ثم ين
ان أحاد ميتاا مان فارل هو الخلود أبد اآلبدين فيفارل أهال الجنا  فرحا  لاو كا

أحااد ميتااا ماان شااهق  ماااتوا فااذلك   ماااتوا ويشااهق أهاال النااار شااهق  لااو كااان

 

 7968ت جم  رق     330/  6الثق    - 1
  1272ت جم  رق   3/378الر ر   الكب    ، انظ  39س رة م    م  آي   - 2
 2498ت جم  رق   3/552الج   والرع  ث  - 3
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ُر { قوله تعالى:   َي اأْلَماْ لماوا ذباح اإذا  : ولقاي}َوَأْنِذْرُهْم َيْوَم اْلَحْسَرِة ِإْذ ُقضاِ
  ( 1). : رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ثم قال

لام ياذكر بجارل ول تعاديل وذكاره ابان حباان فاي الثقااا .   خالص  الحاال:
 وهللا أعلم . موافقًا لما جاء بالصحيحين وقد روى أثراً  وهللا أعلم  .

 (2)ة  رَ بْ سَ  -٤

ري مان سدي ل أدقال ابن حبان: سبرة شيٌخ يروى عن أنس روى عنه ال
روى عنااه  وقااال البخاااري: ساابرة عاان رجاال ماان أصااحاب النبااي ، (3) هااو

هاااو   وزاد : وبمثلاااه قاااال ابااان أباااي حااااتم عااان أبياااه،(٤)إساااماعيل السااادي 
حجااار: سااابرة رجااال حااادث عناااه إساااماعيل السااادى وقاااال ابااان  (5) مجهاااول
 (6) .مجهول

 

، رواه اب  أب  ا ت  ف  ت سم  ه عم  ابم  مسمع د  234،  233/  5ت س   اب  كث      -  1
   ممم  سمم رة ممم    امم     39ت سمم   آيمم   7ابمم  أبمم  امم ت  ح  بمم و  إسممن د أنظمم  ت سمم

  البمم ر  فم  صمحيح  كرم ب ش ه  مم  ام    أبم  سمع   المم ر  أخ جم  ين ول  14195
، مسمل  فمم  صممحيح  كرمم ب  4453امم    رقمم   4/1760ممم     الر سم   بمم ب ت سمم   سم رة

 4/2188 مع  ء الجن  وص   نعيمه  وأهله  ب ب الن ر   خله  الجبم رو  والجنم   م خله  ال
 والش ه  يشه  لل او  بع الر  وضبي  . ، 2849ا    رق  

رح المم اء نمم  همم ء " ت ضمميح المشممرب  فمم  ضممب  أسممم ء ولمم  وسممك   الم امم ة وفممأب ممرح "- 2
 5/29ل واة وأنس به  وألق به  وكن ه  الب  ن ص  ال    ال مشق  ا

 3239ت جم  رق   341/  4الثق    - 3
 2434ت جم  رق   4/188الر ر   الكب     - 4
  1282ت جم  رق   4/295الج   والرع  ث  - 5
  28ت جم  رق    3/7لس   الم زا   - 6
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 وهللا أعلم . . قال ابن حجركما  مجهولهو خالص  الحال:

   ( 1) َهابٌ ِش   -5

  (2)وا عناه القلاوصقال ابن حبان: شهاب شيٌخ يروى عن أبى هريارة ر 
 

وقاال البخااري: شاهاب أناه أتاى المدينا   ، (3) ل أدري مان هاو    بنت عليب 
ه لنااا موسااى عاان عبااد هللا باان حسااان العنبااري حاادثتني فلقااي أبااا هرياارة قالاا

ناات عليباا  عاان شااهاب هااو شااهاب باان ماادلج العنبااري ساامع أبااا القلااوص ب
جعفااي نااا الموسااى روى عنااه ابنااه حبيااب التميمااي هااو أخااو سااالم حاادثني 

حرمي نا عبد هللا بن حسان قال حدثتني القلاوص سامعت شاهاب بان مادلج 
الناااس رجاال تنحااى عاان شاارور ياار :)خ قااال أن النباايحاادثنا أبااو هرياارة

وأنه أتى المدين  فلقي أبا هريرة قاله لنا موسى عن عبد هللا بان   (٤)الناس(
 

ل  م  الن رالِشه ُب ال   َ نإَقيُّ ف  الل ث ِشبإ  ال  -1 عإ النه يم   .ك ك  وه  ف  األصث الشُّ
 2/1252ف  غ    الح    واألن  

. ب لكسمم  وقة ممأ وهمم  فريمم   النمم    القلمم ص بمم ل رح فمم  ال اامم  والجممم  قممةص  - 2
َ أَة    هم هن   القل ص ، و  175مق م  فرح الب ر  ص  تعج مث المن عم   كمم  فم  اسم  اممإ

ولم   ريسمم  لم  ال قم ع غلم  ت جممم  ،   ابم  ابم كممةممم  سمي    ر مح و   (646/ 1)
 له  .

 3360ت جم  رق   363/  4الثق    - 3
َنَن   2838ا    رق   (266 /2)بمعن ه أام  ف  مسن ه أخ ج     -  4 َنَن  َروإ   امَ َّ ق    َا َّ

ِ كُّ قممَ َ  سممَ  َه بض الإَعنإبممَ ُ  شممِ َ  َ بممَّ  ض أَ َاِب ممُ  بممإ ُب ابممإ ُب َأبممِ  َيقممُ ُ  َأَت ممإ نممَ  َوصممَ ِا   لممِ  ِمعإ
َن ُه فَ  َب إ َق َ  انإَيِلَق  ِإَل  َن  ض َعَل  َفَلِق َن  َأَب  ُهَ  إَ َة ِعنإَ  َب ِب ابإِ  َ بَّ  ض َفَق َ  َم إ َأنإُرَم  َفَوخإ

ِرِه. قمَ  ثُّ َوادض ِبقمَ إ َروإِذ إ َلنمَ  عَ َتمإ ض َوَم ءض ِإنََّم  َيِس ُث كمُ ُ َك اسمإ . َ  ُقلإنمَ  َكثُمَ  َخ مإ ِ  َ بمَّ  ض لمَ  ابمإ
 ِ ُ  عمَ إ َرسمُ ِ  َّللاَّ َ  َ بمَّ  ض ُيحمَ ِ  َن  ابمإ ِمعإ َروإَذَ  َلَن  َفسمَ ِ  َفقمَ  َ   َق َ  َف سإ َ  َرسمُ ُ  َّللاَّ َخيمَ

== 
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ن أباي ، وقاال ابا  (1)لعنبري حدثتني القلوص بنت عليب  عن شهابحسان ا
حاتم عن أبياه: شاهاب بان مادلج العنباري والاد حبياب بان شاهاب روى عان 

ه ابنااه حبيااب باان شااهاب أبااى هرياارة واباان  باااس وأبااى موسااى روى عناا
وقااال أبااو زرعاا : بصااري ثقاا  والااد حبيااب باان ، (2)القلااوص بناات عليباا  و 

العنبري روى عن ابن  بااس   شهاب بن مدلج  قال ابن حجر :، و (3)شهاب
بتبوك في فضل المجاهدين من رواي  يحيى القطان   ل هللا في خطب  رسو

                                       (٤) . وغيره عن حبيب بن شهاب عن أبيه

كما فسره  : شهاب بن مدلج العنبري  مما سبق يتبين أنهخالص  الحال:
وأن ابن حبان جعلهما  ، تم ، وقد وثقه أبو زرع  البخاري ، وأبو حا

 وهللا أعلم  .متين  ترج

 متوكل   -6

قال ابن حبان: متوكل شيٌخ يروى عن أبى هريرة روى عنه خالد بن    
أدر  ل  أبي هريرة روى  ،    (5)   ي من هومعدان  متوكل عن  البخاري:  وقال 

 
== 

ثض آخمممِ ض ِبِعنمممَ ِ   ُث َرجمممُ َم َتبمممُ َك َفقمممَ َ  )ممممَ  فمممِ  النمممَّ ِ  ِمثمممإ ِ  مممَ إ ِب ِث َّللاَّ ُ  فمممِ  سمممَ ِ  َفُيَج همممِ َفَ سمممِ
ِ ك َضيإَ  ُ َوَ جإ  ِ  َيقمإ ، الحم ك   إسمن ده صمحيح،و َرِنُ  ُشُ وَر النَّ ِ  َوِمثإُث َرُجثض بمَ دض فمِ  َغَنممِ

وق   ه ا ا    صمحيح اإلسمن د 2378( ا    76/ 2)ب الجه د ف  المسر رك  كر 
 ، وأق ه ال هب و ل  يم ج ه 

   2640ت جم  رق   4/235كب   الر ر   ال  - 1
 1581ت جم  رق   4/361 الج   والرع  ث - 2
 1581ت جم  رق   4/361الج   والرع  ث  الم ج  الس بق  - 3
 456ت جم  رق   179تعج ث المن ع   ص  - 4
 5713ت جم  رق   5/459الثق    - 5
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التميمي معدان  بن  خالد  أبيه(1) عنه  عن  حاتم  أبي  ابن  متوكل    :،وقال 
، وقال العجلي: (2)  انشامي روى عن أبى هريرة روى عنه خالد بن معد
ثق  تابعي  ابن حجر:  (3)   متوكل روى عنه خالد بن معدان شامي  ، وقال 

من َلِقي هللا  )  وكل كذا وقع بالشك عن أبي هريرة حديثالمتوكل أو أبو المت
اَرةَلْيَس  َوخْمس  :  َوِفيه  ،  الَحِديث  ...  َل ُيْشرك ِبِه َشْي ا   روى  (٤)   (َلُهنَّ َكفَّ
أخر  ابن شاهين في كتاب األفراد الحديث   قال :و ....،ن عنه خالد بن معدا

ولم   يشك  ولم  المتوكل  أبي  عن  فقال  المسند  في  له  كتاب الذي  في  أره 
الناجي   المتوكل  أبو  أنه  الجوزي  ابن  فظن  الكنى  في  أحمد  أبي  الحاكم 

فوهم في ذلك   (5) قثه هذا في التحقيلصحيح فاحتج بحديالمخر  له في ا

 

 م  ولم   ريسم  شم، قلمب وخ لم  بم  معم ا   2085ت جم  رق   8/42الر ر   الكب      -  1
 يم خ ل  ب  مع ا  الرمل  ال ق ع عل  

    1700ت جم  رق   8/372الج   والرع  ث  - 2
  1683ت جم  رق   2/264مع ف  الثق   للعجل   - 3
، وإسممممن ده ضممممعي  لجه لمممم   8722امممم    رقمممم   2/361ه أخ جمممم  أاممممم  فمممم  مسممممن  - 4

ن  بقيمم  بممم  ال ل ممم  مممم ل  المر كممث أو أبممم  المر كمممث المم او  عممم  أبممم  ه  مم ة، وفممم  السممم
 عنع . و  ل  ت لي  الرس    وق 

َوَل    قلممب  - 5 كرمم ب ابمم  الجمم ز  همم  الرحق ممق فمم  أا د مم  المممةع وقمم  أخ جمم  فمم  َمسممإ
قمم      2028امم    رقمم   383/  2 ممَّ َرة خةفمم   للشممَّ ِفِع   َيمممِ   الإغمممُ   اَل ُ  جمم  الإكَ 

َ ة َأنمم  سممم  َرسممُ     عممَ  َخ لممِ  بمم  معمم ا  عممَ  أبمم  المَرَ كممث عممَ   َيقممُ     أبمم  ُهَ  ممإ
           َليإَ  َلَه  َك َّ َرة َيِم   ص ب ة ليقري  بَه  َم ال ِبَغ إ  اق                                                  
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وقال أبو  ،  وتبعه ابن أبي حاتم بأنه المتوكل اسم ل كني   وقد جزم البخاري  
 (1) حاتم هو مجهول وهذا هو المعتمد أ.ه 

 مجهول وهللا أعلم .هو ل:الحا خالص     

 محمد بن سعيد    - 7

طاب : محمد بن سعيد شيٌخ  يروى عن عمر بن الخ  قال ابن حبان     
قتادة ل أدري من هو   البخا  ،(2)روى عنه  التاريخ   ري حديثاً روى له   في 

قال حدثني    قال قتادة  أبي عن  قال حدثني  معاذ  أخبرنا  قال لي إسحاو   :
: قال عمر بن الخطاب في رجل وقع على جاري  أبيه   محمد بن سعيد قال

الحجارة  :   في  ألغيبنه  أخذته  أ،  (3) ل ن  عن  حاتم  أبي  ابن  : بيهوقال 
 (6)ر ابن حجو ،  (5) الذهبي ، وكذا قال ، (٤) مجهولهو 

 ولم يتيسر لي الوقوف على أي من مروياته . 

 وهللا أعلم .كما قال أبو حاتم   مجهول هو خالص  الحال:

 

قلممب أبمم  امم ت  ذكمم ه فقمم  وإنممم  قمم    1004ت جممم  رقمم   391تعج ممث المن عمم   ص  - 1
 1701مر كث ب  ال   ث رق   جم  الر لي  مجه   ف  الر

 5237ت جم  رق   5/367   الثق - 2
 255ت جم  رق    1/92الر ر   الكب     - 3
  1441ت جم  رق   7/264الج   والرع  ث  - 4
 7599 ( ت جم 564/ 3االعر ا  )م زا   - 5
 613ت جم  رق   5/176لس   الم زا   - 6
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 مقاتل   -8

قال ابن حبان: مقاتل شيٌخ يروى عن أنس بن مالك روى عنه         
ال البخاري: مقاتل عن أنس قو ،  (1)   سعيد بن أبى عروب  ل أدري من هو

،وقال ابن أبي حاتم: مقاتل العطار بصري  (  2)  روى عنه ابن أبي عروب 
، وقال ابن حجر: مقاتل  (3)  روى عن أنس روى عنه سعيد بن أبى عروب 

ليس حديثه بالقائم ول المعروف قاله األزدي كتب    عن أنس بن مالك  
 (٤).  عنه ابن أبي عروب 

الْ   قال :  يهقي عنهأخر  الب:  قلت       ِ َأُبو َعْبِد َّللاَّ َوُمَحمَُّد  َأْخَبَرَنا  َحاِفُ، 
ثَ  َحدَّ َيْعُقوَب  ْبُن  ُمَحمَُّد   : اْلَعبَّاِس  َأُبو  َثَنا  َحدَّ َقاَل  ُموَسى  ْبُن  ْبُن  ُمَحمَُّد  َنا 

َثَنا َسِعيُد ْبُن َعاِمرَّ َعْن َسِعيِد ْبِن َأِبى َعُروَبَ  َعْن مُ  ِتلَّ : َأنَُّهْم اقَ ِإْسَحاَو َحدَّ
َنَ  َسَأُلوا َأَنَس ْبَن َماِلكَّ عَ  ْن َقْومَّ َحَلُقوا ِمْن َقْبِل َأْن َيْذَبُحوا َقاَل : َأْخَطْأُتُم السَّ

  (5)َوَل َشْىَء َعَلْيُكمْ 

وهللا    ،قاله األزدي  كما    ليس حديثه بالقائم ول المعروف  خالص  الحال:
 أعلم . 

 

 5671رق  ت جم   452،  5/451الثق    - 1
 1973ت جم  رق   8/13الر ر   الكب     - 2
    1627ت جم  رق   8/353الج   والرع  ث  - 3
   303ت جم  رق   6/84لس   الم زا    - 4
كبمم ك كرمم ب الحمم  بمم ب الرقمم ي  والرمموخ   فمم  عمممث  مم م أخ جمم  الب هقمم  فمم  السممن  ال  - 5

لي  ا  ثم  ب لقم    وال    ، اسن ده ضعي  في  مق تث9414ا    رق     5/143النح   
   303ت جم  رق   6/84لس   الم زا   المع وع
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 الوليد  -9

شيٌخ يروى عن عثمان بن عفان روى عنه    ان: الوليد قال ابن حب      
هو    بكير من  أدري  ل  األشج  بن  عبد هللا  الوليد  و ،  (1) بن  البخاري:  قال 

األشج بن  بكير  عنه  روى  عفان  بن  عثمان  حاتم (2) سمع  أبي  ابن  ،وقال 
أبو  عمر  بن  هللا  عبد  مولى  الوليد  أبى  بن  الوليد  ترجم   في  أبيه:  عن 

 (3). هو واحد :لبخاري اسمين فسمعت ابى يقولعثمان المدني،جعله ا

والوليد الَِّذي  الخطيب البغدادي:  قال . لعله الوليد بن أبي الوليد:قلت    
ع  أبي اْلَوِليد َوَلْيَس ِبَغْيرِِه ِإلَّ َأنه لم يسم يروي َعنُه بكير بن اأْلََشج ُهَو اْبن

الُبَخاِري  َأَراَد َأن َيُقول سمع   من ُعْثَمان بن َعفَّان َشْي ا َوَل أْدركُه وأحسب
 (٤)د هللا بن سراَق  َفِإن اْلَوِليد يروي َعنُه َحِديثا ُعْثَمان بن عب

  والراوي عنه ،بي الوليد  الوليد بن أقلت المراد به  خالص  الحال:         
قال أحمد بن صالح  و   (5) ل يروي إل عن ثق   ، وبكير  بكير بن عبد هللا  

 

 5901ت جم  رق   5/494الثق    - 1
  2554ت جم  رق   8/158الر ر   الكب      - 2
   83ت جم  رق   9/19الج   والرع  ث  - 3
 (175/ 1م ضح أوه م الجم  والر   ق ال ه  السر   للبم ر  )  - 4
هممم ه   159 / 3 مممم  فممم  الرنك مممث بمممم  فممم  تون ممم  الكممم ن   مممم  األب ط مممثقممم   المعل  - 5

فة تسو  عن  (( أ    ع  األو    أ  يك   الم اد بق ل    )) العب رة تحرمث وجه    
تلرم  لبك   مر بع   ف ن  أ  بك  ا  الثقم  الم   ال شم  فيم  و ال ذاك الم و  . أ    ال  

  ن  الثق ف  يك   الم اد فة تسو  ع  ذاك ال جث  أ  ل  مر ب  . ال ج  الث ن إيحر ح  
 . يعن  أ  بك  ا  ال   و  إال ع  نق  ال ش  في  .
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رأ  :  المصري  بكيرإذا  تسأل عنه فهو    يت  فال  بن عبد هللا روى عن رجل 
 . و هللا أعلم  (1)  فيكون هذا الراوي ثق   فيه. ثق  الذي ل شك ال

 وقاص   -10

ري روا عناه ن أبى موسى األشاعوقاص شيٌخ يروى عابن حبان:قال     
وقااال البخاااري: وقاااص ساامع أبااا موسااى ، ( 2)ابنتااه منيعاا  ل أدري ماان هااو

،وقااال اباان أبااي حاااتم عاان أبيااه: وقاااص (3) بناات وقاااصروا عنااه منيعاا  
روى عاااان أبااااى موسااااى األشااااعري روا عنااااه ابنتااااه منيعاااا  بناااات بصااااري 

  (٤).وقاص
حديثًا  :  قلت           عنه  شيب   أبي  ابن  ْبنُ روى  َيْحَيى  َثَنا  َحدَّ  :  قال 

َمِنيَعُ  ابْ  َثْتِني  َقاَل : حدَّ َبيَّاِع النََّوى ،  َنُ  َوقَّاصَّ ، َعْن َسِعيدَّ ، َعْن َطاِروَّ 
َأَبا ُموسَ  َهْل  َأِبيَها ؛ َأنَّ  َفَيُقوُل :  َفُنَنبِ ُهُه ،  َيُغطَّ ،  َبْيَنُهنَّ َحتَّى  َيَناُم  َكاَن  ى 

 (5) ، َفَيُقوُم َفُيَصلِ ي  ُت ؟ َفَنُقوُل : لَ َسِمْعُتُموِني َأْحَدثْ 

 

  908رق   ت جم  بك   ب  عب    ب  األش  الق ش  432/  1ته    الره      - 1
 5913ت جم  رق   5/497الثق    - 2
 2632ت جم  رق   8/182الر ر   الكب      - 3
 196( ت جم  46/ 9لرع  ث الب  أب  ا ت  )الج   وا  - 4
خ ج  اب  أب  ش ب  ف   مصن   كر ب اليه را  م  ق   لي  عل  م  ن م سم ج ا أ  -  5

 د   يح ممم  ابممم  سمممع   أبممم  ت جمممم  رجممم   اإلسمممن 1415رقممم   1/124أو ق عممم ا وضممم ء 
 سع   القيم   البصم   نقم  ممرق  ام فظ إمم م قم وة مم  كبم ر الر سمع  . تق  م  الرهم   

، َبيمممَّ ِ  النمممَّ 7557( ت جمممم  591)ص   / 8َ ك ذكممم ه ابممم  ابممم   فممم  الثقممم   )، وطمممَ ِر ض
َبغممَ  الثقمم   مممم  لمم  يقمم  فمم  الكرمم  السممر  )13696( رقمم  326 ُل إ / 5، وكمم ل  ابمم  ُقيإ
ُ  َوقممَّ صض مجهمم   ، وأب هم  وقمم ص ذكمم ه ابمم  ابمم   فمم  5413رقم   (366 ُ  ابإنممَ ، وَمِنيعممَ

== 
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الحال: الثق  خالص   في  ابن حبان  تعديل وذكره  بجرل ول  يذكر  .  لم  اا 
 وهللا أعلم  .

