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 املقــدمــة
 



 ٤

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

إن احلمد هللا , نحمده ونستعني به ونستغفره , ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا وسيئات        
ُأعاملنا , من هيده اهللا فال مضل لـه , ومـن يـضلل فـال هـادي لـه , وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا ,            ُ

 .وحده ال رشيك له , وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 
َ يا أهيا الذين ءامنوا اتقوا اهللاَ حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون {   ُ ْ ُ ْ َ َِ ِ ُِ ُ ُ َّ ُْ َ ََ َّ َ َ َِ ُ َ َ َُّ ِ َّ َ ُّ{)١(  
َّ يا أهيا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهـا زوجهـا وبـث {   َ َُ َ َ ْ َ َ ْ َّ َُ ََ ْ َ َ َ َّ َِّ ٍ ِ ِ َِ َ َ ٍَّ ْ َ ُ ُْ ُ َ ََ ُّ َ

ِمنهام رجاال كث َِ َ ِ َ ُ ًريا ونساء واتقوا اهللاَ الذي تساءلون به واألرحام إن اهللاَ كان عليكم رقيبا ْ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ْ َ َُ َ ُ ََّ َ َ ََ َّ ََ ِ ِ َ َُّ ً{)٢(  
ً يا أهيـا الـذين ءامنـوا اتقـوا اهللاَ وقولـوا قـوال سـديدا {   َ ُ ُِ َِ َ ًَ ْ َ َُ ََّّ ُ َ َّ ْيـصلح لكـم أعاملكـم ) ٧٠(َ ْ ُُ َُ ََ ْ ْ َْ ِ

َويغفر لكم ذنوبكم و َ َْ ْ ْ َُ ُ ُ ُْ َ ًمن يطع اهللاَ ورسوله فقد فاز فوزا عظيام ِ ِ َِ ْ ُ َ ًْ ََ َ ََ ْ َ ُ َ ُ َ{)٣(  
 :أما بعـد   
ُفهذا البحث تتمة عمل سابق قمت به فيام يتعلق بالرواة الذين يرتجم هلم ابن حبان   

ُيف كتاب املجروحني له , ثم يأيت عنه يف حاهلم خالف ذلـك , فـأفردت مـن تـرجم هلـم 
ٍهم يف كتـاب الثقـات بمؤلـف مـستقليف كتاب املجروحني ثم أعاد َّ ُ , وقـد أرشت يف )٤(ُ

ّكثري من تراجم هذا املؤلف إىل صنيع   ابن حبان مع هؤالء الرواة يف صحيحه , هل خرج  َّ
ّهلم فيه , أم تنكب عن الرواية عنهم فيه مع ذكره هلم فيام بعد يف الثقات ?  من غري توسـع 

 .ّية إخراج       ابن حبان ملروياهتم يف صحيحه يف ذكر تلك املرويات , وبال دراسة لكيف

                                                           
 ١٠٢آية : سورة آل عمران ) ١(
 ١آية : سورة النساء ) ٢(
  ٧١ – ٧٠آية  : سورة األحزاب) ٣(
ســنة . نــرش هــذا الكتــاب عــن طريــق جلنــة التــأليف والتعريــب والنــرش يف جملــس النــرش العلمــي بجامعــة الكويــت ) ٤(

 .م ٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١



 ٥

ّوهناك طائفة من الرواة ترجم هلم ابن حبان يف كتاب املجـروحني ثـم خـرج هلـم   
ُيف صحيحه وليس هلم ترمجة البتة يف كتاب الثقات , فضممت هؤالء إىل أولئك , فكان 

ّروحني ثم خرج هلـم  الرواة الذين ترجم هلم ابن حبان يف املج":        جمموعهم يشمل 
  ."يف صحيحه 

وإخراج ابن حبان حديث الـراوي يف صـحيحه بعـد مـا تـرجم لـه يف املجـروحني   
ظاهره    التناقض , كام لو تـرجم لـه يف الثقـات بعـد مـا تـرجم لـه يف املجـروحني , فلـزم 
ّالوقوف عىل هؤالء   الرواة , وسرب مرويـاهتم التـي خرجهـا هلـم ابـن حبـان يف صـحيحه, 

ان وجه إخراجه هلم فيه ,    ومقارنة ذلك بكالمه فيهم ملا ترجم هلم يف املجروحني , وبي
ودفع هذا التعارض , أو االعتذار لـه ,    ونحـو ذلـك ممـا ال يظهـر إال بعـد البحـث والتتبـع 
ّالدقيق لرتاجم هؤالء , وكيفية إخراج ابن حبان هلم   يف صحيحه , بل لعل ابن حبان تغـري  ّّ

َ الراوي بعد , وخرج حديثه يف الصحيح , وترك قوله األول يف تضعيفه اجتهاده يف ّ ُ. 
 رمحه – أعني ابن حبان –وقد ظهر يل من خالل هذه الدراسة عظم شأن هذا اإلمام   

اهللا , فرغم توسعي يف البحث , وتتبعي قدر اإلمكان هلذا الباب , بلغت الرتاجم لدي نحـو 
يل جدا بالنسبة لرتاجم كتاب املجروحني التي بلغـت أربع وأربعني ترمجة , وهذا عدد قل
ّ , مع أن هؤالء الذين خرج هلم يف صحيحه بعد ما )١(َاثنتني وثامنني ومائتني وألف ترمجة

 ظهر أن عامتهم يـسلم لـه – بعد التتبع والسرب ملروياهتم تلك –ترجم هلم يف املجروحني 
, وال يعـارض ذلـك قولـه فـيهم إخراج أحاديثهم يف صحيحه عىل حسب منهجه وطريقتـه 

 .ّملا جرحهم , إال يف عدد منهم نحو العرشة , كام ظهر يل ذلك بعد تتمت هذا املرشوع 
ونظرا لتوسع الدراسة يف هذا املجال , قسمت هـذا املـرشوع إىل أبحـاث عـدة ,   

يف سلسلة متصلة ; ألمتكن من إمتامه عىل الوجه املطلوب , ونرشه نرشا علميـا حمكـام 
 :ُرأيت أن يكون يف أبحاث أربعة , وهي , ف

                                                           
 .م , بتحقيق محدي عبداملجيد السلفي ٢٠٠٠ –هـ ١٤٢٠الطبعة األوىل .  الرياض –كام يف طبعة دار الصميعي ) ١(



 ٦

ّمن ترجم له ابن حبان يف املجروحني ثم خرج له يف صحيحه بعد ما وثقه  −١ ّ
. 

ّمن ترجم له ابن حبان يف املجروحني ثم خرج له يف صحيحه من وجـه ال  −٢
 .يعارض جترحيه له 

ّمن ترجم له ابن حبان يف املجـروحني ثـم خـرج لـه يف صـحيحه غلطـا أو  −٣
ًومها  َ. 

ّدفع اإلهيام عمن ترجم له ابن حبان يف املجروحني ثم خرج يف صـحيحه  −٤ ّ
 .عمن اشتبه به 

الـرواة ": وكان فاحتة هذه الدراسة , وبداية هذا املرشوع , البحـث األول بعنـوان 
ّالذين ترجم هلم ابن حبان يف املجروحني ثم خـرج هلـم يف صـحيحه بعـد مـا وثقهـم ّ" ) 

وهو بصدد النرش بإذن اهللا تعاىل , ثم تبعـه هـذا البحـث وهـو , ) مجع , ودراسة ,  وحتليل 
الـرواة الـذين تـرجم هلـم ابـن ": البحث الثاين من الدراسة املشار إليها , ورسمته بعنوان 

ُحبان يف املجروحني ثم خرج هلـم يف صـحيحه بـام ال يعـارض جرحـه هلـم مجـع ,  ( "ّ
 ) .ودراسة , وحتليل 

 :خطة البحث 
خطة البحث وأمهيته ومنهجي فيه , ثم التمهيـد , :  مقدمة فيها ُ قسمت البحث إىل  

ثم ذكرت الرتاجم املدروسة مرتبة عىل حروف املعجم , ثم خامتة البحث وفيهـا نتائجـه 
 ., ثم قائمة املصادر واملراجع , ثم فهرس املوضوعات 

 :أمهية البحث 
 :تظهر أمهية هذا البحث يف األمور اآلتية   
حني البن حبان من املصادر األصلية التي يعتمد عليهـا العلـامء  كتاب املجرو−١  

ّ يف احلكم عىل الرواة من حيث قبول مروياهتم , أو ردهـا مطلقـا أو مـن – قديام  وحديثا –
 .وجه دون وجه , أو االعتبار هبا يف املتابعات والشواهد 



 ٧

روايتـه  إيراد ابـن حبـان للـراوي ضـمن املجـروحني يف كتابـه هـذا يفيـد طـرح −٢  
 .مطلقا أو مقيدا بوجه ما , أو يفيد عدم االحتجاج به إال إذا توبع 

ّ إخراج ابن حبان حديث الراوي يف صحيحه يدل عـىل احتجاجـه بمروياتـه يف −٣  
صورة االنفراد أو باالعتبار , عىل حـسب حـال الـراوي ورواياتـه فيـه , مـا مل يكـن الـراوي 

 .ًا ّجمروحا عنده فال خيرج له يف صحيحه إذ
ّ معرفة حال الراوي عند ابن حبان إذا خرج حديثه يف صحيحه بعد ما تـرجم لـه −٤  

 َيف املجروحني , وهل تغري رأي ابن حبان فيه أم ماذا ?
 من مل يفطن من أهل العلم إىل إخراج ابن حبـان حـديث الـراوي يف صـحيحه −٥  

م عىل الراوي , وجزم ّبعد ما جرحه يف كتاب املجروحني , ربام وقع يف اخلطأ يف احلك
ّ عاد فخرج حديثه – نفسه –بضعفه عند             ابن حبان قوال واحدا , وما شعر أن ابن حبان 

 .يف الصحيح 
 معرفة طريقة ابن حبان , وتفسري صنيعه هذا , بعد تتبع رواية الراوي املجـروح −٦  

 .ّعنده , والتي خرجها يف صحيحه 
 :منهج البحث 

ا عىل فهرس الرواة املطبوع ضمن اإلحسان يف تقريب صـحيح  اعتمدت كثري−١  
, ملعرفـة مواضـع ) مؤسـسة الرسـالة ( ابن حبـان البـن بلبـان , بتحقيـق شـعيب األرنـؤوط 

أحاديث الرواة يف صحيح ابن حبان , وإن كان هذا الفهـرس ال خيلـو مـن بعـض األخطـاء 
 .يف مواضع عدة لكنها نادرة , وهو مفيد للغاية 

 كتاب املجروحني البن حبان , وقارنـت الـرتاجم الـواردة فيـه بفهـرس  سربت−٢  
الرواة يف صحيح ابن حبان , مع الرجوع إىل الروايات نفسها , وحتديد الراوي إن كان هو 

 .ّاملخرج له يف الصحيح أم غريه , وذلك إذا تطابقت األسامء أو الكنى أو نحو ذلك 
ُ رتبت هذه الرتاجم عىل حروف اهلجا−٣    .ء , مبتدأ باألسامء , ثم الكنى ّ



 ٨

 عند عرض الرتمجة أذكر بداية كـالم ابـن حبـان مـن كتـاب املجـروحني , ثـم −٤  
 .ّأذكر احلديث أو األحاديث التي خرجها له يف صحيحه 

 حرصت عىل نقل كالم ابن حبان بحروفه , وعىل حكايـة إسـناده املـذكور يف −٥  
 .ُلغريي خالف ما ذهبت إليه الصحيح كام أورده يف كتابه , فقد يظهر 

ُ درست ترمجـة الـراوي املـرتجم لـه يف املجـروحني , وتتبعـت طـرق روايتـه −٦  
ّاملخرجة له يف صحيح ابن حبان , مع بيان وجه التعارض يف صنيع ابـن حبـان هـذا , ومـا 

 . عند بعض أهل العلم – إن وجد –ترتب عليه من حكم يف حال الراوي 
 .مع حكاية أقوال أهل العلم فيه غالبا  بيان حال الراوي , −٧  
 التعريف باألعالم املذكورين خالل الرتمجة , مع رشح األلفـاظ الغريبـة , يف −٨  

 .الغالب األكثر 
 قد أطيل يف بعض الرتاجم وقد أختـرص حـسب مـا تقتـضيه كـل ترمجـة , ومـا −٩  

 .يتحقق به املطلوب 



 ٩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التمـهـيــد
 



 ١٠

 أحد أئمة احلديث وحفاظه , وهـو أبـو حـاتم حممـد – رمحه اهللا –اإلمام ابن حبان   
هـ , وكانت وفاته ٢٧٠ُبن حبان بن أمحد التيمي البستي القايض , شيخ خراسان , ولد سنة 

 .هـ ٣٥٤سنة 
أبـو حـاتم " : − صـاحب املـستدرك عـىل الـصحيحني –قـال أبـو عبـداهللا احلـاكم   

لغة والفقه واحلديث والوعظ , وكان من عقالء البستي القايض , كان من أوعية العلم يف ال
ُالرجال , صنف فخرج له من التصنيف يف احلديث ما مل يسبق إليه ّ". )١(  

 :ومن مصنفات ابن حبان الشهرية   
 . كتاب معرفة املجروحني والضعفاء من املحدثني −١  
 . وكتاب الثقات −٢  
 . وكتاب املسند الصحيح عىل التقاسيم واألنواع −٣  
ّوقد ترجم ابن حبان لبعض الرواة ضمن املجروحني , ثم خرج هلم يف صحيحه ,   

ــأليف عــن كتــاب  ــأخر يف الت ــه يف الــصحيح مت ــا أن كتاب وهــذا مــشكل , ال ســيام إذا علمن
ّاملجروحني , فقد جاء ذكر إلسامعيل بن عياش يف إسناد حلـديث خرجـه ابـن حبـان يف  ّ ٌ

عيل هذا , هـو إسـامعيل بـن عيـاش , مل نـذكره إسام":  , فقال ابن حبان عقبه )٢(صحيحه
ّ يف هذا املوضع احتجاجا منا به , واعتامدنا يف هـذا اخلـرب عـىل منـصور )٣(يف كتابنا هذا
 , وإسامعيل قد ذكرنا السبب يف تركه يف كتـاب )٥( , ألنه سمعه من فليح)٤(بن أيب مزاحم
 "املجروحني

                                                           
الـرواة الـذين ": شهورين , وقد ترمجت له برتمجة شاملة وموجزة , يف بدايـة كتـايب اآلخـر ابن حبان من األئمة امل) ١(

 . , فأغنى ذلك عن إعادهتا هنا ١٧ – ١١  ص "ترجم هلم        ابن حبان يف املجروحني وأعادهم يف الثقات
 )٥٣٨٩ (١٢/٢١٠كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٢(
 .يعني الصحيح ) ٣(
 )٦٩٠٧(تقريب التهذيب .    عارشة , مات سنة مخس وثالثني , وهو ابن ثامنني سنة , م د س ثقة , من ال) ٤(
 )٥٤٤٣(تقريب التهذيب .      ع . هو ابن سليامن , صدوق كثري اخلطأ , من السابعة , مات سنة ثامن وستني ومائة ) ٥(



 ١١

ّوكذلك يزيد بن عبـدامللك النـوفيل , خـرج   َ ْ  مقرونـا )١( لـه ابـن حبـان يف صـحيحهَّ
 دون يزيـد بـن عبـدامللك )٢(احتجاجنا يف هذا اخلرب بنافع بن أيب نعـيم": بغريه ,    وقال 

  ."النوفيل ; ألن يزيد بن عبدامللك تربأنا من عهدته يف كتاب الضعفاء
ّفعىل هذا , أيعترب إخراج ابن حبان حديث الراوي يف صحيحه بعد ما جرحه تغـريا    ّ

ُيف اجتهاده , وجيب إذا أن يمحى اسمه من املجروحني ? ً 
ًأو أن ذلك وقع منه غلطا وغفلة عن قوله السابق فيه ?   ً 
ّأو أنه خرج له يف صحيحه عىل وجه ال يعارض قوله فيه ملا جرحه ?   ّ 
ّأو ظنه آخر سوى ذاك الذي ضعفه ?   ّ 
 اإلشـكال الـوارد هذا ما دفعني خلوض غامر هذا البحث للوصول إىل نتيجة حتل  

 .ٍ يف كل راو عىل حدة – رمحه اهللا –يف صنيع    ابن حبان 
وابن حبان يف كتـاب املجـروحني ذكـر أنـواع جـرح الـضعفاء , وجعلهـا عـرشين   
ّ , وذكر كذلك أجناس أحاديث الثقات التي ال جيوز االحتجـاج هبـا , وعـدها سـتة )٣(نوعا

الثقــات , فقــد قــال ابــن حبــان نفــسه , يف  , وأورد يف كتابــه هــذا بعــض هــؤالء )٤(أجنــاس
فكل من جييء من هذا اجلنس يف هذا الكتاب , فإين أقول بعقب ": اجلنس األول منهم 

  )٥("ال يعجبني االحتجاج بخربه إذا انفرد: ذكره 

                                                           
 )١١١٨ (٣/٤٠١كام يف اإلحسان البن بلبان ) ١(
كـان يؤخـذ عنـه القـرآن , ولـيس ": قال أمحد بن حنبـل . , ومقرئ املدينة , وهو ثبت يف القراءة أحد القراء السبعة ) ٢(

لـيس بـه ":  , وقـال النـسائي "كـان عنـدنا ال بـأس بـه": ّ , لكن وثقه ابن معني , وقال ابن املديني "بيشء يف احلديث
انظر ترمجتـه يف .      زل حديثه عن رتبة احلسن فمثله ال ينـ: أقول  . "وأرجو أنه ال بأس به":  , وقال ابن عدي "بأس

 )٨٩٩٧ (٤/٢٤٢ميزان االعتدال : 
 ٨٣−١/٥٨املجروحني ) ٣(
 ٨٨−١/٨٤املجروحني ) ٤(
 ١/٨٥املجروحني ) ٥(



