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 ممخص الرسالة 

تكصؿ الباحث في ىذه الرسالة إلى أف اإلماـ ابف حباف قصد بعبارتو: "مستقيـ الحديث" تكثيؽ 
مرتبة، بؿ إف الركاة المكصكفيف بيا، غير أنو كاف متساىبلن في تكثيؽ كثيرو منيـ ممف لـ يبمغكا ىذه ال

. إضافة إلى أف النسخة  بعضيـ كاف ضعيفنا في ركاية األحاديث فمـ يبمغ درجة قىبكؿ حديثو أصبلن
المطبكعة مف كتاب "الثقات" لئلماـ ابف حباف مميئة باألخطاء في أسماء الركاة كأنسابيـ ككنياىـ؛ مما 

 حاؿ دكف معرفة كثير منيـ، كمعرفة أحكاليـ.

 دمة كفصميف كخاتمة.كقد جاء البحث في مق
ختياره، كأىداؼ البحث، حث أىمية المكضكع كبكاعث اافيو البفقد تناكؿ المقدمة  أما

 كمنيج البحث، كالدراسات السابقة.

فقد تناكؿ فيو الباحث ترجمة اإلماـ ابف حباف، كالتعريؼ بكتابو الثقات،  الفصل األولكأما 
 كبمصطمح مستقيـ الحديث.

د تناكؿ فييا الباحث لفظة مستقيـ الحديث عند ابف حباف مطمقة، فق الفصل الثانيكأما 
 كمقركنة بصيغة تدؿ عمى المبالغة، كمقيدة.

 فقد اشتممت عمى أىـ النتائج كالتكصيات.  الخاتمة كأما
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Abstract 

The researcher concluded in this thesis that Imam Ibn Habban meant in 

his phrase "Straight Hadith" to document the narrators described therein, 

but he was lenient in documenting many of them who did not reach this 

rank, and that some of them were even weak in the narration of the hadith 

and did not reach the degree of accepting their  Hadiths in the first place. 

In addition, the printed version of the book "Athuqat" by Imam Ibn 

Habban was full of errors in the names of narrators and their lineage and 

surnames, which made it untenable to know many of them and know their 

conditions. 

The research included an introduction, two chapters and a conclusion. 

The introduction discussed the importance of the study subject, the 

motives of its selection, research objectives, research methodology, and 

previous studies. 

The first chapter dealt with the researcher's interpretation of Imam Ibn 

Habban, and introducing Ibn Habban's book and the term Straight Hadith. 

In the second chapter, the researcher looked into the expression 'straight 

Hadith' as an absolute term that is associated with a wording that implies 

exaggeration and restriction. The conclusion included the most important 

findings and recommendations. 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
ِمْهَخْيٍسفَقِيس ﴿  ًَّ لَِماأَْوَصْلَتإِلَ إِوًِّ  ﴾ َزبِّ

 ]ِْ: قصصال[
 
 

أَْوِشْعىًِأَنْ ﴿ أَْشُكَسوِْعَمتََلالَّتًِأَْوَعْمَتَزبِّ

َوأَْنأَْعَمَلَصالًِحاتَْسَضايُ َوَعلَىَوالَِديَّ ًَّ َعلَ

الِِحيهَ  ﴾ َوأَْدِخْلىًِبَِسْحَمتَِلفًِِعبَاِدَكالصَّ
 ]ُٗ: نمؿال[
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  َداءُ ـــــــــــاإِلى

 أميإلى مف ىي في الحياة قمبي النابض...
 أبيا يممؾ...إلى مف فداني بكؿ م

 أديب وعبد الرحمن وأحمدإلى إخكاني شمكع حياتي...
 أميرة، ثـ أميرتيـ شمس،  ضحى، نور، قمرإلى أخكاتي زىرات حياتي...

إلى كًؿ مف أكالني اىتمامنا، كأسعدني بحضكره، كشرفني بتمبيتي دعكتي، كألـز نفسو 
 مشاركتي فرحتي...

 ريمسجدي العمإلى بيتي الثاني بكؿ مف فيو...
إلى مف تعمقٍت ركحي بركحو، كتمنى أف يراني في أعمى المراتب، كلكنو سبقني إلى 

 رحمو اهلل  ...أبو أحمد صموحةالجنة بإذف اهلل...الحاج 
اًلط ركحو، كلكني أحببتو لعظيـً أفعالو في الخير...الشييد  حامد إلى مف لـ أيخى

 رحمو اهلل ...الخضري
اإلمام ابن حديث خصكصة، كعمى رأسيـ إلى العمماء عامة، كعمماء أىؿ ال

 رحمو اهلل..حبان
 إلى الشيداء كاألسرل كالجرحى...

 إلى الذيف يدافعكف عف أرض فمسطيف الحبيبة... 
 إلى كؿ غىيكرو عمى االسبلـ كأىمو...

 إلى ىؤالء جميعنا أىدم ىذه الباككرة...
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 شكٌر وتقديرٌ 

ي الديف يعممي الدكتكر: يكسؼ محأتقدـ بجزيؿ الشكر كعميؽ التقدير لشيخي كم
األسطؿ عمى ما حباني بو مف سعة صدر كطكؿ صبر كحسف ضيافة ككـر كدقة مبلحظة ككثير 
كقت رغـ أف كقتو نفيس كشغمو كبير، فأسأؿ اهلل أف يجزيو عني خير الجزاء، كأف يكتبو مف 

 و مف الشيداء، كأف يحشره في زمرة األنبياء.يالعمماء، كأف يصطف
 كائؿ محيي الديف الزرد، ، كالدكتكر:رائد طبلؿ شعت الدكتكر: ستاذٌم الكريميف:كأشكر أ

في مراجعة الرسالة، كعمى تعميقاتيما العممية الدقيقة، كتكجيياتيما النافعة، كنيكىًتيـ  اعمى جيدىم
النفيسة، فجزاىـ اهلل كؿ خير، كرفع قدرىـ، كأعمى شأنيـ، كسيؿ أمرىـ، كأجرل ألسنتيـ عمى 

 ، كفي الحؽ، كمف أجؿ الحؽ..الحؽ
ال يسعني إال أف أشكر كميتي الراقية كمية أصكؿ الديف ممثمة بعميدىا، كتاج رأسيا كما 

األستاذ الدكتكر: رياض قاسـ، كرئيس قسـ الحديث، الدكتكر اليماـ: زكريا زيف الديف، كجميع 
كال تستكحش حديثيـ، كال ، جالسيـال تمؿي م باسمو كلقبو، فيـ مشايخي، كأساتذتي الكراـ كؿ  

مميكنا األدب قبؿ الطمب، كالتكاضع  تنسى دركسيـ، فيـ مف فىٍيميكنا أف العمـ لمعمؿ ال لمفخر، كعى
 عند األخذ كالعطاء، كاإلخبلص قبؿ كؿ بداية، كبعد كؿ نياية...

كال أنسى أف أشكر جامعتي الشامخة، الرائعة، المبدعة في كؿ التخصصات كالمجاالت، 
ا اتكفره لطمبتيا مف مقكمات العمـ، كمستمزمات التعمـ، أداميا اهلل صرحن عمى ما  ، كمنارة مرفكعن
 .، كقمعة حصينة لمعمـ كالعمماء..الي امشيكدن 

 .ركني فرحتي، كدعا لي في ظير غيبي..اشؿ مف لبى دعكتي، ك كأشكر ك
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 محمد سالـ ديب عبد الحميـ
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 مقدمة

ٍبتىًدئً  ٍمدي ًلمًَّو اٍلمي اًمده، كىأىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي كىٍحدىهي الى  اٍلحى ٍمًد نىٍفًسًو قىٍبؿى أىٍف يىٍحمىدىهي حى ًبحى
يُّ اٍلقىيُّكـي الًَّذم الى يى  مىدي اٍلكىاًحدي، اٍلحى ، ذي شىًريؾى لىوي، الرَّبُّ الصَّ ، كاٍلمىكىاًىًب ميكتي ٍكرىاـً ًؿ كىاإٍلً بلى ك اٍلجى

 ، اًلؽي ًلئٍلًٍنسىاًف، اٍلمي اٍلًعظىاـً ـي ًباٍلقيٍرآًف، اٍلخى يمىاًف.تىكىمّْ مىٍيًو ًباإٍلً ـي عى ٍنًع  اٍلمي

ةي  ـي  كىالصَّبلى فً  كىالسَّبلى مىى اأٍلىٍكمىبلى  ،ييـ السبلـعم كىالنًَّبيّْيفى  محمد صمى اهلل عميو كسمـ نىًبيّْنىا عى
ا مىا كيؿ   كىآؿً  تىوي  رىاجو  رىجى ٍغًفرى اهي، أما بعد: مى  كىريٍحمى

عظـ بعظـ محصكليا. كال خبلؼ عند فإف شرؼ العمكـ يتفاكت بشرؼ مدلكليا، كقدرىا يى 
، كالنفع بو أتـ، كالسعادة باقتنائو أدكـ، كاإلنساف ذكم البصائر أف أجمَّيا ما كانت الفائدة فيو أعـى 

، كعمـ البتحصيمو  الذم ىك طريؽ السعداء إلى دار البقاء، ما سمكو أحد إال اىتدل،  حديثألـز
 .كال استمسؾ بو مف خاب، كال تجنبو مف رىشىد

الحديث الذيف قامكا بحمؿ سننو المطيرة،  ال سيما أىؿى كافة العمماء،  عف الميـ ارضى 
كا لما أصابيـ في سبيؿ ذلؾ، كما ا، فما كىنا كتذكيرن  بعد جيؿ تعميمن كنشرىا بيف الناس ًجيبلن 

دُّكا فشدُّكا، كجادكا ا، كنالكا بذلؾ عند فسادكا، ككاف المجد بيـ جديرن  ضعفكا، كما استكانكا، بؿ جى
ٍسنىى كالزيادة، فأعظـى   .غزيرنا ابيا عطاءن  ا، كأكسعى بيا فكزن  ربيـ الحي

ا عمى نى تٍ اىـ، كأمً عف ىيدى  كاالنحراؼالميـ اسمؾ بنا مسمكيـ، كجنبنا الزيغ كالضبلؿ، 
ؤيكفنا، كعمى ما تشاء قديرنا  .حبيـ، كاحشرنا في زمرتيـ، إنؾ كنت بنا رى

اؿ ًفي المتكممكف  دفع ًفي بيـ المستضاء الظُّمـ كمصابيح ،اٍليدل نيجيكـ مف ىـ خمؽ الرّْجى
ابىة زمف مف حصرىـ يتييأ الى  ،الردل ٍنييـ، إلى التابعيف كأتباعي اهلل رىًضي الصَّحى  ـ كتبعيـ كىمـعى
 صاحب الباع الطكيؿ في الجرح كالتعديؿ. كمنيـ االماـ المبجؿ ابف حبافى  جرِّا،

كفي ىذا الجيد أتناكؿ بالدراسة لفظنا مف ألفاظ التعديؿ، التي أطمقيا اإلماـ ابف حباف 
عمى جممة مف الركاة، كىك مصطمحي "مستقيـ الحديث"، مف حيث بياف مراده منو، كتحديد معناه 

مىا)صطبلحي عنده. اال مىٍيوً  ًبالمَّوً  ًإالَّ  تىٍكًفيًقي كى كٍَّمتي  عى لىٍيوً  تىكى  ] ٖٖىكد: [ (.أيًنيبي  كىاً 

 أوًل: أىمية الموضوع وبواعث اختياره:
 تكمف أىمية المكضكع كبكاعث اختياره فيما يأتي:

نبكية إٌف عمـ الجرح كالتعديؿ مف أشرؼ عمكـ الحديث، كلو دكر كبير في حفظ السنة ال .ُ
 كالذَّب عنيا.
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اإلماـ ابف حباف مف أئمة القرف الرابع اليجرم، الذيف أمضكا سنيى حياتيـ في خدمة  .ِ
، ك  ا.تالسنة كعمكميا تصنيفنا، كتعديبلن  جرحن

حاطتو بأحكاؿ الركاة كمعرفتو بتكاريخيـ  ًسعة .ّ عمـ ابف حباف في الجرح كالتعديؿ، كا 
 كمراتبيـ كشيكخيـ كتبلميذىـ.

ا الذيف لـ يرد في ككف ابف حباف .ْ يـ جرح أك تعديؿ كاسع الخطك في تكثيؽ الركاة خصكصن
 ذا كاف شيكخيـ كتبلميذىـ ثقات كلـ يأتكا بحديثو منكر.إ

تكشؼ عف معنى لفظة "مستقيـ الحديث" عند  -في حدكد عممي -لـ تفرد دراسة مستقمة .ٓ
 اإلماـ ابف حباف في كتابو الثقات.

 البحث: أىدافثانًيا: 
 ث إلى تحقيؽ أمكر عدَّة منيا:ييدؼ البح

إبراز مكانة اإلماـ ابف حباف بيف األئمة النقاد مف حيث التشدد، أك التساىؿ، أك  .ُ
 االعتداؿ. 

 التعرؼ عمى جيكد اإلماـ ابف حباف  كمنيجو في الجرح كالتعديؿ. .ِ
عمى مجمكعة مف الركاة، مستقيـ الحديث مف إطبلقو لفظ  ابف حبافبياف مراد اإلماـ  .ّ

 د المعنى االصطبلحي ليذه المفظة. كتحدي
 معرفة منيجو في تقرير أحكامو عمى الركاة. .ْ

 ثالثًا: الدراسات السابقة:
ؤاؿ أىؿ العمـ بعد البحث كالتنقيب عف مكضكع الدراسة عبر شبكة اإلنترنت، كس

، لـ يتبيف لي كجكد دراسات عممية سابقة تتعمؽ بإفراد كالتخصص مف مشايخي كأساتذتي الكراـ
بعض الدارسات  كلكف كجدتي  ظة "مستقيـ الحديث" عند ابف حباف في كتابو الثقات بشكؿ مفرد،لف

 منيا: ،التي تناكلت جيكد ابف حباف في خدمة السنة

محمد  :، الدكتكرابف حباف كركايات المدلسيف في صحيحو: شركط كأىداؼ كمنيج .ُ
 رممي، دراسة مقتضبة.

عداب محمكد  :كنقد، الدكتكر كتحميؿ تأريخ ميةالعم أثاره كدراسة حباف اإلماـ محمد بف .ِ
، عارضة مكضكع مستقيـ الحديث في حدكد خمس عشرة ماجستيرالحمش، كىي رسالة 

 صفحة.
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 رابًعا: منيج البحث، وطبيعة عممي فيو:
االعتماد عمى منيج االستقراء التاـ؛ الستخراج الركاة الذيف كصفيـ ابف حباف بمفظ  .ُ

 لثقات، كجمعيـ؛ إلجراء الدراسة عمييـ.مستقيـ الحديث في كتابو ا
 تقسيـ البحث إلى فصكؿ كمباحث كمطالب حسب الحاجة. .ِ
كاة غير المشيكريف الكارد ذكرىـ في ثنايا البحث مف باب التعريؼ بيـ. .ّ  الترجمة لمرُّ
ؿ ابف حباف قك جمع أقكاؿ النقاد في مف كصفيـ ابف حباف بمستقيـ الحديث كمقارنة  .ْ

 بأقكاليـ.
كانت األقكاؿ فيو نادرة أك غير مقنعة  د فيو إال قكؿ ابف حباف كحده، أكي لـ أجالراكم ال .ٓ

أك  ،سبرتي مركياتو؛ ألحكـ عميو مف خبلؿ مكافقة مركياتو لمركيات الثقات، أك مخالفتيا
 مف خبلؿ تفرده بركاية أحاديث ال يركيو غيره.

 ترتيب أقكاؿ الميعًدليف ثـ الميجًرحيف. .ٔ
 الييا في الراكم بعد دراستو. تي تكصمتسجيؿ الخبلصة التي  .ٕ
 التعريؼ باألماكف كالبمداف غير المشيكرة، مف الكتب المختصة بذلؾ. .ٖ
 .دراسة الركاة الذيف كقع في أسمائيـ خمط كتصحيؼ كبياف الصكاب في أمرىـ .ٗ

بياف غريب األلفاظ، كالتعريؼ ببعض المصطمحات مف الكتب المختصة بذلؾ عند  .َُ
 الحاجة.

ـي في ضبطيا.ضبط األسماء ك  .ُُ  الكيني اٍلميٍشًكمىة التي ييتىكىىى
 عمؿ فيارس عممية متنكعة. .ُِ

 خامًسا: خطة الدراسة: 
 قسمت الدراسة إلى مقدمة، كفصميف، كخاتىمة.

تشتمؿ عمى أىمية المكضكع، كأسباب اختياره، كأىداؼ الدراسة، كالدراسات  المقدمة:
 السابقة، كمنيج البحث، كالخطة.

ة اإلماـ ابف حباف، كالتعريؼ بكتابو الثقات، كبمصطمح مستقيـ ترجم الفصل األول:
 الحديث. كفيو ثبلثة مباحث: 

 ترجمة اإلماـ ابف حباف، كفيو خمسة مطالب:  المبحث األول:
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 المطمب األكؿ: التعريؼ باإلماـ ابف حباف كفيو مقصداف: 

  المقصد األكؿ: اسـ اإلماـ ابف حباف كنسبو، كنسبتو، ككنيتو، كلقبو.

 المقصد الثاني: ميبلده، ككفاتو. 

 المطمب الثاني: شيكخو، كتبلميذه. 

 المطمب الثالث: رحبلتو العممية. 

 المطمب الرابع: أقكاؿ العمماء فيو.

 المقصد األكؿ: ثناء العمماء عميو.

 المقصد الثاني: مآخذ العمماء عمى ابف حباف.

 المطمب الخامس: مصنفاتو، كآثاره العممية. 

 ، كفيو ثبلثة مطالب:يؼ بكتاب الثقات لئلماـ ابف حبافالتعر  الثاني:المبحث 

 المطمب األكؿ: مكضكع الكتاب كأىميتو.

 المطمب الثاني: القيمة العممية لكتاب الثقات.

 المطمب الثالث: منيج اإلماـ ابف حباف في كتابو الثقات.

 مطالب: أربعة : مصطمح مستقيـ الحديث، كفيولمبحث الثالثا

ا. المطم  ب األكؿ: التعريؼ بمصطمح مستقيـ الحديث لغة، كاصطبلحن

 المطمب الثاني: استعماالت مصطمح مستقيـ الحديث عند النقاد.

 المطمب الثالث: األلفاظ المرادفة لمصطمح مستقيـ الحديث.

 المطمب الرابع: مراتب تكثيؽ ابف حباف لمركاة في كتابو الثقات.
، كمقركنة بصيغة المبالغة، مطمقة يث عند ابف حبافلفظة مستقيـ الحد الفصل الثاني:

 : كفيو ثبلثة مباحث

لفظة مستقيـ الحديث مطمقة حسب الحركؼ اليجائية، كفيو خمسة  المبحث األول:
 مطالب:

مستقيـ الحديث مف حرؼ اليمزة إلى حرؼ الحاء، كيشتمؿ عمى أربعيف  المطمب األكؿ:
 راكينا.



6 

 

ف حرؼ الخاء إلى الطاء، كيشتمؿ عمى كاحد كثبلثيف المطمب الثاني: مستقيـ الحديث م
 راكينا.

 المطمب الثالث: مستقيـ الحديث حرؼ العيف، كيشتمؿ عمى ثبلثة كستيف راكينا.

المطمب الرابع: مستقيـ الحديث مف حرؼ الغيف إلى حرؼ الميـ، كيشتمؿ عمى ستة 
 كخمسيف راكينا.

لى حرؼ الياء، كيشتمؿ عمى أربعة المطمب الخامس: مستقيـ الحديث مف حرؼ النكف إ
 عشر راكينا.

مقركنة بصيغة المبالغة، كفيو  لفظة مستقيـ الحديث عند ابف حباف المبحث الثاني:
 مطمباف:

 مستقيـ الحديث جدنا، كيشتمؿ عمى أحد عشر راكينا. المطمب األكؿ:

 المطمب الثاني: مستقيـ الحديث مف المتقنيف، كيشتمؿ عمى راكو كاحد.
 : ستة عشر مطمبنالفظة مستقيـ الحديث عند ابف حباف مقيدة، كفيو  الثالث: مبحثال      

 ، كيشتمؿ عمى راكو كاحد.عنو أبنائو ركاية غير مف مستقيمة أحاديثو المطمب األكؿ:

 كيشتمؿ عمى راكو كاحد. ،مستقيمة أحاديث ركلالمطمب الثاني: 

ًديث ميٍستىًقيـالمطمب الثالث:   كيشتمؿ عمى راكييف. ،ًثقىات كفكقو ًثقىة دكنو كىافى  ًإذٍ  الحى

ًديث ميٍستىًقيـ المطمب الرابع:  كيشتمؿ عمى راكو كاحد. ،ًثقىة دكنو كىافى  ًإذا الحى

 كيشتمؿ عمى سبعة ركاة. ،الثقات عف حدث إذا الحديث مستقيـ المطمب الخامس:

المطمب  كاحد.، كيشتمؿ عمى راكو السماع بيف ذاإ الحديث مستقيـالمطمب السادس: 
 كيشتمؿ عمى راكو كاحد. بف الكليد، بقية عف ركل ذاإ الحديث مستقيـالسابع: 

، كيشتمؿ عمى راكو ضعيؼ راكو  سنادهإ في يكف لـ ذاإ الحديث مستقيـالمطمب الثامف: 
 كاحد.

 كيشتمؿ عمى راكو كاحد. ،أخطا ربما الحديث مستقيـالمطمب التاسع:

 ، كيشتمؿ عمى راكو كاحد.باألنساب عالـه  ثالحدي مستقيـالمطمب العاشر: 

 ، كيشتمؿ عمى راكييف.دعابة فيو الحديث مستقيـالمطمب الحادم عشر: 
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ًديث ميٍستىًقيـالمطمب الثاني عشر:  ًديثو يٍعتىبر الحى ممىة بف النَّضر ًركىايىة غير مف حى ، عىنوي  سى
 كيشتمؿ عمى راكو كاحد.

 ، كيشتمؿ عمى ثمانية ركاة.ربيغ الحديث مستقيـالمطمب الثالث عشر: 

 المطمب الرابع عشر: مستقيـ الحديث عمى قمتو، كيشتمؿ عمى راكييف.