 يعقوب بن غضبان   -11

حبان           ابن  بن غضبان  :    قال  ابن      يعقوب  يروى عن  شيٌخ 
قال البخاري:  و  ،  (1)   مسعود روى عنه شيٌخ يقال له ضرار ل أدري من هو

يعقوب بن غضبان اليشكري العجلي عن ابن مسعود روى عنه ضرار أبو 
سنان أبي  عن  عيين   ابن  نسبه  أبيه:  (2)سنان  عن  حاتم  أبي  ابن  ،وقال 

الغضبان رو  أبو سنان ضرار بن يعقوب بن  ى عن ابن مسعود روى عنه 
بن مسعود روى اقال ابن حجر يعقوب بن فضال شيخ يروي عن و ، (3)مرة 

يقال   شيخ  األزورعنه  بن  ضرار  بن   ........له  يعقوب  في  حديثه  تقدم 
دري هل انقلب هذا أو  بجير يروي عن ضرار بن األزور وعنه األعمش ل أ

 ( ٤) هو آخر

 
== 

ُ  الثق   ، وأب  م س  األ ُ  َوقمَّ صض  شع   صح ب  جل ث ،إسمن ده ضمعي  فيم  َمِنيعمَ ابإنمَ
 مجه    

 6207ت جم  رق   5/554الثق    - 1
 3477ت جم  رق   8/400الر ر   الكب      - 2
، ضمممم ار بمممم  ممممم ة الكمممم ف  أبمممم  سممممن     887ت جممممم  رقمممم   9/212  ث الجمممم   والرعمممم - 3

لم مم د ومسممل  وأبمم  داود فمم  الم اسمم ث الشمم ب ن  األكبمم  أخمم ح لمم  البممم ر  فمم  األدب ا
نقم  نبمب مم  ، وهم     799ت جمم  رقم   4/400النس     تهم    الرهم     والر م   و 

 2983( رق  280الس دس   .تق    الره    )ص  
 برص ع 1111ت جم  رق   309/  6لم زا  لس   ا  - 4
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َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُفَضْيلَّ ،    أبي شيب  في مصنفه َقالَ خر  عنه ابن  أوقد   : َحدَّ
ْبنِ  َيْعُقوَب  َعْن  ِسَنانَّ ،  َأِبي  اْلَيْشُكِري  َعْن  ْبِن  (1)  غضبان  َعْبِد هللِا  َعْن   ،

  ، َفَسَأَلُه َعْنُه ، َفَلَهى َعْنُه ، َوَأْقَبلَ َمْسُعودَّ ، َقاَل : َأَتاُه َرُجٌل َقْد َأَلمَّ ِبَذْنبَّ  
ُتْهَراُو ،   ُجِل  الرَّ َعْيُن  َفِإَذا   ، َعْبِد هللِا  ِمْن  َنْظَرٌة  َفَحاَنْت  اْلَقْوِم بحديثهم  َعَلى 

)هذا وإنك أهمني َما ِجْ َت َتْسَأُلِني َعْنُه ، ِإنَّ ِلْلَجنَِّ  َسْبَعَ  َأْبَوابَّ كلها   :َفَقالَ 
ٌل ِبِه مَ يفتح وي  (2)َلٌك ، َفاْعَمْل َوَل َتْيَأْس(غلق َغْيُر َباِب التَّْوَبِ  ، ُمَوكَّ

قال        حديثين  الزهد  كتابه  في  المبارك  ابن  عنه  َأُبو  َأْخَبَرُكْم  وأخر  
قَ ُعَمَر   َحَيَوْيِه  َقاَل:ْبُن  َيْحَيى  َثَنا  َأْخَبَرَنا سُ اَل: َحدَّ َقاَل:  اْلُحَسْيُن،  َثَنا  ْ َياُن َحدَّ

  ، ِسَنانَّ َأِبي  َعْن  ُعَيْيَنَ ،  َأَتى َسمِ ْبُن  َيُقوُل:  اْلِعْجِليَّ  َغْضَباَن  ْبَن  َيْعُقوَب  َع 
َأَلمَّ ِبَذنْ  َوَقْد   ، ِ  َرُجٌل اْبَن َمْسُعودَّ َفَلَحَظُه َعْبُد َّللاَّ َفَأْعَرَ  َعْنُه،  َفَسَأَلُه   ،   -بَّ

ِإَلْيِه   َأَواُن َهمِ َك مَ  تَ َناهُ َفِإَذا َعيْ   -َأِو اْلَتَفَتَت  ا ِجْ َت َلُه،  ْذِرَفاِن، َوَقاَل: »َهَذا 
َيْوِم اْلِأيَ  َوُتْغَلُق ِإَلى  ُتْفَتُح  ، ُكلَُّها  َأْبَوابَّ ِلْلَجنَِّ  َسْبَعَ   َباَب التَّْوَبِ ،  ِإنَّ  اَمِ  ِإلَّ 

اًل َفاْعَمْل، َوَل َتْيَ ْس«    قال :   الذي بعده  وفي الحديث  (3) َفِإنَّ ِبِه َمَلًكا ُمَوكَّ
ْبُن   ُعَمَر  َأُبو  َقاَل:  َأْخَبَرُكْم  اْلُحَسْيُن،  َثَنا  َحدَّ َقاَل:  َيْحَيى  َثَنا  َحدَّ َقاَل:  َحَيَوْيِه 

، َعْن َيْعُقوَب ْبِن َغْضَباَن، َأْخَبَرَنا ُمَؤمٌَّل َقالَ  َثَنا ُسْ َياُن، َعْن َأِبي ِسَنانَّ : َحدَّ

 

ُكِ     "قلب    -  1 ُق َب بإِ  غ ب   الإَيشإ نسمم  الرم  اققهم  محمم  عبم  هك ا جم ء فم  ال "َيعإ
 كممم     سممف الحمم  الكرمم  العلميمم  وفمم  النسممم  الرمم  اققهمم  السممةم شمم ه     دار 

ِ   ِ ج ء " َي َ  الإَكسإ ُق َب بإِ  ُسفإ  " َيعإ
شم ب  فمم  مصمن   كرمم ب ذكم  رامم    ممم  ذكم  فمم  سمع  راممم    أخ جم  ابم  أبمم   - 2

 .35357رق   62/  7تع ل  
ام     368ص  مب رك ف  كر بم  الزهم  بم ب ف مث ذكم    عمز وجمثأخ ج  اب  ال  -  3

 1042رق  



 

 

1204 

ِبِمْثلِ   ِ َقاَل: »ِلْلَجنَِّ  َسْبَعُ  َأبْ َغيْ ِه  َعْن َعْبِد َّللاَّ ُتْغَلُق َوُتْفَتُح، َر َأنَُّه  ، ُكلَُّها  َوابَّ
 ( 1) َغْيَر َباِب التَّْوَبِ ، َفِإنَُّه َل ُيْغَلُق« 

الحال .    :خالص   الثقاا  في  ابن حبان  تعديل وذكره  بجرل ول  يذكر  لم 
 . وهللا أعلم  .

ري أهاو ..... أو آخار لسات أدشايٌخ  من قال فايهم ابان حباان :    -ثالثًا  
 غيره

 أحمد بن عمرو  - 1

ياروى عان سا يان  (2)قال ابن حبان : أحمد بن عمرو قاضاى بااذسيس 
ان يأايم بنيساابور بن عيين  ووكيع روى عنه محمد بان نصار الماروزي وكا

شابه أن يكاون أحماد بان فلست أدري أهو أحمد بن َحِريش أو آخار غياره وي
ن لام يكان كاذلك إأسقط اسم أبيه فا  (3)  "بد هللاأبو ع"َحِريش بن عمرو كأن  

: كاان  وقاال فاي ترجما  أحماد بان حاريش،  (٤)   مساتأيم الحاديثفهو شايخٌ 
جمااع الباااب و وألزمااه ، علااى قضاااء باااذسيس أشخصااه عبااد هللا باان طاااهر 

 

 1043ا    رق   الم ض  الس بقأخ ج  اب  المب رك ف   - 1
  ال  ممم  . ب للغممم  ال  رسمممي ( وهممم  مهممم  تعنمممو األصمممث بممم دخ ز   فممم    وهممم بممم د ي  - 2

نهممم    المممبةد وتح  ممم ا  بممم    بوفغ نسمممر   تقممم  شمممم   غ بممم 34المح فظممم   المممم  كإاممم 
ضمم اا  ه مم ا  وف ر مم   .  و ك ب مم ي   م غمم ب وه  مم ود ، وإقلممي  بمم د ي   رشمم ث ممم 

 الم س ع  الح ة
    " هكمم ا فمم  الكرمم ب وقمم  يكمم   هنلمم  سممق  أو تصممحي  وإال فصممحره  " أبمم  عبمم - 3

 و  أعل  
 12119ت جم  رق   8/31الثق    - 4
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ياروى ،له القضااء علاى هاذه الكاور الثالثوو ،  (1)باذسيس وهراة وبوشنج 
 او وكاان مان عقاالء النااس وكاان إساحاوعن ابن عيين  ووكيع وأهال العار 

لاااي يفخااام مااان أماااره روى عناااه محماااد بااان نصااار وأهااال بااان إباااراهيم الحنظ
 (2)نيسابور

في شبه  الد  وجو : لأحمد بن َحِريش بن عمرو  لعله ُهوَ   :  الحال  خالص 
وتالميذه  ال مشايخه  في  مستأيم    تطابق  شيٌخ  فهو  كذلك  يكن  لم  فإن 

 وهللا أعلمالثقاا في  ذكرهما ابن حبانوكالهما  الحديث 

حب  -  رابعاً  ابن  فيهم  قال  :  من  أقف    ان  فلم  ... جهدا جهدي  شيٌخ 
 عليه من هو 

 نافع   -1

)ماان    عاان النبااي قااال اباان حبااان: نااافع شاايٌخ يااروى عاان عائشاا     
رزقه هللا في شيء رزقا فاال يتحاول إلاى غياره( رواه أباو عاصام النبيال عان 

ا جهادي فلام أقاف علاى ناافع هاذا مان أبيه عن الزبير بن عبيد عناه جهاد
 

  دا مممم ة 204جممممزء السمممم د  ص وجمممم   فمممم  كرمممم ب الحسمممم   والرشمممم    االسممممةم  ال - 1
سمي  محمم  صم د  محمم  الك ب سم  الم كمز الحسم ن  لل راسم   المع رع الحس ني  ب ا

غ نسمر    وقم  ب شن   ا لي   اسمه  زن ه ج   ف  افأ  م  ن    2018لن     األول  
بحثممب عمم  زنمم ة جمم   فمم  و ك ب مم ي  الم سمم ع  الحمم ة ف جمم   أنهمم  ق  مم  فمم  مق طعمم  

  إام ك مق طعم   ، ومق طع  ك شم  )ب ل  رسي   شه سر   ک شم ( همك شم ، إ  ا   
 . مح فظ  خ اس   وتق  شم   ش   إ  ا 

لممممم اء و اممممم    ب ممممرح الحممممم ء المهملمممم  وكسممممم  ا 12103ت جمممممم  رقمممم   8/27الثقمممم    - 2
ب ب ا    وام    وجم    وجم      2/419وب لش   المعجم  اإلكم   الب  م ك ال 

 وا ب  
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وقال البخاري: نافع وليس مولى ابن عمر سمع عائش  عن النبي ،  (1)  هو
 عاان أبيااه عاان الزبياار )ماان رزقااه هللا...( قالااه الضااحاك باان مخلااد  : قااال

،وقال في ترجم  الزبير بن عبيد: عن نافع ليس (2)وهو ابن عبيد عن نافع
ضحاك حدثني إساحاو قاال حادثنا أباو مولى ابن عمر روى عنه مخلد بن ال

أخبرنااي أبااي قااال حاادثني الزبياار باان عبيااد قااال حاادثني نااافع ول  عاصاام قااال
افع غير مولى ابن عمر ، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ن(3) يدري من نافع
،وقااال أبااو الحجااا  الماازي: (٤)ئشاا  روى عنااه الزبياار باان عبياادروى عاان عا

حاديث)إذا سابب هللا ألحادكم رزقاا  نافع وليس بمولى ابان عمار عان عائشا 
وعنه الزبيار بان عبياد هكاذا ذكاره غيار (5)ال يدعه حتى يتنكر له(من وجه ف

 

 5778ت جم  رق   5/472الثق    - 1
 2271جم  رق  ت   8/85الر ر   الكب     - 2
 1371ت جم  رق   3/413م ج  الس بق ال  - 3
    2082ت جم  رق   8/454الج   والرع  ث  - 4
ف  سنن  كر ب الرج را  ب ب إذا قس  لل جث رز  م  وج  فل لزمم  أخ ج  اب  م ج   -  5

/ 3الزج جم  فم  زوا م  ابم  م جم  ) ، ق   الب صم    فم  مصمب    2148رق     2/727
حَّ ك   766( امم    9 م  مملمم  بمم  ال ممَّ َن د ِفيممِ  مقممَ   َوالممِ  َأبممُ  َع صممِ  اسممإ َ ا ِإسممإ   هممَ

َرلف ِفيِ    والسم ج  اَل ُ رَم ب  علم  َاِ  ثم  َوذكم ه ابمإ  ابمَ   فمِ  َق َ  الإعق لمِ   ن  ق     ُممإ
َب إ  ب  عب   َق َ  ال َّهَ  ُه   الثِ َق   َوالزُّ  6/246، وبل ظ مقم رب أامم  فم  مسمن ه ِب   َمجإ

الب هقممم  فممم  شمممع   وقممم     وال أدر  مممم  هممم  يعنممم  نممم ف  هممم ا، 26134اممم    رقممم  
و الرسمملي  ألممم ه تعمم ل   ث بمم   اإليممم   الث لمم  عشمم  ممم  شممع  اإليممم   بمم ب الر كمم

   قلمب .وقم     و لمي  نم ف  مم ل  ابم  عمم   1244ا    رقم   2/89ف  كث ش ء 
  وال  أبم  ع صم  مقبم   مم  السم بع . والسن  في  ممل  ب  ال ح ك ب  مسل  الش ب ن

ال مح ك بم  مملم  بم  ال مح ك نقم  نبمب ،و  6537( رق  524   الره    )ص   تق  
، والزب م  بم  عب م  عم  نمم ف   2977( رقم  280ق  م  الرهم    )ص  مم  الر سمع  . ت

== 
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ئشاا  وعنااه الزبياار باان ،وقااال اباان حجاار: نااافع عاان عا(1)واحااد ولاام ينساابوه 
 (2). جهولعبيد م

يكاون حديثاه ف وقاد توباع قال ابان حجارما كمجهول هو  : خالص  الحال
 م .وهللا أعلحسن لغيره ،

 :  لساات أعرفااه ول أباااه أو شاايخٌ ماان قااال فاايهم اباان حبااان :  -خامسااًا 
 لست أعرفه ول أدري من أبوه

 إبراهيم بن إسحاو  - 1

روى عناه  سحاو شيٌخ يروى عان ابان جاريجقال ابن حبان: إبراهيم بن إ
: قاال شايخنا  ، وقال ابن حجار :( 3) وكيع ابن الجرال لست أعرفه ول أباه

حااتم فاي إباراهيم   معروف الحديث وذكره ابن أبي:  في التاريخ  قال البخاري  
 (٤) الذي ل ينسبون وكناه أبا إسحاو ونقل عن أبيه كالبخاري.

 
== 

، ونم ف  ذكم ه ابم  ابم   1999رقم  ( 214مجه   م  الس بع  تق  م  الرهم    )ص   
الزب م  بم  فم  ت جمم  تهم    الكمم   فم  أسمم ء ال جم        المز  ف   ق  و  ،ف  الثق  

ُ   مممُ     1967رقممم   (314/ 9ُعَب ممم  ) َوُة بمممإ ُ  فمممَ إ ، عمممَ ض َت َبعمممَ ِ  ُجَب مممإ ض ةِ  بمممإ ُنَ ، عمممَ إ همممِ
.  ف  تق  للحس  لغ  هَأَن ض

 6374  ت جم  رق 29/306ته    الكم     - 1
   5010ت جم  رق   7/408لس   الم زا    - 2
 12262ت جم  رق   8/63الثق    - 3
  59( ت جم  33/ 1لس   الم زا   ف  ت جم  إب اهي " ب  إسح   ) - 4
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  (1)أبو إسحاو الكوفيإبراهيم بن يزيد  مقصود ابن حجر :  قلت : لعل

: إباراهيم أباو إساحاو عان ابان جاريج سامع مناه وكياع   البخااري فيه  قال  
 (3) .ثمعروف الحدي وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ،(2)معروف الحديث 

بن حميد في مسنده كتابه    أخر  عنه عبد  في  أبي عاصم  ابن  ، وكذا 
َثَنا َوِكيٌع ، حَ  َثَنا ِإْبَراِهيُم َأُبو ِإْسَحاَو ، َعْن َأِبي َنْضَرَة ،  السن   قال : َحدَّ دَّ

 

َ اِهيُ  وأبم ه أ ب تسمي  أبن  ه  ب س  آب  ه  ل ا ال ج   ع دة الع  -  1 سربع  أ  يك   ه  ِإبمإ
َح َ  " وَأبُ  َ اِهيُ  أَ اسمممم  " ِإسمممإ َح َ  " فيكممم   " ِإبمممإ َح َ  " وفممم  ن ممم  نممم  اسمممم  " ِإسمممإ بمممُ  ِإسمممإ

ال قممب همم  " إبمم اهي  بمم  إسممح   " و  أعلمم  . وقمم  وجمم   ممم  المحمم ن   ممم     مم  ذلمم  
َ ا  َح   مممنه    ِإبممإ َح   َأبممُ  ِإسممإ َ اِهي  بمم  ِإسممإ نإَع ِن   ، وِإبممإ َح   الصممَّ َح   َأبممُ  ِإسممإ ِهي  بمم  ِإسممإ

بِ  ( ق     180ب  ال ك  )ص     ، وعق  اب  اج  ف  نزه  النظ  ف  ت ضيح نمالإَح إ
فصث  ]األسم ء والكنم [  وممِ  الُمهمِ َّ، فم  هم ا ال م ِ   ................... معِ فمُ  ممَ  