 ١٢

وقد ترجم ابن حبان يف كتاب املجروحني لطائفة من رواة احلديث املشهورين ,   
ن إخراج أحاديثهم يف صحيحه , ال احتجاجا وال اعتبارا , وبعضهم من الثقات , وتنكب ع

ّوتقدم قريبا كالمه يف إسامعيل بن عياش , وكيف أنه أعرض عن حديثه بمرة , فلم خيرج 
 :له شيئا البتة , ومن هؤالء 

  )١(.بقية بن الوليد احلميص   
ْوهبز بن حكيم بن معاوية    َ.)٢(  
َوحريز بن عثامن الرحبي    ََّ ِ.)٣(   
:  قال الـذهبي )٤(.وحممد بن الفضل السدويس , أبو النعامن عارم , شيخ البخاري   

 )٥(قلـت. ّتغري بأخرة , وما ظهر له بعد اختالطه حديث منكر , وهو ثقة : وقال الدارقطني "
فهذا قول حافظ العرص الذي مل يأت بعـد النـسائي مثلـه , فـأين هـذا القـول مـن قـول ابـن : 

َّحبان اخلساف امل ّاختلط يف آخر عمره وتغري حتى كان ال يدري ما : ّتهور يف عارم , فقال َ
ــه فــيام رواه  ــرية , فيجــب التنكــب عــن حديث ــاكري الكث ــه املن ــه , فوقــع يف حديث حيــدث ب

                                                           
 )١٥٩ (٢٣٢−١/٢٢٩املجروحني ) ١(

  .٤ت م خ.  صدوق , كثري التدليس عن الضعفاء , من الثانية , مات سنة سبع وتسعني , وله سبع وثامنون   
 )٧٣٤( تقريب التهذيب 

 )١٤٤ (١/٢٢٢املجروحني ) ٢(
 )٧٧٢(تقريب التهذيب  .      ٤خت .  صدوق , من السادسة , مات قبل الستني   

 )٢٧٩ (٣٣٢−١/٣٣١املجروحني ) ٣(
هـذيب تقريـب الت .    ٤خ .  ثقة ثبت , رمي بالنصب , من اخلامسة , مات سنة ثالث وستني , وله ثالث وثامنون سنة   

)١١٨٤( 
 )٩٦٧ (٢/٢٩٠املجروحني ) ٤(

تقريــب التهــذيب .    ع .  ثقــة ثبــت , تغــري يف آخــر عمــره , مــن صــغار التاســعة , مــات ســنة ثــالث أو ســبع وعــرشين   
)٦٢٢٦( 

 .القائل الذهبي رمحه اهللا ) ٥(



 ١٣

ُاملتأخرون , فإذا مل يعلم هذا ترك الكل , وال حيتج بيشء منهـا  ُ ومل يقـدر ابـن  : )١(قلـت. ُ
  )٢(" فأين ما زعم ?حبان أن يسوق له حديثا منكرا ,

ّفهؤالء وأمثاهلم ممـن احـتج ببعـضهم مجاعـة مـن أهـل العلـم وخرجـوا هلـم يف   
ّالصحيح ,     أعرض عنهم ابن حبان بعد ما ترجم هلم يف املجروحني , ومل خيـرج هلـم 
ّشيئا البتة يف صحيحه , ونراه قد ترجم لطائفة أخرى ضمن املجروحني ثم خـرج هلـم يف 

ّت بجمع هؤالء الرواة ودراسة أحواهلم , ومروياهتم التـي خرجهـا ابـن صحيحه , ولذا قم
ّحبان يف صحيحه , وأفردت يف هذا البحث من ظهـر يل أن مـا خرجـه هلـم ابـن حبـان يف  ُ
ّصحيحه ال يعارض قولـه فـيهم ملـا جـرحهم , فـاهللا أسـأل التوفيـق والقبـول , والـسداد يف  ُ

 .ني األقوال واألفعال , واحلمد هللا رب العامل
 

                                                           
 .القائل الذهبي رمحه اهللا ) ١(
 ٢٦٨−١٠/٢٦٧ سري أعالم النبالء  , وقال الذهبي نحو كالمه هذا يف٤/٨ميزان االعتدال ) ٢(



 ١٤

 
 
 
 
 
 
 

 ذكر الرواة
 

 الذين ترجم هلم ابن حبان يف املجروحني
 

ُثم خرج هلم يف صحيحه بام ال يعارض جرحه  ّ
 هلم

 

 مرتبني عىل حروف اهلجاء
 
 



 ١٥

 
 

 



 ١٦

 َّإسامعيل بن عياش أبو عتبة احلميص ] ١[ 
 
 

 , وذكر فيه أقوال بعض أهل العلم ومنها قول )١(ترجم له ابن حبان يف املجروحني  
 "كان ثقة فيام يروي عن أصحابه أهل الشام , وما روى عن غريهم خيلط فيه":  بن معني ا

كـان ":  مـن حديثـه , حيـث قـال ء, لكن ابـن حبـان نفـسه ذهـب إىل عـدم االحتجـاج بـيش
ّإسامعيل بن عياش من احلفاظ املتقنني يف حديثه , فلام كرب تغـري حفظـه , فـام حفـظ يف  ُ َ

جهتـه , ومـا حفـظ عـىل الكـرب مـن حـديث الغربـاء خلـط فيـه , صباه وحداثته أتى بـه عـىل 
وأدخل اإلسناد يف اإلسناد , وألزق املتن باملتن , وهو ال يعلم , ومن كان هذا نعتـه حتـى 

  "صار اخلطأ يف حديثه يكثر , خرج عن االحتجاج به فيام مل خيلط فيه
أكـد ابـن حبـان  , وعنده )٢(وقد جاء إلسامعيل بن عياش ذكر يف صحيح ابن حبان  

 , )٣(عىل عدم االحتجاج بإسامعيل , فقد روى ابن حبان من طريق منصور بـن أيب مـزاحم
 , عـن جـابر بـن )٥( , عـن سـعيد بـن احلـارث)٤(حدثنا إسامعيل عن فليح بن سليامن: قال 

دعـا رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم رجـال مـن األنـصار إىل جنبـه مـاء يف : عبداهللا , قال 
ِّركي ٍّ أعنـدكم مـاء بـات يف شـن":  ,  فقـال  )٦(َ ُ , فـأيت بـامء , " يف هـذا)٨( وإال كرعنـا)٧(َ

                                                           
)٤٣ (١/١٣١) ١( 
 )٥٣٨٩ (١٢/٢١٠كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٢(
 )٦٩٠٧(تقريب التهذيب . م د س . ثقة , من العارشة , مات سنة مخس وثالثني , وهو ابن ثامنني سنة ) ٣(
 )٥٤٤٣( التهذيب تقريب. ع . صدوق كثري اخلطأ , من السابعة , مات سنة ثامن وستني ومائة ) ٤(
 )٢٢٨٠(تقريب التهذيب . ع . ثقة , من الثالثة ) ٥(
ُّالركي ) ٦( َجنس الركية , وهي البئر , ومجعها ركايا : َّ  )٢/٢٦١النهاية يف غريب احلديث البن األثري . (ََّّ
َأي قربة , ومجعها شنان , وهـي األسـقية اخللقـة , وهـي أشـد تربيـدا مـن اجلـدد : ّشن ) ٧( ِ َ ْ نظـر النهايـة البـن األثـري ا. (ِ
٢/٥٠٦( 
ْكرع املار يكرع كرعا , إذا تناوله بفيه من غري أن يرشب بكفه وال بإناء ) ٨( َ ََ َْ  )٤/١٦٤النهاية البن األثري (َ



 ١٧

. هنـاك فلـيح , اذهـب فاسـمعه منـه :  إسـامعيل )٢(  ثم قال يل)١ (.ُوحلب له عليه , فرشب 
: قــال ابــن حبــان بعــد .   فلقيــت فليحــا , فــسألته عنــه , فحــدثني بــه كــام حــدثني إســامعيل 

ــا هــذا يف هــذا املوضــع إســامعيل هــذا هــو إســ" امعيل بــن عيــاش , مل نــذكره يف كتابن
احتجاجا منا به , واعتامدنا يف هذا اخلرب عىل منصور بن أيب مزاحم , ألنه سمعه من فليح 

 ", وإسامعيل قد ذكرنا السبب يف تركه يف كتاب املجروحني
 ,  من وجـه آخـر مطـوال)٣(هذا احلديث أخرجه ابن حبان نفسه يف صحيحه: أقول   

 :وكالم ابن حبان املتقدم يدل عىل .  , عن أبيه به )٤(من رواية حممد بن فليح بن سليامن
ــاب    −١ ــصحيح "املجــروحني"تقــدم كت ــه يف ال ــأليف عــىل كتاب ــان يف الت ــن حب  الب
  ."التقاسيم واألنواع"
 أن ابن حبان قد يذكر يف صحيحه الراوي املجروح عنده , وينبه عـىل وجـه ذكـره   −٢

لصحيح وقوله فيه , لكنه مل يلتزم هذا يف كل من ترجم له يف املجـروحني له يف ا
 .ّثم خرج هلم يف صحيحه 

فليح بن سليامن من أهـل املدينـة , وروايـة إسـامعيل بـن عيـاش عـن املـدنيني ال   −٣
 من حديث إسامعيل حتى ولو كـان مـن ءُحيتج هبا , إال أن ابن حبان ال حيتج بيش

  .)١(فا ألكثر أهل العلمروايته عن الشاميني خال

                                                           
ــد أخرجــه البخــاري يف ) ١( ــرصا ومطــوال , فق ــه خمت ــن ســليامن ب ــيح ب هــذا احلــديث مــروي مــن طــرق عــدة عــن فل

, وأبـو داود يف )) ٥٦٢١(, وبـاب الكـرع يف احلـوض ) ٥٦١٣(اللـبن باملـاء كتاب األرشبة , بـاب رشب (صحيحه
كتاب األرشبة , باب الرشب باألكف والكـرع (, وابن ماجه يف سننه )) ٣٧٢٤(كتاب األرشبة , باب يف الكرع (سننه 

ــن أيب شــيبة يف املــصنف )) ٣٤٣٢(   ,١٤٧٠٨ , ١٤٧٠٠ , ١٤٥١٩(, وأمحــد يف املــسند  ) ٤٢٦٨ (٨/٤٠, واب
, والبيهقــي يف الــسنن ) ٢٠٩٧ (٤/٧٤, وأبــو يعــىل يف املــسند ) ٢١٢٩ (٢/٤٥, والــدارمي يف الــسنن ) ١٤٨٢٥
   ٧/٢٨٤الكربى 

 .القائل هو منصور بن أيب مزاحم ) ٢(
 )٥٣١٤ (١٢/١٣٤كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٣(
 ) ٦٢٢٨(يب تقريب التهذ. خ س ق . صدوق هيم , من التاسعة , مات سنة سبع وتسعني ) ٤(



 ١٨

                                                                                                                                                                      
 , وميزان االعتدال ٣٢٨−٨/٣١٢ , وسري أعالم النبالء ١٨١−٣/١٦٣هتذيب الكامل : انظر أقواهلم جمموعة يف ) ١(
١/٢٤٠ 



 ١٩

ْاحلارث بن عبداهللا اهلمداين األعور ] ٢[  َ 
 
 

كـان غاليـا يف التـشيع , واهيـا يف ":   , فقال )١(ترجم له ابن حبان يف املجروحني  
 . , وحكى كالم بعض أهل العلم يف اهتامه وتضعيفه "احلديث
محاد بـن زيـد ,        :   حديثا فيه قصة بني اإلمامني)٢(ْلكن أخرج ابن حبان يف صحيحه  

:  , قـال )٣(وأيب حنيفة رمحهام اهللا تعاىل , وذلك من طريق إبـراهيم بـن احلجـاج الـسامي
إين : جلـست إىل أيب حنيفـة بمكـة , فجـاءه رجـل , فقـال : حدثنا     محاد بن زيـد , قـال 

قال له أبو  ف– شك إبراهيم –لبست رساويل وأنا حمرم : لبست خفني وأنا    حمرم , أو قال 
.  ال : وجدت نعلني , أو وجـدت إزارا ?  فقـال : فقلت للرجل  : )٤(قال.  عليك دم : حنيفة 
: فقلـت .  سـواء وجـد أو مل جيـد : فقـال . يا أبا حنيفة إن هـذا يـزعم أنـه مل جيـد : فقلت 

سـمعت رسـول اهللا :  , عن ابـن عبـاس , قـال )٦( , عن جابر ين زيد)٥(حدثنا عمرو بن دينار
الــرساويل ملــن مل جيــد اإلزار , واخلفــان ملــن مل جيــد ": صــىل اهللا عليــه وســلم يقــول 

 , عـن ابـن عمـر , أن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه )٨( , عـن نـافع)٧( , وحـدثنا أيـوب"النعلني
                                                           

)٢٠٠ (١/٢٦٤) ١( 
 )١٦٢(تقريب التهذيب . س . ثقة هيم قليال , من العارشة , مات سنة إحدى وثالثني أو بعدها ) ٢(
 ٩/٩٢كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٣(
 .هو محاد بن زيد : القائل ) ٤(
 )٥٠٢٤(تقريب التهذيب .  ع . هو املكي , ثقة ثبت , من الرابعة , مات سنة ست وعرشين ومائة ) ٥(
. ثالث ومائـة : أبو الشعثاء األزدي البرصي , مشهور بكنيته , ثقة فقيه , من الثالثة , مات سنة ثالث وتسعني , ويقال ) ٦(

 )٨٦٥(تقريب التهذيب . ع 
هو السختياين , ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد , من اخلامسة , مات سنة إحـدى وثالثـني ومائـة , ولـه مخـس ) ٧(

 )٦٠٥(تقريب التهذيب . ع . وستون 
 .ع . هو موىل ابن عمر , ثقة ثبت فقيه مشهور , من الثالثة , مات سنة سبع عرشة ومائة , أو بعد ذلك ) ٨(

 )٧٠٨٦(ذيب       تقريب الته



 ٢٠

فقال           :  , قال "الرساويل ملن مل جيد اإلزار , واخلفان ملن مل جيد النعلني": وسلم قال 
 كأنـه مل يعبـأ باحلـديث , فقمـت مـن عنـده فتلقـاين – وأشار إبراهيم بن احلجاج – )١(بيده

يــا أبــا أرطـاة , مــا تقــول يف حمــرم لــبس :  داخــل املـسجد , فقلــت )٢(احلجـاج بــن أرطــاة
حدثنا عمـرو بـن دينـار , عـن جـابر بـن زيـد , عـن ابـن : الرساويل أو لبس اخلفني ?  فقال 

الــرساويل ملــن مل جيــد اإلزار , ":  اهللا عليــه وســلم قــال رســول اهللا صــىل: عبــاس , قــال 
 , عن احلـارث , عـن عـيل , أنـه )٣( , وحدثني أبو إسحاق"واخلفان ملن مل جيد النعلني

فـام : قلـت :  , قـال "الرساويل ملن مل جيد اإلزار , واخلفان ملن مل جيد النعال": قال 
 !بال صاحبكم يقول كذا وكذا ?

 , وهنا مل حيتج به ابن حبان , وإنام جـاء ذكـره يف كـالم فاحلارث هذا هو األعور  
احلجاج بن أرطاة ملا أخربه محاد بن زيد بام دار بينه وبني أيب حنيفة , واعتامد ابن حبـان 
يف هذا الباب عىل حديث ابن عباس , وحديث ابن عمر , من رواية محـاد بـن زيـد , وأمـا 

 جاء ذكره تتمة للرواية , وكذلك حـديث ابـن  فقد– من هذا الوجه –قول عيل ريض اهللا عنه 
عباس من رواية احلجاج بن أرطاة , فاعتامد  ابن حبان فيه عىل رواية محاد بن زيـد , وأمـا 

 . احلجاج نفسه جمروح عند ابن حبان كام سيأيت 
 

                                                           
 .يعني أبا حنيفة رمحه اهللا ) ١(
تقريـب . بـخ م  . القايض , أحد الفقهاء , صدوق كثري اخلطأ والتـدليس , مـن الـسابعة , مـات سـنة مخـس وأربعـني ) ٢(

 )١١١٩(التهذيب 
َهو عمرو بن عبداهللا السبيعي , ثقة مكثر عابد , من الثالثة , اختلط بأخرة , مات سنة تسع وعرش) ٣( َ ِ ين ومائة , وقيل غـري َّ

 )٥٠٦٥(ع تقريب التهذيب . ذلك 



 ٢١

ُّاحلارث بن عبيد أبو قدامة اإليادي ] ٣[  ِ ُ 
 
 

كان شيخا صاحلا ممن كثر ومهه " : , فقال )١(ترجم له ابن حبان يف املجروحني  
 , ثم روى عن عبدالرمحن بن مهـدي أنـه "حتى خرج عن مجلة من حيتج هبم إذا انفردوا

كان من شيوخنا , ومـا رأيـت ": حدث عن احلارث بن عبيد  ,  فلام سئل عن ذلك  ,  قال 
: قـال  ,  ثـم روى ابـن حبـان عـن ابـن معـني أنـه سـئل عـن أيب قدامـة اإليـادي , ف"إال خريا

  ."ضعيف"
 حـديث احلـارث هـذا , رواه مـن طريـق )٢(ّإال أن ابن حبان عاد فخرج يف صحيحه  

حدثنا احلارث بـن عبيـد , عـن حممـد بـن عبـدامللك بـن أيب :  , قال )٣(مسدد بن مرسهد
 − صـىل اهللا عليـه وسـلم −قلت يا رسـول اهللا :  , قال )٦( , عن جده)٥( , عن أبيه)٤(َْحمذورة
ْعلمنـي سـ ِّ َّفمـسح مقـدم رأيس , وقـال : نة األذان , قـال َ َ اهللا أكـرب , اهللا أكــرب , اهللا : تقـول ": ُ