 ، كيشتمؿ عمى راكو كاحد.عدالتو عمى التأكيد مع الحديث مستقيـالمطمب الخامس عشر: 

 عمى راكييف. مر، كيشتمؿاأل مستقيـ المطمب السادس عشر:
 ، كتكصياتيا. تشتمؿ عمى أىـ نتائج الدراسة :الخاتمة

 ، كتتضمف:الفيارس العممية

 فيرسنا لمركاة المترجميف.

 فيرسنا لممصادر كالمراجع. 

  فيرسنا لممكضكعات.
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ان الفصل األول ابو الثقات، وبمصطمح مستقيم الحديثترجمة اإلمام ابن حب  ، والتعريف بكت

ترجمة اإلمام ابن حبان، والتعريف بكتابو 
 مستقيم الحديث.الثقات، وبمصطمح 

 وفيو ثالثة مباحث:
 .انــــــــــــــــن حبــــــــــام ابــــــــــة اإلمــــــــالمبحث األول: ترجم

 .المبحث الثاني: التعريف بكتاب الثقات لإلمام ابن حبان
.ثــــــــــــــــم الحديـــــــــــــــح مستقيـــــــــالمبحث الثالث: مصطم
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 ترجمة اإلمام ابن حبان: ألولا المبحث  
 ترجمة اإلمام ابن حبان

 :التعريف باإلمام ابن حبان، وفيو مقصدانالمطمب األول: 


 المقصد األول: اسم اإلمام ابن حبان ونسبو، ونسبتو، وكنيتو، ولقبو
 

 :ونسبو أوًل: اسمو

مَّدي بفي ًحبَّافى بًف أىٍحمىدى بًف ًحبَّافى بًف ميعىاًذ بًف معبدً  بًف سىًيٍيًد بًف ىىديَّةى بًف ميرَّةى بًف سىٍعًد  ميحى
ٍيًد منىاة التًَّمٍيًميُّ ال اًلًؾ بًف زى ٍنظىمىةى بًف مى ٍبًد اهلًل بًف دىارـً بًف حى ٍيًد بًف عى دَّاًرًميُّ بًف يىًزٍيدى بًف ميرَّةى بًف زى

 .(ُ)البيٍسًتيُّ 

 و:تثانَيا: نسب

د -التاءبضـ الباء كسيككف السيف ك -البيٍسًتيُّ  ًدينىة مف ًببلى ، ىذه النسبة إلى بيست، كىًىي مى
، خرج ًمٍنيىا جمىاعىة مف اأٍلىًئمَّة كالعمماء(ِ)كىابيؿ

(ّ). 

سىنىة، كىًثيرىة اٍلخضرة كاألنيار  .(ْ)كبيست بمدة كبيرة، حى

 ثالثًا: كنيتو:

 أجمعت كؿ المصادر التي ترجمٍت البف حباف عمى أنو ييكنى "أبا حاتـ".

 : لقبو:رابًعا

 حًظي بألقابو كثيرةو ، كلكفَّ أكثر لقبو اشتير بو ابف حباف: "صاحب التصانيؼ".

 

                                                 

 (.ّٗ، ِٗ/ُٔ( انظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء )(ُ
. ككابؿ ىي (ِْٔ/ْانظر: ياقكت الحمكم، معجـ البمداف ) .جستافبيف اليند كنكاحي سً  مدينة تقع كابؿك ( (ِ

 .عاصمة أفغانستاف اآلف
 (.ِِٓ،ِِْ/ ِ( انظر: السمعاني، األنساب )(ّ
 (.ُْْ/ُ( انظر: ياقكت الحمكم، معجـ البمداف )(ْ
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 المقصد الثاني: ميالده، ووفاتو 
 أوًل: ميالده:

ًلدى في العقد الثامف مف القرف الثالث اليجرم في لـ أقؼ عمى سنة كال دًتو تحديدنا، كلكنو كي
سىٍبًعٍيفى حدكد منتصؼ ىذا العقد، أك بعد منتصفو، كم ا أشارٍت إليو المصادر، سىنىةى ًبٍضعو كى

مائىتىٍيفً  كى
(ُ). 

 ثانًيا: وفاتو:

، سىنىةى  ، ًفي شىكَّاؿو ، ًبمدينىًة بيٍستى أجمع كؿ مف ترجـ لو عمى أنو أدركتيو المنية ًبًسًجٍستىافى
اًنٍيفى  ثىبلىًث مائىةو، كىىيكى ًفي عيشًر الثَّمى ٍمًسٍيفى كى أىٍربىعو كىخى
(ِ). 

 مطمب الثاني: شيوخو، وتالميذهال
 :(ّ)أوًل: شيوخو

أخذ العمـ عف خمؽو كثيرو جدنا، كقد كصؿ عدد شيكخو إلى أكثر مف ألفي شيخ، أكتفي 
 اتيـ، كالتالي:يريخ كفكابذكر بعضو منيـ، كذلؾ حسب ت

رم )ت سىٍيًف بًف ًإٍدًرٍيسى بف مبارؾ اليىرى  ق(.َُّالحي

ٍبًد الرٍَّحمىفً  مًَّد بًف عى رم )ت ميحى  ق(.َُّبف العباس السَّاًميّْ اليىرى

ًف النَّسىاًئيّْ المصرم )  ق(.َّّأىبك عبًد الرٍَّحمى

سىًف بًف سيٍفيىافى النَّسىكم )ت  ق(. َّّالحى

مىًحٌي البصرم  بىاًب الجي ًمٍيفىةى الفىٍضؿ بف الحي  .(ْ)ق(َّٓ)ت -كىك أىكبري شىٍيخو لقيىوي –أىبك خى

 ق(.َّٓاألزدم النٍَّيسىابيٍكرىم )تأبك محمد عبد اهلل بف محمد 

                                                 

 (.ّٗ/ُٔ( انظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء )(ُ
 (.َُِ/ُٔالذىبي، سير أعبلـ النببلء )ك  ،(ُِّ/ّ( انظر: السبكي، طبقات الشافعية الكبرل )(ِ
 (.ّٗ/ُٔ( انظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء )(ّ

ا ألسماء شيكخ ابف حباف. انظر: ابف حباف كدراسة آثاره العممية،  قمت: أفرد الدكتكر عداب الحمش ممحقنا خاصن
 (.َُْ-ٓ/ْتاريخ كتحميؿ كنقد )

 (.َُ/ُْ( انظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء )(ْ
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انىي )ت ٍرجى اًشعو السٍَّخًتيىاًنيّْ الجي  ق(.ًَّٓعٍمرىافى بًف ميٍكسىى بًف ميجى

ٍكًفيّْ )ت بَّاًر البغدادم الصُّ ٍبًد الجى سىًف بًف عى  ق(.َّٔأىٍحمىدى بًف الحى

 ق(.َّٔأىٍحمىدى بفى يىٍحيىى بًف زيىىٍيرو التيٍستىرىم )ت

" )ت عبد اهلل بف أحمد ٍبدىافي كىاًليًقيُّ األىٍىكىاًزمُّ "عى  ق(.َّٔبف مكسى الجى

 ق(.َّٕإسحاؽ بف إبراىيـ بف إسماعيؿ البيٍستي )ت 

ٍعفىر بف أىٍحمىدى ٍبًف عاصـ الدمشقي مَّد جى  ق(.َّٕ)ت  أىبيك ميحى

كىًريَّا  ق(.َّٕالسَّاًجيّْ البىٍصًرمُّ )ت  بف يحيى زى

ًمي    ق(.َّٕالمىٍكًصًمي )ت أىبك يىٍعمىى أىٍحمىدى بًف عى

ؿً أبك سعيد  نىدمّْ المكي )ت بف محمد بف إبراىيـ بف مفضؿ  الميفىضَّ  ق(.َّٖالجى

 ق(.َُّالحسيف بف عبد اهلل بف يزيد القىٌطاف )ت

سىًف بًف قيتىٍيبىةى العىٍسقبلىنىي )ت مًَّد بًف الحى  ق(.َُّميحى

ٍيرو البخارم )ت مًَّد بًف بيجى  ق(.ُُّعيمىرى بًف ميحى

ٍيمىةى )تإ زى  ق(.ُُّماـ األئمة محمد بف إسحاؽ بًف خي

 ق(.ُّّأحمد بف محمد بف الحسيف المىاسىٍرجًسيّْ )ت

 ق(.ُّّسىًعٍيًد بًف ىىاًشـو بًف مىٍرثىدو الطَّبىرىاًنيُّ )ت

 ق(.ُّّمحمد بف أحمد بف أبي عكف النَّسىكم )ت

 ق(.ُّّأبك العباس محمد بف إسحاؽ بف إبراىيـ السَّرَّاًج )ت

ٍيـو بف محمد بف عبد الممؾ الدمشقي )ت رى مًَّد بًف خي  ق(.ُّٔأبك بكر العيقيمي ميحى

ٍكبىةى الحسيف بف معمر بف أبي معشر الحرَّانيى )ت   ق(.ُّٖأىبك عىري

ثىبلىًث مائىةو ىجري ٍمـو المقدسي )تكفي سنة نيّْؼ عىٍشرىة كى مًَّد بًف سى ٍبًد اهلًل بًف ميحى  (.ةعى

 ق(.ّْٕبف جعفر الرَّازم )تمحمد بف عبد الرحمف 
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ي )قاؿ الذىبي: لـ أظفر لو بكفاة(. ٍنًبجى  عيمىرى بًف سىًعٍيدو بف أحمد المى

 :ما يمي وبالنظر في شيوخو تبين لي

ألف  ؛ق، كىذا يشعر أنو بدأ طمب العمـ في سف متأخرةَُّمات سنة لو أقدـ شيخو  .ُ
ره بأنو لـ يطمب العمـ في ، كىذا ميشعالثبلثيف دكفعمره عند كفاة أكؿ شيخ لو كاف 

 .مرحمة مبكرة مف عمره، بؿ كاف في شبابو
كىذا يشعر بأنو ظؿ يطمب العمـ كيسمع مف الشيكخ  ق،ّْٕسنة  لو تكفيآخر شيخ  .ِ

 حتى كىك شيخه لو تبلميذ.
 كثرة رحبلتو إلى األمصار كالببلد. ة إلىكثرة مشايخو راجع .ّ
ثقات، كىذا يدؿ عمى انتقاء ابف حباف الكـ األكبر مف شيكخو ىـ مف األئمة الحفاظ ال .ْ

 .غالبنا لمشايخو
فقد أخذ العمـ عف أكثر مف طبقة مف طبقات شيكخ زمانو، كمما ، وطبقات مشايخ تعدد .٘

 يدؿ عمى ذلؾ أف بيف أكؿ شيخ لو كفاة كآخر شيخ نحك نصؼ قرف.
 :(ٔ)ثانًيا: تالميذه

، أكتفي بذكر بعضو مف أخذ العمـ عف ابف حباف عدد كبير مف أىًؿ العمـً كالحديثً 
 ىـ:مشاىيرً 

ٍكرو النُّكقىاًتيُّ )ت مَّدي بفي أىٍحمىدى بًف مىٍنصي  ق(.ِّٖميحى

 ق(.ّٖٓأبك الحسف عمي بف عمر الدارقطني )ت

 ق(.ّٖٖأبك سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ  البيٍسًتي الخطابي )ت

ٍبًد اهلًل محمد بف أبي يعقكب إسحاؽ بف محمد بف يحيى  ٍندىةى األصبياني  بفً أىبيك عى مى
 ق(.ّٓٗ)ت

اًلًدم الذُّىمي )ت ٍبًد اهلًل بف الخى ٍكري بفي عى  ق(.َُْمىٍنصي

ًبي، المعركؼ بابف البيع )ت ـي الضى اًك ٍبًد اهلًل  محمد بف عبد اهلل الحى  ق(.َْٓأىبيك عى

. مًَّد بًف رزًؽ اهلًل السًّْجٍستىاًنيُّ  أىبيك ميعىاذو عبدي الرٍَّحمىًف بفي ميحى
                                                 

(، كالذىبي، سير أعبلـ ُْٕ،ُْٔ/ُنظر: ياقكت الحمكم، معجـ البمداف )ي ( لمزيد مف تبلمذة ابف حباف(ُ
 (.ْٗ/ُٔالنببلء )
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.أى  ًنيُّ ٍكزى ٍكفى الزَّ مَّدي بفي أىٍحمىدى بًف ىىاري سىًف ميحى  بيك الحى

 وبالنظر في تالميذه ووفياتيم يتبين لي ما يمي:

 ر عمكمو في الببلد.اتعددىـ مف ببلد مختمفة مما يدؿ عمى انتش .ُ
أخذ عنو العمـ أكثر مف طبقة مف تبلميذه الذيف كانت المدة الفارقة بيف كفاة أكليـ  .ِ

 زيد عف نصؼ القرف.كأخرىـ ت

  المطمب الثالث: رحالتو العممية
مىى مكلد ىذىا  ٍبع قىٍرفو عى مىةي الزَّمىاف، كمضى أىٍكثىري ًمٍف ري ـي، كدارٍت عىجى ـي العظي ًلدى ىذا اإًلما كي

كلىى، كىاألٍحداثً  دّْثىنىا كيتيبي التَّرىاًجـً شىٍيئنا عىٍف نىشأًتًو األى الَّتي تعرَّضى لىيىا،  اإًلماـ الكبيًر، ديكفى أىٍف تيحى
طىمًبًو لمعمـ، ثـ انطمؽ ىذا اإًلماـ العظيـ قىٍمبيوي يىٍكتىكم بنار الشكؽ لؤلىؿ، كالحنيف إلى الكطف -كى  -كى

، كيتجاكز  عىابى متناسينا المتاعبى مشاقيا، ييذىلّْؿي الصّْ ارعي أعباءى الحياًة كى ، كيصى يجكب األٍرضى
ا ييعىزّْ  مَّوي يىًجدي مى اًؿ، العقباًت عى ٍمع كالتٍَّحًصيؿ، فىكىاف يىٍنتىًزعي اٍلًعٍمـ ًمٍف صيدكًر الرّْجى يًو، ميٍنصرفنا إلى الجى

، فقد سافر بيف  اًرؼه ايىًتًو صى ا ييشىاًىدي، ديكفى أٍف يىصًرفىوي عىٍف غى ؿي كيؿَّ مى ييسىجّْ في كؿَّ مىا يىٍسمىعي، كى يدىكّْ كي
ـى البمداًف في الخبلفىًة اإًلٍسبلميًة المتراميًة كاإلسكندرية، كتنقؿ في األقطار، كزى  (ُ)شىاش ارى ميٍعظى

، فدخؿ  ديثى ٍنييـي اٍلحى ، كىركىل عى ـى ٍنييـي الًعٍم مَّوي كافى لىوي شىٍيخه أك شيكخه تىمىقَّى عى األٍطرىاًؼ، كفي كؿ بمدو حى
كىىرىاةي نىٍيسابكر كنىسىا كالبىصرة كمصر كالمىٍكًصؿي كجيرجاف كبغداد كدمشؽ كعسقبلف كطبرية 

(ِ) 
ٍنًبجه  (ّ)كتيستىر كمى

،  (ٕ)كمكة كأىٍنطاًكيىة (ٔ)كحرَّافي  (ٓ)كاألبيمَّةي  (ْ) كبيخارل، ثـ رجع إلى ًسًجٍستىافي

                                                 

اء النير ثـٌ ىي قرية النسبة إلييا قميمة، خرج منيا العمماء كنسب إلييا خمؽ مف الركاة كالفصحاء، فيي بما كر ( (ُ
 (.َّٖ/ ّما كراء نير سيحكف متاخمة لببلد الترؾ. انظر: ياقكت الحمكم، معجـ البمداف )

 (.ّٔٗ/ ٓ) المصدر السابؽىي مدينة عظيمة مشيكرة مف أميات مدف خراساف، مف أجمؿ المدف. انظر:  ((ِ
. انظر:  ((ّ  (.ِٗ/ ِ) المصدر السابؽىي أعظـ مدينة بخكزستاف اليـك
 (.َِٓ/ ٓ) المصدر السابؽإحدل مدف الشاـ، بناىا كسرل. انظر: ىي  ((ْ
 (.ٕٕ/ُ) المصدر السابؽأقدـ مف البصرة. انظر:  ، بنيتي ىي بمدة قديمة ((ٓ
 كالبقاع االمكنة اسماء عمى االطبلع . انظر: القطيعي، مراصدبغكطة دمشؽحمب  قرل ىي قرية مف ((ٔ
(ُ/ّٖٗ). 

د كأمياتيا، مكصكفة بالنزاىة كالحسف كطيب اليكاء كعذكبة الماء ككثرة الفكاكو مف أعياف الببل قرية شامية، ((ٕ
 (.ِٕٔ، ِٔٔ/ُ) معجـ البمداف، ياقكت الحمكم انظر: .، كليا سكر، كعمى شكؿ نصؼ دائرةكسعة الخير
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كأصبحت الرحمة إليو مف طمبة العمـ كالحديث إلى أف مات فييا، رحمو اهلل رحمة كاسعة، كطيب 
 .(ُ)ثراه

  :يتبين لي ما يمي حالتو العمميةإلى ر  روبالنظ

، مع تقريبناعمره ىك في عقده الثالث مف رحمتو في الخركج لطمب العمـ ك  ابف حباف بدأ .ُ
اإلشارة إلى أنو تعمـ في بمده قبؿ أف يخرج منيا؛ ألف كفاة أكؿ شيخو لو كانت سنة 

 ق.َُّ
مبمغ العناء الذم لقيو اإلماـ في طمب العمـ، كشدة حرصو عمى التنقؿ بيف الببلد  .ِ

المىٍكًصؿي كجيرجاف كبغداد كدمشؽ كعسقبلف كطبرية كىىرىاةي يف ، فقد تنقؿ بلتحصيمو
كتيستىر  

ٍنًبجه كاألبيمَّةي كحرَّافي  كمى
بيست ثـ رجع إلى كغيرىا مف الببلد، كمكة كأىٍنطاًكيىة كبيخارل،  

 .ًسًجٍستىافي ب
 التبحرُّ في العمـ بركاية الحديث كنقد الرجاؿ كالمركيات. .ّ
 نا عف سبب كثرة شيكخو. ل نبئي كثرة سفره في الببلد يي  .ْ

 لمطمب الرابع: أقوال العمماء فيوا
 المقصد األول: ثناء العمماء عميو

ييعد اإلماـ ابف حباف مف أعبلـ عمماء الحديث، كمف أٍبرًز نيقاًد الجرح كالتعديؿ في القرف 
دح الرابع، كقد أثنى عميو كثير مف العمماء مف جميع القركف، كحاز عمى كثيرو مف عبارات الم

كاإلطراء مف ًقبؿ العمماء، فكصفو تمميذه الحاكـ بقكلو: "كاف مف أكعية العمـ في المغة كالفقو 
، كقاؿ أبك سعد اإلدريسي: "كاف أبك حاتـ عمى قضاء (ِ)كالحديث كالكعظ، كمف عقبلء الرجاؿ"

ر، سمرقند مدة طكيمة، ككاف مف فقياء الديف كحفاظ اآلثار كالمشيكريف في األمصار كاألقطا
ا بالطب كالنجكـ كفنكف العمكـ" عالمن
(ّ) ، ، فاضبلن ، كقاؿ الخطيب البغدادم: "كاف ثقةن، نبيبلن

ا" فىٍيمن
، كقاؿ السمعاني: "إماـي عصره، صنؼ تصانيؼ لـ ييسبؽ الى مثميا"(ْ)

، كقاؿ ابف (ٓ)

                                                 

 (.ِّ-ُٗ/ُمشيخ حسيف سميـ أسد، مكارد الظمآف إلى زكائد ابف حباف لمييثمي )لتحقيؽ الانظر: مقدمة ((ُ
 (.ُْٕ/ُ( انظر: ياقكت الحمكم، معجـ البمداف )(ِ
 (.ِِٓ/ِٓ( انظر: ابف عساكر، تاريخ دمشؽ )(ّ
 (.ُِٓ/ِٓ) المصدر السابؽ( انظر: (ْ
 (.ِِٓ/ِ( انظر: السمعاني، األنساب )(ٓ
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اًليف كالمصنفيف المحسنيف" فو ياقكت ، ككص(ُ)عساكر: "كاف مف الحفاظ األثبات، أحد األئمة الرحى
الحمكم باإلماـ العبٌلمة الفاضؿ المتقف، كقاؿ: "كاف مكثرنا مف الحديث كالرحمة كالشيكخ، عالمنا 
بالمتكف كاألسانيد، أخرج مف عمكـ الحديث ما عجز عنو غيره، كمف تأٌمؿ تصانيفو تأٌمؿ مينصؼو 

عالية، صارت تصانيفو عٌدة عمـ أف الرجؿ كاف بحرنا في العمكـ، أدرؾ األئمةى كالعمماء كاألسانيدى ال
امعنا بىيف (ِ)ألصحاب الحديث غير أنيا عزيزةي الكجكد" ، كقاؿ ابفي الصبلح: "كىافى كىاسع اٍلعمـ، جى

ًديث" فنكفو ًمٍنوي، كثيرى التصنيؼ، ًإمىامنا مف أىًئمَّة الحى
قىاؿى محمد بف رشيد الفىيرم: "اإًلمىاـ (ّ) ، كى

اًفظ األكحد" احبي ، كقاؿ الذىبي(ْ)اٍلحى ...، صى رىاسىافى دي، شىٍيخي خي كّْ اًفظي، الميجى ـي، العىبلَّمىةي، الحى : "اإًلمىا
، كقاؿ ابف حجر: "كاف صاحبي (ٔ)، ككصفو مرَّة بأنو: "صاحبي التصانيؼ"(ٓ)الكيتيًب المىٍشييٍكرىًة"

، كحفظو كاسع إلى الغاية، رحمو اهلل" فنكف، كذكاءو ميفرطو
لحنبمي، فقاؿ: ، كأثنى عميو ابف العماد ا(ٕ)

ٌجة، أحد أكعية  "العالـ الًحبر، كالعبٌلمة البحر، صاحب الصحيح، كاف حافظنا ثبتنا إمامنا حي
، أحدي المكثريف مف (ٖ)العمـ" ، محدثه ، عبٌلمةه، جغرافيه ، ككصفو الزركمي بقكلو: "مؤرخه

قراء التاـ ، ىذا غيضه مف فيض مما ذكره العمماء عنو، كلك اتبعنا أسمكب االست(ٗ)التصنيؼ"
 لطاؿ البحث كثيرنا.