، َأامِ  َأتإبم ِ  الرم بع  واَفقَ  ، بإ ُكنإَ رُمُ  اسمَ  َأبيمِ ، كمَوب  ِإسمح َ  إبم اهيَ  بمِ  ِإسمح َ  الممَ ن ِ 
ِ  عمممَّ  نَ  ُ  الَغلممَ َ  ِإلمم  وف  مم ُة معِ َفرممِ  َن ممإ َبُ  ِإلمم  أبيمم  فقمم    َأخب نمم  ابممُ  ِإسممح َ ؛ َفُنسممِ سممَ

كإِ   كِ سمممح َ  بمممِ  َأبممم  إسمممح   الرَّصمممحيِ ، وَأ َّ الصمممَّ اَب  أنممم  َأبممم  ِإسمممح َ . َأو بممم لعَ 
ِبيع . و  أعل   السَّ

  881ت جم  رق   1/273الر ر   الكب    - 2
هم  امم    المم او  اصمميةا    ، المعم وع507ت جمم  رقمم   2/151الجم   والرعمم  ث  - 3

األو  معمممم وع السممممن  والثمممم ن  ن عمممم    المقبمممم   المممم   خمممم لف روايمممم  ال ممممعي  وهمممم  
 121يلح   الح    النب   الش    ص ق م   مص. مع وع المر  
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 ُطوَبى ِلَمْن َرآِني َوِلَمْن َرَأى َمنْ ):ْن َأِبي َسِعيدَّ ، َقاَل : َقاَل َرُسوُل هللِا  عَ 
    1)) َرآِني ، َوِلَمْن َرَأى َمْن َرَأى َمْن َرآِني(

 وهللا أعلم .  ديث،.معروف الح إبراهيم أبو إسحاو هو  خالص  الحال :

 (2)  حر -2

أبى   عن  قتادة  روى  مسعود  ابن  عن  يروى  شيٌخ  حر  حبان:  ابن  قال 
حر عن ابن :  وقال البخاري ،    (  3) باهما  الرضرا  عنه لست أعرفهما ول أ

عود اختلس إحدى التسليمتين قاله بيان عن يزيد حدثنا همام عن قتادة مس
الرضرا  أ  ،  (٤)عن  حاتم عن  أبي  ابن  روى عن  وقال  الكوفي  حر  بيه: 

: حر شيٌخ يروى عن    وقال  ،  (5)بد هللا ابن مسعود روى عنه الرضرا ع
ن أبى ثابت. قال ابن أبي حاتم عن  على بن أبى طالب روى عنه حبيب ب

 (6)  جهول .أبيه: م

 . وهللا أعلم كما قال  أبو حاتم .مجهول  هو  خالص  الحال:

 

  فم  ، اب  أبم  ع صم 1000ا    رق   308أخ ج  عب  ب  ام   ف  مسن ه ص   -  1
فمم  ت جممم   1/335الرمم ر      فمم ر البممم  ، 149امم    رقمم   595/  2كرمم ب السممن  

 في  . 1055اب اهي  ب   ز   أب  اسح   رق  
 1159ت جم  رق   155ب   أول  وتش    ن ني   تق    الره    ص  - 2
 2376ت جم  رق     180/  4الثق    - 3
 295ت جم  رق   3/81الر ر   الكب     - 4
 1235ت جم  رق   3/277لج   والرع  ث ا - 5
   1234ت جم  رق   3/277   الس بقالم ج - 6
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 ربال  - 3

أبى عبيد هللا عن مجاهد روى    يروى عن: شيٌخ    ربال   :  قال ابن حبان
، وقال البخاري: ربال  (1)   عنه س يان الثوري لست أعرفه ول أدري من أبوه

حد قبيص   عبيد هللاقال  أبي  عن  ربال  عن  س يان  مثنا  عن  سمع    جاهد 
النبي   النبي  صاحب  درج (  عن  أرفع  فهو  في هللا  أحب    ،  (2)  )من 

 

 13230ت جم  رق    8/242الثق     - 1
و  للحمم   ، و 1076ت جممم  رقمم   3/316الرمم ر   الكب مم   - 2 ِ  َعمممإ ض ِ بممإ ِ  َّللاَّ شمم ه  عممَ إ َعبممإ

 1/192ال يسو  عنم  أخ ج  البم ر  ف  األدب الم  د ب ب إذا أا  رجة فة يم ره و 
نَ   546ا    رق    ِ  َ ِز مَ  ق     َا َّ ِ بمإ ِ  َّللاَّ َمِ  ،عمَ إ َعبمإ َنَن  َعبإُ  الم َّاإ ِ ُئ َق َ    َا َّ َن  الإُمقإ

ِ بإِ    و ، َعِ  النَِّب ِ  ، َع إ َعبإِ  َّللاَّ قمَ َ    ) ممَ إ َأامَ َّ َأخم   ِ َِّ ، فمِ  َّللاَِّ ، قمَ َ     َعمإ ض
ِ  ، َعلمَ  ِابَُّ  ِ َِّ ، َفَ َخَة َجِميع   الإَجنَّ ِإنِ   أُ  َفَ  َدَرجمَ   ِلُحبمِ  ِ َأرإ َ  ، َك َ  الَِّ   َأَا َّ ِف  َّللاَّ

ُ ( ، عبمم  بمم  ام مم   ُ  لممَ ِ   َأَابممَّ قمم     امم نن   332امم    رقمم    1/134فمم  مسممن ه الممَّ
و قم     قم   رسم     يعل  ننم  اإلف  قم  عم  عبم    بم   ز م  عم  عبم    بم  عمم  

نم  أابم  هلل عمز وجمث فم خة الجنم  فكم   أرفم  درجم  منم    )م  أا  رجة فق   إ
ه ثممم  ، قم   ال 2439ام    رقم   6/414ألحمق بم ( وبل مظ مقم رب البمزار فم  مسمن ه 

رواه  18015اممم    رقممم    10/496فممم  مجمممم  الزوا ممم   بممم ب المرحممم ب   فممم    
ر  فممم  إسمممن ده اسممم  ولممم  شممم ه  آخممم  عمممَ إ أنممم  أخ جممم  البمممم اليب انمم  ورواه البمممزار و 

قم     عم   544ام    رقم   1/191األدب الم  د ب ب إذا أا  ال جث أخم ه فليعلمم  
ُهم  ُابمممم     ) ممممم  َتح بمممم   أنمممم   قمممم     قمممم   النبمممم   ُلُهم  َأشمممم َّ المممم َُّجةِ  ِإال كممممَ   َأف ممممَ

، أبم  يعلم  فم   2899  رقم   ام    3/192ِلص ِاب  (،اليب ان  ف  المعج  األوس   
، قممممم   اله ثمممممم  فممممم  مجمممممم  الزوا ممممم  بممممم ب أ    3419قممممم  اممممم    ر  6/143مسمممممن ه 

رواه اليب انممم  فممم   17994اممم    رقممم   10/489المرحممم ب   أف مممث وأاممم  إلممم    
ألوس  وأب  يعل  والبزار بنح ه ورج   أبم  يعلم  والبمزار رجم   الصمحيح غ م  مبم رك ا

 واا  عل  ضعف في ب  ف  ل  وق  ونق  غ   



 

 

1211 

 

   (1)  د عليهولم يز  ذكر ابن حجر كالم ابن حبانو 

المكي فقد ذكر    ةلعله ربال بن أبي معروف بن أبي سار    :خالص  الحال
وله شواهد مما يدل      (2).شيوخهالمزى  في ترجمته أن أبا عبيد هللا من  

 .  وهللا أعلممقبول  على أن حديثه

 سهل  – ٤

اد بن الهادي روى عنه أبو    قال ابن حبان   : سهل شيٌخ يروى عن شد 
: سهل سمع من    قال البخاري و ،  (3) عرفه ول أدري من أبوه  يعفور ولست أ

ل  وقا،(٤)   شداد روى عنه أبو يعفور عن عمرو بن مهاجر خرجنا مع عمر
  داد روى عنه أبو يعفور بن أبي حاتم عن أبيه: سهل كوفي روى عن شا
ل : روى عنه "أبو يعقوب"  ، ونقل  ابن حجر كالم ابن حبان إل أنه قا  (5)

 (6) "  يعفور"أبو  بدل من

الحال: الثقاا .   خالص   في  ابن حبان  يذكر بجرل ول تعديل وذكره  لم 
 . وهللا أعلم 

 شعب    - 5

 

   1813  رق  ت جم 2/443لس   الم زا   - 1
 1846ت جم  رق   48، 9/47ته    الكم    - 2
 8312ت جم  رق     406/  6الثق    - 3
 2101ت جم  رق   4/100الر ر   الكب     - 4
  888ت جم  رق   4/205الج   والرع  ث  - 5
 426( ت جم  426 /3لس   الم زا   )  - 6
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ليط شايٌخ ياروي عان كرياب بان أبرها  روى عناه ساشعب   :  قال ابن حبان
قااال البخاااري: شااعب  ساامع و ،(1) باان شااعب  الشااعباني لساات أعرفااه ول أباااه

فاي موضاع وقاال  ،(2)الشاعباني  كريب بن أبره  روى عنه سليط بان شاعب   
ْن َأِبياااه ، روى عنااه موساااى ابااان  ْعَب  الشاااعباني ، عااَ ن شاااُ آخاار:  ساااليط بااْ

 (3)أيوب.

يكو  قلت قد  ب:  سليط  أبن ن  هو  عنه  الراوي  الشعباني  شعب   قال  ن  ه 
أبو رشدين: روى عنه سليم بن عتر   أبره   البخاري في ترجم  كريب بن 

والد سليط بن شهر وشعب   أبيه   ،(٤)  وثوبان  أبي حاتم عن  ابن  :   وقال 
شعب  روى عن كريب بن أبره  روى عنه ابنه سليط بن شعب  الشعباني  

وقال في ترجم     ،  ( 5) قول: هو مجهول  ته يوسمع،سمعت أبي يقول ذلك  
بره  أبو رشدين ........ وروى عنه سليم بن عتر وثوبان بن أب بن  كري

  و قال ابن ماكول: ،  (  6)  بو وعل  شيخ من عك وشعب  والد سليطأشهر و 
شعب  الشعباني يكنى أبا سليط شهد فتح مصر يروى عن كريب بن أبره  

 (7)  .ه سليط بن شعب  بن الصبال و تبيع روى عنه ابن

 . وهللا أعلم،في الثقاا ن حبانالعجلي ، وذكره اب . وثقهخالص  الحال:  
 

 8522ت جم  رق    447/  6الثق    - 1
 2675ت جم  رق   4/244الكب    الر ر    - 2
 2449ت جم   191/  4م ج  الس بق ال  - 3
 993ت جم  رق   7/231 م ج  الس بق ال  - 4
 1612ت جم  رق   371/ 4  والرع  ث الج   - 5
 955ت جم   168/ 7الم ج  الس بق   - 6
 4/546اإلكم   الب  م ك ال  - 7
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 عكرم  :   – 6

لست أعرفه ول أدري من :عكرم  شيٌخ يروى عن األعر     قال ابن حبان
وقال البخاري: عكرم  قال عبد العزيز   ،(1) روى عنه إبراهيم بن سعد،  أبوه  

يه ابن  ن سعد عن عكرم  قال كنا نأتي األعر  ويأتبن عبد هللا نا إبراهيم ب
شهاب فنكتب ول يكتب ابن شهاب فربما كان الحديث فيه طول فيأخذ ابن 

عر  يكتب المصاحف ثم يكتب ثم شهاب ورق  من ورو األعر  وكان األ
 (2)  .يقرأ ثم يمحوه مكانه وربما قام بما معه فيقرأها ثم يمحوها 

 اهمأحاادبسااندين مختلفااين  ولاا  السااابق قمال دوجاادا اباان عساااكر أور و 
ه إلى البخااري " كماا فاي التااريخ" ثام عقاب قاائاًل :  كاذا قاال األويساي بسند

هاء بنات البغادادي أنبأناا أحماد بان وإنما هو محمد بن عكرم  أخبرتنا أم الب
 محمود بن أحمد أنبأنا محمد بن إبراهيم أنبأنا أبو الطيب المنبجي ثنا عبياد

ل باان يزيااد ثنااا يااه قااال عبيااد هللا وحاادثنا نااو ثنااا عمااي عاان أبهللا باان سااعد 

 

 10138ت جم  رق   7/294الثق    - 1
أخ جم  ال سم   فم  كرم ب المع فم   ،والحم    228ت جمم  رقم   7/50   الكب م  الر ر   -  2

/  17لمممز  فمم  تهمم    الكممم   وغ مم ه وأورده ا 633/  1والرمم ر   أو  أخبمم ر الزهمم   
فممم   26/434،  3983ت جمممم  عبممم  الممم ام  بممم  ه ممممز األعممم ح أبممم  داود رقممم   471

ك مممم  " قممم      قمممَ   م ،  عممم  "محمممم  بممم  ع 5606ابممم  شمممه ب الزهممم   رقممم   ت جمممم 
كم   بم  عبم  الم ام  بم  الحم ر  بم  هشم م   "محم  ب  عك مم  "إب اهي  ب  سع  ع   

ح وكم   األعم ح يكرم  المصم اف، فيسم ل  عم  الحم    اب  شمه ب يمرلمف إلم  األعم  
     مز  ال قع .ن  يوخ  قيع  ور  فيكر  ف ه ، ن   رح ظ ، ف ذا ا ظ الح



 

 

1214 

إبراهيم بن سعد أخبرني محمد بن عكرما  بان عباد الارحمن بان الحاارث بان 
 (1)  ..الخكان ابن شهاب . هشام قال :

عكرم  بن عبد الرحمن بن الحارث     "إن شاء هللا"هو    :  خالص  الحال:
أبي حاتم: عك ابن  قال  فقد  المخزومي  الر بن هشام  بن  رم  بن عبد  حمن 

مرسل روى عنه الزهري     روى عن عمر  خزومي  الحارث بن هشام الم
أبو محمد وروى عن  قال  يقول ذلك،  أبى  وابنه محمد بن عكرم  سمعت 

            (2)د الرحمن العر  وابيه روى عنه إبراهيم بن سعد. عب

 شيٌخ :  لست أعرفه   من قال فيهم ابن حبان :  - سادساً 

 خالد – 1
اسيل روى عنه ابنه محمد بن خالد قال ابن حبان: خالد شيٌخ يروى المر 

جميعا أعرفهما  النبي   ،(3)  لست  سمع  أبيه  عن  خالد  البخاري:    وقال 
وقال أبو حاتم الرازي: خالد روى عن أبيه عن (٤)   بنه محمدروى عنه ا ،

وولده  النبي   خالدا  يعني  مجهولن:  محمد  ابنه  عنه  وق  (5)روى  ال  ، 
أبيه: محمد    لذهبي في ترجم  محمد بن خالدا ، عن جده    بن خالد عن 

هؤلء من  يدرى  ل  السلمي.  خالد  بن    (6)أبي  خالد  حجر:  ابن  وقال   ،

 

 7001( ت جم  الزه   رق   30/ 191ت ر   دمشق الب  عس ك  ) - 1
 37ت جم  رق   7/10الج   والرع  ث  - 2
 7606ت جم  رق   6/252الثق    - 3
   475ت جم  رق   3/140كب   الر ر   ال  - 4
 1643( ت جم  362/ 3الج   والرع  ث الب  أب  ا ت  ) - 5
 7468ت جم  رق   3/533  م زا  االعر ا - 6
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ود ولم يسم  الد محمد مجهول من الثالث  أخر  له أبو دا اللجال  السلمي و 
  ( 1)   والصواب التفرق،  وخلطه المزي بالذي قبله   ، أباه لكن سماه ابن منده

زيد بن جاري  بالجيم  :  آخرل في موضع  وقا  ،(2) وحدث له أبو داود حديثا،  
الوليد بن صالح   محمد بن خالدجد   إن ثبت روى ابن شاهين من طريق 

بيه عن  المليح الرقي حدثنا محمد بن خالد بن زيد بن جاري  عن أعن أبي  
النبي   ي  »يقول:  جده سمعت  لم  للعبد عند هللا درج   كان  إياها إذا  نله 

ولم أر والد خالد  « البالء لينيله تلك الدرج ..ه على ابتاله في الدنيا ثم صبر 
                                                                          وهللا أعلم( 3) مسمى إل في رواي  ابن شاهين هذه

ْبُن  الحديث عند أبي داود وغيره ، قال أبو داود :َحدَّ :  قلت    ِ َثَنا َعْبُد َّللاَّ
النُّ  يِص يُّ َفْيلِ ُمَحمَّدَّ  اْلِمصِ  َمْهِدى َّ  ْبُن  َوِإْبَراِهيُم  َأُبو    -اْلَمْعَنى    -  يُّ   َثَنا  َحدَّ َقاَل 

َلِمىُّ  َقاَل َأُبو دَ   -يِح َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َخاِلدَّ  اْلَملِ  اُوَد َقاَل ِإْبَراِهيُم ْبُن َمْهِدى َّ السُّ
ِه َوَكاَنْت َلُه ُصْحَبٌ   َعْن َأِبيهِ   - ِ   َعْن َجدِ  َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل    ِمْن َرُسوِل َّللاَّ

  ِ ِ َمْنِزَلٌ  َلْم َيْبُلغْ ِإنَّ اْلَعْبَد ِإَذا َسَبَقْت َلُه    »َيُقوُل:  َّللاَّ َها ِبَعَمِلِه اْبَتاَلُه  ِمَن َّللاَّ
ُ فِ  َفْيلَّ : ) ُثمَّ  َقاَل َأُبو َداُوَد َزاَد اْبُن نُ «  هِ َوَلدِ   يَماِلِه َأْو فِ   يَجَسِدِه َأْو فِ   يَّللاَّ
اتََّفَقاَصبََّرهُ  ُثمَّ  َذِلَك(  َعَلى  الَّتِ   (   اْلَمْنِزَلَ   ُيْبِلَغُه  ِ  َقْت  َسبَ   ي َحتَّى  َّللاَّ ِمَن  َلُه 

 . وعلى كلَّ فهو وأبوه وجده مجاهيل   وهللا أعلم( ٤) َتَعاَلى(

 

والمم   قبلمم  همم    خ لمم  بمم  اللجممةح  1673ت جممم  رقمم    190 / 1تق  مم  الرهمم     - 1
 الع م   أب  إب اهي 

 246رق   ت جم  خ ل  السلم   3/114ته    الره      - 2
 برص ع  2886ت جم  رق    2/596اإلص ب  ف  تم  ز الصح ب   - 3
 2/200ب الجنممم  ز بممم ب األمممم ام المك ممم ة للممم ن ب أخ جممم  أبممم  داود فممم  سمممنن  كرممم  - 4

، وفمم   801ام    رقمم   22/318، اليب انمم  فم  المعجمم  الكب مم   3090    رقمم  ام
== 
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الحال: يذكر بجرل ول تع  خالص   ابن حبان  لم  الثقاا . ديل وذكره  في 
 لم  .وهللا أع
 شيٌخ لست أدري من أبوه  من قال فيهم ابن حبان :  - سابعاً 

 (1) ُرَبيٌح   - 1
عن ربيع بن أبى راشد روى عنه جرير  يٌخ يروى  ُرَبيٌح ش  قال ابن حبان:

قال البخاري: ربيح عن ربيع بن و ،  (2) بن عبد الحميد ولست أدري من أبوه  
 

== 

ه ا الح    ع  أبم  خ لم  وق     ال   وك  1085ا    رق   2/17المعج  األوس  
 5/272إال بهمم ا اإلسممن د ت مم د بمم  أبمم  الملمميح و أخ جمم  ضممم  قصمم  أاممم  فمم  مسممن ه 

قم   اله ثمم   ، 923رقم  ام     2/224، أبم  يعلم  فم  مسمن ه   22392   رق   ا 
اممم    رقممم   3/13فممم  مجمممم  الزوا ممم  كرممم ب الجنممم  ز بممم ب بلممم   الممم رج   بممم البرةء 