 .احلديث يف صفة األذان .   , ورفع هبا صوته "أكرب , اهللا أكرب
ّصنيع ابن حبان هذا يوهم التعارض لكونه خرج حـديث احلـارث بـن عبيـد : أقول   

النــاظر يف روايــة احلــارث هلــذا يف صــحيحه بعــد مــا تــرجم لــه يف املجــروحني , لكــن 

                                                           
)٢٠٣ (١/٢٦٧) ١( 
 )١٦٨٢ (٤/٥٧٨اإلحسان البن بلبان ) ٢(
ثقــة حــافظ , يقــال إنــه أول مــن صــنف املــسند بالبــرصة , مــن العــارشة , مــات ســنة ثــامن وعــرشين , ويقــال اســمه ) ٣(

 )٦٥٩٨(ذيب تقريب الته.  خ د ت س . عبدامللك بن عبدالعزيز  ومسدد لقب 
 )٦١٠٠(تقريب التهذيب .  د . اجلمحي , املكي , املؤذن , مقبول , من السابعة ) ٤(
 )٤٢٠٧(تقريب التهذيب .  عخ د ت س . هو عبدامللك بن أيب حمذورة اجلمحي , مقبول , من الثالثة ) ٥(
, وقيل سلمة , وقيل سـلامن هو أبو حمذورة اجلمحي املكي املؤذن , صحايب مشهور , اسمه أوس , وقيل سمرة ) ٦(

ْ, وأبوه معري , بكرس امليم وسكون املهملة وفتح التحتانية , وقيل عمري بن لوذان , مات بمكة سنة تـسع ومخـسني  َْ ِ
 )٨٣٤١(تقريب التهذيب  .  ٤بخ م . , وقيل تأخر بعد ذلك أيضا 



 ٢٢

َّاحلديث يرى أنه غري معارض لقول ابن حبان فيه ملا جرحه , فهو مل ينفرد هبـذا احلـديث 
َّ خــرج حــديث أيب حمــذورة ريض اهللا عنــه يف صــحيحه مــن وجــه − نفــسه −, وابــن حبــان 

ن    أيضا , من وجه آخر من غري طريق احلارث بـ)٢(ّ , وهو خمرج يف صحيح مسلم)١(آخر
  .)٣(عبيد , واحلديث مشهور , وله طرق عدة

 هذا احلديث مـن طريـق احلـارث بـن عبيـد , ثـم )٤(وقد روى ابن عدي يف الكامل  
 مـع )٥(وقد روى هذا احلديث إبراهيم بن حممد بـن عبـداللملك بـن أيب حمـذورة": قال 

  ."احلارث بن عبيد
 ,  وقـد روي عنـه حديث أيب حمذورة يف األذان حديث صحيح": وقال الرتمذي   

  )٦("من غري وجه , وعليه العمل بمكة , وهو قول الشافعي
                                                           

 )١٦٨١ , ١٦٨٠ (٥٧٧−٤/٥٧٤اإلحسان البن بلبان ) ١(
من طريق مكحول , عن عبداهللا بـن حمرييـز , عـن أيب حمـذورة ) ٣٩٧(الة , باب صفة األذان  , كتاب الص١/١٣٨) ٢(

 .ريض اهللا عنه 
, ) ١٩٢ , ١٩١ (٣٦٧−١/٣٦٦, وجـــامع الرتمـــذي ) ٥٠٥ – ٥٠٠ (١٣٨−١/١٣٦ســـنن أيب داود : انظرهـــا يف ) ٣(

, وسـنن ) ١٥٩٧ – ١٥٩٥ (٤٩٩−١/٤٩٧, والسنن الكـربى للنـسائي ) ٦٣٢−٦٢٨ (٢/٣٣١واملجتبى للنسائي 
 ١/٤٥٧ , ومـصنف عبـدالرزاق الـصنعاين ٨٥−١/٨٤, واألم للـشافعي ) ٧٠٩ , ٧٠٨ (٢٣٥−١/٢٣٤ابن ماجه 

, ) ١٥٣٨١−١٥٣٧٦ (١٠٠−٢٤/٩١ , ومــــسند أمحــــد ٢٠٤ , ١/٢٠٣, ومــــصنف ابــــن أيب شــــيبة ) ١٧٧٩(
ــدارمي ) ٢٧٢٥٢ (٤٥/٢٢٥  البــن أيب عاصــم , واآلحــاد واملثــاين) ١٢٠٠ , ١١٩٩(٢١٧−١/٢١٦, وســنن ال
) ٣٧٩−٣٧٧ (١٩٦−١/١٩٥, وصحيح ابن خزيمة ) ١٦٢(, واملنتقى البن اجلارود ) ٧٩٣−٧٩١ (٩٥−٢/٩٣
−١/٣٣٠ , واملسند الصحيح أليب عوانـة ١٣٥ , ١٣٤ , ١/١٣٠, ورشح معاين اآلثار للطحاوي ) ٣٨٥ (٢٠٠, 

 , ٢٣٦ , ٢٣٥−١/٢٣٣رقطني , وسـنن الـدا) ٦٧٣٦−٦٧٢٨ (٢٠٨−٧/٢٠٣ , واملعجم الكبـري للطـرباين ٣٣١
 , ومعرفـــة الـــسنن واآلثـــار ٤٢٢−٤٢١ , ٤١٩−٤١٦ , ٣٩٤−١/٣٩٢ , والـــسنن الكـــربى للبيهقـــي ٢٤٣ , ٢٣٧

 )٤٠٨ (٢٦٣, ) ٤٠٧ (٢/٢٥٩ , ورشح السنة للبغوي ٢٣٠−٢٢٧ , ٢٢٥−٢/٢٢٤للبيهقي أيضا 
)٢/٦٠٩) ٤ 
إبــراهيم بــن عبــدالعزيز بــن : الروايــات األخــرى كــذا جــاء يف املطبــوع مــن الكامــل البــن عــدي , وصــوابه كــام يف ) ٥(

  تقريــب ".عــخ ت س . صــدوق خيطــئ , مــن الــسابعة ": قــال ابــن حجــر .      عبــدامللك بــن         أيب حمــذورة 
 )٢١٠(التهذيب 

 )١٩١ (١/٣٦٦جامع الرتمذي ) ٦(



 ٢٣

احلارث بن عبيـد أبـو قدامـة اإليـادي ضـعفه أكثـر أهـل العلـم , قـال اإلمـام : أقول   
 ,  وذكـره أبـو زرعـة الـرازي "ضعيف":  , وقال ابن معني "مضطرب احلديث": أمحد 

 , وقال " بالقوي , يكتب حديثه وال حيتج بهليس": يف الضعفاء ,  وقال أبو حاتم الرازي 
ــسائي  ــذاك القــوي": الن ــال "لــيس ب ــة ق  , وذكــره غــري واحــد يف "صــالح":  , ويف رواي
 .الضعفاء 

لكن عبدالرمحن بن مهدي أثنى عىل احلارث هـذا وحـدث عنـه , روى ذلـك ابـن 
ن شـاهني يف  , وذكره اب"صدوق عنده مناكري":  وغريه , وقال الساجي –كام تقدم –حبان 

واحلـارث ": الضعفاء بناء عىل تضعيف ابن معني له , لكنه ذكره أيضا يف الثقات , وقـال 
احلـارث بـن عبيـد  : )١(وقـال مـرة أخـرى. بن عبيد البرصي أبو قدامة ضعيف , قاله حييى 

  )٢ ( ."ثقة
استـشهد بـه البخـاري يف ":  , وقال املزي )٣("صدوق خيطئ": وقال ابن حجر 

  )٥(" , وروى له مسلم وأبو داود والرتمذي)٤("األدب" وروى له يف موضعني ,

                                                           
 .يعني حييى بن معني ) ١(
, ) ٤٢٩٦ , ٤٢٦٧ , ٤١٩٩ (٢/٩٣بن معـني روايـة الـدوري التاريخ ال: انظر ترمجة احلارث بن عبيد اإليادي يف ) ٢(

, والعلـل ومعرفـة الرجـال لإلمـام أمحـد روايـة ابنـه عبـداهللا ) ١٧٥(ومن كالم  أيب زكريا حييـى بـن معـني للـدقاق 
, ) ١١٩(, والـضعفاء للنـسائي ) ٥٨( , والضعفاء أليب زرعـة ٢/٢٧٥, والتاريخ الكبري للبخاري ) ٧٢٥ (٢/١١٨

 , ورجــال صــحيح مــسلم البــن ٣/٨١, واجلــرح والتعــديل البــن أيب حــاتم ) ٢٥٩ (١/٢١٢للعقــييل والــضعفاء 
, والثقـات البـن شـاهني ) ١٠٨( , والـضعفاء البـن شـاهني ٦٠٩−٢/٦٠٧ , والكامل البن عدي ١/٣٤٩منجويه 

 , ١/٣٤٩ر , واجلمع بني رجال الصحيحني البـن طـاه) ١٠٥٨ (٢/٨٩٠, واالستغناء البن عبدالرب ) ٢٨٠(أيضا 
 , وهتـذيب التهـذيب ١/٤٣٨ , وميـزان االعتـدال ٥/٢٥٨ ,  وهتـذيب الكـامل ١/١٨٢والضعفاء البن اجلـوزي 

 ) ١٦١( , وبحر الدم البن عبداهلادي ٢/١٤٩
 )١٠٣٣(تقريب التهذيب ) ٣(
 .يعني األدب املفرد للبخاري ) ٤(
 ٥/٢٦٠هتذيب الكامل ) ٥(



 ٢٤

وابـن حبـان  . )٢( , وصـفة اجلنـة)١(يف العلـم: روى له مسلم حديثني متابعة : أقول 
ّمل خيرج للحارث هذا يف صحيحه إال حديثا واحدا , وهو مما مل ينفرد به , وهذا من ابـن 

 .جم للحارث هناك , واهللا أعلم حبان ال يعارض قوله يف املجروحني ملا تر

                                                           
 .علم , باب النهي عن اتباع متشابه القرآن كتاب ال) ٢٦٦٧ (٤/٢٠٥٣صحيح مسلم ) ١(
 .كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها , باب يف صفة خيام اجلنة ) ٢٨٣٨ (٤/٢١٨٢صحيح مسلم ) ٢(



 ٢٥

 َاحلجاج بن أرطاة النخعي ] ٤[ 
 
 

تركـه ابـن ":  , وأطـال يف ترمجتـه , وقـال )١(ترجم له ابن حبـان يف املجـروحني  
 , وحكـى "املبارك , وحييى القطان , وابن مهدي , وحييى بن معـني , وأمحـد بـن حنبـل

كان احلجاج مدلسا عمن رآه وعمن مل ": كالم األئمة يف تضعيفه , ورماه بالتدليس بقوله 
وكان . إذا حدثتني أنت بيشء عن شيخ مل أبال أن أرويه عن ذلك الشيخ : يره , وكان يقول 

 "يروي عن أقوام مل يرهم
 حــديثا واحــدا , ســبق ذكــره يف ترمجــة )٢(وقــد أخــرج لــه ابــن حبــان يف صــحيحه  

يج حـديث احلجـاج بـن أرطـاة ُاحلارث األعور , وبينت هناك أن ابن حبان مل يقـصد ختـر
: فضال أن يكون احتج به , وإنام جاء ذكر روايته عرضا يف سياق قصة وقعت بني اإلمامني 

محاد بن زيد وأيب جنيفة النعامن , واعتامد ابن حبـان يف روايـة احلـديث عـىل محـاد بـن 
 .زيد , واهللا أعلم 

                                                           
)٢٠٧ (١/٢٦٩) ١( 
 )٣٧٨٢ (٩/٩٢اإلحسان البن بلبان ) ٢(



 ٢٦

َّزياد بن عبداهللا بن الطفيل البكائي ] ٥[  َ ُّ 
 
 

كان فاحش اخلطأ , كثري الـوهم , ":  , فقال )١(له ابن حبان يف املجروحنيترجم   
ال جيوز اإلحتجاج بخربه إذا انفـرد , وأمـا فـيام وافـق الثقـات يف الروايـات فـإن اعتـرب هبـا 

 "معترب فال ضري
ِ مـن طريـق حممـد بـن عبـداهللا بـن بزيـع)٢(وروى ابن حبان يف صحيحه   :  , قـال )٣(َ

 , عـن عطـاء بـن )٥( , عـن عمـرو بـن دينـار)٤(ُهللا , عن حممد بن جحـادةحدثنا زياد بن عبدا
ُإذا أخـذ املـؤذن يف ": قال رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم : يسار , عن أيب هريرة ,  قال  ِّ َ ُ

 "اإلقامة , فال صالة إال املكتوبة
َّهو ابن الطفيـل البكـائي , فقـد روى أبـو عو: زياد بن عبداهللا هذا : أقول    َ  هـذا )٦(انـةُّ

َ , وحممد بن موسى احلريش)٧(احلديث من طريق أيب حفص عمرو بن عيل الفالس َ)٨( , 
ُثنا حممد بـن جحـادة , عـن عمـرو بـن : ثنا زياد بن عبداهللا البكائي , قال : وغريمها , قالوا 

 .فرصح يف إسناده أن زيادا هذا هو البكائي .   دينار به نحوه 

                                                           
)٣٦٠ (١/٣٨٤) ١( 
 )٢١٩٠ (٥/٥٦٤اإلحسان البن بلبان ) ٢(
 )٦٠٠٢(تقريب التهذيب .   م ت س .نة سبع وأربعني ثقة , من العارشة , مات س) ٣(
 )٥٧٨١(تقريب التهذيب .       ع . ثقة , من اخلامسة , مات سنة إحدى وثالثني ) ٤(
  .   ع . هو أبو حممد األثرم املكي اجلمحي موالهم , ثقة ثبت , من الرابعة , مات سنة ست وعرشين ومائة ) ٥(

 )٥٠٢٤(  تقريب التهذيب   
 ٢/٣٧سند الصحيح امل) ٦(
 )٥٠٨١(تقريب التهذيب .   ع . ثقة حافظ , من العارشة , مات سنة تسع وأربعني ) ٧(
 )٦٣٣٨(تقريب التهذيب .      ت س . ّلني , من العارشة , مات سنة ثامن وأربعني ) ٨(



 ٢٧

وأمـا ": َّد هبذا احلديث , وقد قال ابـن حبـان ملـا جرحـه لكن زيادا مل ينفر: أقول   
 أخـرج – نفـسه – , وابن حبـان "فيام وافق الثقات يف الروايات فإن اعترب هبا معترب فال ضري

أيـوب الـسختياين , وزكريـا :  من طريقني آخرين , من روايـة )١(هذا احلديث يف صحيحه
 . , عن عمرو ابن دينار به نحوه )٢(بن إسحاق

عمرو بن دينار ,  عن عطاء بـن يـسار ,  عـن أيب : هذا احلديث مشهور من رواية  و  
     هريرة 

 
 

ــا  ــد أخرجــه .   مرفوع ــسلم: وق ــو داود)٣(م ــذي)٤( , وأب ــسائي)٥( , والرتم ــن )٦( , والن  , واب
 . , من طرق عدة , عن عمرو بن دينار به )٩( , وغريهم)٨( , وأمحد)٧(ماجه

                                                           
 )٢١٩٣ (٥/٥٦٦, ) ٢٤٧٠ (٦/٢٢٢اإلحسان البن بلبان ) ١(
 )٢٠٢٠(تقريب التهذيب .    ع . السادسة ُاملكي , ثقة رمي بالقدر , من ) ٢(
 ., كتاب صالة املسافرين وقرصها , باب كراهة الرشوع يف نافلة بعد رشوع املؤذن ) ٧١٠ (١/٤٩٣يف صحيحه ) ٣(
 .كتاب الصالة , باب إذا أدرك اإلمام ومل يصل ركعتي الفجر ) ١٢٦٦ (٢/٢٢يف سننه ) ٤(
 . باب ما جاء إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة كتاب الصالة ,) ٤٢١ (٢/٢٨٢يف جامعه ) ٥(
 .كتاب اإلمام , باب ما يكره من الصالة عند اإلقامة ) ٨٦٥ , ٨٦٤ (٢/٤٥١يف املجتبى ) ٦(

 .يف الكتاب والباب نفسيهام ) ٩٣٨ , ٩٣٧ (١/٣٠١     ويف السنن الكربى 
ا , بــاب مــا جــاء يف إذا أقيمــت الــصالة فــال صــالة إال كتــاب إقامــة الــصالة والــسنة فيهــ) ١١٥١ (١/٣٦٤يف ســننه ) ٧(

 .املكتوبة 
 )١٠٨٧٤ (٥٠٨) ١٠٦٩٨ (١٦/٤٠٩, ) ٩٨٧٣ (١٥/٥٣٩, ) ٨٣٧٩(١٤/١١٢يف املسند ) ٨(
 , ٦٣٧٩ (٢٦٧−١١/٢٦٥, وأبــو يعــىل يف مــسنده ) ١٤٥٨ , ١٤٥٦ , ١٤٥٥ (٢٧٨−١/٢٧٧الــدارمي يف ســننه ) ٩(

 , وأبو عوانـه يف ١/٣٧١, والطحاوي يف رشح معاين اآلثار ) ١١٢٣ (٢/١٦٩وابن خزيمة يف صحيحه ) ٦٣٨٠
, والـصغري ) ٨١٦٦ (٩/٧٩, ) ٢٣٠٦ (٣/١٥٠األوسـط :  , والطرباين يف معجميـه ٣٧−٢/٣٥مسنده الصحيح 

 , والبيهقــي يف الــسنن ٩/٢٢٢ , ٨/١٣٨وأبــو نعــيم األصــبهاين يف حليــة األوليــاء )  ٥٢٩ (٣١٩, ) ٢١ (١/٣٥
 , والبغوي ١٣/٥٩ , ٢١٣/ ١٢ , ٧/١٩٥ , ١٩٨ , ٥/١٩٧ , واخلطيب يف تاريخ بغداد ٤٨٣−٢/٤٨٢الكربى 