 ثاني: مآخذ العمماء عمى ابن حبانالمقصد ال
حباف كغيره مف العمماء لـ يسمـ مف النقد كاالنتقاص مف حقو، فقد تعرض  اإلماـ ابف

 عدة، منيا:النتقادات 

امعا بىيف فنكف ًمٍنوي، كثير التصنيؼ، ًإمىامن  .ُ ا قاؿ ابف الصبلح عنو: "كىافى كىاسع اٍلعمـ، جى
ٍيمىة ًفي  زى رُّؼ ًفيًو كاالفتناف، يٍسمؾ مىٍسمىؾ شىٍيخو اٍبف خي ًديث، كثير التَّصى مف أىًئمَّة الحى

                                                 
 (.ِْٗ/ِٓ( انظر: ابف عساكر، تاريخ دمشؽ )(ُ
 (.ُْٓ/ُ( انظر: ياقكت الحمكم، معجـ البمداف )(ِ
 (.ُُٔ-ُُٓ/ ُظر: ابف الصبلح، طبقات الفقياء الشافعية )( ان(ّ
 (.ُّْ، السنف األبيف )ص محمد بف رشيد الفيرم( انظر: (ْ
 (.ِٗ/ُٔ( انظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء )(ٓ
 (.ٖٗ/ّ( انظر: الذىبي، تذكرة الحفاظ )(ٔ
 (.ْٔ/ٕ( انظر: ابف حجر، لساف الميزاف )(ٕ
 (.ِٖٓ/ْمي، شذرات الذىب في أخبار مف ذىب )( انظر: ابف العماد الحنب(ٖ
 (.ٖٕ/ٔ( انظر: الزركمي، األعبلـ )(ٗ
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ًديث كنكتو، كىريبمىا غمط ًفي تصرفو اٍلغىمىط اٍلفىاًحش عمى مىا كجدتو" ، (ُ)استنباط فقو الحى
 اغمطن  الفقيي مف الحديث االستنباط في ابف الصبلح تقميده لشيخو ابف خزيمة دٌ فعى 

 ألف كثيرنا مف العمماء نيجكا ىذا النيج. ؛فاحش، كىذا ال يعاب عميو اإلماـ
ار عف ابف حباف، : سألت يحيى بف عمٌ (ِ)قاؿ شيخ اإلسبلـ أبك إسماعيؿ األنصارم .ِ

قمت: رأيتو، قاؿ: ككيؼ لـ أره، كنحف أخرجناه مف سجستاف، كاف لو عمـ كثير، كلـ يكف 
، فقاؿ: فرد عميو الّسبكيكر الحد هلل، فأخرجناه مف ًسجستاف، لو كبير ديف، قدـ عمينا فأن
كليت شعرل مف المجركح مثبت الحد هلل أك نافيو"، ثـ نقؿ  (ّ)"انظر ما أجيؿ ىذا الجارح

، مف أحؽ باإلخراج كالتٍَّبديع كقمة الديف" ، (ْ)كبلـ الحافظ العبلئي، كىك: "يا هلًل العجبي
ثباتو، مما  مىالذىبي رد عكىذا رد شديد، كلكف  كبل القكليف باعتداؿ، فقاؿ: إنكار الحد كا 

ٍسف ًإٍسبلـً اٍلمىٍرًء تىٍركيوي مىا ال يىٍعًنيًو،  لـ يأت بو نٌص، كالكبلـ منكـ فضكؿ، كمف حي
كاإليماف بأٌف اهلل تعالى ليس كمثمو شيء مف قكاعد العقائد، ككذلؾ اإليماف بأٌف اهلل بىائفه 

كفي ىذيف الرديف دفاع عف اإلماـ  ،(ٓ)مقٌدسة مف ذكات مخمكقاتومف خمقو، متمٌيزة ذاتو ال
 ابف حباف في مسألة الحد.

قاؿ أبك إسماعيؿ األنصارم: سمعت عبد الصمد بف محمد بف محمد يقكؿ: سمعت أبي  .ّ
يقكؿ: أنكركا عمى ابف حٌباف قكلو: الٌنبٌكة: الًعٍمـ كالعمؿ، فحكمكا عميو بالزندقة كىيجر، 

رد الخميفة فكتب بقتمو، كسمعت غيره يقكؿ: لذلؾ أيخرج إلى سمرقند، كقد  ككيًتب فيو إلى
، فقاؿ: قكلو الٌنبيٌكة العمـ كالعمؿ، كقكلو عميو السبلـ: الحٌج عىرفىة، كفي ذلؾ عميو الذىبي

ٌنما ذكر أشير  ا، كا  أحاديث، كمعمـك أٌف الٌرجؿ لك كقؼ بىعىرفىة فقط ما صار بذلؾ حاجِّ
ؾ قكؿ ابف ًحٌباف، فذكر أكمؿ نيعكت النبي صمى اهلل عميو كسمـ، فبل أركاف الحٌج، ككذل

يككف العبد نبيِّا إاٌل أف يككف عالمنا عامبلن، كلك كاف عالمنا عامبلن فقط لما عيدَّ نبيِّا أبدنا، 
 .(ٔ)فبل حيمة لبشرو في اكتساًب النبٌكة

، (ٕ)ككبلمو كبلـ الكذابيف" كذبو تمميذه السميماني، فقاؿ فيو: "رأيت كجيو كجو الكٌذابيف، .ْ
ثـ إف  .ألقكاؿ جميكر األئمة كطعف السميماني ىذا مردكده غير مسمكع، ألنو شاذ مخالؼه 

                                                 

 (.ُُٔ-ُُٓ/ ُ( انظر: ابف الصبلح، طبقات الفقياء الشافعية )(ُ
 (.ِّٓ/ِٓ( انظر: ابف عساكر، تاريخ دمشؽ )(ِ
 ( أم: يحيى بف عٌمار.(ّ
 (.ُّّ، ُِّ/ّ( انظر: السبكي، طبقات الشافعية الكبرل )(ْ
 (.ّٕ/ٖ( انظر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(ٓ
 المصدر السابؽ.( انظر: (ٔ
 (.ُْٗ/ ُمعجـ البمداف )( انظر: ياقكت الحمكم، (ٕ
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عددو مف العمماء الثقات، فمـ يكف في معركؼ عنو طعنو   -عمى جبللة قدره -السميماني
عة، فيي يثبت أماـ الحقائؽ الساط الشاذ ال كالقكؿحاالن منيـ،  ابف حباف عنده أحسفى 

فاءن  ذىب الزبدي التي تمكث في األرض، كيى   .(ُ)جي
 في ابن حبان: تيخالص

صاحب التصانيؼ النافعة، العىمـ البارع في جميع الفنكف، أستاذ النيقاد،  ،ىك العبٌلمة الرَّحالة
ٌدد عمـً الجرح كالتعد فاًظ اآلثار، كميجَّ يؿ، كسيد المحدثيف، كاإلماـ الميقىٌدـ في الفقو، كىك مف حي

كميبىًرز الثقات األعبلـ، ككاشؼي الضعفاء كالمجركحيف، كالمتعرض لممصائب كالصعاب، كىك 
األسد الييماـ الكاقؼ ضد الحاسديف، كأما ما عميو مف اعتراضات، فنحف ال ندعي لو العصمة، 
كال ننفي عنو الخطأ؛ ألنو يبقى بشر، كلكف بعد دراسة حياتيو نقكؿ: أف ما تعرض لو كاف بسبب 
الحسد لكثرة مناقبو كعممو كتميُّزه عمى أىؿ عصره، كىذا ما أكضحو تمميذه الحاكـ: فقاؿ: أبك 

، ككاف يحسد بفضمو كتقدمو ، جزاه اهلل عنا خير الجزاء، كرحمو رحمة (ِ)حاتـ كبير في العمـك
 كاسعة، كجمعنا بو مع صاحب الرسالة محمد صمى اهلل عميو كسمـ.

 ثاره العمميةالخامس: مصنفاتو، وآالمطمب 
ييعد اإلماـ ابف حباف مف أشيًر المصنفيف في العمكـ الحديثية؛ لذلؾ ترؾ أثرنا طيبنا مف خبلؿ 

ير مما كىتبو كما نص ذاإلماـً الييماـ إاٌل اليسير النكيتبو، مع العمـ أنو لـ يصمنا مف كيتًب ىذا 
، كجعؿ فيو كيتبو لمف أراد أف (ّ)اهكى انٍ عمى ذلؾ العمماء. كالسبب في ذلؾ أنو رحمو اهلل بنى خى 

يىنسخ منيا، كييطالعيا. كمىعى تطىاكًؿ الزَّمىاًف ضيعؼي أىمري السٍُّمطىاف، كىاٍستكلى عمييا المفسدكف، فىكىافى 
 :(ْ)السَّبىب ًفي ذىىاًبيىا، كمف أشير ىذه الكتب التي كصمٍت إلينا

مىى التَّقىاًسيـ كىاألٍنكىاًع، مً  .ُ ٍرحو اٍلميٍسنىدي الصَّحيحي عى كًد قىٍطع ًفي سىنىًدىىا، كىالى ثيبيكًت جى ٍيًر كيجي ٍف غى
ًحيًح اٍبًف ًحبَّاف.تي ًفي نىاًقًمييىا، كىاشٍ  اًء ًبصى  ير عٍندى اٍلعيمىمى

 الثقات، كىك ما تقكـ عميو رسالتي. .ِ
 .المجركحكف مف المحدثيف كالضعفاء كالمترككيف .ّ
 مشاىير عمماء األمصار. .ْ

                                                 

 (.ِٓ/ُاألرنؤكط )( انظر: مقدمة تحقيؽ صحيح ابف حباف لمشيخ شعيب (ُ
 (.ِّٓ/ ِٓ( انظر: ابف عساكر، تاريخ دمشؽ )(ِ
نىاًزؿي ذىاتي (ّ اٍنكىاٍه: ًىيى مى . انظر: ابف ( الخى كىذىًلؾى اٍلمىدىاًرسي يىٍقطينييىا طىمىبىةي اٍلًعٍمـً كًفيًَّة، كى بيييكتو يىٍقطينييىا طىمىبىةي الصُّ

 (.َِِ/ ُٖعاشكر، التحرير كالتنكير )
 (.ٖٕ/ٔ( انظر: الزركمي، األعبلـ )(ْ
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 ركضة العقبلء. .ٓ
 حاب التكاريخ.عمؿ أكىاـ أص .ٔ
 الصحابة. .ٕ
 التابعكف. .ٖ
 غرائب األخبار. .ٗ

 أسامي مف ييعرؼ بالكينى. .َُ
، منيا:  كالناظر في ىذه المصنفات يتبيف لو أف ابف حباف صنؼ في العديد مف العمـك

كعظ كالرقائؽ، كغيرىـ مف الركاية كالدراية، كالتكاريخ كالتراجـ، كمنيا العمؿ، كمنيا ال
 األنكاع.

ظيٍت باىتماـو كبيرو مف العمماًء الذيف جاءكا بعده، كعمييا كًلكيتبو أثره عم ميه كبير، كقد حى
 اعتمد عمماء الجرح كالتعديؿ اعتمادنا أساسينا.
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 المبحث الثاني: التعريف بكتاب الثقات لإلمام ابن حبان
 مب األول: موضوع الكتاب، وأىميتوالمط

مـ الحديث عامة، كفي عمـ الجرح كالتعديؿ في ع ميمةيعد كتاب الثقات مف الكتب ال 
به مكضكعو تراجـ الركاة الثقات الذيف تقبؿ مركياتيـ، كيحتج بيا في األحكاـ افيك كتخاصة، 

 ما يمي: كيبرز أىميتو كمما يدلؿ عمى ذلؾكالعقائد كأبكاب الديف كافة، 

 ترجمة لركاة الحديث كناقميو. ََُٓٔه عمى أكثر مف ؤ احتكا .ُ
 لـ يترجـ ليـ سكاه. الذيف ترجمة لعدد كبير مف الركاةانفراده بال .ِ
 نو مف اإلحاطة ًبجيؿ ركاة الحديث.كٌ باعو الطكيؿ في الجرح كالتعديؿ مى  .ّ
 عنو. ؿمشحكنة بالنيقك تو جميع كتب الجرح كالتعديؿ التي ألفت بعد كفا .ْ

 ني: القيمة العممية لكتاب الثقاتالمطمب الثا
، كىك مف الركاة التي ييعتمد عمييا في تعديؿ رئيسةالكتب الييعد كتاب الثقات البف حباف مف 

 النافعة المفيدة في عمـ الرجاؿ، كتىكمفي قيمتو في عدة أمكر، منيا: ميمةالكتب األصيمة ال

مؤلفوي ىك اإلماـ ابف حباف، الناقدي الفٌذ العبٌلمة، صاحب الباع الطكيؿ في الجرح  .ُ
 البارزيف في عمـ الحديث. كالتعديؿ، كعمـ الرجاؿ، كىك أحد األئمة

 احتكاؤه عمى تراجـ ركاة لـ ييترجـٍ ليـ في كتابو غيره. .ِ
كثرة ثناء العمماء كاألئمة عمى الكتاب، كمف ذلؾ قكؿ حاجي خميفة: "ىك عمدة المحدثيف  .ّ

 .(ُ)في ىذا الفف، جمع فيو كأحاط"
 مف اليسير القميؿ الذم كصؿ إلينا مف كيتبو القيمة المفيدة. .ْ
 اد العمماء مف بعده عميو، فكؿ مف كتب في الجرح كالتعديؿ فيك ًعياؿه عميو.كثرة اعتم .ٓ

 (ٕ)المطمب الثالث: منيج اإلمام ابن حبان في كتابو الثقات
: "ليبمغ الشَّاًىد ًمٍنكيـ اٍلغىاًئب"،  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى اًتـ ابف حباف ًفي قىٍكلو صى قىاؿى أىبيك حى

عىفىاء، ًإٍذ كالدليؿ عمى اٍسًتحٍ  قيكؼ عمى معرفىة الثّْقىات ًمٍنييـ مف الضُّ بىاب حفظ تىاًريخ اٍلميحدثيف، كىاٍلكي
نَّوي ًإذا  ة مىا ييؤىدّْم ًإلىى مف بعده. كىا  الى يتييأ لممرء أىف يبمغ اٍلغىاًئب مىا شيد ًإالَّ بعد اٍلمعرفىة ًبًصحَّ

ا لـ يىصح عىف رىسيكؿي المَّوً  مَّى المَّوي  أٌدل ًإلىى مف بعده مى ، فىكىأىنَّوي لـ يؤًد عىنوي صى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى صى

                                                 

 (.َُْٕ/ِ( انظر: حاجي خميفة، كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف )(ُ
 ( بتصرؼ.َُ/ُابف حباف، الثقات )( انظر: (ِ
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مَّـى شىٍيئنا سى مىٍيًو كى ٍعًرفىة تىاًريخ مف ذكر  ،عى ة اأٍلىٍخبىار كسقيميا، ًإالَّ ًبمى كىالى سىبىب لىوي ًإلىى معرفىة ًصحى
عىفىاء ا، ككتابنا أبيف ًفيًو الضُّ كالمترككيف، كأبدأ ًمٍنييمىا بالثقات، فىنىٍذكير مىا  اٍسمو مف اٍلميحدثيف بىيىاضن

مَّـى،  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ا أبدأ ًفي كتىابنىا ىىذىا ذكر اٍلميٍصطىفى صى ت، فىأكؿ مى االى مىٍيًو ًفي اٍلحى كىانيكا عى
َـّ نٍذكر بعده الٍ  مىفىاء الرَّاًشديف كمكلده، كمبعثو، كىجرتو، ًإلىى أىف قىبضو المَّو تىعىالىى ًإلىى جنتو، ث خي

مىٍيًو  مَّى المَّوي عى َـّ نىٍذكر صحب رىسيكؿ المًَّو صى مىٍيًو، ث الميدييف بأياميـ ًإلىى أىف قيتؿ عمٌي رىحمىة المَّو عى
َـّ نذٍ  ، ث مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مَّـى كىاًحدنا عمى المعجـ، ًإٍذ ىـ خير النَّاس قرننا بعد رىسيكؿ المًَّو صى سى كر كى

مَّـى ًفي األقاليـ كميىا عمى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى اب رىسيكؿ المًَّو صى بعدىـٍ التَّاًبعيف الَّذيف شافيكا أىٍصحى
َـّ نٍذكر اٍلقرف الثَّاًلث الَّذيف رىأىٍكا التَّاًبعيف، فأذكرىـ  ابىة قرننا، ث حى المعجـ، ًإٍذ ىـ خير النَّاس بعد الصَّ

َـّ نٍذكر اٍلقرف الرَّاًبع الَّذيف ىـ أىتبىاع التَّاًبعيف عمى سبيؿ عمى نىٍحك مىا ذكرنىا  الطبقتيف اأٍلىكلييف، ث
اننىا ىىذىا، كىالى أذكر ًفي ىىذىا اٍلكتاب األكؿ ًإالَّ الثّْقىات الَّذيف  مى مف قبميـ، كىىىذىا اٍلقرف ينتيي ًإلىى زى

اج بخبرىـ، كأقنع ًبيىذىٍيًف اٍلًكتىابى  ٍيًف المختصريف عىف كتاب التَّاًريخ اٍلكىًبير الًَّذم يجكز ااًلٍحًتجى
ا نمميو ًفي  ا ًفيًو مف اأٍلىسىاًنيد، كالطرؽ كالحكايات، كىأًلىف مى خرجناه، لعممنا بصعكبة حفظ كؿ مى

ا يٍحتىاج ًإلىٍيًو، يككف أسيؿ  ىذىٍيف اٍلًكتىابىٍيًف إف يسر اهلل ذىًلؾ، كسيمو مف تكصيؼ اأٍلىٍسمىاء ًبقصد مى
ا لىك أغضى ع مى المتعمـ ًإذا قصد اٍلًحٍفظ، كىأٍنشط لىوي ًفي كعيو ًإذا أىرىادى اٍلعمـ، مف التَّكىمُّؼ ًبًحٍفظ مى

نوي ًفي اٍلًبدىايىة، لـ يخرج ًفي فعمو مف التَّكىمُّؼ لحفظ ذىًلؾ، فىكؿ مف أذكرهي ًفي ىىذىا الكتاب األكؿ  عى
اج. ديكؽ يجكز ااًلٍحًتجى  فىييكى صى

 كالم ابن حبان ىذا أن منيجو في كتابو الثقات يتمخص في ثالثة أمور:ويظير من 

الكتاب سيرة لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ، ككؿ ما يتعمؽ بيا، مف مكلده  ضى رى عى أوًل: 
 كمبعثو كىجرتو إلى أف قبضو اهلل.

 رتب الركاة المترجميف في كتابو عمى خمس طبقات، ىي:ثانًيا: 

اء الراشدكف، ثـ األمكيكف كصكالن إلى الخميفة المطيع بف الطبقة األكلى: ذكر الخمف .ُ
 المقتدر العباسي.

 ق إلىُُالطبقة الثانية: ذكر الصحابة الكراـ رضى اهلل عنيـ، كتمتد تقريبنا مف عاـ  .ِ
 ق.َٖ عاـ

الطبقة الثالثة: التابعيف الذيف شافيكا الصحابة رضى اهلل عنيـ، كتمتد تقريبنا مف عاـ  .ّ
 ق.َُٓ عاـ ق إلىُٖ

 ق.ََِق إلى عاـ ُُٓالطبقة الرابعة: أتباع التابعيف، كتمتد تقريبنا مف عاـ  .ْ
 الطبقة الخامسة: تبع األتباع، كتشمؿ معظـ القرف الثالث اليجرم تقريبنا. .ٓ
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 شرط اإلماـ ابف حباف في الكتاب: ثالثًا:

ديكؽ يجكز ااًل قاؿ اإلماـ ابف حباف:  اجكؿ مف أذكرهي ًفي ىىذىا الكتاب فىييكى صى إذا  ٍحًتجى
 تعرل عف خمس خصاؿ:

 أف يككف فكؽ الشيخ الذم ذكر اسمو في اإلسناد رجؿ ضعيؼ ال يحتج بخيره. .ُ
 أف يككف دكنو رجؿ كاه ال يجكز االحتجاج بركايتو. .ِ
 أف يككف الخبر مرسبلن ال تمـز بو الحجة. .ّ
 أك يككف منقطعنا ال تقكـ بمثمو الحجة. .ْ
 ف سماعو في الخبر مف الذم سمعو منو.أك يككف في اإلسناد رجؿ مدلس لـ يبي .ٓ

ثـ قاؿ: فكؿ مف ذكرتو في كتابي ىذا إذا تعرل عف الخصاؿ الخمس التي ذكرتيا، فيك 
 عدؿ يجكز االحتجاج بخبره. 

ثـ ذكر شرط العدؿ المكٌثؽ عنده، فقاؿ: "العدؿ مف لـ ييعرؼ منو الجرح ضد التعديؿ، 
ضده"، كيعمؿ ما ذىب إليو بقكلو: "إٍذ لـ يكمؼ الناس  فمف لـ يعمـ بجرحو فيك عدؿ إذا لـ ييبىيَّف

نما كيمّْفكا الحكـ بالظاىر مف األشياء غير المغيب عنيـ"  .(ُ)مف الناس معرفة ما غاب عنيـ، كا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 (.ّّ/ ُمقدمة التحقيؽ لمشيخ شعيب األرنؤكط لكتاب صحيح ابف حباف )( انظر: (ُ
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 المبحث الثالث: مصطمح مستقيم الحديث
 مح مستقيم الحديث لغة، واصطالًحاالمطمب األول: التعريف بمصط

ف الفعؿ استقاـ المزيد باليمزة كالسيف كالتاء في أكلو، كألفيو منقمبةه عف كاك م مستقيم لغة:
.  فأصمو: قىٍكـً

 .(ُ)اعتدؿ، كاستكل كزاؿ عكجو، كاستقاـ اإلنساف إذا اىتدل ومعناه: 

، كلزكـ المنيج  كىك مف االستقامة، كتقاؿ في الطريؽ الذم يككف عمى خطو مستكو
 .(ِ)لثباتالمستقيـ، كاإلقامة في المكاف ا

 وبالنظر في المعني المغوي فإنو يمكن تعريف لفظ المستقيم اصطالًحا بأنو: 

 الشيء المعتدؿ المستكم عمى خطو ثابتو ال يتغير. 