لكب م  واألوسم  وأبم  يعلم  وأامم  وفيم  قصم  . ومحمم  بم  رواه اليب انم  فم  ا 3742
شمع  اإليمم   فصمث فم  ذكم  مم  فم  خ ل  وأب ه   لم  أع فهمم  و  أعلم  ،الب هقم  فم  

، وفمم   9852امم    رقمم   7/163ام و المصمم ب   ممم  الك مم را  األوجمم   و األممم  
لصممب  علمم  السممن  الكبمم ك كرمم ب الجنمم  ز بمم ب ممم   نبغمم  لكممث مسممل  أ  يسرشممع ه ممم  ا

وللح    ش ه   ، 6337ا    رق   3/374جمي  م  يص ب  م  األم ام واألوج    
رقم  ام     10/487،  10/482خ جم  أبم  يعلم  فم  مسمن ه م  ام    أبم  ه  م ة أ

قم     )إ  العبم  ليكم   لم  عنم     ق     ق   أبم  ه  م ة   إ  رسم         6100
   ممزا     برليمم  بممم  يكمم ه ارمم   بلغمم  إي همم ( ، قمم   المنزلمم  ال فيعمم  ممم   ن لهمم  بعمممث فممم

امم     3/13المم رج   بمم البرةء اله ثممم  فمم  مجممم  الزوا مم  كرمم ب الجنمم  ز بمم ب بلمم   
  يعل  وف  رواي  ل    " يك   ل  عن    المنزل  ال فيعم  " ورج لم  رواه أب 3741رق   
 نق  

تل ه  ا ء مهمل    ت ضيح المشرب  ف  ب   أول  وفرح الم ا ة وسك   المثن ة تحب   - 1
 4/80ضب  أسم ء ال واة وأنس به  وألق به  وكن ه  

 13251ت جم  رق    8/246الثق     - 2
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ربيح  :  أبو حاتم  قالو   ،(1)  شد روى عنه جرير بن عبد الحميد مرسلأبي را
بن أبى راشد أخو سعيد بن أبى راشد روى عن الربيع بن أبى راشد روى  

، وقال ابن ماكول: ربيح بن أبي راشد أخو ربيع    (2)   جرير  عنه األعمش و 
وجامع روى عن أخيه ربيع بن أبي راشد روى عنه جرير بن عبد الحميد  

وقال ابن أبي خيثم :  ،  (3)ع  البخاري ولم ينسبه ولم يقل بأنه أخو ربي  ذكره
َراِشد أبي  بن  َراِشد  وجامع  أبي  بن  وَرِبيع  أبي  ،  بن  وُرَبْيح  إخوة    ،  َراِشد 

َثنا َجِرير ، عن ُرَبْيح بن ل :وساو حديثًا قا: َثَنا أبي رحمه هللا ، قال : َحدَّ َحدَّ
َراِش  أبي  بن  ربيع  عن   ، َراِشد  الَِّذيأبي  }إن   : ُجَبْير  بن  َسِعيد  عن   ، ن د 

ْنَيا{ قال : ...   (٤) اتََّخُذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذل  في الحياة الدُّ
قال هو جزاؤهم أن ينالهم غضب من ربهم     .سينالهم غضب من ربهم وذل

 (5) .وذل 

لم يذكر بجرل ول تعديل وذكره ،  ربيح بن أبى راشد     هو    خالص  الحال:
 . لم  ابن حبان في الثقاا . وهللا أع

 

 1121ت جم  رق   3/331الر ر   الكب     - 1
   2341ت جم  رق   3/519الج   والرع  ث  - 2
 يحُزَني  وَزَبنَّ  وُربَ ب ب   189ص اإلكم   الب  م ك ال  - 3
 152س رة األع اع آي   - 4
سم   الث لمم  ال ، 1008/  2تم ر   ابم  أبم  خ ثمم  المجلم  الثمم ن   مم  السم   الثم ن   - 5

  98/  3الجزء األو  
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إن لم يكن ..... فال أدري من   -من قال فيهم ابن حبان : شيٌخ  -نًا ثام
 هو  

 راشد   - 1

روى عنااه ( 1)سااليك الفاازاري يااروى عاان  راشااد شاايخٌ  قااال اباان حبااان: 
وقاال عان األول: ( ، 2)س يان الثاوري إن لام يكان األول فاال أدري مان هاو 

 ،(3)المباركعنه ابن فزاري يروى عن يزيد األحمسي روى  راشد أبو سلم  ال
 ،(٤)راشااد ساامع سااليك الفاازاري روى عنااه الثااوري منقطااع : وقااال البخاااري 

 (5)وبمثله قال أبو حاتم 
بعاث ساعد إلاى : ر  البخاري عنه في ترجم  سليك الفزاري قاال : أخقلت  
لقاهم فركبت جيشا وكنت فيهم فأصابوا وخر  سعد بأهل الكوف  فت (6)جلول 

 

زار  ب - 1  ممرح ال مم ء والممزا  والمم اء فمم  آخ همم  بعمم  األلممف، همم ه النسممب  إلمم  فممزارة، وهمم  ال ممَ
 3052والزا  نس  ( ب ب ال  ء 212/ 10قب ل  . األنس ب للسمع ن  )

 13225ت جم  رق   8/241الثق    - 2
  13223ت جم  رق   8/241 الم ج  الس بق  الثق   - 3
 1020ت جم  رق   3/298الر ر   الكب     - 4
 2205ت جم  رق   3/487الج   والرع  ث  - 5
جلمم الء ب لممم  طسمم ح ممم  طس سممي   2/156قمم   يمم ق   الحممم   فمم  معجمم  البلمم ا   - 6

فمم  ط  مق خ اسمم   ب نهم  وبمم   خمم نق   سمبع  ف اسمم  وهم  نهمم  عظمي  يمرمم  إلمم   السم اد
ق بمم  و حمممث السمم   إلمم  ب جسمم ا وبهمم  ك نممب ال قعمم  بعق بمم  و جمم   بمم   منمم ز  أهممث بع

ف سرب اه  المسملم   فسمم ب جلم الء ال فيعم   16المشه رة عل  ال    للمسلم   سن   
مممم  ال ممم    ممم م جلممم الء م  ممم  ألمممف  لمممم  أوقممم  بهممم  المسممملم   وقممم   سمممي  قرمممث   

  قمرةه  فهم  فجللب القرل  المج   م  ب     ي  وم  خل   فسم ب جل الء لم  جلله  مم
وهم  تقم  ا      و فقص ه  م ة ومم ه  أخم ك قلمب جل الء ال فيع  ق   القعق   ب  عم

== 
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قسام لهام معناا قالاه لاي عباد هللا بان محماد إلى عمر فكتب عمر ينهاه أن ي
، (1)عن معاوي  بن عمرو وأنا أبو إسحاو عن س يان عن راشد عن ساليك

 ولعله هو فهو فزاري يروي عن فزاري  وهللا أعلم .

 لم يذكر بجرل ول تعديل وذكره ابن حبان في الثقاا .   خالص  الحال:

 سالم   – 2

حبان: ابن  اقال  عن  يروى  شيٌخ  أبى  سالم  بن  سعيد  عنه  روى  لحسن 
وقال: سالم بن    ،(2) عروب  وإن لم يكن سالم بن تميم فال أدري من هو  

: وقال البخاري ،  (3عروب  )الحسن روى عنه سعيد بن أبى  تميم يروى عن  
روى ابن أبي عروب  عن سالم صاحب له عن الحسن عن أبي بن كعب ل  

 . (٤) هو ابن تميم أم ل  أدري 

  اإلمام البخاري  تابع ابن حبانو  يذكر بجرل ول تعديللم   : خالص  الحال  
  .وقد تردد فيه البخاري 

 
== 

وَ  انق َأربعمم  فمم  جمه ر مم  العمم ا  و اليَّسممُّ ُح الن ايمم  واليَّسممُّ ح َابَّرمم   ممم  المم َّ ان ق والمم َّ
بَ   مُ   ِبَيسمُّ ح َطس سي  وهم  مع َّب   وق   اأَلزهم   اليَّسمُّ ح مقم ار مم  الم ز  كق لم  َف إ

 2/317م  َطس سي  السَّ اد مع َّب  لس   الع ب  وكةهم  مع  ب واليَّسُّ ح واا 
 .  2515ت جم  رق   206/  4الر ر   الكب     - 1
 8358م  رق  ت ج 415/  6الثق     - 2
 8361ت جم  رق   416/  6الثق    - 3
 2217ت جم  رق   4/132الر ر   الكب     - 4
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 شيب   – 3

وى عان أباى جعفار محماد بان علاي بان شايب  شايٌخ يار    قال ابن حبان: 
،  (1)الحسين روى عنه ابن جريج إن لم يكن ابن ِنَصال فال أدري من هاو 

حفاص بان علاي ناا  شيب  سامع محماد بان علاي حادثني أباوبخاري:  وقال ال
 أبااو عاصاام أنااا باان جااريج أخبرنااي شاايب  أن محمااد باان علااي أخبااره عاان 

توضأ ثالثاا قاال رأيات أبااك يفعلاه يعناي  حسين بن علي أخبره أنه رأى عليا
، وقال ابن بكيار حادثني بان وهاب عان بان جاريج عان محماد     (2)النبي  

حااتم ،وقال ابن أباي   (3  )ه عن علي عن النبيبن علي عن أبيه عن جد
عااان أبياااه: شااايب  روى عااان محماااد بااان علاااى بااان حساااين روى عناااه ابااان 

                                                                                     (٤).جريج

 

 8515ت جم  رق   445/  6  الثق  - 1
ام     1/316نسم    فم  سمنن  كرم ب اليهم رة بم ب صم   ال ضم ء أخ ج   ميم ال  ال  -  2

لممممث . قلممممب   جمممم ء فمممم  الع 510امممم    رقمممم   2/148، البممممزار فمممم  مسممممن ه  95رقمممم  
وسممدث عمم  امم    الحسمم   بمم  علمم  عمم  علمم   303امم    رقمم    1/316للمم ارقين  
  ه  ا      و   اب  ج    واخرلف عن  ف واه   ف  ص   ال ض ء فق    ع  النب   

  وه  ع  اب  ج    ع  أب  جع   محم  ب  عل  ب  الحس   ع  أبي  ع  ج ه اب
ف و م ه عم  ابم  جم  ح قم   ع  عل ، وخ ل   أب  ع صم  ، وأبم  قم ة م سم  بم  طم ر  

أخب ن  ش ب  و ق   ه  ش ب  ب  أب  راش  عم  محمم  بم  علم  عم  الحسم   بم  علم  
ج ح ب  محم  ع  ب  جم  ح عل  ول    ك  ف  اإلسن د عل  ب  الحس   ورواه اع   

أخب نممم  شممم ب  أ  محمممم  بممم  علممم  بممم  اسممم   أخبممم ه أ  علممم  بممم  الحسممم   أخبممم ه أ  
 أهم.  إسن ده ،ووصل  ، وضبي الحس   أخب ه ع  عل  فج د 

  2663ت جم  رق   4/242الر ر   الكب     - 3
 1477 جم  رق  ت 4/336الج   والرع  ث  - 4
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قلت : لعله شيب  بن ِنَصال فإن المزي بعد أن ذكر هذا الحديث قال:  
بذك البخاري وأبو حاتم منفردا عن شيب   ِنَصال ، والصحيح  ره  نهما : أن 

: حدثني إف؛  واحد   فقال  ابن جريج  بن طارو رواه عن  قرة موسى  أبا  ن 
، وقال ابن حجر : شيب  غير منسوب عن أبي جعفر  (  1)  لشيب  بن ِنَصا 

 (  2)  هو ابن نصال .

تكلام علاى طارو  وقد يكون شيب  بن أبي راشاد : فاإن الادارقطني بعاد أن
عاصم وأبو قرة موسى بن طارو فروياه عن ابان   الحديث قال : وخالفه أبو

بخااري  ، وقاال ال(3)جريح قال أخبرني شيب  ويقال هو شيب  بن أباي راشاد  
بو شايب  "بان أباي راشاد ماولى عبياد بان عميار الليثاي، صاحب محماد بان "أ

أباو شايب  : ابان أباي ، وقال ابن َمْنَده العبدي محمد بن إسحاو :  (٤)  علي
عمير. حدث عن محمد بن علي بن أبي طالاب. روى   راشد، مولى عبيد بن

و  ، و(5)  عنه س يان بن عيين  ُن أباي  َقاَل َعِلي ابن الماديني : َوَأباُ ْيَبَ  باْ شاَ
ْ َياُن َراشد َأو َراش َثَنا ساُ دَّ ُش حاَ ُه اأْلَْعماَ ر َرَوى َعناْ د روى َعن ُعَبْيَدة بان ُعَمياْ

  (6) َحدثِني شيَب  .: جريح َيُقول روى َعنُه اْبن جريح ِإلَّ َأن اْبن  َعنُه ،

 

 2790ق  ت جم  ر  12/609ته    الكم    - 1
 270( ت جم  270تق    الره    )ص   - 2
  303ا    رق    3/100العلث لل ارقين   - 3
 39( ت جم  7/ 9 اش  الميب   )الر ر   الكب   للبم ر  بح - 4
 3763( ت جم   418فرح الب ب ف  الكن  واأللق ب )ص   - 5
ن  النسم    فم  قلمب   وقم  وجم   فم  سم 90( ت جمم  66المم  ن  )ص     العلث الب   -  6

َنِن  شمَ إَبُ "  ، امَ َّ تم  ج  لح    وض ء س  ن  عل  ال   سبق تم  ج  " َق َ  ابإُ  ُجَ  إ ض
َبَ ِن  َش إَبُ  " وعن  البزار"  َأخإ
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،  ( 1)ثقا  مان الرابعا  إن كان شايب  بان نصاال فهاو :   خالص  الحال :
َلُه  الااادارقطني فاااإن  بااان أباااي راشااادان شااايب  وإن كااا َناَدُه، َوَوصاااَ َد ِإساااْ وَّ جاااَ

                                                              .علم  وذكره ابن حبان في الثقاا . وهللا أ  (2).َوَضَبَطهُ 
                                           (                                                         3)صيفي  - ٤

: صيفي شيٌخ يروى عن أبى اليسر كعاب بان عمارو روى   قال ابن حبان
أدري مان هاو ول عيد بن أبى هناد إن لام يكان األول فاال عنه عبد هللا بن س

صيفي أبو زياد مولى أفلح مولى أبى :  (5)، وقال عن األول(٤)  ابن من هو
أباى ساعيد الخادري وأباي اليسار كعاب بان عمارو   أيوب األنصاري يروى عن

 ،لمدين  ، روى عنه عبيد هللا بن عمر وسعيد بن أبى هاللعداده في أهل ا
أباااى أياااوب خااار: صااايفي أباااو زيااااد ماااولى افلاااح ماااولى آ وقاااال فاااي موضاااع

 (6) األنصاري من المتقنين ممن كان يصحب األنصار ويتتبع عانهم السانن
ى عناه أباو هناد جاد عباد أباى اليسار رو صيفي روى عن  :  ، وقال أبو حاتم

يضًا: صيفي بن زياد أبو زياد مولى أو قال ، ( 7)هللا بن سعيد بن أبى هند 
بان زهارة روى ى أيوب روى عن أبى السائب ماولى هشاام  ابن افلح مولى أب

عنه ساعيد بان أباى هاالل وعبياد هللا بان عمار ومالاك بان أناس ومحماد بان 

 

 270( ت جم  270تق    الره    )ص   - 1
  303 ا    رق   3/100العلث لل ارقين   - 2
 220الره    ص  ب رح المهمل  وسك   الرحر ني . تق    - 3
 3475ت جم  رق    384/  4الثق    - 4
 3474ت جم  رق    384/  4 الم ج  الس بق الثق   - 5
 556األمص ر ت جم  رق   مش ه   علم ء - 6
 1973ت جم  رق   4/448الج   والرع  ث  - 7
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 (2)،وجعلهماا اإلماام النسااائي( 1)ى هنااد عجاالن وعباد هللا بان سااعيد بان أبا
شخصين قال : صيفي ياروي عناه ابان عجاالن ثقا  ثام قاال: صايفي ماولى 

: (3)اباان أبااي ذئااب ،وقااال اإلمااام اباان حجاارأفلااح لاايس بااه بااأس روى عنااه 
صوب الحاف، أبو عبد هللا الذهبي فيماا قارأا بخطاه تفرقا  النساائي بينهماا 

أباي اليسار كعاب بان عمارو ، وروى وأنهما كبير وصغير فالكبير روى عان  
عنه محمد بن عجالن ، والصغير روى عن أباي الساائب روى عناه مالاك .  

 وهللا أعلم

اد مولى أفلح   قال: صيفي أبو زيبخاري شخصًا واحداً وعدهما اإلمام ال 
أبي   بن  اليسر ، روى عنه سعيد  وأبي  السائب  أبي  أيوب عن  أبي  مولى 

الن ومالك بن أنس وعبد هللا بن سعيد بن  هالل وعبيد هللا بن عمر بن عج
،و كذا ابن عبد البر قال: هو صيفي بن زياد يكنى أبا (٤)أبي هند المدني  

صيفي هذا :  وقيل أفلح مولى أبي أيوب األنصاري رحمه هللا زياد مولى ابن
مولى أفلح مولى أبي :  ويقال  ،  مولى ابن أفلح  :  يكنى أبا سعيد يقال فيه  

مولى األنصار ويقال مولى أبي السائب ومولى ابن : ويقال  أيوب األنصاري  
وهو  ،  مولى ابن أفلح كنيته أبو زياد  :  والصواب قول من قال  ،  السائب  

عجالن وسعيد المقبري  وسعيد    أهل المدين  روى عنه مالك وابن  جل منر 
 بن أبي هالل وابن أبي ذئب  وسعيد بن أبي هند ول أعلم له رواي  إل عن 

 

 1971 جم  رق  ت الم ض  الس بقالم ج  الس بق  - 1
 برص ع 4/387الره     , ته    13/249ته    الكم    - 2
  4/387ته    الره      - 3
 برص ع   2993ت جم  رق   4/323الر ر   الكب     - 4
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وأرد حديثاً  قال:مالك عن ،    (1)   ا.ها  ،لى هشام بن زهرة  سائب مو أبي ال
دخلت    صيفي مولى ابن أفلح عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه قال

. .لي فجلست أنتظره حتى قضى صالتهعلى أبي سعيد الخدري فوجدته يص
النسائي  (2)الحديث   اإلمام  تفرق   على  تعليقًا  المزي:  الحجا   أبو  وقال   ، 

 

 (3)لسابق  هكذا فرو بينهما وهما واحد .ا

 من العر  السابق يتبين لنا :  

ن لم يكن  توقف ابن حبان و لم يجزم أنهما  شخصان بل قال :  إ  -أ
 مما يدل على دقته وحيطته .   ؟ابن من هو ول ، األول فال أدري من هو 

وصوبه الحاف، الذهبي على  ،  عدهما أبو حاتم والنسائي شخصين    -ب
 ه ابن حجر عنه . مانقل

واحدًا    -    شخصًا  البخاري  به  ،  عدهما  جزم  و  البر  عبد  ابن  وكذا 
 . المزي 

 

 (257/ 16لم طو م  المع ن  واألس ن   )الرمه   لم  ف  ا - 1
لحيم   ومم  يقم   فم  أخ ج  م ل  ف  الم طو كر ب االسرد ا  ب ب م  جم ء فم  قرمث ا  -  2

  ط  ممق م لمم   كرمم ب السممةم بمم ب قرممث الحيمم   , مسممل  فمم  صممحيح  ممم 2/976ذلمم  
وأخ ج  م  ط  ق أسم ء ب  عب   وط  ق ابم  عجمة  عم  صمي     4/1756وغ  ه   

لم ضمم  ، الر ممم   فمم  سممنن  كرمم ب األاكمم م وال  ا مم  بمم ب ممم  جمم ء فمم  قرممث فمم  ن مم  ا
عمممم  عممم  صمممي   وأشممم ر إلممم  روايممم  م لممم   مممم  ط  مممق عب ممم    بممم  4/77الحيممم   