 )٨٠٤ (٣/٣٦١يف رشح السنة 



 ٢٨

صحيح , مشهور مـن حـديث عمـرو , رواه عنـه اجلـم ": قال أبو نعيم األصبهاين   
  )١("الغفري

وزياد بن عبداهللا البكائي ممن اختلف فيه أهل العلم , وعامتهم عل تـضعيفه : أقول   
لـيس ": وتليني روايته , فقد ضعفه ابن املديني والنسائي , وقال النـسائي يف موضـع آخـر 

 , وذكر ابن معني أنه "فا , وقد حدثوا عنهوكان عندهم ضعي":  , وقال   ابن سعد "بالقوي
لـيس بـه بـأس , حديثـه حـديث ": ال بأس به يف املغازي وأما يف غريه فال , وقـال أمحـد 

هيـم كثـريا , ":  , وقال أبو زرعة أيضا "صدوق":  , وقال أبو زرعة الرازي "أهل الصدق
 , وقـال ابـن "ج بهيكتب حديثه وال حيت":  , وقال أبو حاتم الرازي "وهو حسن احلديث

 , "له أحاديث صاحلة , وقد روى عنه الثقات من الناس , وما أرى برواياتـه بأسـا": عدي 
روى لـه البخـاري حـديثا واحـدا مقرونـا بغـريه , ومـسلم والرتمـذي وابـن ": وقال املـزي 

 )٢( ."ماجه
 , وترجم له يف ميـزان )٣("صدوق مشهور , وثبت يف ابن إسحاق": وقال الذهبي   

 . , يعني قبول روايته "صح" , ورمز له ب)٤(العتدالا

                                                           
 ٨/١٣٨حلية األلياء ) ١(
 , والتاريخ البن معـني روايـة الـدوري ٦/٣٩٦الطبقات الكربى البن سعد : انظر ترمجة زياد بن عبداهللا البكائي يف ) ٢(

, وسؤاالت ابـن اجلنيـد البـن معـني ) ٣٤٨ (١١٤ريخ الدارمي عن ابن معني ص , وتا) ٢٤٢٦ , ١٣٣١ (٢/١٧٩
 , والعلـل ومعرفـة الرجـال لإلمـام أمحـد روايـة ابنـه عبـداهللا ١/٧٣, ومعرفة الرجال البن حمرز ) ٨٦٧ (٤٨٤ص 
 , والـضعفاء ٢/٣٦٨ , وسـؤاالت الربذعـي عـن أيب زرعـة ٣/٣٦٠, والتاريخ الكبري للبخاري ) ١٨٥٧ (٢/٢٥٧

 , والكامـل البـن عـدي ٣/٥٣٧ , واجلرح والتعـديل البـن أيب حـاتم ٢/٧٩, والضعفاء للعقييل ) ٢٢٦(للنسائي 
 , ٢٢٢/ , ورجال صحيح مـسلم البـن منجوبـه ١/٢٦٦ , ورجال صحيح البخاري للكالباذي ١٠٥٠−٣/١٠٤٨

 والــضعفاء البــن  ,١/١٤٧ , واجلمــع بــني رجــال الــصحيحني البــن طــاهر ٢/٥٨٧والتعــديل والتجــريح للبــاجي 
 ٣/٣٧٥ , وهتذيب التهذيب ٩/٤٨٥ , وهتذيب الكامل ١/٣٠٠اجلوزي 

 )١٣٧(من تكلم فيه وهو موثق للذهبي ) ٣(
)٢/٩١) ٤ 



 ٢٩

صدوق ثبت يف املغازي , ويف حديثه عن غري ابن إسحاق لني ": وقال ابن حجر   
  .)١("ّ, ومل يثبت أن وكيعا كذبه , وله يف البخاري موضع واحد متابعة

                                                           
 )٢٠٨٥(تقريب التهذيب ) ١(



 ٣٠

 عبداهللا بن عمر العمري ] ٦[ 
 
 

بن عمر بن حفص بن عاصم بـن عمـر عبداهللا " : )١(قال ابن حبان يف املجروحني  
 , من أهل املدينـة , يـروي عـن نـافع , روى )٢(بن اخلطاب العمري , أخو عبيداهللا بن عمر

عنه العراقيون وأهل املدينة , كان ممن غلب عليه الصالح والعبادة حتـى غفـل عـن ضـبط 
ســتحق األخبــار وجــودة احلفــظ لآلثــار , فوقــع املنــاكري يف روايتــه , فلــام فحــش خطــؤه ا

 "الرتك
وقد أخرج له ابن حبان يف صحيحه حديثني , مقرونا بأخيه عبيداهللا بـن عمـر , فلـم   

 :حيتج به يف يشء مما أخرج له 
أنبأنـا : أخرجه ابن حبان من طريق عبدالرزاق الصنعاين , قـال  : )٣(احلديث األول  

ِعبــداهللا بــن عمــر وعبيــداهللا بــن عمــر , عــن ســعيد املقــربي ُ ْ ُأن ثاممــة :  هريــرة  , عــن أيب)٤(َ
ِاحلنفي أرس , فكان النبي صىل اهللا عليه وسلم يعود إليه , فيقول   , "ما عندك يا ثاممة ?": ُ

َإن تقتل تقتل ذا دم , وإن متن متن عىل شاكر , وإن ترد املال تعط ما شـئت : فيقول  ْ َّ َُّ ُ َ ُ َُ َُ َ ْ ْْ قـال . ْ
. ما نصنع بقتـل هـذا : فداء , ويقولون فكان أصحاب النبي صىل اهللا عليه وسلم حيبون ال: 

فمر به النبي صىل اهللا عليه وسلم يوما فأسـلم , فبعـث بـه إىل حـائط أيب طلحـة , فـأمره أن 

                                                           
)٥٢٢ (١/٤٩٨) ١( 
َّثقة ثبت , قدمه أمحد بن صالح عىل مالك يف نافع , وقدمه ابن معني يف القاسم عن عائشة ,عىل ا) ٢( لزهري عن عروة َّ

 )٤٣٢٤(تقريب التهذيب .     ع . عنها , من اخلامسة , مات سنة بضع وأربعني 
 )١٢٣٨ (٤/٤١كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٣(
ّكيسان املقربي , أبو سعد املدين , ثقة , من الثالثة , تغري قبل موتـه بـأربع سـنني , وروايتـه : هو سعيد بن أيب سعيد ) ٤(

 )٢٣٢١(تقريب التهذيب .      ع . سلمة مرسلة , مات يف حدود العرشين , وقيل قبلها وقيل بعدها عن عائشة   وأم 



 ٣١

َلقـد حـسن ": يغتسل , فاغتسل وصـىل ركعتـني , فقـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم  َُ
 "إسالم صاحبكم

ــصنعاين يف مــصنفه   ــدالرزاق ال ــال  ,)١(واحلــديث أخرجــه عب ــداهللا :  ق ــا عبي أخربن
 .وعبداهللا         ابنا عمر , عن سعيد املقربي , فذكره 

 
 
 

ِأخرجـه ابـن حبـان مـن طريـق الـدراوردي : )٢(واحلديث الثاين   ْ َ  , عـن عبيـداهللا , )٣(َّ
أن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم أمـر : وعبداهللا  أخيه , كالمها عن نافع , عن ابن عمـر 

 ")٥( بقنا)٤(ئطللمسجد من كل حا
عبداهللا هذا هو عبداهللا بـن عمـر بـن حفـص بـن عاصـم بـن ": وقال ابن حبان عقبه   

َّعمر بن اخلطاب , من عباد أهل املدينة , قد غلب عليه التقشف والعبادة حتى كـان يقلـب  ُ
األخبار وال يعلم , فلام كثر ذلك منه يف أخباره بطل االحتجاج بآثـاره , واعتامدنـا يف هـذا 

  ."رب عىل أخيه عبيداهللا    دونهاخل

                                                           
)٩٨٣٤ (٦/٩) ١( 
 )٣٢٨٨ (٨/٨٢كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٢(
هو عبدالعزيز بن حممد بن عبيد الدراوردي , أبو حممد اجلهني موالهم , املدين , صدوق كان حيدث مـن كتـب ) ٣(

.        ع .  , من الثالثة , مـات سـنة سـت أو سـبع وثامنـني "حديثه عن عبيداهللا العمري منكر":  , قال النسائي غريه فيخطئ
 )٤١١٩(تقريب التهذيب 

 )١/٤٦٢انظر النهاية البن األثري .          (أي بستان : حائط ) ٤(
 )٤/١١٦انظر النهاية البن األثري .        (ُّهو العذق بام فيه من الرطب ) ٥(



 ٣٢

 عبدالرمحن بن عبداهللا بن دينار املدين ] ٧[ 
 

يـروي عـن أبيـه وزيـد بـن أسـلم , ":  , فقال )١(ترجم له ابن حبان يف املجروحني  
روى عنه العراقيون , كان ممن ينفرد عن أبيه بام ال يتابع عليه مع فحش اخلطأ يف روايته , 

 إذا انفـرد , كـان حييـى القطـان حيـدث عنـه , وكـان حممـد بـن ال جيوز االحتجاج بخـربه
 "إسامعيل البخاري ممن حيتج به يف كتابه ويرتك محاد بن سلمة

 حـديثا واحـدا متابعـة , سـاق إسـناده ضـمن )٢(ّوقد خرج له ابن حبـان يف صـحيحه  
 :حديث  آخر , ومل يذكر متنه , وبيان ذلك كام يأيت 

ُذكر " : )٣(قال ابن حبان   ْ  , ثم روى بإسناده مـن طريـق "الزجر عن بيع الوالء وهبتهِ
هنـى رسـول : سمعت عبداهللا بن عمر , يقـول : أخربين عبداهللا بن دينار , قال : شعبة , قال 

 .اهللا صىل اهللا عليه وسلم عن بيع الوالء , وعن هبته 
ُذكر خرب ثان يرصح بصحة ما ذكرناه": ثم قال ابن حبان عقبه مبارشة    ُ ْ  ثـم روى  ,"ِ

 , عن سفيان الثوري , عن عبـداهللا بـن دينـار , عـن ابـن )٤(بإسناده من طريق زهري بن معاوية
: قـال زهـري .  هنى رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم عن بيع الوالء , وعـن هبتـه : عمر , قال 

بـن اسـمه عبـدالرمحن بـن عبـداهللا . ُوحدثني به ابن عبداهللا بن دينار , عن أبيه , بمثل ذلـك 
 .دينار 

ال ": ّهذا ال يعرتض فيه عىل ابن حبان , فإنه ملا جـرح عبـدالرمحن , قـال : أقول   
 , وأنــت تــرى أن عبــدالرمحن مل يتفــرد بروايــة هــذا "جيــوز االحتجــاج بخــربه إذا انفــرد

                                                           
)٥٨٢ (٢/١٦) ١( 
 )٤٩٤٩( , بعد حديث رقم ١١/٣٢٥كام يف االحسان البن بلبان ) ٢(
 )٤٩٤٨ (١١/٣٢٣كام يف االحسان البن بلبان ) ٣(
ُأبو خيثمة اجلعفي الكويف , نزيل اجلزيرة , ثقة ثبت إال أن سامعه من أيب إسحاق بأخرة , من الـسابعة , مـات سـنة ) ٤(

 )٢٠٥١(تقريب التهذيب .     ع . وسبعني , وكان مولده سنة مائة اثنتني أو ثالث أو أربع 



 ٣٣

ّاحلديث , فقد خرجه   ابن حبان من رواية شعبة والثوري , عن عبداهللا بن دينار , وقـد رواه 
وسياق ابن حبان يف .   بن عبداهللا بن   دينار , عن أبيه كروايتهام , ومل خيالف عبدالرمحن

إيراده حلديث عبدالرمحن كالتتمة لرواية زهري ال أنه قـصد إيـراده يف البـاب , وإال فروايـة 
 .شعبة والثوري , تغني عن ذلك : اجلبلني 
ال سـيام عـن أبيـه وعبدالرمحن هذا عامة أهل العلم عىل تليينـه وتـضعيف رواياتـه   

 مـع –عبداهللا بن دينار , لكنه عندهم صالح لالعتبـار , وقـد خـالف يف ذلـك حييـى القطـان 
  )١(. فروى عنه , واحتج به البخاري يف مواضع من صحيحه –تشدده يف النقد 

                                                           
 ٤١٧هدي الساري ص : وانظر  . ٢١٠ – ١٧/٢٠٨هتذيب الكامل : انظر أقواهلم جمموعة يف ) ١(

 "صدوق خيطئ") : ٣٩١٣(     وقال فيه ابن حجر يف تقريب التهذيب 



 ٣٤

 عبدالكريم بن مالك اجلزري ] ٨[ 
 
 

كنـه ينفـرد عـن كـان صـدوقا , ول":  , فقـال )١(ترجم له ابن حبان يف املجـروحني  
الثقات باألشياء املناكري , فال يعجبني االحتجاج بام انفرد مـن األخبـار , وإن اعتـرب معتـرب 

 "بام وافق الثقات من حديثه فال ضري , وهو ممن أستخري اهللا عز وجل فيه
 , مقرونـا بغـريه , أخرجـه مـن طريـق )٢(ّوقد خرج له ابن حبـان حـديثا يف صـحيحه

 , )٤( , عن جماهد , عن ابن أيب لـيىل)٣(َعبدالكريم وابن أيب نجيحأيوب السختياين , عن 
ْعن عيل بن      أيب طالب , أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بعث معـه هبديـه , وأمـره أن  َ

َّيتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها ِ َ)٥(.  
 , مـن طريـق عبـدالكريم وابـن ايب )٦(ّهذا احلديث خمـرج يف الـصحيحني:  أقول 

 .جيح , عن جماهد به نحوه ن
وابــن حبــان يف إخراجــه حلــديث عبــدالكريم مقرونــا بــابن أيب نجــيح مل ينــاقض 
ّصنيعه ملا جـرح عبـدالكريم , لكنـه جانـب الـصواب يف إدخالـه عبـدالكريم اجلـزري يف 

 .الضعفاء , وتنكبه عن االحتجاج به 

                                                           
)٧٥٠ (٢/١٢٩) ١( 
 )٤٠٢١ (٩/٣٢٩كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٢(
ِهو عبداهللا بن أيب نجيح ) ٣( ّيسار املكي , أبو يسار , الثقفي مـوالهم , ثقـة رمـي بالقـدر وربـام دلـس , مـن الـسادسة , : َ

 )٣٦٦٢(تقريب التهذيب .      ع . مات سنة إحدى وثالثني أو بعدها 
ُ اختلـف يف سـامعه مـن عمـر , مـات هو عبدالرمحن بن أيب ليىل األنصاري , املدين ثم الكويف , ثقة , من الثانية ,) ٤(

 )٣٩٩٣(تقريب التهذيب .       ع . َبوقعة اجلامجم سنة ثالث وثامنني وقيل إنه غرق 
ْهي الثياب التي تلبسها البدن ) ٥(  )٩٩هدي الساري ص .     (ُ
 )١٣١٧ (٩٥٥ − ٢/٩٥٤, وصحيح مسلم ) ٢٢٩٩ , ١٧١٨ , ١٧١٧ , ١٧١٦ , ١٧٠٧(صحيح البخاري ) ٦(



 ٣٥

ل عبـدالكريم , وقد حكى الذهبي كالم ابن حبان املتقدم يف أول الرتمجـة يف حـا
  )٢(" )١(ّقد قفز القنطرة , واحتج به الشيخان , وثبته أبو زكريا: قلت ": ثم تعقبه     بقوله 

وعبدالكريم اجلزري اتفق األئمة عىل توثيقه , لكن انكـروا عليـه بعـض األحاديـث 
  ."ثقة متقن" : )٤(  وقال فيه ابن حجر يف تقريب التهذيب)٣(.

                                                           
 .ني حييى بن معني رمحه اهللا يع) ١(
 )٥١٦٩ (٢/٦٤٥ميزان االعتدال ) ٢(
 ٢٥٨ − ١٨/٢٥٢هتذيب الكامل : انظر ) ٣(
)٤١٥٤) (٤( 



 ٣٦

َّعتاب بن حرب  ] ٩[   املزينَ
 
 

عتاب بن حرب بن جبري املزين , ":  , فقال )١(ترجم له ابن حبان يف املجروحني  
َّيــروي عــن أيب عــامر اخلــزاز  )٣( , عــداده يف أهــل البــرصة , روى عنــه عمــرو بــن عــيل)٢(َ

والبرصيون , كان ممن ينفـرد عـن الثقـات بـام ال يـشبه حـديث األثبـات عـىل قلـة روايتـه , 
 "ا انفردفليس ممن حيتج به إذ

 حديثا من طريق إبراهيم بن حممد بـن عرعـرة )٤(وقد أخرج ابن حبان يف صحيحه  
ْبن  الربند ِ َّحدثنا أبو عامر اخلزاز , عـن ابـن أيب :  , حدثنا عتاب بن حرب أبو برش , قال )٥(ِ َ

ْمليكــة ,   عــن عائــشة  إذا ": أن رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم مجــع أهــل بيتــه , فقــال : َُ
ٌب أحدكم غم أو كرب , فليقل أصا ْ ٌَّ  "اهللا اهللا ريب ال أرشك به شيئا: َ

ّعتاب بن حرب أبو برش , الذي خرج له ابن حبان يف صحيحه ترجم له ابـن : أقول   
عتاب بن حرب بن عبداهللا , أبـو بـرش , ابـن ابنـة صـالح ":  , فقال )٦(حبان نفسه يف الثقات

                                                           
)٨٢٣ (٢/١٨١) ١( 
َهو صالح بن رست ُم املزين موالهم , البرصي , صدوق كثري اخلطأ , من الـسادسة , مـات سـنة اثنتـني ومخـسني ) ٢( ْ ُ .