ٍمعيو: أىحاديثي  الحديث لغة:  .(ّ)الجديدي ًمفى األىشياء، كيطمؽ عمى الكبلـ قىًميًمو ككىًثيًره، كجى

نبي صمى اهلل عميو كسمـ قكالن أك فعبلن متصبلن أك ىك ما أضيؼ إلى ال الحديث اصطالًحا:
 .(ْ)منقطعنا

كمف التعريفيف االصطبلحييف لمفظي المستقيـ كالحديث، فإنو يمكف تعريؼ المصطمح  
 عمى النحك التالي: -مستقيـ الحديث -المركب

ىو الراوي الذي يؤدي الحديث الذي سمعو من كالم النبي صمى اهلل عميو وسمم  
 .بدونيا كما ىو ثابت من غير تبديل بواسطة أو

ًمـ حديثو مف الخطأ.   كيمكف اختصار ىذا التعريؼ في العبارة التالية: ثقة مقبكؿ سى

 .(ٓ)ثقة مقبكؿ الحديث في الجممةكقد عرفو الشيخ محمد خمؼ سبلمة بقكلو: 

                                                 

 (.ُٕٖٓ/ّ) معجـ المغة المعاصرة، أحمد مختار عمر( انظر: (ُ
 .(ِٗٔ ص) القرآف غريب في الراغب األصفياني، المفردات( انظر: (ِ
 (.ُّّ /ِ( انظر: ابف منظكر، لساف العرب )(ّ
 (.َُٗ/ ٓ( انظر: الكرماني، الككاكب الدرارم في شرح صحيح البخارم )(ْ
 (.ٓٗ/ٓ( انظر: محمد خمؼ سبلمة، لساف المحدثيف )(ٓ
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كممة )مستقيـ الحديث( أكسع كأعـ معنى مف كممة )صحيح كما كينبغي اإلشارة إلى أف 
الحديث(؛ ألف التعبير بيا أسيؿ عمى الناقد مف التعبير بصحيح الحديث، إذ معناىا عمى ما 

 .(ُ)يظير أنو مقبكؿ الحديث في الجممة، سكاء كاف ثقةن أك صدكقنا أك قريبنا مف ذلؾ

 مصطمح مستقيم الحديث عند النقاد المطمب الثاني: استعمالت
جماعة مف الحديث عمى الركاة، بؿ سىبقو  لـ يىنفرد ابف حباف بإطبلًؽ مصطمح مستقيـ

، فقد ولا، لكف الذم تمٌيز بو ابف حباف أنو أكثر مف استعمإلى إطبلؽ ىذا المصطمح النقادي 
، فقاؿ في عمراف بف مسمـ: "مستقيـ الحديث"قبمو استخداميا  ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبًف مىٍيًدم  عى

ثـ جاء ، (ِ)
فقاؿ: "خارجة عندنا مستقيـ  ؟سيئؿ عف خارجة بف مصعبفالناقد يحيى بف يحيى التميمي، بعده 

أحمد بف ثـ جاء بعده اإلماـ ، (ّ)"الحديث، كلـ يكف يينكر مف حديثو إال ما كاف يدلس عف غياث
 المفظ طمؽفأزرعة  كأب ثـ تبعو ،(ْ)حنبؿ فقاؿ في زىير بف محمد الخراساني: "مستقيـ الحديث"

، ثقة، مستقيـ الحديث"في أبى ص ا بمفظ الثقة، فقاؿمقركنن  الح السماف: "مدينيه
ثـ جاء بعده ، (ٓ)

دى السجستاني  ، كأطمؽ أبك (ٔ): "مستقيـ الحديث"؟لما سيئؿ عنو ًعٍمراف ٍبف طىمحة فقاؿ فيأىبيك دىاكي
فمثاؿ عمى  حاتـ الرازم لفظة مستقيـ الحديث مفردة كمقركنة بغيرىا مف ألفاظ الجرح كالتعديؿ،

، كأما عمى (ٕ)سيئؿ عف إسماعيؿ بف سالـ األسدم قاؿ: "مستقيـ الحديث" عندماأنو  المفردة
 .(ٖ)"كاف ثقة مستقيـ الحديث: "معاكية بف سممة النصرلالمقركنة فقكلو في 

 ،بيا التكثيؽ امف عمماء الجرح كالتعديؿ إنما أرادك  الحديث ككؿ مف أطمؽ لفظة مستقيـ
 .أدناىا كسكاء أعمى مراتبو أ

 مى أنو  مصطمح معركؼ، كمشيكر عند العمماء قبؿ ابف حباف.كىذا ييدلؿي ع

 

 
                                                 

 .(ٓٗ/ٓ( انظر: محمد خمؼ سبلمة، لساف المحدثيف )(ُ
 (.َّٓ/ٔ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(ِ
 (.ّٕٔ/ّ) انظر: المصدر السابؽ( (ّ
 (.َٗٓ/ّ) مصدر السابؽانظر: ال( (ْ
 (.ُْٓ/ّ) انظر: المصدر السابؽ( (ٓ
 (.ُّّ( انظر: اآلجرم، سؤاالتو ألبي داكد )ص (ٔ
 (.ُِٕ/ِ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(ٕ
 (.ّٖٓ/ٖ) انظر: المصدر السابؽ( انظر: (ٖ
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 ظ المرادفة لمصطمح مستقيم الحديثالمطمب الثالث: األلفا
ثقة  :مف العبارات المرادفة لوفييعد مصطمح مستقيـ الحديث مف عبارات التعديؿ، لذلؾ 

 ظ.كغيرىا مف األلفا ثبٍت، متقف، ،إماـ، حجةحافظ، ثقة ثقة، ثقة ثبت، ثقة، 

 الثقات والمطمب الرابع: مراتب توثيق ابن حبان لمرواة في كتاب
 درجات ىي:خمس ذكر الشيخ المعممي اليماني أف تكثيؽ ابف حباف عمى 

 ، أك نحك ذلؾ.«مستقيـ الحديث»، أك «كاف متقننا» :أف يصرح بو كأف يقكؿ .ُ
 أف يككف الرجؿ مف شيكخو الذيف جالسيـ كخبرىـ. .ِ
بكثرة الحديث بحيث ييعمـ أف ابف حباف كقؼ لو عمى أحاديث أف يككف مف المعركفيف  .ّ

 كثيرة.
 ؾ الرجؿ معرفة جيدة.لأف يظير مف سياؽ كبلمو أنو قد عرؼ ذ .ْ
 ما دكف ذلؾ. .ٓ

مف تكثيؽ كثير منيـ، كالثانية  بؿ لعميا أثبتٍ  ،فاألكلى ال تقؿ عف تكثيؽ غيره مف األئمة
 .(ُ)كالخامسة ال يؤمف فييا الخمؿ، كاهلل أعمـقريب منيا، كالثالثة مقبكلة، كالرابعة صالحة، 

مي، فقاؿ: "ىذا تفصيؿ دقيؽ، يدؿ عمى معرفة عمً عقب الشيخ األلباني عمى كبلـ المي ك 
ا، اهلل خيرن  هفجزا ،المؤلؼ رحمو اهلل تعالى، كتمكنو مف عمـ الجرح كالتعديؿ، كىك مما لـ أره لغيره

يـ مف الدرجة الخامسة فيك عمى الغالب مجيكؿ غير أنو قد ثبت لدم بالممارسة أف مف كاف من
ال يعرؼ، كيشيد بذلؾ صنيع الحفاظ كالذىبي كالعسقبلني كغيرىما مف المحققيف، فإنيـ نادرنا ما 

 (.ِ)يعتمدكف عمى تكثيؽ ابف حباف كحده ممف كاف في ىذه الدرجة، بؿ كالتي قبميا أحياننا"

 :قمت

طبلقو، فقد إبة األكلى غير دقيؽ، فيك ليس عمى كبلـ الشيخ المعممي كاأللباني في المرت 
 جماعة "مستقيـ الحديث" لفظ أطمؽ عمييـ ابف حباف بيف مف ثبٍت معي بعد البحث أف مف

. كقد تكصمتي إلى ىذه النتيجة مف أف الغالب كليس الكؿ ةف، فالعبارة الدقيقيضعفاء كمجيكل
كاأللباني  ميمميعمّْ حديث، كالعذر لمف أطمؽ عميو ابف حباف لفظة مستقيـ ال خبلؿ دراسة كؿ

بمغ الذيف مستقيـ الحديث بعبارة ابف حباف  كصفوكؿ مف عمى أف حكميما لـ يشتمؿ رحميما اهلل 
 ، كاهلل أعمـ.اراكين  ِْٗعددىـ 

                                                 

 (.ٗٔٔ/ ِالميعممي، التنكيؿ بما في تأنيب الككثرم مف األباطيؿ )( انظر: (ُ
 (.ٗٔٔ/ ِ، تعميؽ األلباني )المصدر السابؽ( انظر: (ِ
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قة، ومقرونة بصيغة المبالغة :الفصل الثاني  لفظة مستقيم الحديث عند ابن حبان مطم

عند ابن حبان  لفظة مستقيم الحديث
 مطمقة، ومقرونة بصيغة المبالغة

 وفيو ثالثة مباحث:
 

 .ةــروف اليجائيـــــة حسب الحــالمبحث األول: لفظة مستقيم الحديث مطمق
 المبحث الثاني: لفظة مستقيم الحديث عند ابن حبان مقرونة بصيغة المبالغة.

 دة.ـــــــان مقيــــــــــــن حبــاب ث عندـــــــم الحديــــة مستقيــــــالمبحث الثالث: لفظ
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 لفظة مستقيم الحديث مطمقة حسب حروف اليجاء: المبحث األول   
 لفظة مستقيم الحديث مطمقة حسب حروف اليجاء



 مستقيم الحديث مفردة من اليمزة إلى الحاء :المطمب األول
  مىًحيِإْبرَاِىيم بن عبد اهلل بن اْلَحاِرث  .ىػِْٓسنة  المتكفى، الكيكفيُّ ، الجي

 .(ُ)"مستقيـ الحديث" بن حبان:اقول اإلمام 
  أقوال النقاد:

كان أحد ، كقاؿ السمعاني: "(ِ)"صدكؽ": ، كأبك نيعيـ األصبيانيافقىاؿى أبك الشيخ

مَّد ٍبف يىحيىى عىٍف كقاؿ البخارم: ركل  ،(ْ)"صدكؽ ركل مراسيؿكقاؿ ابف حجر: " ،(ّ)"الثقات ميحى
ٌبافى  ، كنقؿ ابف حجر (ٔ)"أجدني أعرؼ ذىاكقاؿ أحمد بف حنبؿ عندما سيئؿ عنو: " ،(ٓ)اسيؿمر  ٍبف حى

 .(ٕ)قكؿ ابف القطاف فيو: "ال يعرؼ حالو"
 .ركل مراسيؿ صدكؽ: الخالصة

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
  ٌْز ،يمً اىً البى أحمد بن إسحاق  ، البصرم.(ٖ)يالُحَو
 .(ٗ)"مستقيـ الحديث" بن حبان:ااإلمام  قول

                                                 

 (.ّٖ/ٖابف حباف، الثقات ) (ُ)
 (.ُِٗ/ُنيعيـ، تاريخ أصبياف ) ك(، كأبّّٔ/ِف، كالكارديف عمييا )الشيخ، طبقات المحدثيف بأصبيا كأب (ِ)
 (.ِّٖ/ّانظر: السمعاني، األنساب ) (ّ)
 .(َٗتقريب التيذيب )ص  ،بف حجرانظر: ا (ْ)
 .(ِٕٗ/ ُالتاريخ الكبير ) البخارم،انظر:  (ٓ)
 .(ِِٕركاية المركذم كغيره )ص  ،انظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد (ٔ)
 (.ُّّ/ُ) تيذيب التيذيب ،بف حجرانظر: ا (ٕ)
ٍيزة، كىي قرية كبيرة بنكاحي البصرة. انظر ،بضـ الحاء الميممة (ٖ) كى : كفتح الكاك كسككف الياء، كىي نسبة إلى حي

 (.ُُّ/ْ) المصدر السابؽ
ذكر محقؽ ثقات ابف حباف أف ىذه النسبة في بعض مخطكطات الثقات )الجكيزم(، كفي بعضيا األخر  قمت:

)الجكيرم(، ثـ قاؿ: "لعؿ الصكاب ما أثبتناه". ك)الجكيزم(، ك)الجكيرم( نسبتاف غير صحيحتيف، بؿ لـ يذكرىما 
ـ منو، ألف ابف حباف قاؿ في ترجمة ىذا الراكم: "حدثنا عنو أبك السمعاني في األنساب، كأما )الحكيزم( فكى

، كفي معجمو ُِّْ(، حُٗٓ/ٕيعمى بالمكصؿ"، كالذم حدث عنو أبك يعمى ىك )الجكىرم( كما في مسنده )
كابف حباف ترجـ لمباىمي، ككصفو بأنو مستقيـ الحديث، كترجـ لمجكىرم، كسكت عنو، كذكر ، ِٖ( حَٗ)ص 

 عنو أبك يعمي، فميس بعيدنا أف يككنا كاحدنا، كاهلل أعمـ. أف كمييما حدثو
 (.ِٗ/ٖابف حباف، الثقات ) (ٗ)
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 أقوال النقاد:
، كلـ أقؼ لو عمى ركاية في كتب لـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف

 السنة، كال في صحيح ابف حباف الذم ترجـ لو، كلـ يذكر لو إال تمميذنا كاحدنا، كشيخيف.
 :قمت

، كذكر (ُ)م، ترجـ لو أبك الشيخ األصبيانيكجدتي راكينا اسمو: أحمد بف إسحاؽ الجكىر 
ىػ، كذكر أف ََّ، كأٌرخ كفاتو سنة (ِ)أنو ثقة حسف الحديث، كما ترجـ لو أبك نعيـ األصبياني

ٍيوً لقبو  مَّكى  .حى
كال يبعد أف يككف أحمد بف إسحاؽ ىذا ىك الذم كصفو ابف حباف بمستقيـ الحديث لما 

 يمي:
 ىػ.ُِْبف إبراىيـ المتكفى سنة أحمد بف إسحاؽ ىذا يركم عف مكي   .ُ
ىػ، كعثماف بف َُِأحمد بف إسحاؽ الباىمي يركم عف أبي عاصـ النبيؿ المتكفى سنة   .ِ

 ىػ.َِٗعمر بف فارس المتكفى سنة 
 أحمد بف إسحاؽ الذم يركم عنو أبك يعمى، ركاية أبي يعمى عنو عف مكي بف إبراىيـ. .ّ
ٍكىىرم، مف أىؿ البصرةبف إسحاؽ الباىمي اأحمد قاؿ ابف قيطكبىغىا: " .ْ ، كىذا يؤكد أف (ّ)"لجى

كىرم كاحد  .الباىمي كالجى
ىػ، ََّأحمد بف إسحاؽ الجكىرم الذم كثقو أبك الشيخ، كأٌرخ كفاتو أبك نعيـ في سنة  .ٓ

ىػ، ُِْيركم عف أبي مركاف محمد بف عثماف بف خالد العثماني، المتكفى سنة 
سماعيؿ بف عبد اهلل بف زرارة المتكفى سنة  ىػ، كمحمد بف عبد العزيز بف أبي َِّكا 

ٍيفو ًَِْرٍزمىة المتكفى في حدكد سنة  المعركؼ بميكى ىػ، كمحمد بف سميماف بف حبيب ى
 ىػ. ِْٔالمتكفى في حدكد سنة 

 .التكقؼ في أمره حتى يتبيف حالو: الخالصة
تقامة ، كفي النفس مف حكمو عميو باسكمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ

 حديثو شيء، كاهلل أعمـ.
 ٍعفىر.(ْ)[نيبى السَّ ] َأْحمد بن ِإْسَماِعيل  ، أىبيك جى

                                                 

 (.ّٔ/ْانظر: أبا الشيخ، طبقات المحدثيف بأصبياف كالكارديف عمييا ) (ُ)
 (.ُُٓ/ُانظر: أبا نعيـ، تاريخ أصبياف ) (ِ)
 .(َِٖ/ ُالثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة )ابف قيطكبيغىا،  (ّ)
 كىك خطأ، كالصكاب ما أثبتُّو في المتف، كاهلل أعمـ. ،في الثقات: "السني" (ْ)

فرؽ السمعاني بيف أحمد بف إسماعيؿ كأحمد بف جعفر، فجعميما اثنيف، خبلفنا البف حباف الذم جعميما قمت: 
 (.ِٕ/ِكاحدنا. انظر: األنساب )
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 .(ُ)"مستقيـ الحديث" بن حبان:اقول اإلمام 
 أقوال النقاد:

ا كاحدنا، لـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف ، كلـ يذكر لو إال شيخن
 كتمميذنا كاحدنا.

 :قمت
 عنو حدثنا الرزاؽ. لعبد راكينا ككاف العراؽ، كم عف أبي عاصـ، كأىؿقاؿ ابف حباف: "ير 

 .(ّ)الحديث" مستقيـ القطاف، اهلل عبد بف (ِ)]الحسيف[
كاهلل -كأحمد بف إسماعيؿ الذم ذكره ابف حباف ىذا لـ يىرك لو في صحيحو، فيظير لي 

 كط، ألني لـ أجده.أنو كقع فيو تصحيؼه في المخطكط مف الثقات، أك في تحقيؽ المخط -أعمـ
 .مجيكؿ: الخالصة

، كيظير أف حكمو عمى ىذا الراكم كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ
ف لـ يكثقو أحد، كاهلل أعمـ.  مكافؽ لقاعدتو في ككف العدؿ عنده مف لـ يعرؼ فيو الجرح، كا 

  ِأبك جعفرْبِن ُقَرْيٍش (ْ)َأْحَمُد ْبُن ُبَدْيل ،  ىػ.ِٖٓسنة  الككفي، المتكفى اليىاًميُّ
 .(ٓ)"مستقيـ الحديث" بن حبان:اقول اإلمام 
 أقوال النقاد:

ال بأس ": قكلو النسائي ، كنقؿ الخطيب عف(ٔ)صحح لو الدارقطني إسنادنا في سننو
اًلحه " الخميمي: قاؿك ، (ٕ)"ًبوً  ديكؽه، صى اًلـه، فىاًضؿه، صى ، (ٗ)عمى عممو كفضمو الخطيب ، كأثنى(ٖ)"عى
اًفظي " :فقاؿ عمى عممو الذىبي ا أثنىكم "الحى ، العالـه

كقاؿ:  ،(ُُ)"ميٍسًندي ىمذاف كمحدثياقاؿ: "ك ، (َُ)

                                                 

 (.ِْ/ٖابف حباف، الثقات ) (ُ)
في ثقات ابف حباف: "الحسف"، كىك خطأ، فإف ابف حباف أكثر في صحيحو مف ىذا ىك الصكاب، كالذم  (ِ)

 ركايتو عف الحسيف ىذا، كاهلل أعمـ.
 (.ِْ/ٖابف حباف، الثقات ) (ّ)
 : بضـ الباء كفتحيا.بيدىٍيؿً  ((ْ

 (.ّٗ/ٖابف حباف، الثقات ) (ٓ)
 (.ُّٗ/ّ( الدارقطني، سننو )(ٔ
 . (ِٗٔ/ْ( انظر: الخطيب، تاريخ بغداد )(ٕ
 (.ْٓٔ/ِ( انظر: الخميمي، اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث )(ٖ
 (.ِٖٔ/ْ( انظر: الخطيب، تاريخ بغداد )(ٗ

 (.ُّّ/ُِ( انظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء )(َُ
 (.ُِ/ٔ( انظر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(ُُ
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صدكؽ لو "قاؿ ابف حجر: ك ، (ِ)"محمو الصدؽ": أبي حاتـبف اقاؿ ك ، (ُ)"مشيكر غير متيـ"ىك 
ال يتابع  مناكيربعض شيكخو الثقات يركم عف "قاؿ ابف عدم: ، ك (ْ)كلٌينو الدارقطني، (ّ)"أكىاـ
إبراىيـ بف إسحاؽ الصكاؼ،  أف ابف عقدة ، كذكر(ٓ)"كىك ممف يكتب حديثو مع ضعفو ،عمييا

 .(ٔ)كمحمد بف عبد اهلل بف سميماف، كداكد بف يحيى ال يرضكنو
 : صدكؽ لو أكىاـ.الخالصة

 ، كاهلل أعمـ.كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ
  َي.مً اىً البى  أبو هانئ ،البصري ارك  أحمد بن ب 

 .(ٕ)"مستقيـ الحديث" بن حبان:اقول اإلمام 
  أقوال النقاد:

: ابف حجر، كقاؿ (ٖ)قاؿ أحمد بف الحسيف الصكفي الصغير: "كاف سيد أىؿ البصرة"
 .(ٗ)"صدكؽ"
 .صدكؽ: الخالصة

 ، كاهلل أعمـ.كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ
  ُىػِْٕسنة  المتكفى، أىبيك سعيدر بن سيف، يْ كَ َأْحمد بن ب. 