 4/323ة  وأشمم ر البممم ر  إلمم  األسمم ن   الثةنمم  فمم  الرمم ر   الكب مم  ومحممم  بمم  عجمم
    2993ت جم  صي   أب  ز  د م ل  أفلح رق  

  13/249الكم    ته     - 3
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قد      أن اإلمام أحمد وغيره  سيماول  ،غالب الظن أنه هو  خالص  الحال :
أبي هند عن صيفي  أخرج بن  بن سعيد  أفلح وا حديثًا عن عبد هللا  مولى 

األنصاري  أيوب  أبي  اليسر    مولى  أبي  الذي  ف  (1)عن  صيفي   : كان  إن 
يروي عنه ابن عجالن فهو : ثق  ،وإن كان صيفي مولى أفلح فإنه ليس  

ر فقد أورده  في" شخصًا أخ،وإن كان "صيفيهما    به بأس كما قال النسائي
 وهللا أعلم . حبان في الثقاا ابن 

 عبد العظيم بن حبيب   -5

بن حكيم روى  قال ابن حبان: عبدالعظيم بن حبيب شيٌخ يروى عن بهز 
، (2)كان األول فاال أدري مان هاو عنه سليمان بن مسلم  الخباائري إن لام ي

 

ُ  قم     عم   15563، 15562ام    رقم     3/427  ف  مسن ه  أام   أخ ج   -  1 ِ بمإ َّللاَّ
ِع  يإِ   ض سمَ ، عممَ إ صممَ َ  َأبمِ  ِهنممإ ض نممِ  ابممإ ، عممَ إ  ض َيعإ َنإصممَ ِر ِ  َل  َأبمِ  َأ ممُّ َب األإ َح مممَ إ لممَ َل  َأفإ ، ممَ إ

بإِ  َيُق ُ   »اللَّهمُ َّ ِإنمِ   أَعمُ ُذ َك َ   َ   َأِب  الإَيَسِ ، َأ َّ َرُس َ  َّللاَِّ   ُع  ِبَه اَُلِء الإَكِلَم ِ  السَّ  إ
َ ِم،  َ  الإهمَ َ  ممِ َ  الرمََّ دِ  ، َوأَعمُ ُذ بمِ َ  ممِ َ ِم، َوأَعمُ ُذ بمِ َ ِ ، َوالإهمَ َ ِ ، َوالإحمَ ، َوالإغمَ َ  الإغمَ ِ  َ  ممِ بمِ

َ  ا يإَي ُ  ِعنمإ َ  َأ إ َ َرَمبََّينممِ  الشممَّ ِب  ا، َوأَعمُ ُذ بممِ ِب ِلَ  مممُ إ َ  َأ إ َأممُ َ  فممِ  سممَ ِ ، َوأَعممُ ُذ بممِ لإمممَ إ
ِ يغ   َ  َأ إ َأمممُ َ  لممَ يإِ  ُّ اسممن ده ضممعي  فيمم   « َوأَعممُ ُذ بممِ لممَ صممَ َل  َأفإ أبمم  و ،  مجهمم   حَ ، مممَ إ

، النسممم    فممم   1552داود فمم  سمممنن  كرممم ب الصمممةة بممم ب فممم  االسمممرع ذة اممم    رقممم  
فيم  عم    وقم    5531ام    رقم   8/282والهم م   سنن  كر ب االسرع ذة مم  الرم د 

امم    رقمم   8/283عبمم    بمم  سممع   عمم  صممي   ممم ل  أبمم  أ مم ب عمم  أبمم  اليسمم ،
َهَ ا َاِ     َصِحيُح وق      1948ا    رق    1/713، الح ك  ف  المسر رك   5532

َن ِد، َوَل إ ُيَم ِ َج ُه   سإ  19/170  الكب م  ،  اليب انم  فم  المعجم ، وسمكب عنم  الم هب اإلإِ
وقم   فيم  عمم  عبم    بم  سمع   بم  أبمم  هنم  ننم  صمي   مم ل  أبمم   381ام    رقم  

 . اليس  السلم  أ  ب ع  أب 
 14217ق  ت جم  ر   424/  8الثق    - 2
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الحمصاي ياروى وقال عان األول : عباد العظايم بان حبياب الفهاري أباو بكار 
ن أباى ذئاب روى عناه إباراهيم بان أباى حمياد الحراناي ربماا عن الزبيدي وابا

ل الادارقطني اقا: جمعهما ابن حجار فاي ترجما  واحادة وقاال، و   (1)  .  خالف
عبد العظيم بن حبيب يكنى أبا بكر ويعارف باابن رسباان   مالك :    في غرائب

ِثقاااَ َّ ، َكِثياااُر بِ  يسلااا وقاااال الااادارقطني :، (2)ولااام يكااان باااالقوي فاااي الحاااديث
 (3).طِ الَغلَ 

 .  يس ِبِثَق َّ ، َكِثيُر الَغَلطِ ل  : خالص  الحال

 (٤)عزرة   – 6
عن يروى  شيٌخ  عزرة  حبان:  ابن  أهل    قال  في  عداده  خثيم  بن  الربيع 

كوف  روى عنه أبو طعم  إن لم يكن بعزرة بن دينار األعور فال أدري من  ال
ِدينَ وقال عن    (5)،  هو   اأْلَْعَور  عْزَرة ْبن  المكيين روى َعْنُه  يروي َعِن  ار 

ة ْبن سعد  ُسَلْيَمان التَّْيِمي  َوَداُود ْبن أبي ِهْند وقرة ْبن َخاِلد َوقد قيل ِإنَّه عْزرَ 
، وقال البخاري: عزرة سمع الربيع بن خثيم قوله روى عنه أبو  (6)اأْلَْعَور  
ربيع بن زام سمع ال:عزرة بن حفقال  ابن أبي حاتم    ترجم له  ، و (7)طعم   

 

 14216ت جم  رق    424/  8الثق    - 1
  117ت جم  رق   4/40لس   الم زا   - 2
 241/  9العلث لل ارقين   - 3
 6/200 رح الع   وسك   الزا  وفرح ال اء اإلكم   الب  م ك ال ب - 4
 10170ت جم  رق   7/300الثق    - 5
 10167( رق  299/ 7ثق   )ال - 6
  303ت جم  رق   7/65 الر ر   الكب    - 7
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، وقال ابن ماكول: عزرة (1) وى عنه أبو طعم  نسير بن ذعلوو  خثيم ور 
 ( 2) ه في الكوفيين يثحد. طعم  منقطعسمع الربيع بن خثيم روى عنه أبو 

اخر  ابن سعد عنه في ترجم  الربيع بن خثيم َقاَل : َأْخَبَرَنا ُعَبْيُد   :  قلت
ِ ْبُن ُموَسى ، َوُمَحمَّدُ  ِ األَ   َّللاَّ َثَنا ُسْ َياُن ، َعْن  ْبُن َعْبِد َّللاَّ َسِديُّ ، َقاَل : َحدَّ

ِبيِع ْبِن ُخَثْيمَّ : َأْوِص ِلي ِبُمْصَحِفَك  ُنَسْيِر ْبِن ُذْعُلووَّ ، َقاَل : َقاَل َعْزَرُة ِللرَّ 
اأْلَ  َفَقاَل:}َوُأوُلو  اْبِنِه  ِإَلى  ِبيُع  الرَّ َأْوَلىَفَنَظَر  َبْعُضُهْم  ِكَتاِب    ْرَحاِم  ِفي  ِبَبْع َّ 

 (3){ وهللا أعلم. َّللاَِّ 

كما قال ابن ماكول ،    في الكوفيين  منقطع  عزرة حديثه  خالص  الحال :
 ذكرهما ابن حبان في الثقاا .  نار األعورعزرة بن ديهوو و 

 ارة : عم - 7

قال ابن حبان: عمارة شيٌخ من بلحارث بن كعب يروى عن ابن  باس 
ن ثابت فال أدري من هو   إن لم يكن ابن خزيم  بروى عنه ابنه عبد هللا

وقال:  (٤) من   ،  المدين   أهل  من  األنصاري  ثابت  بن  خزيم   بن  عمارة 
أبيه وابن  باس  بلحارث بن كعب كنيت  أبو محمد يروى عن  ، وقال (5)ه 

 

 115ت جم  رق   7/22الج   والرع  ث  - 1
 6/201اإلكم   الب  م ك ال  - 2
     6، األازاب م  آي   75وا ي  األن    م  آي   189/  6اليبق   الكب ك  - 3
 4664ت جم  رق   5/240الثق    - 4
 4681ت جم  رق   5/245الثق    - 5
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سمع ابن  باس رضي هللا عنهما قوله روى أبو عوان  عن عبد    :  البخاري 
 (2)ل أبو حاتمله قا وبمث ،(1)هللا بن عمارة 

ألنه من بلحارث بن كعب و يروى عن ابن  باس ،  ؛  لعله هو  :قلت  
ثنا .ًا  اثر وقد أخر  عنه بحشل في تاريخ واسط   سلم بن عمر بن م  قال : 

أبي  ثنا شريك عن   : قال   ، بن عنبس   الفضل  ثنا   : قال   ، الحذ اء  بزر  
عن نبيذ    اس  محمد عبد َّللا  بن عمارة عن أبيه ، قال : سألت ابن  ب

ف  ، عم  الرضا    ، عمارة  بن  عبد َّللا   الحسن:هذا  أبو  قال   ( لي  رخص 
 (3)  جعفر بن الحارث بن عمارة النخعي أبي األشهب(

الخالص كان    :  حال   ثابتإن  بن  خزيم   بن  من  فهو  :  عمارة  ثق  
فقد ذكره ابن حبان    عمارة شيٌخ من بلحارث بن كعب، وإن كان  (٤) الثالث .

  أعلم .هللاوفي الثقاا .

 ُفضيل   -8

قااال اباان حبااان: فضاايل شاايٌخ يااروى عاان معاوياا  روى عبيااد هللا باان أبااى 
،  (5)ي فال أدري من هاوجعفر عن صفوان بن سليم عنه إن لم يكن الهوزن

 

 3104جم  رق   ت   6/499الر ر   الكب     - 1
 ف  ت جم  ابن  عب    ول  ي  د ل  ت جم   597ت جم  رق   5/129الج   والرع  ث  - 2
ِء  ُفر تممممممُ . وكممممممثُّ شمممممم ءض كسممممممَّ ت ، َفقممممممَ إ و  ،123تمممممم ر   واسمممممم   ص  - 3 ُرضمممممم ُم الشممممممَّ إ

ُ  الَّ ِ  َر . وال َّمُّ  الرَّمإ َ ضإ َبِ .    مَُ  ُّ َفُ َنقمَّ  َعَجممُ  وُ لإقمَ  فمِ  اَرضإ ِي َأ  فمِ  اللمَّ لَمممإ
َلَي  ِ  بإُ  ُيمإ  (154/ 7لس   الع ب ) وال َّمُّ  الرمُ  والزُّ

 4844رق   ( 409تق    الره    )ص   - 4
 4916ت جم  رق   5/295الثق    - 5



 

 

1229 

وقال: فضيل بن فضال  الهوزني من أهال الشاام ياروى المراسايل روى عناه 
ل ساامع معاوياا  ، وقااال البخاااري: فضااي(1)صاافوان باان عماارو وأهاال الشااام 

ُه ُزوٌر( قالاه     نبيسمع ال ُه َفِإناَّ ْيَس ِمناْ ْيً ا لاَ ْعرِِه شاَ ي شاَ ْن َزاَد فاِ يقاول : )ماَ
يث عن عبيد هللا بن أبي جعفار عان صافوان عان عبد هللا بن صالح عن الل

، وقاال ابان أباي حااتم عان أبياه: فضايل سامع معاويا  روى عناه (2)  فضيل
صافوان بان اوي  وعنه : فضيل عن معوقال ابن حجر ،(3)  صفوان بن سليم

 (٤).سليم ... وإن كان هو الهوزني فأظن أن روايته عن معاوي  منقطع 

 

 4915ت جم  رق   الم ض  الس بقالثق    - 1
يب انمم  وقمم   عمم  ، والحمم    أخ جمم  ال 535ت جممم  رقمم    7/119 مم   الرمم ر   الكب - 2

، المعجم   795ام    رقم   19/344)ف ث ( ب ال  م  )ف  ث ( ف  المعجم  الكب م  
لم   مم و هم ا الحمم    عم  صمم  ا  بم  سمملي  إال ،وقمم   112امم    رقم   1/41األوسم  

لمم  شمم ه  عمم  و  8721امم    رقمم   8/309عب مم    بمم  أبمم  جع مم  ت مم د بمم  الل مم  ، 
َ  الإُمسمَ َِّ  أخ جم   البمم ر  فم  صمحيح  كرم ب األنبيم ء بم ب مم  ذكم  عم  بنم  َسِع َ  بمإ

، كرممممم ب اللبممممم   بممممم ب ال صمممممث فممممم  الشمممممع   3299اممممم    رقممممم   3/1285إسممممم ا  ث 
َوخإ  5594ا    رق    5/2218 ِ َمَه  َفَمَيَبنمَ  فمَ ممَ ض قمَ َ َح َق َ  َقِ َم ُمَع ِوَ ُ  الإَمِ  َنَ  آِخَ  َق إ

ُب أَ  َع ض قمَ َ  ممَ  ُكنمإ َ  الإَ همُ ِد ِإ َّ النَّبمِ َّ ُكبَّ   ِم إ شمَ َ ا َغ مإ ُث همَ عمَ ا َي إ وَر  َرك َأامَ   مَّ ُه المزُّ سمَ
عَ  ِن  الإَ اِصَلَ  ِف  الشَّ  ِ  وف  ال واي  الث ني  ق   يعن  ال اصل  ف  الشع َيعإ

  431ت جم  رق   7/76الج   والرع  ث  - 3
 1395ت جم  رق   4/453لم زا  لس   ا - 4
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رسال يمقباول  فهاو  ال  الهاوزنيابان فضافضيل  إن كان خالص  الحال :
فضيل شايٌخ ياروى عان ن كان وإ، (1)  كما قال ابن حجر  شي ا من الخامس 

 .وهللا أعلم  فقد ذكره ابن حبان في الثقاا معاوي  

 ل:ُفضي - 9

إن لام يكان ، : فضايل شايٌخ ياروى عان ساالم بان عباد هللا   قال ابن حبان
 عن، وقال  (2) فال أدري من هوابن أبى عبد هللا صاحب القاسم بن محمد  

د َّللاَّ  ي َعبااْ ن َأبااِ ْيل بااْ ي أهاال : ُفضااَ د عااداده فااِ م باان ُمَحمااَّ ن اْلَقاسااِ يااروي عااَ
ُه بك ج َوَمالاااْلَمِدينااَ  روى َعنااْ ن اأْلَشااَ : وقااال البخاااري ، (3)ك باان أنااس ياار بااْ

فضاايل رجاال ماان بنااي عااذرة روى عنااه أيااوب ساامع سااالم باان عبااد هللا باان 
تم عان أبياه: فضايل روى عان ساالم روى عناه بن أبي حاا، و قال ا(٤)عمر

 (5) .أيوب السختياني شيخ يعرف

قاد رأيات الفضيل بن أبي عبد هللا مولى المهري إن شاء هللا ، ف  هوقلت :
ْن أثار نه عان ساالم بان عباد هللا و القاسام بان محماد أخر  ع  اً مالك ًا قاال :عاَ

ِ َمْوَلى   نَ اْلُفَضْيِل ْبِن َأِبي َعْبِد َّللاَّ اِلَم باْ ِد  اْلَمْهِريِ  َأنَّ اْلَقاِسَم ْبَن ُمَحمَّدَّ َوساَ َعباْ

 

واله زن  ب رح اله ء والزا  ب نهم  واو  ، 5436( ت جم  448   )ص   تق    الره   -  1
 س كن 

 10244ت جم  رق   7/316الثق    - 2
 10239( رق   314 /7الثق   ) - 3
 555ت جم  رق    7/123الر ر   الكب     - 4
  432ت جم  رق   7/76الج   والرع  ث  - 5



 

 

1231 

ِ َكاَنا َيُقوَلِن : )ِإَذا ُطلِ َقْت اْلَمْرَأُة َفَدَخَلْت  ِم ِمْن الْ َّللاَّ ْد  ِفي الدَّ ِ  َفقاَ ِ  الثَّاِلثاَ َحْيضاَ
  ( 1)َباَنْت ِمْنُه َوَحلَّْت( 

حادثنا ابان عليا  عان :    قاالًا  أثار وروى عنه ابان أباي شايب  فاي مصانفه  
النخاال يعطااى ماان عماال فيااه  فااي أيااوب عاان الفضاايل عاان سااالم قااال : )

 ( 2)منه(

حباان فاي الثقااا .  لم يذكر بجرل ول تعديل وذكره ابان  :  خالص  الحال  
 .    أعلم  .وهللا

 مالك -01
: مالك شيٌخ ياروى عان سالمان روى عناه أباو إساحاو   قال ابن حبان   

،وقاال فاي ترجما  (3)الك بان مالاك فاال أدري مان هاو  السبيعي إن لم يكن م
يااروى عاان صا ي  بناات حااي وكااان صااديقا لمسااروو روى : مالاك باان مالااك 

عنااه أبااو شاايٌخ يااروي : ًا نااه أيضااوقااال ع( ٤)عنااه أبااو إسااحاو الساابيعي
إساحاو الساابيعي فاي فضااائل علاي مراساايل ليسات بمسااانيد كلهاا مناااكير ل 

 

ثممم  كرممم ب اليمممة  بممم ب مممم  جممم ء فممم  روايممم  يح ممم  الل  -أخ جممم   م لممم  فممم  الم طمممو  - 1
، وم  ط  ق  الب هقم  فم   1801رق   31/  2اإلق اء وع ة الية  وطة  الح  ي 

َ  السمممن  الكبممم ك ك رممم ب العممم د بممم ب مممم  جممم ء فممم  ق لممم  عمممز وجمممث ََوالإُمَيلَّقمممَ ُ  َ َرَ بَّصمممإ
َ  قممُ ُ  ِه َّ َنَةنممَ ت ]البقمم ة   ِبَونإُ سممِ همم ر وممم  د  عليمم  ممم  قمم اء األطاإل   [ وممم  قمم  228وءض

 15167ا    رق   7/415ا ن ر 
ل جمث قم  أخ ج  اب  أبم  شم ب  فم  مصمن   كرم ب الب م   واألق مي  فم  ال جمث يقم   ل  -  2

  21549رق    4/406عل  نمل  
 5346ت جم  رق    5/390الثق    - 3
 5336ت جم  رق    5/388 الم ج  الس بق الثق   - 4
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ذكاار مااا روى إل علااى جهاا  التعجااب  أصااول لهااا ل يجااوز الحتجااا  بااه ول
: مالاك قاال ابان حمياد ناا فاراا ناا أباو سانان عان أباي  وقال البخاري ،  (  1)

باي يان عان أباي إساحاو عان أإسحاو عن مالك قال قلت لسلمان وقال س 
، و قال ابن ماكول : عبد هللا بن أعز روى عنه أباو (2)الحجا  عن سلمان

،  (3فقياال عبااد هللا وقياال مالااك ) إسااحاو الساابيعي اختلااف عليااه فااي اساامه
ذكااره علااي باان المااديني فااي شاايوخ أبااي إسااحاو الااذي ل  :وقااال اباان حجاار

 يخ  أباي إساحاو السابيعيوقال أيضًا: مالك بن مالك مان مشا  ،(٤)يعرفون  
والاذي مالاك  بان زبياد الهماداني الكاوفي   قلات ولعلاه :  (5)ل يدري من هاو  

  ، (6) عن أبي ذر وعنه أبو إسحاويروي 
الحال      كان    :  خالص   مالكإن  بن  في    مالك  حبان  ابن  ذكره  فقد 