 )٢٨٦١(تقريب التهذيب  . ٤خت م 
تقريـب التهـذيب .            ع . ّهو أبو حفص الفالس , البرصي , ثقة حافظ , من العـارشة , مـات سـنة تـسع وأربعـني ) ٣(

)٥٠٨١( 
 )٨٦٤ (٣/١٤٦كام يف اإلحسان ) ٤(
      .    م س . البرصي , نزيل بغداد , ثقة حافظ , تكلم أمحد يف بعض سامعه , من العارشة , مـات سـنة إحـدى وثالثـني ) ٥(

 )٢٣٨(تقريب التهذيب 
)٨/٥٢٢) ٦ 



 ٣٧

 , عن أيب مليكة , روى عنه )١(ه صالح بن رستمبن رستم , من أهل البرصة , يروي عن جد
 "إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين

ّوصنيع ابن حبان هـذا يـشعر بتفرقتـه بـني ذاك الـذي جرحـه , وسـمى جـده جبـريا ,   
ونسبه  باملزين , وبني هذا الذي ذكره يف الثقات وخرج حديثه يف صحيحه , وسمى جده 

 .ه ابن ابنة صالح بن رستم ّعبداهللا , وكناه بأيب برش , وميزه بأن
ّوصنيع ابن حبان هذا غرين , فلم أدخل عتاب بن حرب يف كتايب الـذي ضـم مـن   

تــرجم هلــم ابــن حبــان يف املجــروحني وأعــادهم يف الثقــات , وقــد ظهــر يل اآلن أهنــام 
شــخص واحــد , فلــم يــذكرمها اخلطيــب البغــدادي يف املتفــق واملفــرتق , وقــد تــرجم 

سمع صالح بـن رسـتم , سـمع منـه عمـرو بـن ": ب املزين , فقال البخاري لعتاب بن حر
 , فلم يسم جده , ومل يذكر أحدا غريه يسمى بعتـاب )٢("عيل وضعفه جدا , يف البرصيني

بن حرب , ومل يتعقبه اخلطيب يف املوضح ألوهام اجلمع والتفريـق , بـل تابعـه ابـن أيب 
ي , سـمع صـالح بـن رسـتم , سـمع عتاب بن حرب املزين البرص": حاتم الرازي , فقال 

: منه إبراهيم بن حممد بـن عرعـرة , وعمـرو بـن عـيل , سـمعت أيب يقـول ذلـك , ويقـول 
 , وقد نص أبو حاتم الرازي عـىل أن مـن الـرواة عنـه إبـراهيم بـن )٣("ضعفه عمرو بن عيل

ّحممد بن عرعرة , وهو الراوي الذي خرج ابن حبان مـن طريقـه حـديث عتـاب بـن حـرب 
 .رش , ثم هو يروي عن أيب صالح اخلزاز نفسه أبو ب

 , "عتاب بن حرب أبو برش املزين":  , فقال )٤(وقد ترجم له العقييل يف الضعفاء  
 .فكناه   بأيب برش , ونسبه باملزين , وذكر من الرواة عنه إبراهيم بن حممد بن عرعرة 

                                                           
 .هو أبو عامر اخلزاز ) ١(
 ٢٣٧−٢/٢٣٦ , وانظر التاريخ األوسط للبخاري أيضا ٧/٥٥التاريخ الكبري ) ٢(
 ٧/١٢اجلرح والتعديل البن أيب حاتم ) ٣(
)١٣٥١ (٣٣١−٣/٣٣٠) ٤( 



 ٣٨

و برش , املـزين عتاب بن حرب بن جبري , أب" : )١(وقال ابن اجلوزي يف الضعفاء  
 , وذكر تضعيف عمرو بن عيل الفالس له , وحكى كالم ابن حبان فيه من كتاب "البرصي

 .املجروحني , وفاته أن ابن حبان ذكره يف الثقات , لكنه كناه بأيب برش كام ترى 
 , وحكـى فيـه كـالم ابـن حبـان كـامال مـن )٢(وترجم له ابن حجر يف لـسان امليـزان  

فالظاهر أنه هو , فصالح بن رستم هو أبو ":  , ثم الثقات , وقال عقبه املجروحني: كتابيه 
 "عامر اخلزاز

حــديث عتــاب بــن حــرب الــذي أخرجــه ابــن حبــان يف صــحيحه , أخرجــه : أقــول   
َ , من طريق إبراهيم بن حممد بن عرعرة بن الربند , قال )٣(كذلك الطرباين َ َْ حـدثنا عتـاب : َ

مل يرو هذا احلـديث ": وقال الطرباين عقبه .  از به نحوه بن حرب , عن     أيب عامر اخلز
 "عن أيب عامر اخلزاز إال         عتاب بن حرب , تفرد به إبراهيم بن حممد بن عرعرة

االعرتاض عىل ابـن حبـان قـائم يف إخراجـه حلـديث عتـاب بـن حـرب يف : أقول   
ّصحيحه بعد أن جرحه , وقد ضعفه غري واحد من أهل العلـم , لكـ  أن ابـن – فـيام يبـدو –ن ّ

ّحبــان رمحــه اهللا ظنــه آخــر غــري الــذي جرحــه , وهــو عنــده  , وعــىل رســمه , يف الثقــات , 
ُوالصواب أهنام شخص واحد ملا تقدم بيانه , ومع هذا فقـد يعتـذر البـن حبـان رمحـه اهللا 

 :من أن هذا احلديث له شواهد تدفع تفرد عتاب يف روايته ملتنه , وهي 
ْء بنت عميس ريض اهللا عنها  حديث أسام−١   َ ُ: 
ـــو داود: وهـــو حـــديث حـــسن , أخرجـــه    ـــسائي)٤(أب ـــن ماجـــه)٥( , والن  ,               )٦( , واب

ـــيبة ـــن أيب ش ـــري)٢( , وأمحـــد)١(واب ـــاريخ الكب ـــاري يف الت ـــدواليب)٣( , والبخ  , )٤( , وال
                                                           

)٢٢٥٣ (٢/١٦٦) ١( 
)٤/١٢٧) ٢ 
 )٥٢٨٦ (١٤١−٦/١٤٠املعجم األوسط ) ٣(
 )١٥٢٥ (٢/٨٧السنن ) ٤(
 )عمل اليوم والليلة) (١٠٤٨٥ , ١٠٤٨٣ (٦/١٦٦السنن الكربى ) ٥(
 )٣٨٨٢ (٢/١٢٧٧السنن ) ٦(



 ٣٩

 , مـن )٨(لبغـدادي , واخلطيـب ا)٧( , والبيهقـي)٦( ,      وأبـو نعـيم األصـبهاين)٥(والطرباين
أال ": قـال يل رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم : طرق , عن أسامء بنت عمـيس ,   قالـت 

 , "اهللا اهللا ريب ال أرشك بـه شـيئا: أعلمك كلـامت تقـوليهن عنـد الكـرب , أو يف الكـرب 
 .وهذا لفظه عند أيب داود 

 : وحديث ثوبان ريض اهللا عنه −٢  
 , وأبـو نعـيم )١١( , والطـرباين)١٠( , وابن الـسني)٩(ائيالنس: وإسناده جيد , أخرجه   

حـدثنا الثـوري , عـن :  , قـال )١٤( , من طريق سهل بن هاشـم)١٣( , واملزي)١٢(األصبهاين
أن النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم كـان :  , عن ثوبان )١٦( , عن خالد بن معدان)١٥(ثور بن يزيد

 . وهذا لفظه عند النسائي "رشيك لهاهللا اهللا ريب ال ":  راعه يشء , قال – يعني –إذا 
                                                                                                                                                                      

 )٩٢٠٥ (١٩٧−١٠/١٩٦املصنف ) ١(
 )٢٧٠٨٢ (١٦−٤٥/١٥املسند ) ٢(
)٣٢٩−٤/٣٢٨) ٣ 
 ٢/٨٠الكنى واألسامء ) ٤(
 ٢/١٢٧٥, والـدعاء ) ٦١١٥ (٧٢−٧/٧١, واملعجـم األوسـط ) ٣٩٦ (١٥٤, ) ٣٦٣ (٢٤/١٣٥املعجم الكبري ) ٥(

)١٠٢٩ – ١٠٢٧ (١٢٧٧−١٢٧٦, ) ١٠٢٥( 
 ٥/٣٦٠حلية األولياء ) ٦(
 )١٦٩ , ١٦٨ (١٢٧−١٢٦, والدعوات ص ) ١٠٢٢٩ – ١٠٢٢٥ (٢٥٨−٧/٢٥٧شعب اإليامن ) ٧(
 ٤٥٨−٥/٤٥٧تاريخ بغداد ) ٨(
 )عمل اليوم والليلة) (١٠٤٩٣ (٦/١٦٨السنن الكربى ) ٩(
 )٣٣٥ (٩٠الليلة ص عمل اليوم و) ١٠(
 )١٠٣١ (١٢٧٨−٢/١٢٧٧الدعاء ) ١١(
 ٥/٢١٩حلية األولياء ) ١٢(
 . , يف ترمجة سهل بن هاشم ١٢/٢١٢هتذيب الكامل ) ١٣(
 )٢٦٦٨(تقريب التهذيب .       س . ال بأس به , من التاسعة ) ١٤(
, وقيل ثالث أو مخس ومخـسني  أبو خالد احلميص , ثقة ثبت إال أنه يرى القدر , من السابعة , مات سنة مخسني) ١٥(

 )٨٦١(تقريب التهذيب .ع . 
 )١٦٧٨(تقريب التهذيب .       ع . ثقة عابد يرسل كثريا , من الثالثة , مات سنة ثالث ومائة , وقيل بعد ذلك ) ١٦(



 ٤٠

 : وحديث عبداهللا بن العباس ريض اهللا عنه −٣  
 , من طريق عبيداهللا بن حممد )٢( , والبيهقي)١(الطرباين: وإسناده ضعيف , أخرجه   

ْ , عن عمرو بن مالك النكـري)٤( , ثنا صالح بن عبداهللا أبو حييى)٣(ابن عائشة  , عـن أيب )٥(ُّ
ْاجلوزاء يـا ": قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم : ن ابن عباس ريض اهللا عنه , قال  , ع)٦(َ

 "اهللا اهللا ربنا ال رشيك له: بني عبداملطلب , إذا نزل بكم كرب أو جهد أو ألواء , فقولوا 

رواه الطـرباين يف األوسـط والكبـري , وفيـه صـالح بـن عبـداهللا أبـو ": قال اهليثمي   
  .)٧("حييى , وهو ضعيف

                                                           
 )١٠٣٠ (٢/١٢٧٧, والدعاء ) ٨٤٦٩ (٢١٦−٩/٢١٥, واملعجم األوسط ) ١٢٧٨٨ (١٢/١٧٠املعجم الكبري ) ١(
 )١٠٢٣٠ (٧/٢٥٨شعب اإليامن ) ٢(
َابن عائشة , والعائيش , والعييش , نسبة إىل عائشة بنت طلحة , ألنه من ذريتها , ثقة جـواد رمـي بالقـدر ومل : قيل له ) ٣( َ

 )   ٤٣٣٤(تقريب التهذيب .      د ت س . يثبت , من كبار العارشة , مات سنة ثامن وعرشين 
ويف هذا الباب ":  , وترجم له العقييل يف الضعفاء , وأشار إىل حديثه هذا وأعله , ثم قال " نظرفيه": قال البخاري ) ٤(

 "أحاديث بأسانيد جياد من غري هذا الوجه
ــه يف    ــر ترمجت ــري للبخــاري : انظ ــاريخ الكب ــييل ٤/٢٧٣الت ــضعفاء للعق ــدال ) ٧٢٨ (٢/٢٠٢ , وال ــزان االعت , ومي
  ٣/١٧٥, ولسان امليزان ) ٣٨٠٧ (٢/٢٩٦

 )٥١٠٤(تقريب التهذيب  .       ٤عخ . صدوق له أوهام , من السابعة , مات سنة تسع وعرشين ) ٥(
َهو أوس بن عبداهللا الربعي , بفتح املوحدة , برصي يرسل كثريا , ثقة , من الثالثة , مات سنة ثالث وثامنني ) ٦(  . ع . َّ

 )٥٧٧(    تقريب التهذيب 
 ١٠/١٣٧جممع الزوائد ) ٧(



 ٤١

 عطاء بن أيب مسلم اخلراساين ] ١٠ [
 
 

وكان من خيـار عبـاد اهللا , غـري أنـه ":  , فقال )١(ترجم له ابن حبان يف املجروحني  
ُكان رديء احلفظ , كثري الوهم , خيطئ وال يعلم , فحمل عنه , فلام كثـر ذلـك يف روايتـه  َ ُ

 "بطل االحتجاج به
ال مـن روايتـه عـن سـعيد بـن  حـديثا مرسـ)٢(ّولكن خرج له ابـن حبـان يف صـحيحه  

 :املسيب ,    وهو شاهد حلديث آخر يف السياق نفسه , وبيان ذلك 
حـدثنا عبـداألعىل :  ببغداد , قال )٣(ُّأخربنا اهليثم بن خلف الدوري: قال ابن حبان   
 :حدثنا محاد بن سلمة , عن :  , قال )٤(بن محاد

 :أيوب , عن ابن سريين , عن عمران بن حصني   
 : , عن عمران بن حصني )٥(دة ومحيد وسامك بن حرب , عن احلسنوقتا  
 :وعن عطاء اخلراساين , عن سعيد بن املسيب   
أن رجال أعتق ستة مملوكني له عند موته , وليس له مال غريهم , فـأقرع رسـول اهللا   

ِّصىل اهللا عليه وسلم بينهم , فأعتق إثنني , ورد أربعة يف الرق  ِّ َّ. 
ّديث خرجه ابن حبان من رواية محاد بن سـلمة , ويف هـذا الـسياق هذا احل: أقول   

عـن أيـوب , عـن : األول :  ٌرواه محاد من حديث عمران بن حـصني مرفوعـا مـن وجهـني 
عـن قتـادة ومحيـد وسـامك ثالثـتهم , عـن : والثـاين .  حممد بن سـريين , عـن عمـران بـه 

                                                           
)٧٢٢ (١١٣−٢/١١٢) ١( 
 )٥٠٧٥ (١١/٤٦٥كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٢(
 ٦/٢٠٦ , ولسان امليزان ٢٦٢−١٤/٢٦١سري أعالم النبالء : انظر .  ثقة متقن , مات سنة سبع وثالثامئة ) ٣(
 )٣٧٣٠(تقريب التهذيب .       خ م د س . ال بأس به , من كبار العارشة , مات سنة ست أو سبع وثالثني ) ٤(
 .هو احلسن البرصي ) ٥(



 ٤٢

عن عطـاء اخلراسـاين , عـن ابـن ورواه محاد كذلك , .   احلسن البرصي , عن عمران به 
هكذا جاءت الروايـة عـن         محـاد بـن سـلمة جمتمعـة , وقـد أخرجـه . املسيب مرسال 

 من هذا الوجه , عن محاد بـن سـلمة بالـسياق نفـسه , بأسـانيده جمتمعـة , فـابن )١(البيهقي
لروايـة  مل يقصد إخراج حديث عطاء اخلراساين , وإنـام ذكـره كـام جـاء يف ا–ً إذا –حبان 

 .عند سياقه إلسنادها كامال 
ّوهذا احلـديث خرجـه ابـن حبـان يف صـحيحه ضـمن القـسم اخلـامس مـن أقـسام   

 , يف النـوع الـسادس "أفعال النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم التـي انفـرد هبـا": السنن , وهو 
يه مـن ُقضاياه صىل اهللا عليه وسلم التي قىض هبا يف أشياء رفعت إل": والثالثني منه , وهو 

 , وقد روى يف هذا النوع أيضا هذا احلديث من طريق يونس بـن عبيـد , "أمور املسلمني
   )٢(.عن احلسن البرصي , عن عمران بن حصني به     نحوه 

ًفظهر جليا من طريقة ابن حبان يف إخراج هـذا احلـديث عـدم اعـتامده عـىل روايـة   
ان بـن حـصني ريض اهللا عنـه , ومـن عطاء اخلراساين البتة , وعمدته يف الباب حديث عمر

 , يظهر لـه "التقاسيم واألنواع"يتدبر صحيح    ابن حبان حسب طريقته يف تصنيفه , أعني 
منهج ابن حبان يف االحتجاج بالرواة , وسياق األحاديـث عـىل ترتيبهـا الـدقيق الـذي أراده 

بلبان رمحه اهللا مع ما فيه رمحه اهللا تعاىل , وهذا مما        ال يظهر بالرجوع إىل ترتيب ابن 
 .من فائدة عظيمة سهلت االنتفاع بصحيح ابن حبان والوصول إىل أحاديثه بيرس 

 :وعىل كل حال فعطاء اخلراساين مل يتفرد هبذا احلديث , فقد رواه   
 , قال )٣( , من طريق ابن جريج)٢( , والبيهقي)١( , وعبدالرزاق الصنعاين)٣(الشافعي

: سـمعت ابـن املـسيب , يقـول :  , يقول )٥( , أنه سمع مكحوال)٤(دأخربين قيس بن سع: 
 .فذكره نحوه 

                                                           
 ١٠/٢٨٦السنن الكربى ) ١(
 )٥٠٧٥ (١١/٤٦٥, ) ٤٣٢٠ (١٠/١٥٩ , ١٤٨ , ١/١٤٥اإلحسان البن بلبان : انظر ) ٢(
 ١٩٤مسنده ص ) ٣(



 ٤٣

 , عـن مكحـول , عـن )٧( من طريق يزيد بن يزيد بن جـابر)٦(ورواه سعيد بن منصور  
 .سعيد بن املسيب نحوه 

                                                                                                                                                                      
 )١٦٥٧٥١ (١٦٠−٩/١٥٩املصنف ) ١(
 ١٠/٢٨٦السنن الكربى ) ٢(
تقريـب التهـذيب : انظـر .      ع . س ويرسـل هو عبدامللك بـن عبـدالعزيز بـن جـريج , ثقـة فقيـه فاضـل , وكـان يـدل) ٣(