 .(َُ)"مستقيـ األمر في الحديث" بن حبان:اقول اإلمام 
  أقوال النقاد:

 .(ُُ)"كثقناكاف مي "قاؿ الذىبي: 
 .ثقة: الخالصة

 ، كاهلل أعمـ.كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ
  اْلُحلْ  اٍلبىزَّاز، أبك بكرَأْحمد بن َجْعَفر  ً  .َوانِ

                                                 

 (.ّْ/ُ( انظر: الذىبي، المغني في الضعفاء )(ُ
 (.ّْ/ِجرح كالتعديؿ )( انظر: ابف أبي حاتـ، ال(ِ
 (.ٕٕ( انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (ّ
 (.ِٗٔ/ْ( انظر: الخطيب، تاريخ بغداد )(ْ
 (.َّٓ/ُ( انظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(ٓ
 (.ِٗٔ/ْ( انظر: الخطيب، تاريخ بغداد )(ٔ

 (.ِِ/ٖابف حباف، الثقات ) (ٕ)
 (.َِ/ُ( ابف حجر، تيذيب التيذيب )(ٖ
 (.ٖٕ( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص ٗ)

 (.ُٓ/ٖابف حباف، الثقات ) (َُ)
 (، ككقع فيو "بكر" بدؿ "بيكير".ْٖٕ/ٔ( الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(ُُ
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 .(ُ)"مستقيـ األمر في الحديث" بن حبان:اقول اإلمام 
 أقوال النقاد:

، كلـ أقؼ لو عمى ركاية في كتب لـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف
 السنة، كال في صحيح ابف حباف الذم ترجـ لو، كلـ يذكر لو إال تمميذنا كاحدنا، كشيخيف.

 :قمت
، كالذم ركل عنو محمد بف المسٌيب في (ِ)دثنا عنو محمد بف المسٌيب"قاؿ ابف حباف: "ح

 ، كليس أحمد بف جعفر.(ّ)صحيح ابف حباف ىك: "أحمد بف سناف"
 .مجيكؿ: الخالصة

، كيظير أف حكمو عمى ىذا الراكم كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ
ف لـ يكثقو أحد، كاهلل أعمـ. مكافؽ لقاعدتو في ككف العدؿ عنده مف لـ يعرؼ  فيو الجرح، كا 

  المىٍركىًزم.أحمد بن خالد 
 .(ْ)"مستقيـ الحديث" بن حبان:اقول اإلمام 
 أقوال النقاد:

، كلـ أقؼ لو عمى ركاية في كتب لـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف
ا كاحدنا.السنة، كال في صحيح ابف حباف الذم ترجـ لو، كلـ يذكر لو إ  ال تمميذنا كاحدنا، كشيخن

 .مجيكؿ: الخالصة
، كيظير أف حكمو عمى ىذا الراكم كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ

ف لـ يكثقو أحد، كاهلل أعمـ.  مكافؽ لقاعدتو في ككف العدؿ عنده مف لـ يعرؼ فيو الجرح، كا 
  بّْي[َأْحَمُد ْبُن َداُوَد ًّ الَوا ،(ٓ)]الضَّ اأَُبو سعٌد اْلحَ البغدادم،  ،ِسِط  ىػ.ُِِ، المتكفى سنة ددَّ

 .(ٔ)"مستقيـ األمر في الحديث" بن حبان:اقول اإلمام 
 أقوال النقاد:

 لـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف. 
 :قمت

                                                 

 (.ّٕ/ٖابف حباف، الثقات ) (ُ)
 (.ّٕ/ٖابف حباف، الثقات ) (ِ)
 (.ُُٔ/ّانظر: ابف حباف، صحيحو ) (ّ)

 (.ُّ/ٖابف حباف، الثقات )(ْ) 
"، كالصكاب ما أثبتُّو في المتف، كاهلل أعمـ.في ا (ٓ) نّْيُّ  لثقات "الضّْ
 (.ّٗ/ٖابف حباف، الثقات ) (ٔ)
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دى أىٍحمىدي ٍبفي دىاكي سماه " األول:ترجـ لو ابف حباف في كتابو الثقات في مكضعيف، 
نّْيُّ  دسماه " الثاني:، كمستقيـ األمر في الحديث"" ، كقاؿ:(ُ)"الضّْ  ، كقاؿ:(ِ)"لكىاًسًطيٌ ا أىٍحمد بف دىاكي

ًديث الثّْقىات" ًديثو يشبو حى كاحد، كليس ىك أبا سعيد الحداد الذم  ب"، كالصحيح أنو راكو غر يي  ،حى
 .(ّ)ذكره ابف حباف في كتابو، نٌبو إلى ذلؾ الدكتكر يكسؼ األسطؿ

 .صدكؽ: الخالصة
 ، كاهلل أعمـ.كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ

  أبك الحسف،  :البصرم، أبك الحسيف الياشمي، كقيؿ أحمد بن عبد اهلل بن الحكم
 ىػ.ِْٕ المعركؼ بابف الكردم، المتكفى سنة

 .(ْ)"مستقيـ الحديث" بن حبان:اقول اإلمام 
 أقوال النقاد: 

 .(ٕ)، كابف حجر(ٔ)، كمسممة(ٓ)نسائيكثقو ال
 ثقة. :الخالصة

، كيؤكد ىذا تكثيؽ النقاد اآلخريف لو، كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ
 كاهلل أعمـ.

   ًلِ صِ وْ المُ  أبك سممة ،اؾبَّ السَّ أحمد بن عبد اهلل. 
 .(ٖ)"مستقيـ األمر في الحديث" بن حبان:اقول اإلمام 

 قاد:أقوال الن
 لـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف.

 :قمت
ا باسمو أبك يعمى المكصمي في معجمو  ، كفي مسنده ركل عنو في(ٗ)ركل عنو مصرحن

 

                                                 

 (، كالصحيح الضٌبي، كليس الضٌني.ّٗ/ٖ) انظر: المصدر السابؽ (ُ)
 (.ْٖ/ٖ) انظر: المصدر السابؽ (ِ)
 (.ُٓص ( انظر: األسطؿ، الركاة الذيف احتمؿ حديثيـ عند اإلماـ البزار في مسنده )(ّ

 (.ِّ/ٖابف حباف، الثقات ) (ْ)
 (.ٕٓ( انظر: النسائي، مشيختو )ص ٓ)

 (.ٓٔ/ُ( انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )(ٔ
 (.ُٖ( انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص ٕ)

 (.ِِ/ٖابف حباف، الثقات ) (ٖ)
 (.ٖٔانظر: أبا يعمى المكصمي، معجمو )ص  (ٗ)
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بَّاكِ اأَُبو َسلََمَة ، دكف أف يصرح باسمو، فقاؿ: "(ُ)مكضعيف "، كىناؾ راكو آخر مف الطبقة ْبُن السَّ
، أبك النضر، كمنيـ مف كناه أبا (ِ)مو جعفر بف ميراف السَّبَّاؾنفسيا ركل عنو أبك يعمي، اس

 ، كىك غير أحمد بف عبد اهلل السباؾ ىذا، كاهلل أعمـ.(ّ)سممة
 كأحاديثو تكبع عمى بعضيا متابعات تامة، كعمى بعضيا اآلخر متابعات قاصرة. 

 .صدكؽ: الخالصة
 اهلل أعمـ.، ك كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ

 زىاًعيٌ ض، أىبيك النَّ َأْحمد بن َعتيق بن َحْفص بن ثَابت  .ىػِْٕسنة  المتكفى، ر اٍلخي
 .(ْ)"مستقيـ الحديث" بن حبان:اقول اإلمام 
 أقوال النقاد:

 .(ٓ)كثقو الحاكـ
 صدكؽ، كذلؾ ألف ابف حباف كالحاكـ متساىبلف في التكثيؽ.: الخالصة

 ، كاهلل أعمـ.قيـ الحديث التكثيؽكمراد ابف حباف مف كصفو لو بمست
  كقيؿ: أبك جعفر، المتكفى سنة  البغدادم، ي،سً نى خٍ األى أحمد بن عمران ، أبكعبد اهلل اٍلكيكًفيُّ

 ىػ.ِِٖ
 . (ٔ)"مستقيـ الحديث" قول اإلمام ابن حبان:

 أقوال النقاد: 
 ،وتيخ، أدركش": أبك حاتـ الرازمقاؿ ، ك (ٖ)بأس بو" : "الالعجمي، كقاؿ (ٕ)كثقو ابف عدم

، كمعركؼ أف أبا (ٓٔ)ه"كتركك  ،اككاف ككفين  ،عنو ببغداد كتبتي "قاؿ أبك زرعة: ك  ،(ٗ)"كتب عنوأكلـ 
، كقاؿ أبك أحمد (ٔٔ)فيكك ذكره ابف الجكزم في الضعفاء كالمتر ، ك عنده ثقة عف زرعة ال يركم إال

                                                 

 (.ُٕٓ/ُِ(، ك)ُِٕ/ِسنده )انظر: أبا يعمى المكصمي، م (ُ)
 (.ُّ/ُ) المصدر السابؽانظر:  (ِ)
 (.ٕٓ/ُالتذييؿ عمى كتب الجرح كالتعديؿ )طارؽ بف محمد آؿ بف ناجي، انظر:  (ّ)
 (.ِٓ/ٖابف حباف، الثقات ) (ْ)
 (.َْٖ/ُالحاكـ، المستدرؾ ) (ٓ)
 (.ُّ/ٖ( ابف حباف، الثقات )ٔ)
 (.ّّٓ/ٕرجاؿ )( انظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الٕ)
 (.ْٖ( العجمي، الثقات )ص ٖ)

 (.ْٔ/ِ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(ٗ
 المصدر السابؽ.( (َُ
 (.ِٖ/ُ( انظر: ابف الجكزم، الضعفاء كالمترككيف )(ُُ
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قاؿ البخارم: ، ك (ٕ)"كؼخبر باطؿ في المعر "لو كقاؿ الذىبي: ، (ٔ)الحاكـ: "ليس بالمتيف عندىـ"
 .(ٗ)"منكر الحديث غير مرضي"كقاؿ األزدم:  ،(ٖ)"يتكممكف فيو، منكر الحديث"

 :قمت
خبلفنا  ،(7)، كالذىبي(ٙ)، كتبعو في ذلؾ ابف الجكزم(٘)اأف اسمو محمدن  ذكر البخارم
كاهلل ، حدأنيما كا كالراجح ،(9)عدم ، كابفي (8)ابفي أبي حاتـ، كمنيـ أحمدلمجميكر، فذكركا أنو 

 .أعمـ
 صدكؽ. الخالصة:

 كاهلل أعمـ. ،كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ
 قاضي باذىًغيس ،أحمد بن عمرو(َُ). 

 .(ُُ)"مستقيـ الحديث" بن حبان:اقول اإلمام 
 أقوال النقاد:

ب ، كلـ أقؼ لو عمى ركاية في كتلـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف
 السنة، كال في صحيح ابف حباف الذم ترجـ لو، كلـ يذكر لو إال تمميذنا كاحدنا، كشيخيف.

 :قمت
، ىك قاضي باذىًغيس ،أحمد بف عمركالصكاب ما ذىب إليو ابف حباف مف ترجيح ككف 

ًريش بف عمرك، الذم ذكره في ثقاتو، إذ قاؿ: ييشبو أف يككف أحمد بف عمرك ىذا ىك  أحمد بف حى

                                                 

 (.ُٕ/ّ( انظر: أبا أحمد الحاكـ، األسامي كالكنى )(ُ
 (.َٓ/ُ( انظر: الذىبي، المغني في الضعفاء )(ِ

، ثـ عمؽ عميو ِّٖٕ(، حُّٓ/َُلحديث الذم أشار إليو الذىبي، ركاه البييقي في شعب اإليماف )ا قمت:
 فقاؿ: "تفرد بو أحمد بف عمراف األخنسي، عف أبي بكر بف عياش، كىك بيذا اإلسناد منكر".

 (.َِِ/ُ) التاريخ الكبير، لبخارم( انظر: ا(ّ
 (.ٗٓٓ/ُ( انظر: ابف حجر، لساف الميزاف )(ْ

 (.َِِ/ُانظر: البخارم، التاريخ الكبير ) (ٓ)
 (.ٖٖ/ّالضعفاء كالمترككيف )( انظر: ابف الجكزم، (ٔ
 (.ُِٔ/ِالمغني في الضعفاء )( انظر: الذىبي، (ٕ
 .(ٕ/ُانظر: ابف أبي حاتـ، بياف خطأ البخارم في تاريخو )( (ٖ
 (.ِّٓ/ٕالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )( انظر: ابف عدم، (ٗ

كذ، كتعني بالفارسية باذخيز، كمعناه: ي ى :باذىًغيس( (َُ ناحية تشتمؿ عمى قرل مف أعماؿ ىراة كمرك الرَّ
 (.ُّٖ/ُىبكب الريح، لكثرة الرياح بيا. انظر: ياقكت الحمكم، معجـ البمداف )

 (.ِٗ/ٖابف حباف، الثقات ) (ُُ)
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ًريش، كقد جـز أف أبا عبد اهلل أسقط اسـ أبيو، كمما يؤيد ىذا أف شيكخيـ، كتبلميذىـ، أحمد بف  حى
 كمينتيـ، كمسكنيـ كاحد. 

 .مجيكؿ: الخالصة
، كيظير أف حكمو عمى ىذا الراكم كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ
ف لـ يكثقو أحد، كاهلل أعمـ.مكافؽ لقاعدتو في ككف العدؿ عنده مف لـ يعرؼ فيو الجرح،   كا 

 مبغدادال َأْحمد بن المبارك. 
 .(ُ)"مستقيـ الحديث" بن حبان:اقول اإلمام 
 أقوال النقاد:

ٍبد قاؿ الخطيب البغدادم: " حدث ًفي الغربة عىف أىًبي داكد الطيالسي، كعبد الصمد ٍبف عى
سىف ٍبف أىٍحمىد ٍبف ًفي، الكارث ٍنوي أىبيك طاىر اٍلحى كىل عى  .(ِ)"ؿ األنطاكيرى
 :قمت

قاؿ ابف حباف في ثقاتو: "حدثنا عنو أحمد بف ميكىرَّـ بف خالد الًبٍرتي ببغداد"
، ككؿ (ّ)

 ركايات الًبٍرتي في صحيح ابف حباف عف عمي بف المديني فقط.

 .مجيكؿ: الخالصة
، كيظير أف حكمو عمى ىذا الراكم كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ

ف لـ يكثقو أحد، كاهلل أعمـ.  مكافؽ لقاعدتو في ككف العدؿ عنده مف لـ يعرؼ فيو الجرح، كا 
  ُاليىاميى ف بن عمرو ر  صَ أحمد بن م

 ىػ.ِْٕ المتكفى سنة ،(ْ)
 .(ٓ)"مستقيـ الحديث" بن حبان:اقول اإلمام 

 أقوال النقاد: 
 .(ٖ)"صدكؽ" كقاؿ ابف حجر:، (ٕ)"كثؽ"، كقاؿ: (ٔ)"ثحدٌ ككفي مي "قاؿ الذىبي: 

 .صدكؽ :الخالصة

                                                 

 (.ّٕ/ٖابف حباف، الثقات ) (ُ)
 (.ّٔٔ/ٓانظر: الخطيب، تاريخ بغداد ) (ِ)
 (.ّٖ/ٖابف حباف، الثقات ) (ّ)
(، ّٗٗ/ُ( نسبة إلى "ياـ" بطف مف ىمداف، كاليامي كاإليامي كاحد. انظر: السمعاني، األنساب )(ْ
 (.ْٕٕ/ُّك)

 (.ِّ/ٖابف حباف، الثقات )(ٓ) 
 (.َُُٕ/ٓ( الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ٔ)

 (.َِّ/ُ( الذىبي، الكاشؼ )(ٕ
 (.ْٖ( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص ٖ)
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 ، كاهلل أعمـ.كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ
 أبك عصمة السمرقندم.أحمد بن معاوية ، 

 .(ُ)"مف العباد "مستقيـ الحديث بن حبان:اقول اإلمام 
 أقوال النقاد:

كاية في صحيح ، كلـ أقؼ لو عمى ر لـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف
ابف حباف الذم ترجـ لو، كلكف كجدتي ست ركايات ألحمد بف معاكية عف ابف عينية في تاريخ 

، أكثرىا مراسيؿ كمقاطيع، كلكنو تكبع عمييا متابعات تامة كقاصرة، كلو (ِ)المدنية لعمر بف شىبة
نافع، كغيرىـ،  ركايات عديدة عف أضراب ابف عينية، كعبد اهلل بف المبارؾ، كىشيـ، كالحكـ بف

كفييا جميعنا لـ يينسب إلى سمرقند، كلـ تذكر كنيتو، كنيسب في إحداىا إلى الباىمي، كفي أخرل  
 بأحمد بف معاكية بف بكر، كىما اسماف لشخصو كاحد غير السمرقندم، كاهلل أعمـ.

 ركل عىنوي عبد اهلل بفكسياؽ كبلـ ابف حباف في ثقاتو مشعره بأنو مىعركؼ، حيث قاؿ: "
ًديث ،كىأىؿ بىمىده ،عبد الرٍَّحمىف اء لما  ،بادمف اٍلعي  ،ميٍستىًقيـ الحى مىٍيًو عمى أىف يكلكه اٍلقىضى اٍجتىمعيكا عى

لـ يٍدخؿ ًفيوً  ،بف أبي مقىاتؿ فىأبىامىاتى   ".كى
 .صدكؽ: الخالصة

 ، كاهلل أعمـ.كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ

                                                 

 (.ٓ/ٖابف حباف، الثقات )(ُ) 
حدثنا أحمد بف معاكية قاؿ: حدثنا سفياف، عف محمد بف المنكدر، قاؿ: سمع رسكؿ  األولى:الركايات ىي: (ِ) 

حدثنا أحمد بف  الثانية:اهلل صمى اهلل عميو كسمـ رجبل ينشد ضالة في المسجد فقاؿ: "أييا الناشد، غيرؾ الكاجد". 
ابف عجبلف، عف بكير بف عبد اهلل أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: "ال  معاكية قاؿ: حدثنا سفياف، عف

: حدثنا أحمد بف معاكية قاؿ: حدثنا سفياف بف عيينة، عف زيد بف أسمـ قاؿ: الثالثةكجدت، قكلكا: ال كجدت". 
ف عكؼ، قاؿ ابف عمر رضي اهلل عنيما: "لما أتى النبي صمى اهلل عميو كسمـ مسجد قباء مسجد بني عمرك ب

فدخمت عميو رجاؿ األنصار يسممكف عميو، فقمت لصييب، ككاف معو: كيؼ كاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ 
حدثنا أحمد بف معاكية قاؿ: حدثنا سفياف بف عيينة،  الرابعة:يصنع إذا سمـ عميو كىك يصمي؟ قاؿ: يشير بيده". 
حدثنا أحمد  الخامسة:مى ستة كتبلثيف سيمنا. قسـ خيبر ع عف يحيى بف سعيد، عف بشير بف يسار، أف النبي 

بف معاكية، قاؿ: حدثنا سفياف بف عيينة، عف جعفر، عف أبيو، عف جابر بف عبد اهلل رضي اهلل عنو: أف عمينا 
رضي اهلل عنو رأل عمر رضي اهلل عنو كىك مسجى فقاؿ: "صمى اهلل عميؾ، ما مف الناس أحد أحب إلي أف 

مف ىذا، فقاؿ لو الحسف بف عمي رضي اهلل عنيما...، فقاؿ: ال تصؿ عمى أحد إال  ألقى اهلل بما في صحيفتو
حدثنا أحمد بف معاكية، قاؿ: حدثنا سفياف بف عيينة، عف مكسى بف  األخيرة:النبي صمى اهلل عميو كسمـ فسكت". 

جياد، فأتت أمو عثماف مكسى بف عقبة بف سالـ بف عبد اهلل، كعبد اهلل بف عبيد اهلل: أف محمد بف طمحة أراد ال
فكممتو، فأمره أف يقيـ عمييا، فقاؿ: إنيا قد أتت عمر فأمرني أف أقيـ عندىا كلـ يجبرني قاؿ: "لكني أجبرؾ". 