كان  (7)المجروحين   مالكوإن  أو  سلمان  عن  يروى  شيٌخ  زبيد    مالك  بن 
 .وهللا أعلم  الثقاا .كرهما ابن حبان في د ذفق الهمداني

 

 1082ق  ت جم  ر  3/36المج وا    - 1
 1303ت جم  رق   7/306الر ر   الكب    - 2
ه زا  اإلكممممم    بمممم ب األغمممم  واألغمممم  واألعممممز واألغممممز   األعممممز بعمممم   مهملمممم  وآخمممم   - 3

1/101 
 4ت جم  رق   5/3لس   الم زا   - 4
 23ت جم  رق   5/6 الم ج  الس بق - 5
  (426 /3لس   الم زا  ) - 6
 1082( ت جم  36/ 3المج وا   ) - 7
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 مهاجر  –11

ه  قال ابن حبان: مهاجر شيٌخ يروى عن عمر بن عبد العزيز روى عن 
، وقال: مهاجر  (1) معاوي  بن صالح إن لم يكن ابن يزيد فال أدري من هو  

بن يزيد مولى بن أبى ذئب يروى عن عمر بن عبد العزيز روى  عنه ابن  
مهاجر قال عمر بن عبد العزيز احفروا لي    ري:وقال البخا  ،(2) ى ذئب  أب

قاله معاوي  بن صالح ل  قاو   ،(3)فإن خير األر  أعالها  وشرها أسفلها 
ابن أبي حاتم عن أبيه: مهاجر روى عن عمر بن عبد العزيز روى عنه 

وقال ابن عساكر : مهاجر غير منسوب حكى عن   (٤) معاوي  بن صالح ، 
 (5)عاوي  بن صالح الحمصي. عبد العزيز حكى عنه م عمر بن
أخر  عنه الربعي في كتاب : وصايا العلماء عند حضور الموا  :  قلت  

أبو   قال : حدثنا عبد هللا بن خشيش نا  محمد بن إسحاو الصاغاني نا 
صالح نا معاوي  بن صالح عن مهاجر قال لما حضر عمر بن عبد العزيز  

المو  أراد ثم  رحمه هللا  بما  احفروا لي ول تعمقوا فان خير ا أوصاهم  قال 
 (6) األر  أعالها وشرها أسفلها

 

 15877ت جم  رق    9/180الثق    - 1
 15874ت جم  رق    9/179م ج  الس بق ال - 2
  1642ت جم  رق   7/380الر ر   الكب     - 3
    1193ت جم  رق   8/262الج   والرع  ث  - 4
  7784(  ت جم  272/ 61ت ر   دمشق الب  عس ك  ) - 5
، ووجمم    76الممم    ص خ جمم  ال بعمم  فمم  كرمم ب وصمم ي  العلممم ء عنمم  ا مم ر أ - 6

ُ  408/ 5المق ل  عن  اب  سع  ف  اليبق   الكبم ك   دار صم در ) ( ت جمم  ُعممَ  بمإ
ِ  الإَعِز ممِز قممَ  ِ  صممَ ِلحض قممَ َ   َلمممَّ     َ  َعبمإ َ  بممإ ِ  صمَ ِلحض , عممَ إ ُمَع ِو ممَ ِ بممإ ِ  َّللاَّ ُ  عممَ إ َعبممإ بممِ إ ُأخإ

== 
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امري فقاد أباو عباد هللا العاالمهااجر بان يزياد قلت هو :  :  خالص  الحال  
لام علاى كال األحاوال و  (1)وجدا له عدة حكاياا عن عمر بان عباد العزياز 
 .   . وهللا أعلم  .يذكر بجرل ول تعديل وذكره ابن حبان في الثقاا 

.. لسات أعرفاه ول أبااه إن لام من قال فيهم ابن حبان : شيٌخ .  -ًا  اسعت
 يكن ... فال أدري من هو

 (2)ربال 

ربال شيٌخ يروى عن ابن المبارك عاداده فاي أهال الكوفا    ان:بن حبقال ا
روى عنه إبراهيم بن موسى الفراء لست أعرفه ول أباه إن لم يكن ربال بان 

د بان ال عن َرَبالوق، (3) ال أدري من هوخالد ف وِفي َخالاِ ن ياْروى  اْلكاُ  بان عاَ
ِمعت اْلعااَراو أهاال َعنااهُ  روى  ُعَيْينااَ  ِمعت ولَيقااُ  ُخَزْيمااَ  باان سااَ ا سااَ ى َأبااَ  ُموسااَ
ال  َسِمعت  َيُقول  اْلمثنى  بن  ُمَحمَّد د بان َرباَ قاال البخااري: ،و  (٤)الكاوفي . َخالاِ

 ،(5)ولااه ق منااه إبااراهيم باان موسااىعاان اباان المبااارك ساامع  ربااال الكااوفي
رباال بان خالاد فقاط قاال :  رباال بان خالاد الكاوفي  يتارجم لحااتم    اأبا  وجداو 

 
== 

ُق ا؛ َفِ  َّ َخ إَ  َ َ  ُعَمَ  بإَ  َعبإِ  الإَعِز ِز الإَم إ ُ اَ  ِ ُ وا ِل  َواَل ُتَعمِ  َص ُه إ , َوَق َ   ااإ  , َأوإ
َ لُ  َةَه  َوَش ََّه  َأسإ ِم أَعإ َرإ  َه  " ول    ك  " مه ج  "األإ

( فمم  ت جممم  عممم  بمم  عبمم   370، 268/ 5أوردهم  ابمم  سممع  فمم  اليبقمم   الكبمم ك ) - 1
نمم    7783(  ت جممم  271/ 61، وابمم  عسمم ك  فمم  تمم ر   دمشممق ) 995لعز ممز رقمم  ا

 عق  ت جم  مسرقل  ت لي  له ه الر جم  
 4/7ال ب رح ال اء والب ء المعجم  ب اا ة اإلكم   الب  م ك   - 2
 13233ت جم  رق   243، 8/242الثق     - 3
 13231( ت جم  242/ 8الثق   ) - 4
 1077ت جم  رق   3/316الر ر   الكب     - 5
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موساى و بااس رك روى عنه إبراهيم بان  روى عن شريك وابن المباالكوفي  
بن يزيد العبدي البحراني قال أبو محمد روى عن الفضايل بان  ياا  روى 

نهمااا وفاارو بي،(1البغاادادي ) عنااه عبااد الصاامد باان يزيااد المعااروف بمردويااه
اَل يحياى لام عجلي فاي الثقااا فقاال عان األول : ال د الكاوفى قاَ ال بان َخالاِ َرباَ

اَن يتشااايع ْأس كاااَ ِه باااَ ول  يكااان باااِ َحاب أباااي حنيفاااَ  َأي َيقاااُ اَن مااان َأصاااْ َوكاااَ
، (3)بن اْلُمَبارك كوفى ِثقاَ اَرَبال من َأْصَحاب ، وقال عن الثاني :  (2)بَقْولهمْ 

 (٤). : وهو هو ابن حبانأن ذكر كالم  حجر بعد وقال ابن

و أخر  عنه ابن حبان في موضع آخر يتبين لنا منه أنه ربال بان خالاد 
ن حمويه ابن أخى مازار ثناا أباو زرعا  الارازي بن صالح ب ثنا الحسين قال :

يقااول : ساامعت اباان  ربااال باان خالاادثنااا إبااراهيم باان موسااى الفااراء ساامعت 
بأياا  فااي حااديث فبأياا  تمااع إسااماعيل باان  يااا  و المبااارك يقااول : إذا اج

 .   (5)  أحب إلىَّ 

 . وهللا أعلم ،  . وهللا أعلمالعجليكما قال  كوفى ِثَق   :خالص  الحال 

 

   2224ت جم  رق   3/491الج   والرع  ث  - 1
قلب   والت ج  ه ه الر جم  ف     ،443( ت جم  349/ 1الثق   للعجل    ال ار ) -  2

 دار الب ز
 445( ت جم  349/ 1)ج  الس بق الم   - 3
   1814ت جم  رق   2/443لس   الم زا   - 4
 201/  1المج وا     - 5
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 ( شيٌخ ل أدري فالن هو أو غيرهمن قال فيهم ابن حبان : )  -  اً عاشر 

 (1) َنْبَتٌل   – 1

روى عنه يعقوب بن   : نبتل شيٌخ يروى عن أبى هريرة   قال ابن حبان     
غيره    محمد أو  هو  حازم  أبو  أدري  ل  طحالء  الحجا  (2) بن  أبو  وقال   ،

المد  المزي   ني روى عن إسحاو في ترجم  يعقوب بن محمد بن طحالء 
:    باسم   ،وذكره ابن حجر  (3)   بتل صاحب أبي هريرةبن يسار المدني... ون

: روى عن أبي  نبيل في ترجم  يعقوب بن محمد بن طحالء المدني قائاًل  
مد بن عبد الرحمن األنصاري وبالل بن أبي بردة ونبيل صاحب  الرجال مح
 (٤) . أبي هريرة

زم  نبتااال القرشاااي مناااده : أباااو حاااا حاااازم  قاااال ابااان وقلااات : لعلاااه أبااا   
روى عناه   ،وابان  بااس    ،من أهل المدين  حادث عان أباي هريارة    ،مولهم

ريارة أباي هوأباو حاازم صااحب    ،وقال الادولبي :  (5)  إسماعيل بن أبي خالد
لٌ  :،وقااال أيضااًا  ثقاا  اسَّ َنْبتااَ ِن َ بااَّ ْوَلى ابااْ اِزمَّ مااَ و حااَ وقااال الااذهبي ، (6) َوَأبااُ

 

ث  نَ  - 1 ،  284/ 3كن  نمم  الم  فممرح البممم ر  بنمم   ومثنمم ة م رمم ار   ب نهمممم  م امم ة سمم بإرممَ
د    مم  َنبإَرث    عَل   ، َوَنبإَرث    رجث  ل  خَب   ، وإيم  ه عنم  َج  م   بق لمِ  فم  ِهجم ِء  ال مَ زإ

زُ  ف  الَ ل َ ِة َنبإَرُث ت ح الع و  م  ج اه  الق م     450/ 30ب َ  َي إ
 5830ت جم  رق   5/481الثق    - 2
 7104ت جم  رق   32/365ته    الكم     - 3
قلمب   لعلم  تصمحي  أو خيمو طبم ع   664ت جم  رقم    11/347ته    الره     -  4

 و  أعل  
 2155ت جم  رق   253  الكن  واأللق ب ص فرح الب ب ف - 5
 434/  1الكن  واألسم ء  - 6
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وقاد أورد ، (1) وابان أباي خالاد.له ابان  بااس، وعناه الزهاري َنْبَتل، عن مو 
ى بأبي حازم كلهم ياروي عان أباي هريارة كنمن الرواة ممن ي   الطبراني أربع

ارَّ ْن َرَوى َعْن َأِبي هُ قال : ِممَّ  ِن ِديناَ َلَمَ  باْ َذا " يقصاد : ساَ َرْيَرَة ، َأُبو َحاِزمَّ هاَ
ْهلِ  ْن ساَ ْد َرَوى عااَ ِد "، َوقااَ و  الزَّاهاِ َدِنيُّ ، َوَأبااُ اُر اْلمااَ اِزمَّ التَّمااَّ و حاَ ْعدَّ ، َوَأبااُ ِن سااَ بااْ

ِد ْعَمُش ُيَسمَّى َمْيساَ ْرِوي َعْنُه َمْنُصوٌر ، َواألَ َحاِزمَّ اأَلْشَجِعيُّ اْلُكوِفيُّ يَ  َرَة ، َوقاَ
ي  ُن َأباِ َماِعيُل باْ ُه ِإساْ ِذي َرَوى َعناْ اِزمَّ ، الاَّ و حاَ دَّ ، اْخُتِلَف ِفي اْسِمِه ، َوَأباُ َخالاِ

      (2) اْسُمُه َنْبَتُل ، َوُهَو ُكوِفيُّ 

  .وهللا أعلم  هو ثق .و أبو حازم صاحب أبي هريرة أنه :  خالص  الحال

 

 1288ت جم   (163/ 1المقرن  ف  س د الكن  ) - 1
      118     رق عق  ا  46/  1المعج  الصغ    - 2
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 الخاتم 

ين الذي بنعمته تتم الصالحاا ، وأصلي وأسلم على  رب العالمهلل  الحمد
ريم وعلى آله  المبعوث رحم  لجميع الكائناا ، سيدنا محمد النبي األمي الك

 وصحبه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

 وبعد

أرجو من هللا العلي القدير أن أكون  -البحث   افقد تبين لي من خالل هذ
 بعُ  المالحظاا التي أعدها نتائج له:  -فيه  قد وفقت

أحد أعالم النقد الذين أسهموا بدور واضح في   اإلمام ابن حبان    -1
 ٤1، ٤0ترجم  سميع ص في مثال على ذلك تأصيل قواعده ومصطلحاته.

وهذا ظاهر فاي أقوالاه ؛  عالي   تمتع اإلمام ابن حبان بنزاه  علمي     -2
 وأحكامه التي كان يصدرها في حق الرواة جرحًا وتعدياًل، إذ األصل في ذلاك

مثاال   من حيث قبول مروياتهم أو ردهاا صاونًا للشاريع .  بيان حأيق  الرواة
 68، صيفي ص  62ترجم  ابراهيم بن اسحاو ص  في  على ذلك

ى أو الشااهوة أو ًل للهااو لاام ياادع اإلمااام اباان حبااان فااي أحكامااه مجااا  -3
ترجما  فضايل فاي مثاال علاى ذلاك   النتقام دون تفريق بين قرياب أو بعياد.

 79، 78ص 

حبان يتحرى الحق في نقد الرجال ماع شادة التحاوط كان اإلمام ابن   -٤
 69ربيح ص  ترجم في مثال على ذلك  في األخذ عن السابقين.

إل  ن أحوالهم وبيا تبهفي كالرجال   ابن حبان استيعاباإلمام حاول   –5
بادليل كثارة مؤلفاتاه فاي الرجاال والتاي ذكرتهاا أن بع  كتبه لم تصل إلينا .

 22في ترجمته ص 
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، م اباان حبااان لاام يكاان مجاارد ناقاال وجااامع لااآلراء فااي الرجااال اإلمااا -6
وإنما كان عالمًا بأحوال الرجال أوتي من العلم والفطان  والنباه  التي مكنته 

ساالم ص   ترجما فاي مثال علاى ذلاك  ًا وتعدياًل.رجال جرحمن الحكم على ال
 وما بعدها 73، ترجم  صيفي ص  71

وهاو توثياق مان ،توثياق الرجاال فاي    خاٌص   كان لبن حبان مذهبٌ   -7
لاام يكاان متروكااًا أو كااذابًا وياارى أن األصاال فااي مشاااهير  اذإروى عنااه واحااد 

 ترجما فاي  على ذلاك مثال الرواة العدال  حتى يتبين منهم ما يوجب القدل.
   65، 6٤سهل ص 

ابن حبان في كتاباه الثقااا وصارل بعادم معرفتاه   مذكره  الرواة الذين  -8
بياان للاذين ، بال هاو م تهايامرو أو قبول    مي ذلك تعديله، فليس مراده فمله

من أجل معرف  من كانت له رواي  فحسب، لم يأف عليهم ول على أحوالهم  
أن  -وهللا أعلام  -وقد يكاون ماراده   ا يرويه.ل من أجل العتماد عليه فيم

مثاال  ، (1) يحيل البحاث فاي هاؤلء الارواة لمان ياأتي بعاده لتوقفاه فايهم . 
  68، 67خالد ص   لك في ترجم على ذ

 

( فم  ت جمم  7/326وال ل ث عل  ذل  مم  ذكم ه ابم  ابم   ن سم  فم  كرم ب "الثقم  " )  -  1
 م و  عم  المقنم ، وقم  ق مث  إ  للمقنم  صمحب ، ولسمب أعم ع ال ز   »شه  الق دسي ،  

مممم  أبممم  ، وإنمممم  ذك تهمممم  للمع فممم  ال فزعممم  ، وال مقنعممم  ، وال أعممم ع بلممم هم ، وال أعممم ع له
َ  ممم  ذلمم  أ  إ مم اد ابمم  ابمم   للمقنمم ، ولل ممز ، ولممم  لةعرممم د  علمم  ممم    و  نمم «. فُعلممِ

عرمممم د علممم  م و ممم ته ؛ بمممث مجممم د كممم   علممم  شممم كلرهم  ال    ممم  بممم ل  الرعممم  ث، أو اال
ممممممممنه  ابممممممم  ابممممممم   م قممممممم  الشمممممممي  محمممممممم  األمممممممم   أنظممممممم   المع فممممممم  بهممممممم  فحسممممممم .

http://www.ibnamin.com/Manhaj/ibn_hibban.htm  
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بع  الرواة المترجم لهم من المسكوا عليهم بل ،ومان المجهاولين   -9
لاى ذلاك مثاال عم الجرل والتعديل كالبخاري و ابن ابي حاتم وغيره  أئم   عند

 66، خالد ص 63، 62في ترجم  حر ص 

 التوصياا

ي ماان خااالل بحثااي ومعايشااتي للمصاانفاا فااي الجاارل والتعااديل فااإن      
أدعو المتخصصين في الحديث النبوي الشريف وعلومه ، واألقساام العلميا  
فااي الحااديث إلااى تناااول كتااب اباان حبااان  بااالتحقيق العلمااي الاادقيق لخدماا  

  لفائدة بها.  لتعم االسن  النبوي
  الطبعاا المختلفإلى  النظر والباحثين وطالب العلم إلىنفسي  أدعو  كما  

قاد يجاد بغيتاه فاي إحاداها وهاذا ،و  اإلختالفااابع    قد يجدفللكتاب الواحد  
عند العجلي فاي ط مكتبا  " بن مثنىاالحكم    "فقد وجدا ترجم   ما تبين لي  

، ولم أجدها  في  339جم  ( تر 313 /1الدار المدين  المنورة  السعودي  )
د  "ترجما    وجاداكاذلك  من البحث ، و 38ط دار الباز ص  ال بان َخالاِ َرباَ

، ولاام أجااادها  فاااي ط دار ٤٤3( ترجمااا  3٤9/ 1دار )فاااي ط الاا "الكااوفى 
ماان البحااث ،وعناد بحثااي عاان حااديث أخرجاه اباان أبااي شاايب   81البااز ص 

ِن غضاابا وَب بااْ ْن َيْعقااُ فااي النسااخ  التااي ُكِري  ْلَيشااْ ن اوجاادا فااي السااند ، عااَ
حققها محمد عبد السالم شاهين ط دار الكتب العلمي  ، وفي النساخ  التاي 

ِريِ     ص حققها كمال يوساف ا ْ َياَن اْلَكساْ ِن ساُ وَب باْ ْن َيْعقاُ لحاوا جااء " عاَ
 من البحث   58

أني قد بذلت أقصى ما في   -تبارك وتعالى  -وفي النهاي  فيعلم هللا       
ساابحانه  -خاار  هااذا العماال بهااذه الصااورة التااي أتمنااى منااه عي حتااى يوساا

اني وهاو أن تكون طيبا ، قاال القاضاي الفاضال عباد الارحيم البيسا  -وتعالى
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يعتاذر إلااي العماااد األصاافهاني عان كااالم اسااتدركه عليااه :" إناه قااد وقااع لااي 
شيء وما أدري أوقاع لاك أم ل ؟ وهاا أناا أخبارك باه وذلاك إناي رأياُت أناه ل 

ولاو ، كتابًا في يومِه إل قال في َغِدِه : لُو غَّيَر هذا لكان أحسان كتب أحد  ي
م هاذا ، زياد هاذا لكاان ُيستَحسان  دَّ ِرك هاذا لكاان ، لكاان أفضال ولاو قاُ ولاو تاُ