)٤١٩٣( 
تقريــب التهــذيب .        خــت م د س ق . هــو قــيس بــن ســعد املكــي , ثقــة , مــن الــسادسة , مــات ســنة بــضع عــرشة ) ٤(

)٥٥٧٧ ( 
             هــو مكحــول الــشامي , أبــو عبــداهللا , ثقــة فقيــه كثــري اإلرســال , مــشهور , مــن اخلامــسة , مــات ســنة بــضع عــرشة      ) ٥(

 )٦٨٧٥(تقريب التهذيب  .         ٤ر م . ومائة 
 )٤١١ (١/١٠٤السنن ) ٦(
.                     م د ت ق . هـــو األزدي الدمـــشقي , ثقـــة فقيـــه , مـــن الـــسادسة , مـــات ســـنة أربـــع وثالثـــني , وقيـــل قبـــل ذلـــك ) ٧(

 )٧٧٩١(تقريب التهذيب 



 ٤٤

ْجمالد بن سعيد بن عمري اهلمداين ] ١١[  ََ ُ ُ 
 
 

وكــان رديء احلفــظ , يقلــب ":  , فقــال )١(تــرجم لــه ابــن حبــان يف املجــروحني  
 "األسانيد , ويرفع املراسيل , ال جيوز االحتجاج به

حـدثنا :  , قـال )٣( حـديثا مـن طريـق أيب خيثمـة)٢(ثم روى ابـن حبـان يف صـحيحه  
ْهشيم َ َّأخربنا سـيار:  , قال )٤(ُ َ , وحـصني)٥(َ  , وجمالـد , وإسـامعيل بـن أيب )٧( , ومغـرية)٦(ُ
 , )١(ُدخلــت عــىل فاطمــة بنــت قــيس:  , قــال )١٠( عــن الــشعبي , كلهــم)٩( , وداود)٨(خالــد

                                                           
)١٠٣٧ (٢/٣٤٣) ١( 
 )٤٢٥٢ (٦٥−١٠/٦٤ن بلبان كام يف اإلحسان الب) ٢(
هو زهري بن حرب بن شداد النسائي , نزيل بغداد , ثقة ثبت , روى عنه مسلم أكثر مـن ألـف حـديث , مـن العـارشة , ) ٣(

 )٢٠٤٢(تقريب التهذيب .       خ م د س ق . مات سنة أربع وثالثني , وهو ابن أربع وسبعني 
ُّيم , ابن القاسم بن دينار السلمي , أبو معاوية بن أيب خازم , بمعجمتني , هو هشيم , بالتصغري , ابن بشري , بوزن عظ) ٤(

 .ع . الواسطي , ثقة ثبت كثري التدليس واإلرسال اخلفي , من السابعة , مات سنة ثالث وثامنني , وقد قارب الثامنني 
 )٧٣١٢(    تقريب التهذيب 

َهو سيار أبو احلكم العنزي , بنون وزاي , وأبوه ) ٥( َيكنى أبا سيار , واسمه وردان , وقيل ورد , وقيـل غـري ذلـك , وهـو َ
أخو مساور الوراق ألمه , ثقة , وليس هو الذي يروي عن طارق بن شهاب , من السادسة , مات سنة اثنتـني وعـرشين 

 .ع . 
 )٢٧١٨(    تقريب  التهذيب 

َهو حصني بن عبدالرمحن السلمي , أبو اهلذيل الكويف , ثقة ت) ٦( ّغري حفظه يف اآلخر , من اخلامسة , مات سـنة سـت ُّ
 ) ١٣٦٩(تقريب التهذيب .      ع . وثالثني وله ثالث وتسعون 

َهو املغرية بن مقسم , بكرس امليم , الضبي موالهم , أبو هاشم الكويف األعمى , ثقـة مـتقن إال أنـه كـان يـدلس وال ) ٧( ْ ِ
 )٦٨٥١(تقريب التهذيب .      ع . ثالثني عىل الصحيح سيام عن إبراهيم , من السادسة , مات سنة ست و

َهو األمحيس موالهم البجيل , ثقة ثبت , من الرابعة , مات سنة ست وأربعني ) ٨(  )٤٣٨(تقريب التهذيب .      ع . َ
ٍهو داود بن أيب هند القشريي موالهم , أبو بكر أو أبو حممد البرصي , ثقة متقن , كان هيم بـأخرة ) ٩( َ َ َ َ , مـن اخلامـسة , ُ

 )١٨١٧(تقريب التهذيب  .       ٤خت م . مات سنة أربعني , وقيل قبلها 
 .هو عامر بن رشاحيل ) ١٠(



 ٤٥

: ُطلقها زوجها ألبتة , قالـت : ُفسألتها عن قضاء رسول اهللا     صىل اهللا عليه وسلم , فقالت 
ْفخاصمت إىل رسول اهللا صىل اهللا  عليه وسلم يف السكنى والنفقة , فلم جيعل يل سكنى  ُ ُّ ُ

َّوال نفقة , وأمرين أن أعتد يف ب َ  .يت             ابن أم مكتوم ْ
ال اعرتاض عىل ابن حبان يف إخراجه حديث جمالد عىل الوجه الـذي رواه  : أقول   

به ,  فهكذا رواه أبو خيثمة زهري بن حرب , عن هـشيم , مـن حـديث هـؤالء عـن الـشعبي , 
م ومنهم جمالد كام ترى , وقد ساقه ابن حبان كام جاء يف الرواية , وكـذلك أخرجـه مـسل

ٌحدثني زهـري بـن حـرب , حـدثنا هـشيم , أخربنـا سـيار وحـصني :  ,     قال )٢(يف صحيحه ٌ َّ َ
 . وجمالد وإسامعيل بن أيب خالد وداود , كلهم عن الشعبي , فذكره )٣(ٌومغرية وأشعث

ّ , خرج )٤( سوى هذا احلديث– كذلك –وليس ملجالد بن سعيد يف صحيح مسلم   
 ساقها هشيم عن هؤالء مجيعا , ومع ذلك فحـديث جمالـد له يف مجاعة عىل الرواية التي

حـديث ": من طريق هشيم والقدماء  أصلح مـن غـريه , فقـد قـال عبـدالرمحن بـن مهـدي 
جمالد عند األحداث حييى بن سعيد وأيب أسامة ليس بيشء , ولكن حديث شعبة ومحـاد 

  )٥("ّتغري يف آخر عمرهيعني أنه ":  , قال  ابن أيب حاتم "بن زيد وهشيم وهؤالء القدماء

ّومع هذا فاحلديث نفسه خرجه ابن حبان يف صحيحه من طرق أخرى عـن فاطمـة   
  .)٧( , وكذا صنع مسلم يف صحيحه)٦(بنت قيس خمترصا ومطوال

                                                                                                                                                                      
 . ع . هي أخت الضحاك , صحابية مشهورة , وكانت من املهاجرات األول , وعاشت إىل خالفة معاوية ) ١(

 )٨٦٥٥(     تقريب التهذيب 
)٤٢)(١٤٨٤ (٢/١١١٧) ٢( 
َّث بن سوار , ضعيف , من السادسة , مات سنة ست وثالثني هو أشع) ٣(  )٥٢٤(تقريب التهذيب .       بخ م ت س ق . َ
 )١٦٩١ (٢/٢٧٩رجال صحيح مسلم البن منجويه : انظر ) ٤(
 ٨/٣٦١اجلرح والتعديل البن أيب حاتم ) ٥(
 )٤٢٥٤−٤٢٥٠ (٦٧−١٠/٦٣كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٦(
 )١٤٨٠ (١١٢٠−٢/١١١٤صحيح مسلم ) ٧(



 ٤٦

 يزيد بن أيب زياد اهلاشمي موالهم ] ١٢[ 
 
 

 ملـا وكـان يزيـد صـدوقا , إال أنـه":  , فقـال )١(ترجم له ابن حبان يف املجروحني  
ُكرب ساء حفظه وتغري , فكان يتلقن ما لقن , فوقع املناكري يف حديثه من تلقـني غـريه إيـاه ,  ّ َ ُ َ
ُوإجابته فيام ليس من حديثه , لسوء حفظه , وسامع من سـمع منـه قبـل دخولـه الكوفـة يف 
ّأول عمره سامع صحيح , وسـامع مـن سـمع منـه يف آخـر قدمتـه الكوفـة بعـد تغـري حفظـه 

 , ثم ذكر له    ابن حبان أحاديـث أنكـرت عليـه , وحكـى "تلقن سامع ليس بيشءوتلقنه ما 
 .كالم بعض األئمة فيه 

 , قـال )٣(َّ من طريق إبراهيم بن بشار الرمادي)٢(أخرج ابن حبان يف صحيحه: أقول   
استـسقى :  , قـال )٦(ُ , عـن عبـداهللا بـن عكـيم)٥(َ , عـن أيب فـروة اجلهنـي)٤(حدثنا سـفيان: 

 باملدائن , فأتاه برشاب يف إناء من فضة , فحذفه هبا , فهبنا حذيفة أن )٧(ِمن دهقانحذيفة 
إن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم قـام فينـا : احلديث , ويف  آخره , قال حذيفة .  نكلمه 

ال ترشبوا يف إناء الفضة وال الـذهب , وال تلبـسوا احلريـر والـديباج , فإنـه ": خطيبا , قال 

                                                           
)١١٧٥ (٢/٤٥٠) ١( 
 )٥٣٣٩ (١٥٧−١٢/١٥٦كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٢(
 )١٥٥(تقريب التهذيب .      د ت . أبو إسحاق البرصي , حافظ له أوهام , من العارشة , مات يف حدود الثالثني ) ٣(
 .هو ابن عيينة ) ٤(
 )٦٦٢٧(تقريب التهذيب .      خ م د س ق . من السادسة َّهو مسلم بن سامل النهدي , مشهور بكنيته , صدوق , ) ٥(
  .٤م . خمرضم , من الثانية , وقد سمع كتاب النبي صىل اهللا عليه وسلم إىل جهينة , مات يف إمرة احلجاج ) ٦(
 )٣٤٨٢( تقريب التهذيب    
َالدهقان ) ٧( ْ َّبكرس الدال وضمها , رئيس القرية ومقدم التناء وأصحاب الزراعة: ّ  )٢/١٤٥النهاية البن األثري  .     (ُّ



 ٤٧

 , عـن )١(ُكـان حـدثنا بـه أوال ابـن أيب نجـيح:  قال سـفيان "لدنيا ولكم يف اآلخرةهلم يف ا
ُ , عن حذيفة , ثم سمعته من يزيد بن أيب زيـاد , عـن ابـن أيب )٢(جماهد , عن ابن أيب ليىل

: قـال سـفيان . سمعت عبداهللا بن عكيم : ليىل , عن حذيفة , ثم سمعته من أيب فروة يقول 
 .ىل سمعه إال من عبداهللا بن عكيم , ألنه قد أدرك اجلاهلية وال أظن ابن أيب لي

ّهكذا خرج ابن حبان ليزيد بن أيب زياد هذا احلديث فحسب , وجاء ذكر يزيد فيـه   
متابعا لغريه , مل يعتمد عليـه يف روايـة احلـديث , وإنـام أورده بعـد روايتـه للحـديث تتمـة 

 .لسياق كالم سفيان 
 , لـيس بمـرتوك الروايـة , فهـو )٣(كلم فيه عامـة أهـل العلـمويزيد بن أيب زياد وإن ت  

 , وقـد )٤( روى له مقرونـا يف صـحيحه– رمحه اهللا –ضعيف صالح لالعتبار , ثم إن مسلام 
حـدثنا سـعيد بـن عمـرو بـن :  , قال مـسلم )٥(أخرج مسلم  هذا احلديث نفسه يف صحيحه

ا سـفيان بـن عيينـة , سـمعته حـدثن: سهل بن إسحاق بن حممد بن األشعث بن قيس , قـال 
كنا مع حذيفة باملدائن , فاستـسقى : يذكره عن أيب فروة , أنه سمع عبداهللا بن عكيم , قال 

إين أخـربكم أين قـد : وقـال . حذيفة , فجاءه دهقان برشاب يف إنـاء مـن فـضة , فرمـاه بـه 
رشبوا يف إنــاء ال تــ": أمرتــه أن ال يــسقني فيــه , فــإن رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم قــال 

الذهب  والفضة , وال تلبسوا الديباج واحلرير , فإنه هلم يف الدنيا وهو لكم يف اآلخرة يوم 
ســمعت : وحــدثناه ابــن أيب عمــر حــدثنا ســفيان عــن أيب فــروة اجلهنــي , قــال  .  "القيامــة

 فذكر نحـوه , ومل يـذكر يف احلـديث. كنا عند حذيفة باملدائن : عبداهللا بن عكيم , يقول 
                                                           

ّهو عبداهللا بن أيب نجيح يسار املكي , أبو يسار الثقفي موالهم , ثقة رمي بالقدر , وربام دلس , من السادسة , مـات ) ١(
 ) ٣٦٦٢(تقريب التهذيب .       ع . سنة إحدى وثالثني أو بعدها 

 .هو عبدالرمحن بن أيب ليىل ) ٢(
 ١٤١−٣٢/١٣٥امل انظر هتذيب الك) ٣(
 ٢/٥٧٨, واجلمع بني رجـال الـصحيحني البـن طـاهر ) ١٨٧٣ (٢/٣٥٩رجال صحيح مسلم البن منجويه : انظر ) ٤(

 ٣٢/١٤٠,  وهتذيب الكامل ) ٢٢٥٦(
)٢٠٦٧ (٣/١٦٣٥) ٥ ( 



 ٤٨

وحدثني عبداجلبار بن العالء حـدثنا سـفيان حـدثنا ابـن أيب نجـيح أوال ,  .  "يوم القيامة"
ثم حدثنا يزيد , سمعه من ابن أيب ليىل , عن .عن جماهد , عن   ابن أيب ليىل , عن حذيفة 

ثم حدثنا أبو فروة , قال سمعت ابن عكيم , فظننت أن ابن أيب ليىل إنام سمعه من .حذيفة 
  ."يوم القيامة": فذكر نحوه , ومل يقل . كنا مع حذيفة باملدائن :  , قال ابن عكيم

ّبناء عىل ما تقدم يسلم ابن حبان من االنتقـاد , فإنـه ملـا جـرح يزيـد هـذا مـا : أقول   
ّخرج له يف صحيحه معتمدا عليه , وإنام ذكره يف سياق إسـناد بعـد الروايـة التـي اعتمـدها 

عه يف ذلك كصنيع اإلمام مسلم يف صحيحه مع يزيد هـذا , واهللا تتمة لسياق الرواية , وصني
 .أعلم 



 ٤٩

 يزيد بن عبدامللك بن نوفل اهلاشمي النوفيل ] ١٣[ 
 
 

كان ممن سـاء حفظـه ,حتـى كـان ":  , فقال )١(ترجم له ابن حبان يف املجروحني  
اره بطـل ُيروي املقلوبات , ويأيت باملنـاكري عـن أقـوام مـشاهري , فلـام كثـر ذلـك يف أخبـ

االحتجاج بآثاره , وإن اعترب معترب بام وافق الثقات مـن حديثـه مـن غـري أن حيـتج بـه مل أر 
 , ثـم روى عـن ابـن معـني أنـه "بذلك بأسا , كان أمحد بن حنبل رمحه اهللا سيئ الرأي فيه

 . , ثم روى له حديثا بإسناده إليه "ضعيف": سئل عنه , فقال 
َ , من طريق أصبغ بن الفرج)٢( صحيحهوقد أخرج له ابن حبان حديثا يف   ْ :  , قال )٣(َ

ْ , عن يزيد بن عبدامللك ونـافع بـن أيب نعـيم القـارئ)٤(حدثنا عبدالرمحن بن القاسم َ ُ)٥( , 
إذا أفـىض ": قـال رسـو اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم :  , عن أيب هريـرة , قـال )٦(ُعن املقربي

ِأحدكم بيده إىل فرجه , وليس بينهام سرت ْ َ  " وال حجاب , فليتوضأُ

                                                           
)١١٧ (٢/٤٥٣) ١( 
 )١١١٨ (٣/٤٠١كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٢(
. و عبداهللا , ثقة , مات مسترتا أيام املحنة سنة مخس وعـرشين , مـن العـارشة األموي موالهم , الفقيه املرصي , أب) ٣(

 )٥٣٦(تقريب التهذيب . خ د ت س 
.             خ مـد س . أبو عبداهللا املـرصي , الفقيـه , صـاحب مالـك , ثقـة , مـن كبـار العـارشة , مـات سـنة إحـدى وتـسعني ) ٤(

 )٣٩٨٠(تقريب التهذيب 
 .  , ومقرئ أهل املدينة , وهو ثبت يف القراءة أحد القراء السبعة) ٥(

: ّ , لكن وثقه ابن معني , وقـال ابـن املـديني "كان يؤخذ عنه القرآن , وليس بيشء يف احلديث": قال أمحد بن حنبل 
  ."وأرجو أنه ال بأس به":  , وقال ابن عدي "ليس به بأس":  , وقال النسائي "كان عندنا ال بأس به"

 .ال ينـزل حديثه عن رتبة احلسن فمثله : أقول 
 )٨٩٩٧ (٤/٢٤٢ميزان االعتدال : انظر ترمجته يف   

 .كيسان املقربي : هو سعيد بن أيب سعيد ) ٦(



 ٥٠

احتجاجنا يف هذا اخلرب بنافع ": قال ابن حبان عقب روايته هلذا احلديث مبارشة 
ْبن أيب نعيم دون يزيد بن عبدامللك النوفيل ; ألن يزيد بن عبدامللك تربأنا من عهدتـه يف  َّ

 "كتاب الضعفاء
ّابن حبان ملـا خـرج ليزيـد النـوفيل يف صـحيحه , خـرج لـه مق: أقول    رونـا بغـريه , ّ