 (.ٖٗٗ،ّٕٗ/ّ(، ك)ِّ،ْْ،ُُٖ/ُانظر: عمر بف شبة، تاريخ المدنية )
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 أىبيك بكر الرَّمىاًدمبن سّيار َأْحمد بن َمْنُصور ،
 ىػ.ِٓٔسنة  ، المتكفى(ُ)

 . (ِ)"مستقيـ األمر في الحديث" قول اإلمام ابن حبان:
 أقوال النقاد: 

، (ٕ)كابف القٌطاف ،(ٔ)، كالخميمي(ٓ)، كالدارقطني(ْ)كمسممة ،(ّ)الرازم كثقو أبك حاتـ
ا: "(ٖ)كالذىبي ا، كقاؿ: "الحافظ الحٌجة"، كقاؿ أيضن قرنو ، ك (َُ)ابف حجر، ككثقو (ٗ)"ثىبتالًفظ اٍلحى

رحؿ كأكثر السماع كىالكتابة، "قاؿ الخطيب: ، ك (ُُ)ابف أبي شيبة في الحفظبًإٍبرىاًىيـ األصًبيىاني 
 .(ُّ)خطاب أثبت مف ابف أبي شيبةأخك كجعمو ، (ُِ)"كصنؼ المسند

 :قمت
القرآف،  كؿ بخمؽمسألة الق لمذىبو في الكقؼ في السجستاني؛ داكد حدث عنو أبكيي لـ 

 .(ُْ)الذىبيكما نص عمى ذلؾ  ،ركايتو ردٌ لأك  ،لعدـ التحديث عنو اكلكف ىذا ليس سببن 
 : ثقة، حافظ.الخالصة

  كأما كصؼ ابف حباف لو بمستقيـ الحديث، فالظاىر أنو قصد بو تكثيؽ الراكم، كاهلل أعمـ.
 جاني.كزٍ ، أبك أحمد الجي أحمد بن موسى 

 .(ُٓ)مستقيـ الحديث"" بن حبان:اقول اإلمام 
 :أقوال النقاد

 

                                                 

 (.ُّٔ/ٔاب )( نسبة إلى مدينة رمادة اليمف، كليس رمادة فمسطيف. انظر: السمعاني، األنس(ُ
 (.ُْ/ٖ( ابف حباف، الثقات )ِ)
 (.ٖٕ/ِ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ّ)

 (.ْٖ/ُ( انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب )(ْ
 (.َّٔ/ٓ( انظر: الخطيب، تاريخ بغداد )ٓ)

 (.َٓٔ/ِ( انظر: الخميمي، اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث )(ٔ
 (.َّٔ/ٓيياـ )( ابف القطاف، بياف الكىـ كاال(ٕ
 (.ّٖٗ/ُِ(، كسير أعبلـ النببلء )ٕٓ/َِ(، كتاريخ اإلسبلـ )َُُ/ِ( انظر: الذىبي، تذكرة الحفاظ )(ٖ
 (.ٖٓ( انظر: الذىبي، الركاة الثقات المتكمـ فييـ بما ال يكجب ردىـ )ص (ٗ

 (.ٖٓ( انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (َُ
 (.ّٖ/ُ( انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب )(ُُ
 (.ّٗٓ/ٓ( انظر: الخطيب، تاريخ بغداد )(ُِ
 (. كاسـ أخك خطاب: محمد بف بشر بف مطر، أبك بكر الكارؽ.َّٔ/ٓ) المصدر السابؽ( انظر: (ُّ
 (.َِٓ/ُ( انظر: الذىبي، تذىيب تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(ُْ

 (.ُٕ/ٖابف حباف، الثقات ) (ُٓ)
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 .(ُ)قاؿ السمعاني: "مستقيـ الحديث"
 :قمت

 يىظير لي أف قكؿ السمعاني قٌمد فيو ابف حباف، كما يقتضيو سياؽ الكبلـ، حيث قاؿ:

د بن عبد اْلَعِزٌز" ٌْ  ".روى َعنُه أهل َبلَده ،ُمْسَتِقٌم الَحِدٌث ٌروي َعن ُسَو
ا، حيث كرد: "مكسى بف أحمد"، كما في تاريخ ككما يىظير أف في اسمو خبلفن 

خر في سند ، كىذا ما يعرؼ بالقمب: "إبداؿ لفظ بآ(ْ)، كتاريخ دمشؽ(ّ)، كتاريخ بغداد(ِ)أصبياف
 .(ٓ)نحكه"، ك الحديث، أك متنو بتقديـ أك تأخير

 : ثقة.الخالصة
 ، كاهلل أعمـ.كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ

  ُبلَّ  ْبُن َيْحَيى ْبِن َعَطاءٍ  َأْحَمد ٍبد المًَّو العسكرم، المتكفىاٍلجى ، أىبيك عى  ىػ.ِّٓسنة  بي
 .(ٔ)"مستقيـ الحديث" بن حبان:اقول اإلمام 
  أقوال النقاد:

 .(ٗ)بو"ال بأس "قاؿ الذىبي: ، ك (ٖ)"عركؼ الحديثمي ": (ٕ)عقدة قاؿ اٍبف
 .صدكؽ: الخالصة

 الحديث، فالظاىر أنو قصد بو تكثيؽ الراكم، كاهلل أعمـ.كأما كصؼ ابف حباف لو بمستقيـ 
 مَّد البىاًميانيبن اْلُحَسْين بن َعمّي بن ُسَمْيَمان  َأْحَيد الٌسمًمٌي، أىبيك ميحى

(َُ). 
  .(ُُ)"مستقيـ الحديث" قول اإلمام ابن حبان:

  أقوال النقاد:
                                                 

 (.ََْ/ّانظر: السمعاني، األنساب ) (ُ)
 (.ِْٕ/ُانظر: أبا نيعيـ، تاريخ أصبياف ) (ِ)
 (.ُُٖ/َُانظر: الخطيب، تاريخ بغداد ) (ّ)
 (.ُّٖ/ُٔانظر: ابف عساكر، تاريخ دمشؽ ) (ْ)
 (.ُّْص ) يسير مصطح الحديث، تمحمكد الطحاف (ٓ)
 (.َْ/ٖابف حباف، الثقات ) (ٔ)
ياشمي مكالىـ الككفي، المعركؼ بابف عيٍقدة، : أحمد بف محمد بف سعيد بف عبد الرحمف، أبك العباس، الىك ((ٕ

 (.ِِٔ -ُِٕ/ٓكاف حافظنا، صاحب تصانيؼ. انظر: الخطيب، تاريخ بغداد )
 (.ُُْ/ٓ) المصدر السابؽ( انظر: (ٖ
 (.ّٖ/ٔ( انظر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(ٗ

ا بنقطتيف، كالنكف في آخره، بالباء المنقكطة مف تحتيا بنقطة، ككسر الميـ، بعدىا الياء المنقكطة مف تحتي (َُ)
 (.ْٔ/ِكىي بمدة بيف بمخ كغزنة. انظر: السمعاني، األنساب )

 (.ُّٕ/ٖابف حباف، الثقات ) (ُُ)
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بى (ُ)"ستقيـ الحديث مف الثقاتمي "قاؿ السمعاني:  " اذم "بالشٍَّيخي ، ككصفو الكىبلى اًلحي  .(ِ)الصَّ
 :قمت

ٍممىافى اٍلكىاًتب لو ركاية كاحدة عف أىٍزىىر ٍبف سى
(ّ) . 

 : ثقة.الخالصة
  كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.

 ىػ.ِّْالمتكفى سنة ، خٌْ رَ ولقبه فُ  ،اًشيقى الرَّ  اء،الّنوَّ  ،الَبْصري   بن مروان (ْ)أزهر 
 .(ٓ)"مستقيـ الحديث" قول اإلمام ابن حبان:

 :أقوال النقاد
رَّج عنو تكثيؽ بىقي مىخمد، كركاية بف بىقي بمدنا أىؿ مف عنو كثقو مسممة، كقاؿ: "ركل  لو، كخى

 "صدكؽ". :(ٖ)كابف حجر ،(ٕ)الذىبي كقاؿ ،(ٔ)مستدركو" في حديثو الحاكـ
 .صدكؽ: الخالصة

ًديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.كمراد ابف حباف مف كصفو لو بميسٍ   تىًقيـ الحى
  ،أىبيك يحيى.اأْلَْزَىر بن يحيى 

 .(ٗ)"شيخ مستقيـ الحديث" قول اإلمام ابن حبان:
 أقوال النقاد:

                                                 

 (.ٓٔ/ِانظر: السمعاني، األنساب ) (ُ)
 .(ُٔٓانظر: الكبلباذم، بحر الفكائد المسمى بمعاني األخبار )ص   (ِ)
نىا أىبيك بىٍكًر بٍ  (ّ) ، حدثنا الركاية ىي: أىٍخبىرى سىٍيًف اٍلبىاٍميىاًنيُّ ًببىٍمخى ، حدثنا أىٍحيىدي ٍبفي اٍلحي ًفيُّ ٍيرى ٍمدىافى الصَّ ًد ٍبًف حى مَّ في ميحى

مىكى  مًَّد ٍبًف حى ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى ًني عى ، كىأىٍخبىرى ـي ٍبفي طىٍيمىافى ، حدثنا ًإٍبرىاًىي ٍممىافى اٍلكىاًتبي دَّثىًني أىبً أىٍزىىري ٍبفي سى ي، حدثنا ٍيًو، حى
ٍف يىٍحيىى ٍبًف سىًعيدو  ، عى ـي ٍبفي طىٍيمىافى دَّثىًني ًإٍبرىاًىي دَّثىًني أىًبي، حى ٍبًد المًَّو، حى ٍفًص ٍبًف عى ، عىٍف عىٍمًرك ٍبًف أىٍحمىدي ٍبفي حى

ًف اٍبًف عىبَّاسو رىًضيى المَّوي  ، عى اًىدو ، عىٍف ميجى ٍبًد المًَّو ٍبًف أىًبي نىًجيحو ، عىٍف عى : "نىيىى رىسيكؿي المًَّو شيعىٍيبو ا، أىنَّوي قىاؿى ٍنييمى عى
بىالىى أىٍف ييكطىٍأفى  ًف اٍلحى ، كىعى ـى تَّى تيٍقسى ، حى ٍف بىٍيًع اٍلغىنىاًئـً ٍيبىرى عى ـى يىٍكـى خى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍعفى مىا ًفي صى تَّى يىضى حى

، كىعىفٍ  ٍرعى غىٍيًرؾى : "الى تىٍسًؽ زى قىاؿى ، كى ٍف لىٍحـً كيؿّْ ًذم نىابو ًمفى السّْبىاًع". الحديث  بيطيكًنًيفَّ ميًر اأٍلىٍىًميًَّة، كىعى كـً اٍلحي ليحي
. انظر: الحاكـ، المستدرؾ ) ًحيحي  .ِّّٔ(، حْٔ/ِصى

 في الثقات "األزىر"، كالصكاب ما أثبتُّو في المتف، كاهلل أعمـ.(ْ) 
 (.ُِّ/ٖابف حباف، الثقات )(ٓ) 
 .َُّٓ، ح(ُِٖ/ ِرؾ عمى الصحيحيف )المستدالحاكـ، ( انظر: (ٔ
 (.ُِّ/ُالذىبي، الكاشؼ )( (ٕ
 (.ٖٗ( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (ٖ

 (.ُِّ/ٖابف حباف، الثقات ) (ٗ)
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 لـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف، كلـ أقؼ لو عمى ركاية في كتب
 ،اا كاحدن كتمميذن  ،اا كاحدن ر لو إال شيخن كال في صحيح ابف حباف الذم ترجـ لو، كلـ يذك ،السنة
 .(ُ)ا"أحمد بف سٌيار" الذم زعـ أف شيخو كاف صالحن  :اسمو

 .صدكؽ: الخالصة
 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.

 مَّدِإْسَحاق بن ِإْبرَاِىيم بن ِإْسَحاق  .، أىبيك ميحى
 .(ِ)ديث""مستقيـ الح قول اإلمام ابن حبان:

 أقوال النقاد:
ا لـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف، كلـ يذكر ابف حباف لو إال تمميذن 

 .(ّ)"عىنوي ًبمىكَّة كتبتي " قكلو: يىٍعقيكب بف سيٍفيىاف، كنقؿ ابف حباف عف اا كاحدن كشيخن كاحدنا، 
 .مجيكؿ: الخالصة

، كيظير أف حكمو عمى ىذا الراكم التكثيؽ كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث
ف لـ يكثقو أحد، كاهلل أعمـ.  مكافؽ لقاعدتو في ككف العدؿ عنده مف لـ يعرؼ فيو الجرح، كا 

 اؽ، البصرم.كَّ اٍلعىٍبدم، السَّ  بن داود ِإْسَحاق بن ِإْبرَاِىيم 
 .(ْ)"مستقيـ الحديث" قول اإلمام ابن حبان:

 أقوال النقاد:
 .(ٓ)"دكؽص"ابف حجر: قاؿ 

 :قمت
اؾي ك ، (ٔ)الرحمف بف ميدم كاحدة عف عبد ستّْ ركايات، كقفتي لو عمى  كاحدة عف الضَّحَّ

                                                 

 (.ُِّ/ٖابف حباف، الثقات )(ُ) 
 (.ُُٕ/ٖ) لمصدر السابؽا (ِ)
 المصدر السابؽ. (ّ)
 المصدر السابؽ. (ْ)

ابو الثقات، كبإضافة كممة بصرم في المكضع األخر، دكف أف يطمؽ أكرده ابف حباف في مكضعيف في كتقمت: 
ا. انظر:  .(ُُِ/ٖالثقات ) عميو حكمن

 (.ٖٗ( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (ٓ
: حدثن (ٔ) ادو قىاؿى مَّ ًد ٍبًف حى مَّ ًف ٍبفي ميحى ٍبدي الرٍَّحمى : حدثنا عى مَّدو قىاؿى ٍبدي اهلًل ٍبفي ميحى دَّثىنىا عى اؽي ٍبفي كالركاية ىي: حى ا ًإٍسحى

، عىٍف عىٍمًرك ٍبًف ميرَّ  ، حدثنا سيٍفيىافي ًف ٍبفي مىٍيًدم  ٍبدي الرٍَّحمى : حدثنا عى ـى السَّكَّاؽي اٍلعىٍبًدمُّ قىاؿى : سىًمٍعتي سىًعيدى ٍبفى ًإٍبرىاًىي ةى قىاؿى
: آًخري مىا عىًيدى  ، عىٍف عيٍثمىافى ٍبًف أىًبي اٍلعىاًص قىاؿى دّْثي ا  اٍلميسىيًّْب ييحى : "ًإذىا أىمىٍمتى قىٍكمن مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًإلىيَّ النًَّبيُّ صى

ًة". الحديث صحيح. انظر: أبا ني  اجى ذىا اٍلحى ًعيؼى كى ـي اٍلكىًبيرى كىاٍلمىًريضى كىالضَّ ةى، فىًإفَّ ًفيًي بلى ـي الصَّ عيـ، حمية فىاٍخفيٍؼ ًبًي
 (.ََُ/ٓاألكلياء )
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ٍبفي مىٍخمىدو 
، (ِ)ككاحدة عف يحيى بف زكريا الككفي ،(ُ) ٍبدي اٍلقىاًىًر ٍبفي شيعىٍيبو ، كثبلث ركايات عف عى

 ،شيكخ ةر لو ابف حباف ثبلث، كذك(ْ)في المعجـ الكبير ثنتاف، ك (ّ)إحداىا في المعجـ األكسط
 ا.ا كاحدن كتمميذن 

 .صدكؽ: الخالصة
ًديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ  .كمراد ابف حباف مف كصفو لو بميٍستىًقيـ الحى

 ىػ.َِٓسنة بعد  ، أىبيك بشر الكىاًسًطٌي، المتكفى ِإْسَحاق بن شاىين بن الحارث 
 .(ٓ)"مستقيـ الحديث" قول اإلمام ابن حبان:

 أقوال النقاد:
في مف صحت ركايتو عف الثقات عند  الدارقطني كذكره ،(ٔ)كثقو الضياء المقدسي

 .(ٖ)"ال بأس بو"قاؿ النسائي: ، ك (ٕ)الشيخاف

                                                 

دَّثىنى  (ُ) ، عىٍف اٍبفً الركاية ىي: حى اًلحو ٍمعىةي ٍبفي صى دَّثىنىا زى ، حى ٍخمىدو اؾي ٍبفي مى حَّ دَّثىنىا الضَّ ـى السَّكَّاؽي، حى اؽي ٍبفي ًإٍبرىاًىي  ا ًإٍسحى
، اًلؾو ٍف أىنىًس ٍبًف مى مىبى رىسيكؿي المًَّو  ًشيىاب عى : حى مَّـى صى قىاؿى سى مىٍيًو كى َـّ دىعىا ًبمىاءو شىاةن، فشىًربى ًمٍف لىبىًنيىا، ثي  مَّى المَّوي عى

ا". الحديث صحيح لغيره. انظر: ابف ماجو، سننو ) : "ًإفَّ لىوي دىسىمن قىاؿى  (.ُّٓ/ُفىمىٍضمىضى فىاهي، كى
الركاية ىي: حدثنا محمد بف أحمد بف أبي خيثمة، حدثنا إسحاؽ بف إبراىيـ العبدم، حدثنا يحيى بف زكريا  (ِ)

هلل، }فطمقكىف لعدتيف{، قاؿ عبد اهلل: "الطبلؽ في طير مف غير الككفي، حدثنا األعمش، عف شقيؽ، عف عبد ا
 .َُْٓٔ(، حَِِ/َُجماع". الحديث صحيح. انظر: الطبراني، المعجـ الكبير )

: أخب(ّ)  ـى السَّكَّاؽي قىاؿى اؽي ٍبفي ًإٍبرىاًىي : أخبرنا ًإٍسحى مَّدي ٍبفي ييكنيسى اٍلعيٍصفيًرمُّ قىاؿى دَّثىنىا ميحى ٍبدي اٍلقىاًىًر الركاية ىي: حى رنا عى
، عىفٍ  ، عىٍف عىٍمًرك ٍبًف شيعىٍيبو ٍف لىٍيًث ٍبًف أىًبي سيمىٍيـو ، عى ٍعفىرو سىفي ٍبفي أىًبي جى : حدثىنىا اٍلحى دًّْه  ٍبفي شيعىٍيبو قىاؿى أىًبيًو، عىٍف جى

الً  ـى كىىيكى جى ٍف نىا : "مى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ٍنبىوي فىعىمىٍيًو اٍلكيضيكءي". قىاؿى عى جى مىٍيًو، فىًإذىا كىضى سه فىبلى كىضيكءى عى
 (.ُِٓ/ٔالحديث ضعيؼ. انظر: الطبراني، المعجـ األكسط )

الركايتاف ىما: األكلى: حدثنا محمد بف يكنس العصفرم البصرم، حدثنا إسحاؽ بف إبراىيـ السكاؽ العبدم، (ْ) 
قاؿ: "لك أف البف  نا جعفر بف الزبير، عف القاسـ، عف أبي أمامة، عف النبي حدثنا عبد القاىر بف شعيب، حدث

يتاء الزكاة، كال يشبع ابف آدـ إال التراب، كيتكب  آدـ كادياف لتمنى كادينا ثالثنا، كما جيعؿ الماؿ إال إلقاـ الصبلة، كا 
بصرم، حدثنا إسحاؽ بف إبراىيـ اهلل عمى مف تاب". الحديث صحيح. الثانية: حدثنا محمد بف يكنس العصفرم ال

 ، عف القاسـ، عف أبي أمامة، أف النبي شعيب، حدثنا جعفر بف الزبيرالسكاؽ العبدم، حدثنا عبد القاىر بف 
ذا عمؿ سيئة،  قاؿ: "صاحب اليميف أميف عمى صاحب الشماؿ، فإذا عمؿ العبد حسنة كتبيا بعشر أمثاليا، كا 

ف كأراد صاحب الشماؿ أف يكتبيا قاؿ ل و صاحب اليميف: أمسؾ عنيا، فيمسؾ عنيا، فإف استغفر اهلل لـ يكتب، كا 
 .ُٕٕٗ،َٕٕٗ(، حِْٕ/ٖسكت كتبت عميو". الحديث حسف. انظر: الطبراني، المعجـ الكبير )

 (.ُُٕ/ٖابف حباف، الثقات ) (ٓ)
 (.ُِٓ/ٓ( انظر: الضياء المقدسي، األحاديث المختارة )(ٔ
 (.َٔ/ُتابعيف كمف بعدىـ ممف صحت ركايتو عف الثقات عند البخارم كمسمـ )الدارقطني، ذكر أسماء ال ((ٕ
 (.ِٔ( انظر: النسائي، مشيختو )ص (ٖ
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 ."صدكؽ": (ّ)حجر ، كابف(ِ)كالذىبي ،(ُ)كقاؿ مسممة
 : صدكؽ.الخالصة

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
  ُىػِْٔالمتكفى سنة  ،اٍلبىاًلًسيُّ ِإْبرَاِىيَم  ِإْسَماِعيُل ْبن. 

 .(ْ)"مستقيـ الحديث" قول اإلمام ابن حبان:
 أقوال النقاد:

مجيكؿ ال "قاؿ مسممة: ك  ،(ٕ)"صدكؽ"كقاؿ الذىبي: ، (ٔ)ابف حجرك  ،(ٓ)البكصيرم كثقو
 .(ٖ)"أعرفو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 

 (.ٕٗ/ِ( انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )(ُ
 (.ِّٔ/ُ( انظر: الذىبي، الكاشؼ )(ِ
 (.َُُ( انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (ّ

 (.َُِ/ٖابف حباف، الثقات ) (ْ)
 .(ُِٕ/ّمصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجو ) انظر: البكصيرم، ((ٓ
 (.َُٓ( انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (ٔ
 (.ِّْ/ُ( انظر: الذىبي، الكاشؼ )(ٕ
 (.ُُٓ/ِ( انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )(ٖ
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 :قمت
 .(ُ)ييا جميعنا متابعات تامةكقفتي لو عمى أربع أحاديث في كتب السنة، تيكبع ف

 .ثقة: الخالصة
 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.