أجمل. وهذا أعظم العبر وهو دليل على استيالء النقص على جمل  البشر " 
ضال والمنا ، فلاه الف ، فما كاان مان حاق فاي هاذا البحاث فمان هللا وحاده(1)

دعاوه أن يغفاره لاي أو ، من خطأ فاإني أبارأ إلاى هللا تعاالى مناه   فيهوما كان  
يتقباال منااي هااذا العماال وأن يجعلااه خالصااًا  كمااا أدعااوه ساابحانه وتعااالى أن

لوجهه الكريم وأن يجعله في ميازان حساناتي ياوم ل ينفاع ماال ول بناون إل 
 عواا... مجيب الدمن أتى هللا بقلب سليم إنه سميع قريب 

اللهم على سايدنا محماد  ل ِ َص وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين..، وَ 
 ًا كثيرًا... والحمد هلل رب العالمين.تسليم مل ِ وعلى آله وصحبه وسَ 

 

 ( 52( ،أبج  العل م )ص 14/ 1ف الظن   ع  أس م  الكر  وال ن   )كش - 1
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 الفهارس

 فهرس اآلياا   -1

 رقم اآلي   والسورة  اآلي   م

1 {               

  } 

 228سورة البقرة من آي   

 1٤٤سورة آل عمران آي   } َوَما ُمَحمٌَّد ِإلَّ َرُسوٌل{   2

 1٤6سورة آل عمران آي   } َوَكَأيِ ْن ِمْن َنِبي َّ َقاَتَل َمَعُه ِربِ يُّوَن َكِثيٌر{  3

هم  }إن الَِّذين اتََّخُذوا العجل سينالهم غضب من رب ٤
نْ   َيا{ وذل  في الحياة الدُّ

 152سورة األعراف آي  

،   75األنفال من آي   َتاِب َّللاَِّ{ }َوُأوُلو اأْلَْرَحاِم َبْعُضُهْم َأْوَلى ِبَبْع َّ ِفي كِ  5
      6األحزاب من آي  

 39سورة مريم من آي   } َوَأْنِذْرُهْم َيْوَم اْلَحْسَرِة ِإْذ ُقِضَي اأْلَْمُر{  6

   3سورة  النور من اآلي    ا ِإلَّ َزانَّ َأْو ُمْشِرٌك{}الزَّاِنَيُ  َل َيْنِكُحهَ  7

 16سورة السجدة  من آي    وُبُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع{}َتَتَجاَفى ُجنُ  8
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 فهرس األحاديث واآلثار - 2

 الدرج  ثراأل  وأ  الحديثطرف  م

أربع  الذي يزو   ادني ما يكون في النكال 1
 والذي يتزو  

بو يحيى أفيه  ضعيفاسناده 
 . القتاا لين الحديث

 يدعه  إذا سبب هللا ألحدكم رزقا من وجه فال 2
 حتى يتنكر له 

 حسن لغيره 

ِم ِمْن اْلَحْيَضِ    3 ِإَذا ُطلِ َقْت اْلَمْرَأُة َفَدَخَلْت ِفي الدَّ
 الثَّاِلَثِ  َفَقْد َباَنْت ِمْنُه 

 يفضع

إذا كان للعبد عند هللا درج  لم ينله إياها  ٤
 ه في الدنيا ابتال

 فيه مجاهيلاسناده ضعيف 

كنا نعتر في الجاهلي  قال   قال : ذكر للنبي  5
في أي شهر ما كان وبروا : ) اذبحوا هلل 

 وأطعموا هللا 

 حسن لغيره 

تَّى َيُغطَّ ، َأنَّ َأَبا ُموَسى َكاَن َيَناُم َبْيَنُهنَّ حَ  6
 َفُنَنبِ ُههُ 

 اسناده ضعيف  

  ِمَن اْلُمْسِلِميَن اْسَتْأَذَن َرُسوَل هللِا  َأنَّ َرُجاًل ،   7
ي اْمَرَأةَّ ُيَقاُل َلَها : ُأمُّ َمْهُزولَّ ، َوَكاَنْت فِ 

 ُتَساِفُح  

 رجال ثقاا صحيح . 

أنه رأى عليا توضأ ثالثا قال رأيت أباك يفعله  8
 نبي يعني ال

 صحيح 
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ُقوا ِمْن َأنَُّهْم َسَأُلوا َأَنَس ْبَن َماِلكَّ َعْن َقْومَّ َحلَ  9
 َقْبِل َأْن َيْذَبُحوا 

يف فيه مقاتل : اسناده ضع
ليس حديثه بالقائم ول 

 المعروف 

ِإنَّ ِلْلَجنَِّ  َسْبَعَ  َأْبَوابَّ كلها يفتح ويغلق َغْيُر   10
 َباِب التَّْوَب ِ 

فيه يعقوب بن اسناده ضعيف 
 غضبان مجهول. 

: َيا َرُسوَل   َفَقالَ  َجاَء َرُجٌل ِإَلى َرُسوِل َّللاَِّ   11
 ُتُوفِ يَ َّللاَِّ ، ِإنَّ َأِبي 

 رجاله ثقاا اسناده صحيح 

الساعي على والديه ليكفهما أو يغنيهما عن  12
 الناس 

فيه إسحاو بن سيد وهو 
 ضعيف

اسناده ضعيف فيه عمر   ِإْحَدى َعْشَرَة َسْجَدًة     َسَجْدُا َمَع َرُسوِل َّللاَِّ  13
 الدمشقي مجهول 

 ضعيف َمْن َرآِنيَمْن َرآِني َوِلَمْن َرَأى ُطوَبى لِ  1٤

ْيِه َثالًثا ، َوَمْضَمَ  َثالًثا ،  َغَسَل النبي 15 َك َّ
 َواْسَتْنَشَق َثالًثا 

 إسناده حسن 

إَلى َأِبي ُموَسى ِفيِه َمَواِقيُت   َقَرْأُا ِكَتاَب ُعَمرَ  16
اَلِة   الصَّ

اسناده ضعيف فيه المهاجر 
 مجهول .

َفَقاَل : ) َلْو َأنََّك َأَخْذَتُه َأْو    َذِلَك ِللنَِّبي ِ  َفَذَكرَ  17
َقاَل : ِإْن َأَخْذَتُه َشكَّ ُمَحمٌَّد ُأْلِبْسَت َثْوًبا ِمَن 

 النَّاِر( 

اسناده ضعيف فيه أبان 
 ولمجه

اسناده ضعيف فيه الزبرقان  َما ِلي َأَراُكم َتَتَهاَفُتون في الَكِذِب َتهاُفَت   18
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 جهولم الَفَرا ِ 

 إسناده حسن  حب في هللا فهو أرفع درج  من أ 19

 ضعيف َمْن َزاَد ِفي َشْعرِِه َشْيً ا َلْيَس ِمْنُه َفِإنَُّه ُزورٌ  20

ره فال شيء من قدم من نسكه شي ا أو أخ 21
 عليه

، ومتنه صحيح  حسن لغيره
 أخرجه البخاري " بمعناه " 

ال  المتوكل لجه  إسناده ضعيف من لقي هللا ل يشرك به شي ا 22
أو أبي المتوكل ، وفيه بأي   

بن الوليد مدلس ويدلس  
 تدليس التسوي  وقد عنعن. 

نزلت }َتَتَجاَفى ُجُنوُبُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع{ في  23
 صالة العشاء 

ان اوياسناده ضعيف فيه ر 
 مجهولن

س ل عن من قدم من المناسك  أن النبي  2٤
مد فقال :)ل تعشي ا أو أخره بجهال  له غير م

 بأس عليه

، ومتنه  حسن لغيرهاسناده 
صحيح أخرجه البخاري "  

 بمعناه " 
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 المراجع والمصادر

أبااو العباااس شاارة : اإلمااام تحاااف الخياارة المهاارة بزوائااد المسااانيد العإ .1
شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان 

هاااا( تقاااديم: فضااايل  الشااايخ 8٤0فى: )المتاااو البوصااايري الكنااااني الشاااافعي 
: دار المشاااكاة للبحاااث العلماااي بتحقياااقالااادكتور أحماااد معباااد عباااد الكاااريم 

ار الاوطن للنشار، الرياا   بإشراف أبو تميم ياسر بن إباراهيم دار النشار: د
 م 1999 -ها  1٤20الطبع : األولى، 

 أباو عمار يوساف بانالفأيه الحااف،    :الستيعاب في معرف  األصحاب .2
 باان محمااد باان عبااد الباار باان عاصاام النمااري القرطبااي )المتااوفى: عبااد هللا

: علي محمد البجاوي الناشر: دار الجيل، بياروا الطبعا : بتحقيقها(  ٤63
 م 1992 -ا ه 1٤12األولى، 

إلمااام أحمااد باان علااي باان حجاار أبااو ااإلصاااب  فااي تمييااز الصااحاب  :  .3
طبعا  األولاى  اوي الالفضل العسقالني الشاافعي بتحقياق : علاي محماد البجا

 بيروا –نشر : دار الجيل  1٤12
اإلعااالن بااالتوبيخ لماان ذم  أهاال التاااريخ.: اإلمااام شاامس الاادين محمااد  .٤

ا (. تحقيااق : المستشاارو فرانااز هاا 902باان عباادالرحمن السااخاوي ) تااوفي 
روزنثااال . ترجماا  التحقيااق : الاادكتور صااالح أحمااد العلااي . دار النشاار : 

: م .الطبعا  1986هاا /  1٤07النشر : . سن  مؤسس  الرسال  ، بيروا 
 األولى .

اإلكماااال فاااي رفاااع الرتيااااب عااان المؤتلاااف والمختلاااف فاااي األساااماء  .5
نصر بان مااكول الناشار دار الكتاب  إلمام علي بن هب  هللا بن أبيا  :والكنى

 1٤11بيروا الطبع  األولى  –العلمي  
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لتميمي منصور اإلمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن  ااألنساب :   .6
هاا تقاديم وتعلياق : عباد هللا عمار الباارودي   562السمعاني المتاوفى سان   

 مركز الخدماا واألبحاث الثقافي  الناشر  دار الجنان
القرشاي  إسماعيل بن عمر بن كثير  أبو الفداءاإلمام  اي :البداي  والنه .7

 بيرواب  المعارف مكت الناشر
 - 186ام  حأباااي أسااا بغيااا  الباحاااث عااان زوائاااد مساااند الحاااارث بااان .8

: د. حسين أحمد صالح  بتحقيق   807  :اإلمام نور الدين الهيثمي ح282
منورة الطبع   الباكري الناشر : مركز خدم  السن  والسيرة النبوي   المدين  ال

 1992 - 1٤13األولى  

بلدان الخالف  الشرقي  : كي لسترنج نقله إلى العربي  وأضااف إلياه  .9
 1٤05رنسيس ، كوركيس عواد الطبع  الثاني  بشير ف  والفهارس  التعليقاا

 نشر مؤسس  الرسال   م 1985ها 

د باان عبااد  .10 د باان محماا  تااا  العااروس ماان جااواهر القاااموس : لمحماا 
ب بالساايد مرتضااى الزَّبياادي تحقيااق  الاارز او الحسااي ني ، أبااو ال ااي  ، الملقاا 

 مجموع  من المحققين الناشر دار الهداي . 

شاهير َواألعالم: اإلمام شامس الادين أباو ياا المتاريخ اإلسالم َوَوف .11
هاا( 7٤8عبد هللا محمد بن أحمد بن عثماان بان َقاْيمااز الاذهبي )المتاوفى: 

نشاار: دار الغاارب اإلسااالمي الطبعاا   تحقيااق الاادكتور بشااار عااو اد معااروف
  2003األولى 
تاااريخ بغااداد: اإلمااام أحمااد باان علااي أبااو بكاار الخطيااب البغاادادي  .12

 علمي   بيروالكتب الالناشر  دار ا
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عباد إلمام  محمد بان إباراهيم بان إساماعيل أباو  االتاريخ الصغير :   .13
 1397، البخاري الجعفي بتحقيق : محمود إبراهيم زايد الطبعا  األولاى    هللا
 القاهرة ،مكتب  دار التراث حلب  ،الناشر : دار الوعي  1977 –

د بن أبي بكر أحمالتاريخ الكبير تاريخ ابن أبي خيثم  : اإلمام أبو   .1٤
وفَّى عاااام  رحماااه هللا تعاااالى  طبعااا  دار  279خيثمااا  زهيااار بااان حاااربَّ الُمتاااَ

 الفاروو 
 عباد هللاو  إلمام  محمد بن إسماعيل بن إباراهيم أبااالتاريخ الكبير:   .15

 البخاري الجعفي بتحقيق : السيد هاشم الندوي  الناشر دار الفكر
اثال أو مان األمتاريخ مدين  دمشق وذكر فضلها وتسمي  من حلهاا  .16

تصاانيف اإلمااام العااالم الحاااف، أبااي  :اجتاااز بنواحيهااا ماان وارديهااا وأهلهااا 
ابن القاسم علي بن الحسان ابان هبا  هللا بان عباد هللا الشاافعي المعاروف با

ه دراسااا  وتحقياااق علاااي شااايري  دار الفكااار  571 -هاااا -٤99 عسااااكر
 م1998 -ا ه1٤19بيروا لبنان الطبع  األولى  للطباع  والنشر والتوزيع

: أسلم بن ساهل بان أسالم بان زيااد بان حبياب الارز از،   تاريخ واسط .17
م(  905ه ) 292أبو الحسن المعاروف ببحشال الواساطي، المتاوف ى سان  

 عوادتحقيق كوركيس 
تحفاا  األشااراف بمعرفاا  األطااراف: اإلمااام جمااال الاادين أبااو الحجااا   .18

 عباد الصامدهاا( تحقياق :  7٤2يوسف بن عباد الارحمن المازي )المتاوفى :  
مطبعا  المكتاب اإلساالمي ، 1983ها ، 1٤03شرف الدين الطبع  الثاني : 

 والدار الأي م 
حمن التحقيق في أحاديث الخالف: جماال الادين أباو الفار  عباد الار  .19

مسااعد عباااد   بتحقيااقهاااا( 597باان علااي باان محماااد الجااوزي )المتااوفى : 
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  ب العلمياا نشاار دار الكتاا 1٤15الحميااد محمااد السااعدني الطبعاا   األولااى  
 بيروا
لذهبي دراسااا  الناشااار:محماااد بااان أحماااد بنإلماااام ا :تاااذكرة الحفااااظ .20

لبناان  الطبعا  -وتحقيق: زكريا عمياراا الناشار: دار الكتاب العلميا  بياروا
م ومعاه ذيال تاذكرة الحفااظ تاأليف أباو المحاسان 1998  -هاا1٤19ولى  األ 

 محمد بن علي بن الحسن الحسيني الدمشقي
أحمد بان علاي   للحاف،ئم  األربع  :  د رجال األ تعجيل المنفع  بزوائ .21

بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي بتحقيق : د. إكرام هللا إمداد الحاق 
 بيروا –تاب العربي الطبع  األولى الناشر : دار الك

تفسير القرآن العظيم: اإلمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيار  .22
ماد ساالم  الطبعا  امي بان محها تحقياق سا  77٤-  700القرشي الدمشقي

 م دار طيب  للنشر والتوزيع 1999 -ها 1٤20الثاني  
تفسير ابان أباى حااتم : اإلماام الحااف، أباو محماد عباد الارحمن بان  .23

 صيدا –رازي تحقيق  أسعد محمد الطيب المكتب  العصري  أبي حاتم ال
 أباااو الفضااالللحااااف، أحماااد بااان علاااي بااان حجااار  :تقرياااب التهاااذيب .2٤

سااوريا الطبعاا   –يااق: محمااد عواماا  دار الرشاايد شااافعي تحقالعسااقالني ال
  1986 – 1٤06األولى، 

ألباي عمار يوساف   :التمهيد لما فاي الموطاأ مان المعااني واألساانيد .25
محماد ،ن عبد البر النمري تحقيق  مصطفى بان أحماد العلاوي بن عبد هللا ب

 - عباااد الكبيااار البكاااري الناشااار وزارة عماااوم األوقااااف والشاااؤون اإلساااالمي 
 1387،  المغرب
 أبااو الفضاالللحاااف، أحمااد باان علااي باان حجاار  : تهااذيب التهااذيب .26

 198٤ – 1٤0٤بيروا الطبع  األولى،  –العسقالني الشافعي دار الفكر 
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أباو الحجاا    عباد الارحمنإلماام يوساف بان الزكاي  ا  :التهذيب الكم .27
الرسااال  بيااروا مؤسساا   حقيااق د. بشااار عااواد معااروف    الناشاارالماازي بت

 1980 – 1٤00 األولى،  الطبع
توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم:  .28

يساي إلمام ابن ناصر الدين شمس الدين محماد بان عباد هللا بان محماد الأا
الدمشقي تحقيق  محمد نعيم العرقسوسي الطبع  األولى  مؤسسا  الرساال  

 م1993 -بيروا  -
باااو حااااتم التميماااي بااان أحماااد أإلماااام  محماااد بااان حباااان االثقااااا :  .29

البستي بتحقيق : السيد شرف الدين أحماد نشار دار الفكار  الطبعا  األولاى  
1395 - 1975 
أبو ساعيد بان خليال بان  جامع التحصيل في أحكام المراسيل: اإلمام .30

حماادي عبااد المجيااد الساالفي الطبعاا    بتحقيااقكيكلاادي أبااو سااعيد العالئااي 
 اكتب  بيرو نشر عالم ال 1986 - 1٤07الثاني  
الجااامع الصااحيح "ساانن الترمااذي" :اإلمااام محمااد باان  يسااى أبااي  .31

بياااروا  – يساااى الترماااذي السااالمي الناشااار: دار إحيااااء التاااراث العرباااي 
 شاكر وآخرون بتحقيق: أحمد محمد 

الخطيااب البغاادادي : أحمااد الجااامع ألخااالو الااراوي وآداب السااامع:  .32
 ر الشافعيف، أبو بكبن علي بن ثابت بن أحمد ابن مهدي بن ثابت الحا

إلماااام عبااد الااارحمن بااان أبااي حااااتم محماااد بااان االجاارل والتعاااديل :  .33
 1952 – 1271إدرياااس أباااو محماااد الااارازي التميماااي الطبعااا  األولاااى ، 

 إحياء التراث العربي  بيروا الناشر دار
ن للحاف، أحمد بان علاي با  :  الدرر الكامن  في أ يان الم   الثامن  .3٤
 العسقالني  أبو الفضلحجر 
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إلمااام ا :  لبيااان مشااهور كتااب الساان  المصاانف لمسااتطرفالرسااال  ا .35
 نشار دار البشاائر اإلساالمي    13٤5:  الوفااةمحمد بن جعفار الكتااني ا ا.  