وإن اعترب معترب بام وافق الثقـات مـن ": ّوهذا        ال يعارض قوله ملا جرحه , لقوله هناك 
 عن هذا – نفسه – , ومع ذلك أجاب ابن حبان "حديثه من غري أن حيتج به مل أر بذلك بأسا

اهرة االعرتاض بام ذكره مبارشة بعد روايته للحديث , وجواب ابن حبان هذا يدل داللة ظـ
  ."التقاسيم واألنواع"عىل تقدم كتاب املجروحني يف التصنيف عىل كتابه يف الصحيح 

 من طريق أصبغ بن الفرج , حدثنا عبـدالرمحن )١(وهذا احلديث  أخرجه الطرباين  
ْبن القاسم , عن نافع بن أيب نعيم ويزيد بـن عبـدامللك النـوفيل , عـن سـعيد املقـربي بـه  ََّ ُ

 .نحوه 
ُهكذا ساق إسناده الطرباين , مما يـشعر أن الروايـة مـن طريـق أصـبغ مجعـت بـني   

نافع ويزيد النوفيل معا , فهذا سياق الرواية ال أن ابـن حبـان قـصد اجلمـع بيـنهام , ويؤكـد 
ُكان هذا احلديث ال يعرف إال من روايـة يزيـد , حتـى رواه أصـبغ ": ذلك قول ابن عبدالرب 

  .)٢("ّ بن       أيب نعيم ويزيد مجيعا , فصح احلديثعن ابن القاسم عن نافع

                                                           
 )١١٠ (١/٨٤املعجم الصغري ) ١(
 )١٦٦ (١/١٢٦التلخيص احلبري ) ٢(



 ٥١

 
 
 

 
 

 اخلــاتـمـــــــــة



 ٥٢

بلغت الرتاجم التي شـملها هـذا البحـث ثـالث عـرشة ترمجـة , وقـد توصـلت مـن   
 :خالل هذا البحث إىل نتائج عدة , أمهها 

 جاللــة ابــن حبــان رمحــه اهللا , وعظــم شــأنه يف هــذا الفــن , والتزامــه بمنهجــه −١  
ريقته يف نقد الرواة وختريج أحاديثهم يف الغالب األكثـر , ممـا يـدل عـىل دقتـه , رغـم وط

 .سعة مؤلفاته وكثرهتا 
 تقدم كتاب املجروحني البن حبـان يف التـأليف عـىل كتابـه الـصحيح −٢  

ّ , كام هو رصيح يف عبارة ابن حبان يف ترمجة إسامعيل بن عياش , "التقاسيم واألنواع"
 . عبدامللك النوفيل , وقد نبهت عىل هذا يف التمهيد وترمجة يزيد بن

 الرواة الذين احتواهم هذا البحث , ممن تـرجم لـه ابـن حبـان يف املجـروحني −٣
ُثم خرج هلم يف صحيحه بام ال يعارض جرحه هلم , يمكن تقسيمهم إىل مخسة أقسام  ّ: 

ّ خيـرج لـه ّمن خرج له ابن حبان يف صـحيحه وذكـر رصاحـة أنـه مل: القسم األول 
 :احتجاجا     به , وهو كام قال , وهؤالء هم 

 .إسامعيل بن عياش 
ّوعبداهللا بن عمر العمري , خرج له ابـن حبـان يف صـحيحه حـديثني مقرونـا بأخيـه 
ّعبيداهللا , وأخوه ثقة مشهور , وقد نص ابن حبان رصاحة يف أحد احلديثني أن العمـدة فيـه 

 .عىل عبيداهللا 
 . النوفيل ويزيد بن عبدامللك

ّمن خرج له ابن حبان يف صحيحه مقرونا بغريه يف اإلسناد نفـسه , : والقسم الثاين 
 :أو متابعا إلسناد آخر مذكور يف صحيح ابن حبان نفسه , ومها 

 .عبداهللا بن عمر العمري , كام يف حديثه اآلخر 
 .وعبدالكريم بن مالك اجلزري 



 ٥٣

 صحيحه عرضـا , ومل يقـصد ختـريج     ّمن خرج هلم ابن حبان يف: والقسم الثالث 
أحاديثهم , وإنام جاء ذكرهم حسب سياق الرواية ومتامهـا كـام رواهـا الـرواة مـن الطريـق 

 :ّنفسها التي خرجها ابن حبان , وهم 
 .احلارث بن عبداهللا اهلمداين األعور 

 .واحلجاج بن أرطاة 
 .وعبدالرمحن بن عبداهللا بن دينار 

 .راساين وعطاء بن أيب مسلم اخل
 .ُوجمالد بن سعيد بن عمري اهلمداين 

 .ويزيد بن أيب زياد اهلاشمي 
ّومع ذلك فهـؤالء مـا خـرج هلـم ابـن حبـان روايـة إال مقرونـة بغـريهم أو متابعـة أو 
ّاستشهادا , مع أنه مل يقصد ختريج أحـاديثهم أنفـسهم وإنـام خرجهـا كـام جـاء يف سـياق 

 .ّملصنفات ممن خرج احلديث كذلك الرواية عنده وعند غريه من أصحاب ا
ّمن خرج له ابن حبان يف صحيحه مما مل ينفـرد بـه , عـىل وجـه ال : والقسم الرابع 

ّيعارض قوله فيه ملا جرحه وترجم له يف املجروحني , ومها  ُ: 
 .احلارث بن عبيد اإليادي 

 .وزياد بن عبداهللا بن الطفيل 
 أنه – كام يبدو يل –ِّحيحه ويف ظنه ّمن خرج له ابن حبان يف ص: والقسم اخلامس 

َآخر غري الذي جرحه , والصواب أهنام شخص واحد , وهم فيه ابن حبان رمحه اهللا , وهو  ِّ َ
: 

َّعتاب بن حرب املزين  ّومع ذلك مل يتفرد بمتن الرواية التي خرجها ابن حبان له .  َ
 .يف صحيحه , بل هلا شواهد عدة تؤيدها 

ّوحتريره , بفضل اهللا وكرمه ومنه عيل , فله احلمد والـشكر ّهذا ما تيرس يل مجعه  ّ
َ, واهللا أسأل األجر واملثوبة , وأسأله عز وجل قبول هذا العمل , وأن يكون خالصا لوجـه ,  ّ



 ٥٤

وأن يبارك فيه , وينفع به , وال حيرمنـي أجـره يـوم يبعثـون , اللهـم آمـني , واحلمـد هللا رب 
 .العاملني 



 ٥٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة
 

 ادر واملراجعاملص



 ٥٦

, ) ٢٨٧ت(أليب بكر أمحد بن عمرو بـن أيب عاصـم الـضحاك : اآلحاد واملثاين  −١
 .هـ ١٤١١الطبعة األوىل .  الرياض –نرش دار الراية . باسم اجلوابرة . حتقيق د

أليب الفضل عيل بن حممـد : إحتاف املهرة بالفوائد املبتكرة من أطراف العرشة  −٢
نــرش وزارة . قيــق مجاعــة مــن املتخــصيني , حت) ٨٥٢ت(بــن حجــر العــسقالين 

. األوقاف باململكة السعودية بالتعـاون مـع اجلامعـة اإلسـالمية باملدينـة املنـورة 
 .الطبعة األوىل 

لألمري عالء الدين عـيل بـن بلبـان الفـاريس : اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان  −٣
ــؤوط , نــرش مؤســسة الرســالة ) ٧٣٩ت( لطبعــة ا.  بــريوت –حتقيــق شــعيب األرن

. هــ ١٤٠٧.  بـريوت –وحتقيق كامل احلوت , نـرش دار الكتـب العلميـة . األوىل 
 . املدينة املنورة –وبعضه بتحقيق الشيخ أمحد شاكر , نرش املكتبة السلفية 

سعدي اهلاشمي , املجلس العلمـي . حتقيق د: أسئلة الربذعي أليب زرعة الرازي  −٤
 .للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 

 )راجع أسئلة الربذعي أليب زرعة ( سامي الضعفاء أليب زرعة الرازي أ −٥
أليب عمـر يوسـف بـن : اإلستغناء يف معرفة املشهورين من محلـة العلـم بـالكنى  −٦

 –نـرش دار ابـن تيميـة . عبـداهللا الـسواملة . , حتقيـق د) ٤٦٣ت(عبداهللا بن عبـدالرب 
 .هـ ١٤٠٥الطبعة األوىل . الرياض 

 . بريوت –, نرش دار املعرفة ) ٢٠٤ت(مد بن إدريس الشافعي لإلمام حم: األم  −٧
ــام أمحــد بمــدح أو ذم  −٨ ــه اإلم ــيمن تكلــم في ــدم ف ــن : بحــر ال ــن حــسن ب ليوســف ب

 –نــرش دار الرايــة . , حتقيــق ويص اهللا بــن حممــد عبــاس ) ٩٠٩ت(عبــداهلادي 
 .هـ ١٤٠٩الطبعة األوىل  سنة . الرياض 

ــات  −٩ ــاريخ أســامء الثق ــر : ت ــابن شــاهني أليب حفــص عم ــروف ب ــن أمحــد املع ب
الطبعــة .  الكويــت –نــرش الــدار الــسلفية . , حتقيــق صــبحي الــسامرائي ) ٣٨٥ت(

 .هـ ١٤٠٤األوىل 



 ٥٧

أليب حفـص عمـر بـن أمحـد املعـروف بـابن : تاريخ أسامء الـضعفاء والكـذابني  −١٠
 .هـ ١٤٠٩الطبعة األوىل . عبدالرحيم القشقري . حتقيق د) ٣٨٥ت(شاهني 

ــاريخ األوســط −١١ ــوان  ( الت ــع بعن ــصغري : طب ــاريخ ال ــن ) : الت ــد ب ــداهللا حمم أليب عب
.  حلـب –دار الوعي . , حتقيق حممود إبراهيم زايد ) ٢٥٦ت(إسامعيل البخاري 
 .هـ ١٣٩٥ القاهرة  الطبعة األوىل –ومكتبة دار الرتاث 

, نـرش دار ) ٤٦٢ت (أليب بكر أمحـد بـن عـيل اخلطيـب البغـدادي : تاريخ بغداد  −١٢
 . بريوت –عريب الكتاب ال

ألي سعيد عثامن : تاريخ عثامن الدارمي عن ابن معني يف جتريح الرواة وتعديلهم  −١٣
نــرش مركــز . أمحــد حممـد نــور ســيف . , حتقيــق د) ٢٨٠ت(بـن ســعيد الــدارمي 

الطبعــة .  دمــشق –طبــع دار املــأمون . البحــث العلمــي يف جامعــة أم القــرى بمكــة 
 .هـ ١٤٠٠األوىل 

, حتقيــق ) ٢٥٦ت(يب عبــداهللا حممــد بــن إســامعيل البخــاري أل: التــاريخ الكبــري  −١٤
مصور . (  بريوت –نرش دار الكتب العلمية . عبدالرمحن بن حييى املعلمي وغريه 

 )عن طبعة حيدر أباد الدكن باهلند 
, روايـة عبـاس بـن ) ٢٣٣ت(أليب زكريا حييـى بـن معـني : تاريخ حييى بن معني  −١٥

نــرش مركــز . أمحــد حممــد نــور ســيف . دحتقيــق وترتيــب . حممــد الــدوري عنــه 
ضـمن كتـاب حييـى بـن معـني وكتابـه ( البحث العلمي يف جامعة أم القـرى بمكـة 

.  القــاهرة –طبــع اهليئــة املــرصية العامــة للكتــاب ) التــاريخ للــدكتور أمحــد أيــضا 
 .هـ ١٣٩٩الطبعة األوىل 

ملـزي أليب احلجاج يوسـف بـن عبـدالرمحن ا: حتفة األرشاف بمعرفة األطراف  −١٦
الطبعـة .  اهلنـد –نـرش الـددار القيمـة . , حتقيق عبدالصمد رشف الدين ) ٧٤٢ت(

 ١٤٠١−١٣٨٤األوىل 



 ٥٨

. , حتقيـق د) ٤٧٤ت(أليب الوليد سليامن بـن خلـف البـاجي : التعديل والتجريح  −١٧
  .١٤٠٦الطبعة األوىل .  الرياض –نرش دار اللواء . أيب لبابة حسني 

, ) ٨٥٢ت(د بـن عـيل بـن حجـر العـسقالين أليب الفضل أمحـ: تقريب التهذيب  −١٨
  .١٤٠٦الطبعة األوىل .  سوريا –نرش دار الرشيد . حتقيق حممد عوامة 

أليب الفضل أمحد بن عـيل : التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري  −١٩
نـرش دار املعرفـة . , حتقيق عبداهللا هاشم الـيامين ) ٨٥٢ت(بن حجر العسقالين 

 . بريوت −
, ) ٧٤٨ت(أليب عبــداهللا حممــد بــن أمحــد الــذهبي : يص مــستدرك احلــاكم تلخــ −٢٠

 )طبع يف حاشية املستدرك عىل الصحيحني للحاكم (
ــن حجــر العــسقالين : هتــذيب هتــذيب الكــامل  −٢١ ــن عــيل ب أليب الفــضل أمحــد ب

, مصورة عن طبعـة دائـرة املعـارف النظاميـة يف اهلنـد , الطبعـة األوىل ) ٨٥٢ت(
 .هـ ١٣٢٥

ــ −٢٢ ــن : امل يف أســامء الرجــال هتــذيب الك ــدين يوســف ب أليب احلجــاج مجــال ال
نــرش مؤســسة . بــشار عــواد معــروف ., حتقيــق د ) ٧٤٢ت(عبــدالرمحن املــزي 

 الطبعة األوىل .  بريوت –الرسالة 
 )تاريخ أسامء الثقات : انظر : ( الثقات البن شاهني  −٢٣
 )معرفة الثقات : انظر : ( الثقات للعجيل  −٢٤
ــات  −٢٥ ــاتم: الثق ــستي أليب ح ــان الب ــن حب ــد ب ــرة ) ٣٥٤ت( حمم ــس دائ ــة جمل طبع

  .١٤٠٣ − ١٣٩٣الطبعة األوىل . املعارف العثامنية باهلند 
, ) ٢٧٩ت(أليب عيــسى حممــد بــن عيــسى بــن ســورة الرتمــذي : جــامع الرتمــذي  −٢٦

, وإبـراهيم عطـوه ) ٣ج(, وحممـد فـؤاد عبـدالباقي ) ٢و١ج(حتقيق أمحد شـاكر 
 . مرص –يب احللبي , نرش مصطبى البا) ٥و٤ج(عوض 



 ٥٩

( , ) ٢٥٦ت(أليب عبــداهللا حممــد بــن إســامعيل البخــاري : اجلــامع الــصحيح  −٢٧
 ) الطبعة السلفية –املطبوع مع فتح الباري البن حجر 

, نــرش دار ) ٣٢٧ت(أليب حممــد عبــدالرمحن بــن أيب حــاتم : اجلــرح والتعــديل  −٢٨
العثامنيــة مــصور عــن طبعــة جملــس دائــرة املعــارف . (  بــريوت –الكتــب العلميــة 

 )باهلند 
) ٥٠٧ت(أليب الفضل حممد بن طاهر املقـديس : اجلمع بني رجال الصحيحني  −٢٩

 .هـ ١٤٠٥الطبعة الثانية .  بريوت –, نرش دار الكتب العلمية 
ــفياء  −٣٠ ــاء وطبقــات األص ــة األولي ــداهللا األصــبهاين : حلي ــن عب ــيم أمحــد ب أليب نع

 . مرص –, نرش مكتبة السعادة ) ٤٣٠ت(
حممـد . , حتقيـق د) ٣٦٠ت(يب القاسم سـليامن بـن أمحـد الطـرباين أل: الدعاء  −٣١

هـ ١٤٠٧الطبعة األوىل سنة .  بريوت –نرش دار البشائر اإلسالمية . سعيد البخاري 
. 

, حتقيـق بـدر ) ٤٥٨ت(أليب بكـر أمحـد بـن احلـسني البيهقـي : الدعوات الكبري  −٣٢
الطبعــة . كويــت  ال–نــرش مركــز املخطوطــات يف مجعيــة إحيــاء الــرتاث . البــدر 

 .هـ ١٤٠٩األوىل 
أليب نــرص أمحــد بــن حممــد بــن احلــسني الكالبــاذي : رجــال صــحيح البخــاري  −٣٣

الطبعـــة األوىل .  بـــريوت –نـــرش دار املعرفـــة . , حتقيـــق عبـــداهللا الليثـــي ) ٣٩٨(
 .هـ ١٤٠٧

, ) ٤٢٨(أليب بكر أمحد بـن عـيل بـن منجويـه األصـبهاين : رجال صحيح مسلم  −٣٤
  .١٤٠٧الطبعة األوىل .  بريوت –نرش دار املعرفة . ثي حتقيق عبداهللا اللي

للـدكتور : الرواة الذين ترجم هلم ابن حبان يف املجروحني وأعـادهم يف الثقـات  −٣٥
الطبعـة األوىل .  جامعـة الكويـت –نرش املجلس العلمـي . مبارك سيف اهلاجري 

٢٠٠٠/ ١٤٢١.  