 بن سليمان بن زيد ِإْسَماِعيل بن َتْوَبة ، ٌِنً، وٌقال أبو سلٌمان الثَّقىًفٌي، الرَّازمُّ أىبيك  :الَقْزو
 ىػ.ِْٕسنة  ، المتكفىسىٍيؿو 
 .(ِ)ستقيـ الحديث""م بن حبان:اقول اإلمام 
 أقوال النقاد:

                                                 

دَّثىنىا ًإسٍ َُٕٗ(، ح ُُٖ/ِقاؿ ابف ماجو في سننو ) األول:( األحاديث ىي: (ُ ، : حى ـى اٍلبىاًلًسيُّ اًعيؿ ٍبفي ًإٍبرىاًىي مى
ٍيدى  ٍبدي المًَّو ٍبفي بيرى دَّثىنىا عى ، قاؿ: حى سىٍيفي ٍبفي كىاًقدو دَّثىنىا حي سىًف ٍبًف شىًقيؽو، حى ًميُّ ٍبفي اٍلحى دَّثىنىا عى : قىاؿى رىسيكؿي حى ٍف أىًبيًو، قىاؿى ةى عى

بىٍينىيي المًَّو  ". الحديث صحيح، تابعو عميو عمي بف الحسف بف : "اٍلعىٍيدي الًَّذم بىٍينىنىا كى ةي، فىمىٍف تىرىكىيىا فىقىٍد كىفىرى بلى ـٍ الصَّ
، كمحمكد بف غيبلف كمحمد بف عمي بف الحسف عند ِِّٕٗ(، حَِ/ّٖشقيؽ عند اإلماـ أحمد في مسنده )

كفي اٍلحى ُِِِٔ(، حُّ/ٓالترمذم في سننو ) ، كىىىاري ًمي  اٍلًبٍسطىاًميُّ مَّاؿي في تعظيـ قدر الصبلة لمحمد بف ، كأىبيك عى
اًعيؿ ٍبفي ُِٓٔ(، حٓٔٔ/ّقاؿ ابف ماجو في سننو ) الثاني:(، كغيرىـ. ٕٖٗ/ِنصر المركزم ) دَّثىنىا ًإٍسمى : حى

، ٍمزىةى اٍلمىٍركىًزمُّ دَّثىنىا أىبيك حى سىًف ٍبًف شىًقيؽو، حى ًميُّ ٍبفي اٍلحى دَّثىنىا عى ، حى ـى اٍلبىاًلًسيُّ ، عىٍف ًعٍكًرمىةى عىٍف  ًإٍبرىاًىي دَّثىنىا يىًزيدي النٍَّحًكمُّ حى
ٍف النًَّبيّْ  ، عى ًبًؿ، تابعو عف عمي بف الحسف بف شقيؽ عند اإلماـ  اٍبًف عىبَّاسو ٍمسنا ًمٍف اإٍلً ى ًفي السّْفّْ خى أىنَّوي قىضى

، َْٔٓ( حُٖٔ/ٔنو )، كمحمدي بفي حاتـ بًف بىًزيعو عند أبي داكد في سنِِْٔ( حُّٖ/ْأحمد في مسنده )
ؿي في صحيح ابف حباف ) سىفي ٍبفي نىاًصحو اٍلخىبلَّ مَّدو الدُّكًرمُّ في السنف َُْٔ( حّٗٔ/ُّكاٍلحى ، كاٍلعىبَّاسي ٍبفي ميحى

نىا ُِّْ( حَِٗ/ٖقاؿ ابف حباف في صحيحو ) الثالث:، كغيرىـ. ُِّٔٔ( حُٖٓ/ ٖالكبرل لمبييقي ) : أىٍخبىرى
ٍبدً  سىٍيفي ٍبفي عى دَّثىنىا ميعىاكً  اٍلحي : حى ، قىاؿى ـى اٍلبىاًلًسيُّ اًعيؿي ٍبفي ًإٍبرىاًىي دَّثىنىا ًإٍسمى : حى ، ًبالرَّاًفقىًة، قىاؿى ، المًَّو اٍلقىطَّافي يىةي ٍبفي ًىشىاـو

: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ، قىاؿى ، عىٍف سىٍيًؿ ٍبًف سىٍعدو اًزـو ٍف أىًبي حى ، عى دَّثىنىا سيٍفيىافي : حى ،  : "ًفيقىاؿى يَّافي نًَّة بىابه ييقىاؿي لىوي: الرَّ اٍلجى
ـٍ أيٍغًمؽى"، تابعو أبك كريب محمد بف العبلء عند الطبراني في المعجـ الكبير  ؿى أيٍخرىاىي ، فىًإذىا دىخى اًئًميفى أيًعدَّ ًلمصَّ

اؽي ٍبفي إً ْٕٖٓ( حُٔٗ/ُُقاؿ ابف حباف في صحيحو ) األخير:. ُِٗ( حُِٔ/ٔ) نىا ًإٍسحى ـى ٍبًف : أىٍخبىرى ٍبرىاًىي
ـي ٍبفي  دَّثىنىا أىبيك النٍَّضًر ىىاًش : حى ، قىاؿى ـى اٍلبىاًلًسيُّ اًعيؿي ٍبفي ًإٍبرىاًىي دَّثىنىا ًإٍسمى : حى ، قىاؿى اًعيؿى دَّثىنىا ًعٍكًرمىةي ًإٍسمى : حى ، قىاؿى اٍلقىاًسـً

، قىاؿى  نىًفيُّ أىبيك زيمىٍيؿو دَّثىًني ًسمىاؾه اٍلحى ، قىاؿى حى : لىمَّا  ٍبفي عىمَّارو طَّاًب، قىاؿى دَّثىًني عيمىري ٍبفي اٍلخى ، قىاؿى حى دَّثىًني اٍبفي عىبَّاسو حى
اًب النًَّبيّْ  ٍيبىرو أىٍقبىؿى نىفىره ًمٍف أىٍصحى ، فىقىاليكا: كىافى يىٍكـي خى ؿو مىى رىجي كا عى تَّى مىرُّ فه شىًييده، حى فه شىًييده، فيبلى ، فىقىاليكا: فيبلى

فه شىًييده، فىقى  مَّى المَّوي اؿى رىسيكؿي المًَّو فيبلى مَّيىا، أىٍك عىبىاءىةو"، ثيَـّ قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى : "كىبلَّ ًإنّْي رىأىٍيتيوي ًفي النَّاًر ًفي بيٍردىةو غى
نَّةى ًإالَّ  طَّاًب اٍذىىٍب، فىنىاًد ًفي النَّاًس أىنَّوي الى يىٍدخيؿي اٍلجى : "يىا اٍبفى اٍلخى مَّـى سى مىٍيًو كى ، فىنىادىٍيتي أىالى عى رىٍجتي "، قىاؿى فىخى  اٍلميٍؤًمنيكفى

. تابعو ابف أبي شيبة في مصنفو ) نَّةى ًإالَّ اٍلميٍؤًمنيكفى ؿي اٍلجى ، كاإلماـ أحمد في مسنده ّٖٖٓٔ( حِْٗ/ًٕإنَّوي الى يىٍدخي
 ، كغيرىـ.ُُْ( حَُٕ/ُ، كزىير بف حرب في صحيح مسمـ )َِّ( حَّّ/ُ)

 (.َُِ/ٖات )ابف حباف، الثق (ِ)
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"، كزاد صدكؽ: "(ْ)، كابف حجر(ّ)كالذىبي ،(ِ)الرازم قاؿ أبك حاتـ، ك (ُ)كثقو الذىبي
ؿّْ "الخميمي: قاؿ ك الذىبي: "صاحب حديث"،  ، مىٍشييكري اٍلمىحى اًلـه، كىًبيره  .(ٓ)"عى

 .صدكؽ: الخالصة
 .كاهلل أعمـكمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، 

  البصرم. اٍلبىاًىًمٌي، أبك سعيدَجابر بن ِإْسَحاق 
ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ٔ). 
 أقوال النقاد:

 .(ٕ)"صدكؽ": الرازم قاؿ أبك حاتـ
 :قمت

 كجدتي لو ركاياتو عديدة في كتب السنة، أكتفي بذكر بعضيا: أوًل:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 

 (.َُٕٖ/ٓ( انظر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(ُ
 (.ُِٔ/ِ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(ِ
 (.ِْْ/ُ( انظر: الذىبي، الكاشؼ )(ّ
 (.َُٔ( انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (ْ
 (.َِٕ/ِ( انظر: الخميمي، اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث )(ٓ

 (.ُّٔ/ٖ) ابف حباف، الثقات(ٔ) 
 (.َُٓ/ِ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(ٕ
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 .(ُ)ي مسندهست ركايات عند البزار ف .ُ
ٍكيىاني في مسنده .ِ  .(ِ)ركاية كاحدة عند أبك بكر الرُّ
 .(ّ)ركايتاف عند ابف أبي حاتـ في تفسيره .ّ

                                                 

دَّثنا أىبيك معشر، عىف األولىالركايات ىي: (ُ)  دَّثنا جابر بف إسحاؽ، قىاؿ: حى ، قىاؿ: حى ًمي  ك ٍبفي عى ٍمري دَّثىنا عى : حى
سيكؿ اهلًل  : قىاؿى رى يرة، قىاؿى ًعيد، عىف أبي ىيرى إلنساف بأكثر عممو، فإف كانت الصبلة : "إذا كاف يـك القيامة دعي اسى

ف كاف الجياد أفضؿ دعي بو، ثيَـّ يأتي بابا مف أبكاب الجنة؛  ف كاف صيامو أفضؿ دعي بو، كىا  أفضؿ دعي بيا، كىا 
يقاؿ لو الرياف يدعى منو الصائمكف، قاؿ أىٍبك بىٍكر الصديؽ: يا رىسكؿى اهلًل أثـ أحد يدعى بعمميف؟ قاؿ: نعـ أنت". 

دَّثنا أىبيك معشر، عىف الثانيةسناده حسف. الحديث إ دَّثنا جابر بف إسحاؽ، قىاؿ: حى ، قىاؿ: حى ًمي  ك ٍبفي عى ٍمري دَّثىنا عى : حى
ؿه ًإلىى النًَّبٌي  اءى رىجي : جى يرة، قىاؿى ًعيد، عىف أىًبيو، عىف أبي ىيرى فقاؿ يا رىسكؿى اهلًل ما اإلسباغ؟ فسكت حتى جاءت  سى

اض عمى يده، ثيَـّ غسؿ كجيو كيديو ثبلثنا كمسح برأسو كغسؿ رجميو ثبلثنا كنضح أسفؿ الصبلة، فدعا بماء فأف
دَّثنا جابر بف الثالثةثكبو، ثيَـّ قاؿ: "ىكذا إسباغ الكضكء". الحديث صحيح.  ٍمرك بف عمي، قىاؿ: حى : حدثنا عى

: قىا يرة، قىاؿى ًعيد، عىف أبي ىيرى دَّثنا أىبيك معشر، عىف سى سيكؿ اهلًل إسحاؽ، قىاؿ: حى : "ألعرفف أحدكـ متكئا أتاه ؿى رى
ف لـ أقمو فأنا أقكلو  عني حديثا، كىيك متكىء عمى أريكتو، يقكؿ اتمك بو عمي قرآنا ما جاءكـ مف خير أنا قمتو، كىا 

دَّثنا الرابعةكما جاءكـ مف شر فإني ال أقكؿ الشر". الحديث ضعيؼ.  ، قىاؿ: حى ًمي  ك ٍبفي عى ٍمري دَّثىنا عى جابر بف : حى
سيكؿى اهلًل  يرة؛ أىفَّ رى ًعيد، عىف أبي ىيرى دَّثنا أىبيك معشر، عىف سى : "المَّييَـّ ًإنّْي أىعيكذي ًبؾى ًمٍف  إسحاؽ، قىاؿ: حى كىافى يىقيكؿي
، كأعكذ بؾ مف الغـ، يعني: الغرؽ ، كأعكذ بؾ مف  -الصـ كالبكـ، كأعكذ بؾ مف المأثـ كالمغـر كأعكذ بؾ مف اليـر

دَّثىنا الخامسةنو بئس الضجيع، كأعكذ بؾ مف الخيانة فإنيا بئست البطانة". الحديث إسناده حسف. الجكع فإ : حى
يرة، عىف  ًعيد، عىف أىًبي ىيرى دَّثنا سى دَّثنا أىبيك معشر، قىاؿ: حى دَّثنا جابر بف إسحاؽ، قىاؿ: حى ، قىاؿ: حى ًمي  ك ٍبفي عى ٍمري النًَّبٌي عى

 مف قبمكـ، ذراعا بذراع، كشبرا بشبر، كباعا بباع، حتى لك أف  -مـ، أك كممة نحكىاقاؿ: "لتأخذف كما أخذت األ
دنا مف أكلئؾ دخؿ جحر ضب لدخمتمكه، أك لدخمتمكىا". الحديث صحيح. ، قىاؿ: األخيرة أىحى ًمي  ك ٍبفي عى ٍمري دَّثىنا عى : حى

ًعيد، عىف  دَّثنا أىبيك معشر، عىف سى دَّثنا جابر بف إسحاؽ، قىاؿ: حى يرة، قاؿ: "إف كاف ليمر برسكؿ اهلل حى  أبي ىيرى
يرة؟ قاؿ:  ىبلؿ، ثيَـّ ىبلؿ ال يكقد في شيء مف بيكتو نار لخبز، كالى لطبيخ قاؿ: فبأم شيء كانكا يعيشكف يا أبا ىيرى
كاف لو جيراف مف األنصار جزاىـ اهلل خيرنا ليـ منائح يرسمكف إلييـ بشيء مف لبف" . باألسكديف التمر كالماء، كى

 .ّٖٔٓ، ّٖٓٓ، ّْٖٓ، ّّٖٓ، ِّٖٓ، ُّٖٓ(، حُْٕ، ُّٕ،ُٓالحديث حسف. انظر: البزار، مسنده )
، أخبرنىا أىبيك (ِ)  اؽى اٍلبىاًىًميُّ اًبري ٍبفي ًإٍسحى ، أخبرنىا جى ًمي  ك ٍبفي عى ٍمري ككصفو فييا بالباىمي، كالركاية ىي: أخبرنىا عى

ـً ٍبًف ميحى  ٍبًد السَّبلى ٍف عى ، عى ٍعشىرو سيكؿي المًَّو مى : قىاؿى رى ، قىاؿى ٍعًقًؿ ٍبًف يىسىارو ٍف مى ًف، عى سى ًف اٍلحى ، عى ًرم، مَّدو ًدينىةي مييىاجى : "اٍلمى
ـٍ يىٍفعى  ٍف لى ، فىمى بىاًئرى ا اٍجتىنىبيكا اٍلكى مىى أيمًَّتي أىٍف ييٍكًرميكا ًجيرىانىنىا مى ؽّّ عى ًعي ًمفى اأٍلىٍرًض، حى مىٍضجى وي ًمٍف ًطينىًة ٍؿ ذىًلؾى سىقىاهي المَّ كى

بىاًؿ". انظر: الركياني، مسنده )  .َُُّ(، حِّٗ/ِاٍلخى
ٍف األولىالركيتاف ىما: (ّ)  ، عى ٍعشىرو اؽى، حدثنا أىبيك مى اًبري ٍبفي ًإٍسحى ، حدثنا جى ا كىتىبى ًإلىيَّ نىا أىبيك بىٍدرو اٍلغيبىًرمُّ ًفيمى : أىٍخبىرى

مىؾً  : "ًإفَّ ًلمى مًَّد ٍبًف قىٍيسو قىاؿى لىٍك تىرىل ًإًذ الظَّاًلميكفى ًفي غىمىرىاًت  ميحى ًة، ثيَـّ تىبل ىىًذًه اآليىةى: كى ٍكًت أىٍعكىاننا ًمفى اٍلمىبلًئكى اٍلمى
ٍكًت".  اؽى، حدثنااألخرىاٍلمى اًبري ٍبفي ًإٍسحى ، حدثنا جى تىبى ًإلىيَّ ا كى ًليًد اٍلغيبىًرمُّ ًفيمى بَّادي ٍبفي اٍلكى نىا أىبيك بىٍدرو عى ٍعشىرو  : أىٍخبىرى أىبيك مى

". ا ـٍ مىى قيميكًبًي ـى عى ًت : خي ، قىاؿى ـٍ مىى قيميكًبًي طيًبعى عى : كى ؿَّ ٍقبيًرمُّ ًفي قىٍكًؿ المًَّو عىزَّ كىجى ًعيًد اٍلمى ٍف سى نظر: ابف أبي حاتـ، عى
 .ََُِِ(، حُٖٗٓ/ٔ، ك)ّّٕٔ(، حُّْٖ/ْتفسيره )
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ًمي  تمميذه  ، كراىا عنو(ُ)ركاىا جابره كميا عف شيخو أبي مىٍعشىر ]السٍّْنًدم[ ك ٍبفي عى  عىٍمري
س، باستثناءو ركايتي ابف أبي حاتـ، فقد ركاىما عنو  ًليدً أىبيك الفىبلَّ بَّادي ٍبفي اٍلكى  .اٍلغيبىًرمُّ  بىٍدرو عى

ك يبدك لي أف جابر بف إسحاؽ الباىمي ليس لو إال تمميذاف اثناف فقط، ىما ثانًيا:  عىٍمري
ًمي   س، ك  ٍبفي عى ًليًد اٍلغيبىًرمُّ الفىبلَّ بَّادي ٍبفي اٍلكى  ، كاهلل أعمـ.أىبيك بىٍدرو عى
  : صدكؽ.الخالصة

ًديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ. كمراد ابف حباف مف كصفو  لو بميٍستىًقيـ الحى
 ىػ.ِْْالمتكفى سنة  ،أبك معاذكييقاؿ  أبك داكد الترمذم، ،السُّمىًمي الجارود بن معاذ 

 .(ِ)"مستقيـ الحديث" قول اإلمام ابن حبان:
 أقوال النقاد:

ف حجر، ، كاب(ٓ)كالذىبي، (ْ)"إال أنو كاف يميؿ إلى اإلرجاء" :قاؿك  ،(ّ)كثقو النسائي
 .(ٕ)كليس ىناؾ" ،كاف يميؿ إلى اإلرجاء: "مسممة بف قاسـ قاؿك ، (ٔ)مي باإلرجاء"ري ثقة كقاؿ: "

 :قمت
"، أم أنو ليس : "ليس بذاؾمرادلـ يىًضح لي معنى قكؿ مسممة: "ليس ىناؾ"، كلعؿ ال

ا كصفيو باإلرجاء، كاهلل أعمـ.  صحيحن
 باإلرجاء. ريمي ،: ثقةالخالصة

ف لو بمستقيـ الحديث، فالظاىر أنو قصد بو تكثيؽ الراكم، كأف بدعتو كأما كصؼ ابف حبا
 غير مؤثرة في حديثو، كاهلل أعمـ.

 سياييقاؿ لو الر ، ك (ٗ)ٍسعىًني، أىبيك اٍلفضؿ الرَّ (ٖ)[فضيؿ] بن َجْعَفر بن ُمَحم د. 
ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(َُ). 
                                                 

 و في المتف، كاهلل أعمـ.في الثقات "السُّدّْم"، كىك خطأ، كالصكاب ما أثبتُّ (ُ) 
 (.ُٔٔ/ٖ( ابف حباف، الثقات )ِ)
 (.ْٖ( انظر: النسائي، مشيختو )ص ّ)
 (.ّٓ/ِ( انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب )ْ)
 (.ِٖٖ/ُ( انظر: الذىبي، الكاشؼ )ٓ)
 (.ُّٕ( انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص ٔ)
 (.ُُٓ/ّ( انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ٕ)

ي الثقات "الفضيمي": كىك نسبة إلى جده فضؿ، كغالب مف ترجـ لو ذكره باسمو جعفر بف محمد بف فضؿ ( ف(ٖ
 (.ُٖٔ/ٕالرسعني، أك حذؼ اسـ جده فضؿ، كاهلل أعمـ. انظر: الخطيب، تاريخ بغداد )

ب ( نسبة إلى بمدة مف ديار بكر يقاؿ ليا رأس عيف، منيا يخرج ماء دجمة. انظر: السمعاني، األنسا(ٗ
(ٔ/ُِِ.) 

 (.ُِٔ/ٖابف حباف، الثقات )(َُ) 
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 أقوال النقاد:
اًفظي عى  رَّاًنيُّ كثقو اٍلحى سىف اٍلحى "، كقاؿ في مكضعو لىٍيسى ًباٍلقىًكمّْ "قاؿ النسائي: ، ك (ُ)ًمٌي ٍبف اٍلحى

قاؿ الذىبي: ، ك (ّ)"صالح" :"كقاؿ النسائي ،(ِ)"بمغني عنو أشياء، أحتاج أستثبت فيوآخر: "
، ككىمو الدارقطني في (ٔ)"صدكؽ، حافظ"قاؿ ابف حجر: ، ك (ٓ)"بالحافظ"، ككصفو: (ْ)"كثؽ"
ابعةو لو لحديث أبي بردة بف أبي مكسى، عف عمي رضى اهلل عنو، عف النبي صمى اهلل عميو مت

ًديثه  ، كخٌرج الحاكـ لو حديثنا في المستدرؾ، كعقب عميو بقكلو: "ىىذىا(ٕ)كسمـ ًحيحي  ميفىسَّره  حى  صى
ٍسنىاًد، لىـٍ  اإٍلً اهي  كى رّْجى  .(ٖ)"ييخى
ير في خطأ كاحد.، كأما بالنسبة لتكىيـ الدارق: صدكؽالخالصة  طني لو فبل ضى

ًديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.  كمراد ابف حباف مف كصفو لو بميٍستىًقيـ الحى
 ىػ.ًِّّمٌي، أىبيك بكر اٍلبىٍمًخي، المتكفى سنة مى السُّ  ُجُمَعة بن عبد اهلل بن زياد بن شداد 

لكنو كىافى ينتحؿ مىٍذىىب قول اإلمام ابن حبان: ًديث، كى َـّ انتحؿ الٌسنىف ،الرٍَّأم "ميٍستىًقيـ الحى كىجعؿ  ،ث
ٍنيىا ٍرب دخؿ كاشىًجٍردى  ،يذب عى تَّى بمغ مف صبلبتيا أىف أىٍحمد بف حى  ،رجاءكدعا النَّاس ًإلىى اإل، (ٗ)حى

ميعىة بف عبد اهلل ذىًلؾ خرج ًإلىى كاشىًجٍردى  ،ا ًمٍنييـمن فأفسد بيىا عىالى  بيف لمنَّاس فىجعؿ يي  ،فىمىمَّا بمغ جي
 .(َُ)"وكيخبرىـ ببدعت ،يصدىـ عىنوي ك  ،أمره

 أقوال النقاد:
 .(ُّ)"شيخ"قاؿ الدارقطني: ك  ،(ُِ)"صدكؽ"، كقاؿ ابف حجر: (ُُ)كثقو الذىبي

                                                 

 (.ُٕٖ/ٕ( انظر: الخطيب، تاريخ بغداد )(ُ
 (.ُِّ/ّانظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ ) ((ِ
 (.ْٖانظر: النسائي، مشيختو )ص  ((ّ
 (.ُْٓ/ُ( انظر: الذىبي، ميزاف االعتداؿ )(ْ
 (.ِٓٗ/ُ( انظر: الذىبي، الكاشؼ )(ٓ
 (.ُُْقريب التيذيب )ص ( انظر: ابف حجر، ت(ٔ
 .ِْٗ(، مسألة رقـ ُُٕ/ْ( انظر: الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )(ٕ
. انظر: المستدرؾ ) قمت:( (ٖ  (.َْٕ/ُنسبو الحاكـ إلى الرَّاًسًبيُّ

 كم، معجـالنير. انظر: ياقكت الحمبالشيف المفتكحة، كالجيـ، كراء ساكنة، كداؿ ميممة، مف قرل ما كراء  (ٗ)
 (.ّّٓ/ٓالبمداف )

 (.ُٔٔ، ُٓٔ/ٖابف حباف، الثقات ) (َُ)
 (.ِٔٗ/ُ( انظر: الذىبي، الكاشؼ )(ُُ
 (.ُِْ( انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (ُِ
( انظر: الدارقطني، ذكر أسماء التابعيف كمف بعدىـ ممف صحت ركايتو عف الثقات عند البخارم كمسمـ (ُّ

(ُ/ٕٗ.) 
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 :قمت
اسمو  :كمنيـ مف قاؿ ،(ُ)طاممٍ غي اسمو يحيى، كمي  :مؼ في اسمو، فمنيـ مف قاؿاختي 

أنيما  -كاهلل أعمـ -راجحكال. (ّ)، كالمزم(ِ)كشيرتو "خاقاف" كالكبلباذم ،جمعة، كيحيى أخكه
 .(ٓ)، كليحيى حديثيف(ْ)اا كاحدن يما، فركل لجمعة حديثن يلكمفي صحيحو اثناف، كقد ركل البخارم 

 .انتحؿ الرأم كاإلرجاء، ثـ تركيما: ثقة، الخالصة
ًديث التكثيؽ، ثـ دفع عنو ما ريمي بو مف بدعة  كمراد ابف حباف مف كصفو لو بميٍستىًقيـ الحى

 كاهلل أعمـ. جاء،الرأم كاإلر 
  َاًنىٌ ]ْيرَام اْلُجَنْيد بن ب ٍرجى  .(ٔ)[الجي

ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى
(ٕ). 