 ها1٤06-م1986بيروا  سن  
إلماااام عباااد هللا بااان المباااارك بااان واضاااح االزهاااد ويلياااه الرقاااائق :  .36

الكتب شر : دار المرزوي أبو عبد هللا تحقيق : حبيب الرحمن األعظمي النا
 بيروا -العلمي  

علاااي بااان عمااار أباااو الحسااان الااادارقطني  اإلماااامسااانن الااادارقطني:  .37
: دار البغااادادي بتحقياااق : السااايد عباااد هللا هاشااام يمااااني المااادني الناشااار 

 1966 - 1386بيروا ،  -المعرف  

إلماام ساليمان بان األشاعث أباي داود السجسااتاني اسانن أباي داود : .38
ق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحمياد و فكر بتحقياألزدي الناشر: دار ال

 تعليقاا َكَمال يوُسْف الحُوا
اإلمام محمد بن يزياد أبوعبادهللا القزويناي الناشار: :سنن ابن ماجه   .39
 عبد الباقيبيروا بتحقيق و تعليق: محمد فؤاد  –لفكر دار ا

سنن البيهقي الكبرى: اإلمام أحمد بن الحسين بن علاي بان موساى  .٤0
 – 1٤1٤مكااا  المكرمااا ،  -الناشااار: مكتبااا  دار البااااز البيهقاااي  بكااار أباااو

 عطا  عبد القادربتحقيق: محمد  199٤
ساانن سااعيد باان منصور)التفسااير(: اإلمااام أبااو عثمااان سااعيد باان  .٤1

د.  هاا بتحقياق: 227منصور بن شعب  الخراساني الجوزجاني سان  الوفااة:
األولى  مي الطبع دار العصي سعد بن عبد هللا بن عبد العزيز آل حميد نشر

 ه 1٤1٤الريا   
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ون بن يزيد الخاالل أباو بكار إلمام أحمد بن محمد بن هار ا:   السن  .٤2
 –دار الراياا   الناشاار  1٤10: د. عطياا  الزهرانااي الطبعاا  األولااى  تحقيااق
 الريا 
عمااارو بااان أباااي عاصااام الضاااحاك الشااايباني ح ا :  اإلماااامالسااان :  .٤3
لمكتااب اإلسااالمي  لناشاار : ا: محمااد ناصاار الاادين األلباااني ا بتحقيااق  287

 1٤00بيروا الطبع   األولى  
أحمد بن حنبال فاي جارل الارواة وتعاديلهم:   اإلمامسؤالا أبي داود   .٤٤

هاا بتحقياق   2٤1ها / سن  الوفااة   16٤ة  اإلمام أحمد بن حنبل سن  الولد
 ها1٤1٤د. زياد محمد منصور نشر مكتب  العلوم والحكم المدين  المنورة 

شمس الدين محمد بن أحماد بان عثماان  إلماما  :لنبالءسير أعالم ا .٤5
الناشااار   األرناااؤوطم بتحقياااق  شاااعيب  137٤هاااا  7٤8الاااذهبي المتاااوفى 

 مؤسس  الرسال 
عباد الحاي بان أحماد بان   اإلمام  :ن ذهبشذراا الذهب في أخبار م .٤6

ها بتحقيق 1089ها/ سن  الوفاة 1032محمد العكري الحنبلي سن  الولدة  
ود األرنااؤوط الناشار دار بان كثيار  دمشاق سان  نؤوط، محمعبد القادر األر 

 ها1٤06
عبااد أحمااد باان محمااد باان سااالم  باان  اإلمااامشاارل معاااني اآلثااار :  .٤7
ي تحقياق : محماد زهاري النجاار الطبعا  بن سالم  أباو جعفار الطحااو   الملك

 بيروا -الناشر : دار الكتب العلمي   1399األولى ، 
ين البيهقااي: دار د باان الحساابكاار أحماا شااعب اإليمااان: اإلمااام أبااو .٤8

بتحقيااق: محمااد السااعيد  1٤10بيااروا الطبعاا  األولااى،  –الكتااب العلمياا  
 بسيوني زغلول
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ى الساُّ  .٤9 دِ  َعلاَ ي فاي الارَّ اِرُم الُمْنكاِ ْبِكي: اإلماام شامس الادين محماد الصَّ
هاا( تحقياق عقيال بان 7٤٤بن أحماد بان عباد الهاادي الحنبلاي )المتاوفى :  

فضاايل  الشاايخ مقباال باان هااادي م لااه ليماااني قاادباان زيااد المقطااري ا محمااد
م الناشاار مؤسساا  2003هااا / 1٤2٤الااوادعي رحمااه هللا الطبعاا   األولااى 

 الريان بيروا  لبنان
باان بلبااان: اإلمااام محمااد باان حبااان باان صااحيح اباان حبااان بترتيااب ا .50
بياروا الطبعا   –التميمي البستي الناشر: مؤسس  الرساال    أبو حاتمأحمد  

 قيق: شعيب األرنؤوطبتح 1993 – 1٤1٤الثاني ، 
اإلمااام مساالم باان الحجااا  أبااي الحسااين القشاايري :صااحيح مساالم  .51

ق: بيااروا تحقيااق وتعلياا –النيسااابوري الناشاار: دار إحياااء التااراث العربااي 
 عبد الباقيمحمد فؤاد 

البخااري  عباد هللامحمد بان إساماعيل أباو   اإلمامالضعفاء الصغير:   .52
نشاار دار  1396عاا  األولااى  زايااد الطبالجعفااي بتحقيااق : محمااود إبااراهيم 

 حلب -الوعي 
أبااو جعفاار محمااد باان عماار باان موسااى  اإلمااامالضااعفاء الكبياار :  .53

 -هااا 1٤0٤األولااى ،  عبااد المعطااي أمااين قلعجااي الطبعاا  الطبعاا  الثانياا ا
 بيروا -م نشر دار المكتب  العلمي  198٤
بان العالما   تاا  الادين بان علاي    اإلماام   :طبقاا الشافعي  الكبرى  .5٤
كااافي الساابكي تحقيااق  د. محمااود محمااد الطناااحي ، د.عبااد الفتااال عبااد ال

 ها 1٤13محمد الحلو نشر هجر للطباع  والنشر والتوزيع الطبع   الثاني   
لكبااارى : اإلماااام محماااد بااان ساااعد أباااو عباااد هللا البصاااري الطبقااااا ا .55
 -هااا  بتحقيااق : إحسااان  باااس دار صااادر  بيااروا الطبعاا   األولااى 230

 م 1968
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أحماد بان  1٤05عباد األولاى أباي   اإلماام  :خبر من غبارالعبر في   .56
عثمااان باان قايماااز الااذهبي بتحقيااق أبااي هاااجر محمااد السااعيد باان بساايوني 

 بيروا –ب العلمي  زغلول  الناشر : دار الكت
علي بن عمار بان أحماد   اإلمامالعلل الواردة في األحاديث النبوي  :   .57

د. محفاوظ الارحمن زيان دي بتحقياق بن مهدي أبو الحسن الدارقطني البغدا
 الريا  -نشر: دار طيب   1985 - 1٤05هللا السلفي الطبع  األولى  

الشايباني  هللاعباد أحمد بن حنبل أبو    اإلمام:    العلل ومعرف  الرجال .58
نشر  1988 -  1٤08بتحقيق وصي هللا بن محمد  باس الطبع  األولى ، 

 الريا  ،بيروا  -دار الخاني  ،المكتب اإلسالمي 
الباب فاي الكناى واأللقااب : الشايخ اإلماام أباي عباد هللا محماد   فتح .59

هاا تحقياق : أباو قتيبا  نظار 395هاا/ 310بن إسحق بن منده  األصابهاني
 م  السعودي   الريا 1996ها  1٤17ي مكتب  الكوثر محمد الفارياب

فتح الباري شرل صاحيح البخااري الحااف، أحماد بان علاي بان حجار  .60
 1٤07/1986افعي دار الريان للتراث سقالني الشالع أبو الفضل

فتح المغيث شرل أل ي  الحديث: اإلمام شمس الدين محمد بن عبد  .61
 –شار  دار الكتاب العلميا   هاا النا1٤03الرحمن الساخاوي الطبعا  األولاى   

 لبنان

قاااااموس مصااااطلحاا الحااااديث النبااااوي الشااااريف لمحمااااد صااااديق  .62
 المنشاوي ط دار الفضيل 

شامس  إلمااميا  فاي الكتاب السات : الاه روامان    الكاشف في معرفا  .63
وحاشايته  الاذهبي الدمشاقي  عباد هللاحمد بن أحمد أباو  م  الدين أبو عبد هللا

هيم بن محماد سابط ابان العجماي الحلباي برهان الدين أبي الوفاء إبرا  اإلمام
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محماد  بتحقياق: ها رحمهماا هللا تعاالى 8٤1وتوفي سن     -  753ولد سن   
 اإلساالمي  القبلا  للثقافا   نشار دار1992  -  1٤13ى  األولاعوام  الطبعا   

 جدة علوم القرآن مؤسس ، 
بان   عبد هللابن عدي بن    عبد هللا  اإلمامالكامل في ضعفاء الرجال:   .6٤

بيااروا الطبعاا  الثالثاا   –أحمااد الجرجاااني الناشاار: دار الفكاار ي محمااد أباا
 تحقيق: يحيى مختار غزاوي  1988 – 1٤09
حمد بن أحمد بن حماد الدولبي أبو بشر م الكنى واألسماء : اإلمام .65
ها تحقيق : أباو قتيبا  نظار محماد الفارياابي  دار ابان حازم 310ها /  22٤

 م بيروا  لبنان2000 -ها  1٤21
ألبي الحسن علي بن أبي الكارم محماد   :تهذيب األنساباللباب في   .66

هاا  سان  555جماادى األولاى     ٤بن محمد الشيباني الجزري سن  الولدة  
 -هااااا 1٤00ه الناشاااار : دار صااااادر ساااان  النشاااار 630 وفاااااة شااااعبانال

 م بيروا1980

لسان العارب : لمحماد بان مكارم بان منظاور األفريقاي المصاري دار  .67
 ولىصادر بيروا الطبع  األ 

أحمااااد باااان علاااي باااان حجاااار أبااااو الفضاااال  اإلمااااام :لساااان المياااازان .68
ر مؤسسا  العسقالني الشافعي تحقيق دائرة المعارف النظامي   الهند  الناش

 1986 - 1٤06علمي للمطبوعاا بيروا الطبع  الثالث  األ
 عبااد الاارحمناإلمااام أحمااد باان شااعيب أبااي  : المجتبااى ماان الساانن .69

حلاااب الطبعااا  الثانيااا   –ا اإلساااالمي  النساااائي الناشااار: مكتاااب المطبوعاااا
 أبوغدة عبد الفتالبتحقيق:  1986 – 1٤06
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ق : بساتي بتحقيااإلماام أبااو حااتم محماد باان حباان الاالمجاروحين :  .70
 محمود إبراهيم زايد نشر دار الوعي  حلب

مجمع الزوائد ومنباع الفوائاد: اإلماام ناور الادين علاي بان أباي بكار  .71
 ها1٤12 -وا الهيثمي الناشر: دار الفكر، بير 

المر  والكفاراا: اإلمام عبد هللا بن محمد أبو بكر القرشاي ) ابان  .72
 1991 – 1٤11ى طبعا  األولاأبي الدنيا( بتحقياق  عباد الوكيال النادوي ال

 بومباي -الناشر : الدار السل ي  
أبوعباادهللا  عبااد هللاالمسااتدرك علااى الصااحيحين: اإلمااام محمااد باان  .73

بيااروا الطبعاا  األولااى،  –ر الكتااب العلمياا  الحاااكم النيسااابوري الناشاار: دا
عطا مع الكتااب: تعليقااا   عبد القادربتحقيق: مصطفى    1990  –  1٤11

 يصالذهبي في التلخ
ي يعلاااى: اإلماااام أباااو يعلاااى أحماااد بااان علاااي بااان المثناااى مساااند أبااا .7٤

دمشااق الطبعاا  األولااى،  –الموصاالي التميمااي الناشاار: دار المااأمون للتااراث 
 ين سليم أسدتحقيق: حس 198٤ – 1٤0٤
 القاهرة –مسند اإلمام أحمد بن حنبل الناشر: مؤسس  قرطب   .75
باان أيااوب  اإلمااام أبااو القاساام سااليمان باان أحمااد: مسااند الشاااميين .76

 198٤ – 1٤05لطبراني الناشر مؤسس  الرسال   بيروا الطبع  األولاى  ا
 السلفي عبد المجيدبتحقيق: حمدي بن 

ان بااان داود أباااو داود مساااند أباااي داود الطيالساااي : اإلماااام ساااليم .77
 بيروا –الفارسي البصري الطيالسي الناشر : دار المعرف  
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بو حاتم بن أحمد أ  مشاهير علماء األمصار: اإلمام محمد بن حبان .78
الناشار دار الكتاب العلميا   بياروا ، التميمي البستي تحقيق م. فاليشهمر  

1959 

لصانعاني مصنف عبد الرزاو :اإلمام أبو بكر عبد الرزاو بن همام ا .79
بتحقيق  حبيب الرحمن األعظمي الناشر : المكتب اإلسالمي بيروا الطبع  

 1٤03الثاني  ، 

بان محماد  عباد هللابكر و م أبثار: اإلماالمصنف في األحاديث واآلا   .80
ضابطه وصاححه ورقام كتباه وأبواباه وأحاديثاه  محماد بن أبي شيب  الكوفي 

وهنااك ط  الطبعا  األولاى 1995عبد الساالم شااهين ط دار الكتاب العلميا  
بتحقيق: كماال  1٤09الريا  الطبع  األولى،  –الناشر: مكتب  الرشد أخرى

 يوسف الحوا
سااليمان باان أحمااد الطبرانااي  القاساام أبااواإلمااام المعجاام األوسااط:  .81

بتحقيق: طارو بن عو  هللا بان  1٤15القاهرة،    -الناشر: دار الحرمين  
 بن إبراهيم الحسيني عبد المحسن،محمد 
الناشاار:  عبااد هللا الحمااوي أبااو عبااد هللالياااقوا باان  :معجاام البلاادان .82

 بيروا –دار الفكر 
محمااد البغااوي  بااد هللا باانمعجاام الصااحاب  : اإلمااام أبااو القاساام ع .83

ها بتحقيق محمد األمين بان محماد الجكناي الناشار مكتبا    317المتوفى :  
 الكويت -دار البيان 

ساليمان بان  أباو القاسامام المعجام الصاغير "الارو  الاداني ": اإلما .8٤
 ،بياروا  -دار عمار    ،أحمد بن أيوب الطبراني الناشر: المكتب اإلسالمي  
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تحقيااق: محمااد شااكور محمااود ب 1985 – 1٤05عمااان الطبعاا  األولااى، 
 الحا  أمرير

سااليمان بااان أحمااد باان أياااوب  أباااو القاساامالمعجاام الكبياار: اإلمااام  .85
 1٤0٤موصال الطبعا  الثانيا ،  ال  –الطبراني الناشر: مكتبا  العلاوم والحكام  

 السلفي عبد المجيدبتحقيق: حمدي بن  1983 –
أبااو الحساان معرفاا  الثقاااا : اإلمااام أحمااد باان عبااد هللا باان صااالح  .86

العجلااي الكااوفي تحقيااق عبااد العلاايم عبااد العظاايم البسااتوي الطبعاا  األولااى  
 الناشر  مكتب  الدار  المدين  المنورة 1985 – 1٤05
اإلمااام أبااو يوسااف يعقااوب باان ساا يان الفسااوي  المعرفاا  والتاااريخ : .87

هااا( بتحقيااق : خلياال المنصااور  نشاار دار الكتااب العلمياا    3٤7)المتااوفى : 
 بيروا
د عبد بن حمياد: اإلماام عباد بان حمياد بان نصار تخب من مسنالمن .88

يِ  تحقيق : صبحي البدري السامرائي  محماود محماد خليال  ،أبو محمد الِكسِ 
 -الناشاااار : مكتباااا  الساااان  1988 - 1٤08الصااااعيدي الطبعاااا  األولااااى  

 القاهرة
إلماااام مسااالم بااان الحجاااا  بااان مسااالم أباااو االمنفااارداا والوحااادان:  .89

ساااليمان البناااداري الطبعااا   عباااد الغفاااار. بتحقياااق : دالحساااين النيساااابوري 
 نشر دار الكتب العلمي   بيروا 1988 – 1٤08األولى  

الماادني  مالاك بان أناس باان مالاك بان عاامر األصابحيموطاأ اإلماام  .90
دمشاق  الطبعا  :   -تحقيق : د. تقي الادين النادوي  الناشار : دار القلام   ب

 م 1991 -ها  1٤13األولى 
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ق: اإلمااام أبااو بكاار الخطيااب مااع والتفريااموضااح أوهااام الج  .91
د. عبااد المعطااي أمااين قلعجي.نشاار :   بتحقيااق ( ٤63-392البغاادادي )

 1٤07دار المعرف  الطبع  : األولى بيروا  
عبااد هللا  عتاادال فااي نقااد الرجااال: اإلمااام شاامس الاادين أبااومياازان ال .92

ياق  هاا( بتحق7٤8محمد بن أحمد بن عثمان بان َقاْيمااز الاذهبي )المتاوفى  
 الموجود علي محمد معو  والشيخ عادل أحمد عبدالشيخ  
لألميار جماال الادين أباي  : النجوم الزاهرة فاي ملاوك مصار والقااهرة .93

ظاااهري مااؤرخ مصاار المتااوفى : ساان  المحاساان  يوسااف باان تغااري بااردي ال
 أربع وسبعين وثمانمائ   87٤

د النهاي  في غريب الحديث واألثر: أبو السعاداا المباارك بان محما .9٤
م بتحقياق: 1979 -هاا 1399بيروا،  -لناشر: المكتب  العلمي   الجزري ا

 طاهر أحمد الزاوى ، محمود محمد الطناحي

باك الصافدي المتاوفى : لصالل الادين خليال بان أي  :الوافي بالوفياا .95
 ها 76٤
وصايا العلماء عند حضور الماوا : اإلماام محماد بان عباد هللا بان  .96

صااالل  ،القااادر األرناااؤوط  تحقيااق عبااد أحمااد باان زباار الربعااي أبااو سااليمان
 1٤06محمد الخيمي الناشر دار ابن كثير  بيروا الطبع  األولى  

مس الاادين وفياااا األ يااان وأنباااء أبناااء الزمااان : أبااو العباااس شاا .97
: إحساان  بااس الناشار :  بتحقياقأحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكاان  

 1971،  1بيروا الطبع  :  دار صادر
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 ضوعاا فهرس المو 

 موضوعال م

 المااااااقاااااااااااااااااااادمااااااااااااااااااااااااااااااا  ومنهج وخط  البحث  1

 المبحث األول 2

 م ابن ِحبان . ترجم  اإلما 3

 العلم .  وطلبه ، ونشأته ، وكنيته . مولده ، ونسبه  ، اسمه  ٤

  شيوخه 5

 ارتحاله 6

 عليه العلم أهل ،وثناء فضله . عنه والراوة ، تالميذه 7

 حبان  ابن في البع  طعن 8

 مصنفاته .  أعماله .  أهم 9

   إلينا هاوصول وعدم حبان  ابن كتب ضياع في السبب 10

مه ، العلمي  حبان ابن مكان  11  .  وفاته.     وتقد 

  : المبحث الثاني 12

 صطالحاً معنى كلم  شيخ لغ  وا 13

ل أدري من هو ؟ وما يقارب ذلك من ابن حبان شيخ    قال فيهم  الرواة الذين   1٤
 ألفاظ 
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 ري من هو ول ابن من هو : من قال فيهم ابن حبان :  شيٌخ :  ل أد أولً  15

من قال فيهم ابن حبان : شيٌخ : لست أدري من هو  أو ل أدري من ثانيًا :   16
 هو

 يرهمن قال فيهم ابن حبان : شيٌخ  لست أدري أهو ..... أو آخر غ : ثالثاً  17

من قال فيهم ابن حبان :  شيٌخ ... جهدا جهدي فلم أقف عليه من  رابعًا :   18
 هو

ن قال فيهم ابن حبان : شيٌخ :  لست أعرفه ول أباه أو لست خامسًا : م    19
 أعرفه ول أدري من أبوه

 من قال فيهم ابن حبان :  شيٌخ :  لست أعرفه  سادسًا : 20

 بن حبان :  شيٌخ لست أدري من أبوهمن قال فيهم اسابعًا :  21

 إن لم يكن ..... فال أدري من هو   -: شيٌخ من قال فيهم ابن حبان ثامنًا :  22

  يكن   لم  إن  أباه  ول   أعرفه   لست....    شيخٌ :    حبان  ابن  فيهم  قال  تاسعًا : من 23
 هو  من أدري  فال... 

 هو أو غيره من قال فيهم ابن حبان : شيٌخ ل أدري فالن عاشرًا :  2٤

 الخاتم  25

 فهرس األحاديث واآلثار - 2فهرس اآلياا    -1الفهارس   26

 المراجع والمصادر  27
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