 ٦٠

 ٢٦٠تــويف ســنة (تيل ســؤاالت ابــن اجلنيــد أيب إســحاق إبــراهيم بــن عبــداهللا اخلــ −٣٦
. أمحد حممد نور سيف . حتقيق د) : ٢٣٣ت(أليب زكريا حييى بن معني ) تقريبا

 .هـ ١٤٠٨الطبعة األوىل .  املدينة املنورة –نرش مكتبة الدار 
, حتقيـق حممـد ) ٢٧٥ت(أليب داود سـليامن بـن األشـعث السجـستاين : السنن  −٣٧

 . بريوت –العريب نرش دار إحياء الرتاث . حميي الدين عبداحلميد 
, حتقيق حممـد ) ٢٧٥ت(البن ماجة أيب عبداهللا حممد بن يزيد القزويني : السنن  −٣٨

 . مرص –طبع عيسى البايب احللبي ورشكاه . فؤاد عبدالباقي 
, حققــه ونــرشه ) ٢٥٥ت(أليب حممــد عبــداهللا بــن عبــدالرمحن الــدارمي : الــسنن  −٣٩

 – رشكـة الطباعـة الفنيـة املتحـدة طبـع يف.  املدينة املنورة –عبداهللا هاشم يامين 
 .مرص 

, حققـه ونـرشه عبـداهللا ) ٣٨٥ت(أليب احلسن عـيل بـن عمـر الـدارقطني : السنن  −٤٠
 .هـ ١٣٨٦.  القاهرة –طبع دار املحاسن . هاشم يامين باملدينة املنورة 

 )املجتبى للنسائي: انظر . ( السنن الصغرى للنسائي  −٤١
. , حتقيق د) ٣٠٣ت(بن شعيب النسائي أليب عبدالرمحن أمحد : السنن الكربى  −٤٢

الطبعـة .  بـريوت –نـرش دار الكتـب العلميـة . عبدالغفار البنداري , وسيد كـرسوي 
 .هـ ١٤١١األوىل 

, نرش دار املعرفـة ) ٤٥٨ت(أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي : السنن الكربى  −٤٣
 )هـ ١٣٤٤سنة . مصور عن طبعة دائرة املعارف النظامية باهلند . (  بريوت –

, حتقيــق ) ٧٤٨ت(أليب عبــداهللا حممــد بــن أمحــد الــذهبي : ســري أعــالم النــبالء  −٤٤
.  بـريوت –نـرش مؤسـسة الرسـالة . مجاعة من الباحثني بإرشاف شعيب األرنؤوط 

 .الطبعة األوىل  
, حتقيـق زهـري ) ٥١٦ت(أليب حممد احلـسني بـن مـسعود البغـوي : رشح السنة  −٤٥

 .الطبعة األوىل .  بريوت – املكتب اإلسالمي نرش. الشاويش وشعيب األرنؤوط 



 ٦١

, ) ٣٢١ت(أليب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي : رشح مشكل اآلثار  −٤٦
/ ١٤١٥الطبعة األوىل .  بريوت _نرش مؤسسة الرسالة . حتقيق شعيب األرنؤوط 

١٩٩٤.  
, ) ٣٢١ت)أليب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي : رشح معاين اآلثار  −٤٧

الطبعـة األوىل .  بـريوت –نـرش دار الكتـب العلميـة . قيق حممد زهـري النجـار حت
 .هـ ١٣٩٩

ــامن  −٤٨ ــي : شــعب اإلي ــن احلــسني البيهق ــق د) ٤٥٨ت(أليب بكــر أمحــد ب . , حتقي
ــد  ــدالعيل عبداحلمي ــسلفية . عب ــدار ال ــاي –نــرش ال ــة األوىل .  بومب / ١٤٠٦الطبع

نـرش دار . حتقيق حممد بسيوين و) . طبع بعنوان اجلامع لشعب اإليامن  ( ١٩٨٦
 .هـ ١٤١٠الطبعة األوىل .  بريوت –الكتب العلمية 

 )اجلامع الصحيح : انظر . ( الصحيح للبخاري  −٤٩
, حتقيـق حممـد ) ٢٦١ت(أليب احلسني مسلم بن احلجاج القـشريي : الصحيح  −٥٠

 .هـ ١٣٤٧الطبعة األوىل . فؤاد عبدالباقي  نرش عيسى البايب احللبي ورشكاه 
, حتقيـق ) ٣١١ت(أليب بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري : يح الصح −٥١

نـرش املكتـب . ّحممد مصطفى األعظمي , وعلق األلباين عىل بعـض أسـانيده . د
 .هـ ١٣٩٠الطبعة األوىل .  بريوت –اإلسالمي 

املقـصود عنـد العـزو ( , ) ٣٥٤ت(أليب حاتم حممد بن حبان البستي : الصحيح  −٥٢
 )البن بلبان ترتيبه اإلحسان 

 )أسامي الضعفاء : انظر . ( الضعفاء أليب زرعة الرازي  −٥٣
 )تاريخ أسامء الضعفاء : انظر . ( الضعفاء البن شاهني  −٥٤
. , حتقيـق د) ٣٢٢ت(أليب جعفر حممد بن عمرو بـن موسـى العقـييل : الضعفاء  −٥٥

ــداملعطي أمــني قلعجــي  ــة . عب الطبعــة األوىل .  بــريوت –نــرش دار الكتــب العلمي
 )الضعفاء الكبري : مطبوع بعنوان . ( هـ ١٤٠٤



 ٦٢

, حتقيـق ) ٢٥٦ت(أليب عبداهللا حممد بن إسـامعيل البخـاري : الضعفاء الصغري  −٥٦
 .هـ ١٣٩٦الطبعة األوىل .  حلب –نرش دار الوعي . حممود إبراهيم زايد 

, ) ٣٠٣ت(أليب عبـدالرمحن أمحـد بـن شـعيب النـسائي : الضعفاء واملرتوكني  −٥٧
 .هـ ١٣٩٦الطبعة األوىل .  حلب –نرش دار الوعي . اهيم زيد حتقيق حممود إبر

أليب الفرج عبدالرمحن بن عـيل بـن حممـد بـن اجلـوزي : الضعفاء واملرتوكني  −٥٨
.  بـريوت –نرش دار الكتب العلميـة . , حتقيق أيب الفداء عبداهللا القايض ) ٥٩٧ت(

 ١٤٠٦الطبعة األوىل 
, حتقيـق إحـسان ) ٢٣٠ت(بـرصي ملحمد بن سعد الكاتـب ال: الطبقات الكربى  −٥٩

 . بريوت –نرش دار صادر . عباس 
أليب بكر أمحد بـن حممـد بـن إسـحاق ابـن الـسني الـدينوري : عمل اليوم والليلة  −٦٠

 .هـ ١٣٥٨الطبعة الثانية . , نرش دائرة املعارف العثامنية باهلند ) ٢٦٤ت(
ــاري رشح صــحيح البخــاري  −٦١ ــتح الب ــن حجــر : ف ــن عــيل ب أليب الفــضل أمحــد ب

) ٣ج−١مـن ج(, حتقيق الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن بـاز ) ٨٥٢ت(العسقالين 
. (  بــريوت –نــرش دار الفكــر . وحمــب الــدين اخلطيــب وحممــد فــؤاد عبــدالباقي 

 )مصور عن الطبعة السلفية األوىل 
أليب عبـداهللا حممـد بـن أمحـد : الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الـستة  −٦٢

  .١٤٠٣الطبعة األوىل .  بريوت –نرش دار الكتب العلمية , ) ٧٤٨ت(الذهبي 
, ) ٣٦٥ت(أليب أمحد عبداهللا بـن عـدي اجلرجـاين : الكامل يف ضعفاء الرجال  −٦٣

  .١٤٠٤الطبعة األوىل .  بريوت –نرش دار الفكر 
, نـرش ) ٣١٠ت(أليب برش حممد بن أمحد بن محاد الـدواليب : الكنى واألسامء  −٦٤

مـصور عـن طبعـة جملـس . ( هـ ١٤٠٣الطبعة الثانية . ريوت  ب–دار الكتب العلمية 
 )دائرة املعارف النظامية باهلند 



 ٦٣

, ) ٧١١ت(أليب الفضل مجال الدين حممد بن مكـرم ابـن منظـور : لسان العرب  −٦٥
 .الطبعة األوىل .  بريوت –نرش دار صار 

, نـرش ) ٨٥٢ت(أليب الفضل أمحد بن عيل بن حجر العـسقالين : لسان امليزان  −٦٦
مـصور عـن . ( هــ ١٣٩٠الطبعـة الثانيـة .  بـريوت –مؤسسة األعلمي للمطبوعـات 

 )طبعة جملس دائرة املعارف النظامية باهلند 
أليب عبـدالرمحن أمحـد بـن شـعيب النـسائي ) : وهو السنن الـصغرى ( املجتبى  −٦٧

 .هـ ١٤١٢الطبعة الثانية .  بريوت –, نرش دار املعرفة ) ٣٠٣ت(
أليب حـاتم حممـد بـن حبـان :  والضعفاء واملرتوكني املجروحني من املحدثني −٦٨

نـــرش دار . , حتقيـــق محـــدي عبداملجيـــد الـــسلفي ) ٣٥٤ت(التميمـــي البـــستي 
وحتقيــق حممــود إبــراهيم  .  ٢٠٠/ ١٤٢٠الطبعــة األوىل .  الريــاض  –الــصميعي 

 .هـ ١٣٩٦الطبعة األوىل .  حلب –نرش دار الوعي . زايد 
, ) ٨٠٧ت(أليب احلسن عيل بن أيب بكر اهليثمـي : جممع الزوائد ومنبع الفوائد  −٦٩

 .هـ ١٤٠٢الطبعة الثالثة .  بريوت –نرش دار الكتاب العريب 
, ) ٤٠٥ت(أليب عبداهللا حممد بـن عبـداهللا احلـاكم : املستدرك عىل الصحيحني  −٧٠

مــصور عــن طبعــة دائــرة املعــارف النظاميــة . (  بــريوت –نــرش دار الكتــاب العــريب 
 )باهلند 

, نرش دار الكتب ) ٢٠٤ت(لإلمام أيب عبداهللا حممد بن إدريس الشافعي : املسند  −٧١
 . بريوت –العلمية 

, حتقيـق مجاعـة ) ٢٤١ت(لإلمام أمحد بن حممد بـن حنبـل الـشيباين : املسند  −٧٢
.  بـريوت –نـرش مؤسـسة الرسـالة . من املتخصـصني بـإرشاف شـعيب األرنـؤوط 

وبعـضه .  بـريوت –نرش دار صادر . ية والطبعة امليمن) .  جملدا٥٠(الطبعة األوىل 
 .بتحقيق الشيخ أمحد شاكر , نرش دار املعارف بمرص 
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, حتقيــق ) ٣٠٧ت(أليب يعــىل أمحــد بــن عــيل بــن املثنــى املوصــيل : املــسند  −٧٣
 .الطبعة األوىل .  دمشق –نرش دار املأمون للرتاث . حسني سليم أسد 

, طبـع )٣١٦ت(فرائيني أليب عوانـة يعقـوب بـن إسـحاق اإلسـ: املسند الصحيح  −٧٤
 .هـ ١٣٦٢سنة .  اهلند –دائرة املعارف العثامنية 

. , مرجعـــة م) ٣٥٤ت(ملحمـــد بـــن حبـــان البـــستي : مـــشاهري علـــامء األمـــصار  −٧٥
 . بريوت –نرش دار الكتب العلمية . فاليشهمر 

 )رشح مشكل اآلثار : انظر . ( مشكل اآلثار للطحاوي  −٧٦
, حتقيـق حبيـب ) ٢١١ت( الـصنعاين أليب بكر عبـدالرزاق بـن مهـام: املصنف  −٧٧

 .هـ ١٤٠٣الطبعة الثانية .  بريوت –الرمحن األعظمي  نرش املكتب اإلسالمي 
ـــن أيب شـــيبة : املـــصنف  −٧٨ ـــن حممـــد ب ـــداهللا ب ـــق ) ٢٣٥ت(أليب بكـــر عب , حتقي

 . اهلند –نرش الدار السلفية . عبداخلالق األفغاين 
. , حتقيق د) ٣٦٠ت(رباين أليب القاسم سليامن بن أمحد الط: املعجم األوسط  −٧٩

 .الطبعة األوىل .  الرياض –نرش دار املعارف . حممود الطحان 
, حتقيـق ) ٣٦٠ت(أليب القاسـم سـليامن بـن أمحـد الطـرباين : املعجم الصغري  −٨٠

.  األردن –ودار عــامر .  بــريوت –حممــد شــكور أمريــر  نــرش املكتــب اإلســالمي 
ــة األوىل  ـــ ١٤٠٥الطبع ــداين. ( ه ــروض ال ــع ال ــصغري م  يف ختــريج املعجــم ال

 )للطرباين للمحقق نفسه 
, حتقيــق ) ٣٦٠ت(أليب القاســم ســليامن بــن أمحــد الطــرباين : املعجــم الكبــري  −٨١

 .نرش وزارة األوقاف العراقية , الطبعة األوىل . محدي عبداملجيد السلفي 
نـرش . للمقدم عاتق بن غيث الـبالدي : معجم املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية  −٨٢

 .هـ ١٤٠٢الطبعة األوىل .  مكة املكرمة –دار مكة 
. , حتقيـق د) ٢٧٧ت(أليب يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي : املعرفة والتاريخ  −٨٣

 .هـ ١٤٠١الطبعة الثانية .  بريوت –نرش مؤسسة الرسالة . أكرم ضياء العمري 
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أيب , برتتيـب ) ٢٦١ت(أليب احلـسن أمحـد بـن عبـداهللا العجـيل : معرفة الثقات  −٨٤
, وأيب احلـسن عـيل بـن عبـدالكايف ) ٨٠٧ت(احلسن عيل بن أيب بكر اهلثيمـي 

) ) ٨٥٢ت(مع زيادات أيب الفضل أمحد بن عيل بن حجر ( , ) ٧٥٦ت(السبكي 
.  املدينــة املنــورة –نــرش مكتبــة الــدار . , حتقيــق عبــدالعليم عبــدالعظيم البــستوي 

 .هـ ١٤٠٥الطبعة األوىل 
رواية أمحـد بـن حممـد بـن القاسـم بـن :  معني وغريه معرفة الرجال عن حييى بن −٨٥

, ) ٢ج(, ومطيـع حـافظ وغـزوة بـدير ) ١ج(حتقيق حممد كامـل القـصار . حمرز 
 .نرش جممع اللغة العربية بدمشق 

لشمس الدين حممد بن أمحـد بـن : معرفة الرواة املتكلم فيهم بام ال يوجب الرد  −٨٦
 –نـرش دار املعرفـة . أي إدريـس , حتقيق إبـراهيم سـعيد ) ٧٤٨ت(عثامن الذهبي 

 .هـ ١٤٠٦الطبعة األوىل . بريوت 
. , حتقيـق د) ٤٥٨ت(أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقـي : معرفة السنن واآلثار  −٨٧

 –نرش جامعـة الدراسـات اإلسـالمية بكراتـيش , ودار الـوعي . عبداملعطي قلعجي 
  .١٩٩١/ ١٤١٢الطبعة األوىل . حلب والقاهرة , وغريمها 

  )…معرفة الرواة املتكلم فيهم : انظر ( للذهبي :  تكلم فيه وهو موثق من −٨٨
روايـة أيب خالـد الـدقاق يزيـد بـن : من كالم أيب زكريا حييى بن معني يف الرجـال  −٨٩

نـرش , أمحـد حممـد نـور سـيف . , حتقيـق د) ٢٨٤ت(اهليثم بـن طهـامن البـادي 
 – دار املـأمون للـرتاث طبع. مركز البحث العلمي بجامعة امللك عبدالعزيز بمكة 

 .هـ ١٤٠٠الطبعة األوىل . دمشق 
, حتقيـق ) ٣٠٧ت(أليب حممد عبـداهللا بـن عـيل اجلـارود النيـسابوري : املنتقى  −٩٠

/ ١٤٠٨الطبعـة األوىل .  بـريوت –نرش دار الكتاب العريب . أيب إسحاق احلويني 
 )مع غوث املكدود بتخريج منتقى ابن اجلارود للحويني نفسه  . ( ١٩٨٨
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لشمس الدين حممد بن أمحد بن عـثامن الـذهبي : ميزان االعتدال يف نقد الرجال  −٩١
 . بريوت –نرش دار املعرفة . , حتقيق عيل حممد البجاوي ) ٧٤٨ت(

أليب السعادات املبـارك بـن حممـد ابـن األثـري : النهاية يف غريب احلديث واألثر  −٩٢
ــاحي ) ٦٠٦ت(اجلــزري  ــزاوي وحممــود الطن ــق طــاهر ال ــة . , حتقي نــرش املكتب
 .اإلسالمية 

أليب الفضل أمحد بن عيل بن حجر العسقالين : هدي الساري مقدمة فتح الباري  −٩٣
فــتح البــاري رشح صــحيح : راجــع . ( حتقيــق حمــب الــدين اخلطيــب ) ٨٥٢ت(

 )البخاري البن حجر 
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 فهرس
 

 املوضوعات
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 رقم الصفحة               املوضوع  
 

 ٦ – ٣                     املقدمة
 ٤                                         البحثخطة 

 ٥                                        أمهية البحث
 ٥                                         منهج البحث

 ١٠ – ٧                                        التمهيد
 ١٢                                   ّإسامعيل بن عياش أبو عتبة احلميص

 ١٤                  اهلمداين األعوراحلارث بن عبداهللا
 ١٦                 احلارث بن عبيد أبو قدامة اإليادي

 ١٩                   احلجاج بن أرطاة النخعي
 ٢٠                 زياد بن عبداهللا بن الطفيل البكائي

 ٢٣                                        عبداهللا بن عمر العمري
 ٢٥               عبدالرمحن بن عبداهللا بن دينار املدين

 ٢٦                                      عبدالكريم بن مالك اجلزري
  ٢٧                   ّعتاب بن حرب املزين

  ٣١                                  عطاء بن أيب مسلم اخلراساين
  ٣٣                 ُجمالد بن سعيد بن عمري اهلمداين
 ٣٥                 يزيد بن أيب زياد اهلاشمي موالهم

 ٣٧               يزيد بن عبدامللك بن نوفل اهلاشمي النوفيل
 ٤١ − ٣٩                          اخلامتة

 ٥٠ − ٤٢                         قائمة املصادر واملراجع
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 ٥٢                                       فهرس املوضوعات
 