 أقوال النقاد:
لـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف، كلـ أقؼ لو عمى ركاية في كتب 

 ا.ا كاحدن كشيخن  ،اا كاحدن تمميذن  كال في صحيح ابف حباف الذم ترجـ لو، كلـ يذكر لو إال ،السنة
 :قمت

 .(ٖ)عٌده السمعاني مف عمماء جيرجاف
 مجيكؿ.: الخالصة

، كيظير أف حكمو عمى ىذا الراكم كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ
ف لـ يكثقو أحد، كاهلل أعمـ.  مكافؽ لقاعدتو في ككف العدؿ عنده مف لـ يعرؼ فيو الجرح، كا 

 ك اٍلحسف اٍليىمدىاًني، المعركؼأىبي ِرُث ْبُن َعْبِد الم ِو ْبِن ِإْسَماِعيَل ْبِن َعِقيٍل، اْلَحا 
 ىػ.ِّٓالمتكفى سنة  ،(ٗ)الخازفب

                                                 

 (.ِْٕ/ّإكماؿ تيذيب الكماؿ )( انظر: مغمطام، (ُ
 (.ُّٓ/ُ( انظر: الكبلباذم، اليداية كاإلرشاد في معرفة أىؿ الثقة كالسداد )(ِ
قاؿ المزم بعد أف ذكر أف اسمو جمعة: "...كييقاؿ: إف جمعة لقب، كاسمو يىٍحيىى". انظر: تيذيب  قمت:( (ّ

 (.َُِ/ٓالكماؿ في أسماء الرجاؿ )
(، كقاؿ أبك الكليد الباجي:"... لىٍيسى لىوي ًفي اٍلكتاب غىيره". انظر: الباجي، َٖ/ٕ)انظر: البخارم، صحيحو  ((ْ

 (.َْٕ/ُالتعديؿ كالتجريح  لمف خرج لو البخارم في الجامع الصحيح )
 (.ّٔ/ٔ(، )ٗٗ/ٓانظر: البخارم، صحيحو ) ((ٓ

نسبة إلى كاد عظيـ  انيجى الرَّ اهلل أعمـ. ك "، كالصكاب ما أثبتُّو في المتف، ك انيجى الرَّ في المطبكع مف الثقات: "(ٔ) 
 (.ِٖ/ّبنجد. انظر: ياقكت الحمكم، معجـ البمداف )

 (.ُٕٔ/ٖابف حباف، الثقات )(ٕ) 
 (.ِّٕ/ّانظر: السمعاني، األنساب )(ٖ) 
مىفىاءً  ؛كعيرؼ بالخازف (ٗ) اًزننا ًلبىٍعًض اٍلخي  (.ّْٔ/ِ) لحديثعمماء ا . انظر: الخميمي، اإلرشاد في معرفةألنو كىافى خى
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"ميٍستىًقيـ الحديث" قول اإلمام ابن حبان:
(ُ). 

  أقوال النقاد:
ٍرعىةى: ، ك (ْ)، كالحاكـ(ّ)، كابف حباف(ِ)صحح لو ابف خزيمة ـٍ يىبميٍغًني أىنَّو أىخطىأى لى "قىاؿى أىبيك زي

ًدٍيثو  ًدٍيثه ًفي حى ؿى لىوي حى ، كىأىنَّوي دىخى ًدٍيثو كىاًحدو مىة شريؾ قاؿ، ك (ٓ)"ًإالَّ ًفي حى بعد أف  ابف عدم ًفي تىٍرجى
ا بيذا اإلسناد، كالى أدرم لعؿ الببلء فيو ىذا منكر عىف عاصـ كاألعمش جميعن : "(ٔ)ركل لو حديثنا

اني يركم عف إسرائيؿ بف ييكنيس ذى مى ىى  ،هلل، ييقىاؿ لو: أبك الحسف الخازفمف الحارث بف عىبد ا
أىف ىىًذه اٍلعبارىة "، كعىقبى ابف العجمي عمى قكؿ ابف عدم بقكلو: (ٕ)"كعف كبار الناس ،أحاديث

ـي،"اإلً : مرَّة : "صدكؽ"، كزاد(ٗ)الذىبي، كقاؿ -أم كممة الببلء -(ٖ)"كىاهلل أعمـ ،ًكنىايىة عىف اٍلكىضع ا  مى
دّْثي  " ميحى ىىمىذىافى

 .(ُُ)، ككىىمو الدارقطني في حديث آخر(َُ)
 ، ييخطئ.: صدكؽالخالصة

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
  ًتيًرمُّ النٍَّيرً الحسن بن ِإْسرَاِئيل(ُِ)، . مَّدو األىكازمُّ  أىبيك ميحى

 .(ُّ)حديث""ميٍستىًقيـ ال قول اإلمام ابن حبان:
 أقوال النقاد:

                                                 

 (.ُّٖ/ٖابف حباف، الثقات ) (ُ)
 .ِْٔ، ْٗٓ(، حِّْ، َُّ/ُ( انظر: ابف خزيمة، صحيحو )(ِ
 .َُِٗ(، حِْٕ/ٓ( انظر: ابف حباف، صحيحو )(ّ
 .ِٖٔ(، حَّٓ/ُ( انظر: الحاكـ، المستدرؾ )(ْ
 (.ُْٓ/ُُ( انظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء )(ٓ
دَّثىنىا ا(ٔ اًصـً ٍبًف ( كالحديث ىك: "حى دَّثىنا شىًريؾ، عىف عى ، حى اًرثي ٍبفي عىبد المًَّو اٍليىٍمدىاًنيُّ دَّثىنا اٍلحي ، حى سىفي ٍبفي سيٍفيىافى ٍلحى

مَّ  مىيو كسى مَّى المَّوي عى ٍيرىةى، قىاؿ: قىاؿ رىسيكًؿ المًَّو صى ، عىف أىًبي ىيرى اًلحو ، عىف أىًبي صى كًد كىاألىٍعمىشي ـ: قاؿ عيسى أىًبي النَّجي
: كىزىادى األى ب كيميكا ًمٍف بىٍقًؿ اٍلبىًريًَّة"، قىاؿى ، كىاٍلمىسىاًجدى سىكىننا، كى نىاًزؿى : "اتًَّخذيكا اٍلبيييكتى مى ـى ٍريى اًء ف مى بيكا ًمٍف مى ٍعمىش: "كىاٍشرى

". انظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ) كا ًمفى الدٍُّنيىا ًبسىبلـو  (.ِٖ/ٓاٍلقيرىاًح، كىاٍخريجي
 المصدر السابؽ.انظر:  ((ٕ
 (.ٖٖ( انظر: ابف العجمي، الكشؼ الحثيث عمف رمي بكضع الحديث )ص (ٖ
 (.ّْٕ/ُ( انظر: الذىبي، ميزاف االعتداؿ )(ٗ

 (.ُْٓ/ُُ( انظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء )(َُ
 (.ِٗٓ/ُْ( انظر: الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )(ُُ

 (.ُِٗ/ًُّتٍيرىل، بنكاحي البصرة. انظر: السمعاني، األنساب )قرية يقاؿ ليا نىٍيرً  ىذه النسبة إلى (ُِ)
 (.ُٖٕ/ٖابف حباف، الثقات ) (ُّ)
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ا كشيخن  ،الـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف، حيث ذكر لو تمميذن 
 .كاحدان 
 :قمت

 ركايات في كتب السنة، أكتفي بذكر بعضيا: كجدتي لو
ىكذا حدثني الحسف بف إسرائيؿ ، عقب عمييا بقكلو: "في معجـ الصحابة لمبغكم ركاية .ُ

 ، كلـ يتابع عمييا.(ُ)"ىـقاؿ: إنو كى كيي ، ابيذا الحديث مرفكعن 
بيا اٍلحسف بف  تفرد" :الطبراني بقكلو ييامطبراني، ثـ عقب عمل في المعجـ األكسط ةركاي .ِ

  ، كلـ يتابع عمييما.(ّ)، كأخرل في الدعاء لمطبراني(ِ)"ًإٍسرىاًئيؿ
مّْص في كتابو المخمصيات ثبلث .ّ  عمييـ. ، كلـ يتابع(ْ)ركايات عند أبي طاىر المخى

                                                 

الركاية ىي: حدثني الحسف بف إسرائيؿ النيرتيرم، أخبرنا عبد اهلل بف كىب المصرم، عف قرة يعني ابف عبد  (ُ)
عف عبد اهلل بف  -كذا قاؿ -أك ابف أبي مالؾ القاضي الرحمف بف حيكيؿ، عف ابف شياب، عف ثعمبة بف مالؾ

سكيد قاؿ: "سألت النبي صمى اهلل عميو كسمـ عف العكرات الثبلث: فقاؿ: "إذا أنا كضعت ثيابي بعد الظييرة لـ 
ذا كضعت ثيابي مف بعد  يمج عمي أحد مف الخدـ الذيف بمغكا الحمـ، كال أحد لـ يبمغ الحمـ مف األحرار إال بإذف، كا 

 .ُّْٔ(، حََُ/ْصبلة العشاء، كمف قبؿ طمكع الفجر". انظر: البغكم، معجـ الصحابة )
، قىاؿى  (ِ) سىفي ٍبفي ًإٍسرىاًئيؿى : أخبرنا اٍلحى ٍبًد اٍلعىًزيًز، قىاؿى ًد ٍبًف عى مَّ ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى دَّثىنىا عى ٍبدي المًَّو الركاية ىي: حى : أخبرنا عى

، مىمىةى اأٍلىٍفطىسي مَّـى  ٍبفي سى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : "أىفَّ النًَّبيَّ صى ًف اٍبًف عيمىرى ، عى ، عىٍف عىٍمًرك ٍبًف ًدينىارو ٍف يىٍحيىى ٍبًف سىًعيدو عى
اًشينا". انظر: الطبراني، المعجـ األكسط ) مى  .ِْْْ(، حّٕٓ/ْكىافى يىٍأًتي قيبىاءى رىاًكبنا، كى

ٍبدىافي ٍبفي  (ّ) دَّثىنىا عى ، حدثنا  الركاية ىي: حى ٍبدي المًَّو ٍبفي اٍلميطًَّمًب اٍلكيكًفيُّ ، حدثنا عى سىفي ٍبفي ًإٍسرىاًئيؿى أىٍحمىدى، حدثنا اٍلحى
ًمي  رىًضيى المَّوي عىٍنوي  اًرًث، عىٍف عى اؽى، عىًف اٍلحى ٍف أىًبي ًإٍسحى ، عى : "مىٍف  ،ًإٍسرىاًئيؿي ، قىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًف النًَّبيّْ صى عى

اًصرىًة". الحديث ضعيؼ. انظر: الطبراني، الدعاء ) ًع اٍلخى ٍمًد عيكًفيى ًمٍف كىجى (، ّٓٓ/ُبىادىرى اٍلعيطىاسى ًباٍلحى
 .ُٕٖٗح

: حدثنا عيسى بفي األولى:  الركايات ىي: (ْ) ، قاؿى : حدثنا الحسفي بفي إسرائيؿى النَّيرتيرمُّ حدثنا عيبيدي اهلًل، قاؿى
، عف الميعمَّى بًف ع : "كافى رسكؿي اهلًل صمى اهلل عميو يكنسى ، قاؿى ، عف شقيًؽ بًف سممةى، عف عبًداهلًل بًف مسعكدو رفافى

". الحديث  ، كيشكيريه في آخًرىفَّ ، يحمدي اهللى عزَّ كجؿَّ في كؿّْ نفىسو كسمـ إذا شربى في اإلناًء تنفَّسى ثبلثةى أنفاسو
: حدثنا الحسفي  الثانية:ضعيؼ.  : حدثنا بكاري بفي عبًداهلًل،  حدثنا عبدي اهلًل قاؿى ، قاؿى ، األىكازمُّ بفي إسرائيؿى النَّيرتيرمُّ

، عف أبي  ، عف محمًد بًف شيابو : أخبرني عىمرك بفي عبًداهلل بًف المؤمًؿ العدكمُّ عف عمّْو مكسى بًف عيبيدةى، قاؿى
: "قمبتي مشارؽى األرًض سممةى، عف عائشةى، عف النبيّْ صمى اهلل عميو كسمـ، عف جبريؿى عميو السبلـي، ق اؿى

". الحديث  كمغاربىيا، فمـ أرى رجبلن أفضؿى ًمف محمدو صمى اهلل عميو كسمـ، كلـ أرى بىني أبو أفضؿى ًمف بىني ىاشـو
،  األخيرة:ضعيؼ.  ، حدثنا عيسى بفي يكنسى ، حدثنا الحسفي بفي إسرائيؿى النٍَّيرتيرمُّ حدثنا محمده، حدثنا ابفي منيعو

، عف أيْـّ سممةى زكًج النبيّْ صمى اهلل عميو كسمـ قالٍت: "كافى رسكؿي اهلًل  عف أسامةى بفً  ، عف سميمافى بًف يسارو زيدو
مىص، المخمصيات ) نبان ًمف غيًر احتبلـو ثـ ييتُـّ صكمىو". الحديث صحيح. انظر: أبا طاىر المخى (، ٕٓ/ِييصبحي جي

 .ُِٔٗ(، حُُٓ/ّ، ك )ُُُٗ(، حُٗ/ّ، ك )َُْٓح
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في  عنيا ، كقد بحثتي (ُ)نقميا عنو ابف كثير في البداية كالنياية ،ركاية الٍبًف أىًبي الدٍُّنيىا .ْ
 .ياكتب ابف أبي الدنيا فمـ أظفر ب

 .ال يتابع عمى حديثو: الخالصة
كاهلل كركاياتو تناقض قكؿ ابف حباف، كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، 

 أعمـ.
  ْبي، المتكفى مٍ ، أىبيك سىًعيد الكى (ِ)ييصً صّْ م، المً دً الً جى المي  حسن بن ِإْسَماِعيل ْبِن ُسَمْيَمانَ ال

 ىػ.َِْبعد سنة 
"ميٍستىًقيـ الحديث" قول اإلمام ابن حبان:

(ّ). 
  أقوال النقاد:

 .(ٕ)"ال بأس بو"قاؿ مسممة: ك  ،(ٔ)، كابف حجر(ٓ)، كالذىبي(ْ)كثقو النسائي
 : ثقة.الخالصة

ًديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.  كمراد ابف حباف مف كصفو لو بميٍستىًقيـ الحى
  أبك عمي البصرم.(ٖ)]السُّكَّرم[اْلحسن بن َخاِلد ، 

"ميٍستىًقيـ الحديث" قول اإلمام ابن حبان:
(ٗ). 

 أقوال النقاد:
 ،اا كاحدن لـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف، كلـ يذكر لو إال تمميذن 

 ا.كاحدن  اكشيخن 
 :قمت

 كجدتي لو ركاية كاحدة عند ابف عدم في الكامؿ في الضعفاء، ركاىا عف بشر بفأوًل: 
 ت، كحكـ عمى الركاية بأنيا منكرةإبراىيـ، كقد اتيمو ابف عدم بكضع الحديث عمى الثقا

                                                 

تً الر (ُ)  مَّدو النٍَّيري سىفي ٍبفي ًإٍسرىاًئيؿى أىبيك ميحى ًد ٍبًف أىًبي الدٍُّنيىا، حدثىنىا اٍلحى مَّ ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى ، حدثىنىا ًعيسىى كاية ىي: عى يًرمُّ
ا : "مى ٍبدى المًَّو ٍبفى أىًبي أىٍكفىى يىقيكؿي ، سىًمٍعتي عى اًلدو اًعيؿى ٍبًف أىًبي خى ٍف ًإٍسمى ، عى مىٍيًو ٍبفي ييكنيسى مَّى المَّوي عى تى رىسيكؿي المًَّو صى

ثىاًء". انظر: ابف كثير، البداية كالنياية ) ـٍ ييٍدفىٍف ًإالَّ يىٍكـى الثُّبلى ـى يىٍكـى ااًلٍثنىٍيًف، فىمى مَّ سى  (.ُُٓ/ٖكى
 (.ِٕٗ/ُِ( نسبة إلى بمدة كبيرة عمى ساحؿ بحر الشاـ يقاؿ ليا "المصيصة". انظر: السمعاني، األنساب )(ِ

 (.ُٕٔ/ٖابف حباف، الثقات ) (ّ)
 (.ٓٔانظر: النسائي، مشيختو )ص  ((ْ
 (.ُِّ/ُ( انظر: الذىبي، الكاشؼ )(ٓ
 (.ُٖٓ( انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (ٔ
 (.ِٓٓ/ِ( انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب )(ٕ

 عمـ.في الثقات "اٍليىٍشكيًرم"، كالصكاب ما أثبتُّو في المتف، كاهلل أ قمت: (ٖ)
 (.ُّٕ/ٖابف حباف، الثقات ) (ٗ)
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 .(ُ)اإلسناد كالمتف
 ا يمي:يظير أف الحسف بف خالد كقع تصحيؼه في اسـ أبيو؛ لمثانًيا: 

، كالذم يركم عف حـز ىك الحسف بف  .ُ ذكر ابف حباف أنو يركم عف حـز بف أبي حـز
 حماد.

ذكر أنو يركم عنو الحسف بف سفياف، فقاؿ: "حدثنا عنو الحسف بف سفياف"، كال يكجد في  .ِ
صحيح ابف حباف، كال في أم  مف كتب السنة ركايةه لمحسف بف سفياف، عف الحسف بف 

 خالد.
 ف بف خالد ترجمة في كتب التراجـ، إال في ثقات ابف حباف.ال يكجد لمحس .ّ
 ال يكجد لمحسف بف خالد إال ركاية كاحدة في الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدٌم. .ْ
 لـ يرد في السكرييف مف اسمو الحسف بف خالد، كال في اليشكرييف كذلؾ.  .ٓ
ـ بف ميراف ىناؾ ركاية عند أبي يعمى عف الحسف بف حماد كىدبة بف خالد، عف حز  .ٔ

 .(ِ)القيطىعي، كىك حـز بف أبي حـز
 لمحسف بف حماد بضع ركايات في صحيح ابف حباف. .ٕ

 وعميو: فيظير وجود تخميٍط باسم ىذا الرجل، إذ يحتمل:

 أنو الحسف بف حماد. . أ
سقكط كبلـ عند ابف حباف مف ركاية أبي يعمى في عبارتو الحسف بف حماد كىدبة بف  . ب

 خالد. خالد، فصار االسـ الحسف بف
: أبك عمي (ّ)تعريؼ المزم لو في تيذيب الكماؿ . ت ، حيث قاؿ في ترجمة حـز بف أبي حـز

 الحسف بف خالد السكرم البصرم.
 نسبتو عند ابف حباف باليشكرم، كعند غيره بالسكرم. . ث

 .منكر الحديث، كما قاؿ ابف عدمٌ : الخالصة
 ، كاهلل أعمـ.ؼ الصكابكىك خبلكمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، 

                                                 

دَّثىنا عىبد ا (ُ) ، حى ـى دَّثىنا بشر ٍبفي ًإٍبرىاًىي سىفي ٍبفي خالد السكرم، حى دَّثىنا اٍلحى دَّثىنىا أىبيك يىٍعمىى، حى لمًَّو ٍبفي الركاية ىي: حى
، عًف اٍبًف عيمىر، اًحًب الرُّمَّاًف عىٍف زىاذىافى ، عىف أىًبي ىىاًشـو صى نَّدىةه، قىاؿ: قىاؿ رىسيكؿي المًَّو  مىٍركىافى نيكده ميجى : "األىٍركىاحي جي

ييٍخزىفى اٍلعى  ـي، كى ، ييكًشؾي أىٍف يىٍظيىرى اٍلًعٍم ٍيًر المًَّو اٍختىمىؼى مىا كىافى ًفي غى ، كى ؿى النَّاسي فىمىا كىافى ًفي المًَّو اٍئتىمىؼى يىتىكىاصى ، كى مىؿي
يىتىبىاعىديكفى بً  ، كى ـٍ ". انظر: ابف عدم، الكامؿ ًبأىٍلًسنىًتًي ـٍ اًرًى ـٍ كىأىٍبصى سىٍمًعًي ـٍ كى مىى قيميكًبًي ، فىًإذىا فىعىميكا ذىًلؾى طىبىعى المَّوي عى ـٍ قيميكًبًي
 (.ُٗٔ/ِفي ضعفاء الرجاؿ )

 .ِٕٗٓ(، حُْٕ/ٓ( انظر: أبا يعمى، مسنده )(ِ
 (.ٖٖٓ/ٓ( انظر: المزم، تيذيب الكماؿ )(ّ
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  كش.ري طٍ األي اْلحسن بن السكن 
"ميٍستىًقيـ الحديث" قول اإلمام ابن حبان:

(ُ). 
 أقوال النقاد:

كش: كقع في بعض الكتب تسميتو بالحسف بف يحيى بف السكف،  الحسف بف السكف األيٍطري
 .(ِ)الشاميكجـز الذىبي أنو الحسف بف أبي يحيى بف السكف، أبك عمي البصرم، ثـ الرممي 

كش: فإف ىذا المفظ يقاؿ لمف بأذنو أدنى صمـ؛ ليذا كصفو ابف أبي حاتـ  كأما األيٍطري
 .(ّ)كالذىبي باألصـ

كش ككذلؾ نسبو ابف بطة العيٍكبىًرم باأليٍطري
(ْ). 

ككقع عند ابف حباف في الثقات قكلو: "يركم عف عاصـ..."، كالصكاب: "عف أبي عاصـ 
 ألخرل.النبيؿ"، كما في المصادر ا

ا: "مف أىؿ بغداد، سكف الشاـ"، كال ينافي ىذا ككنو بصريِّا،  ككقع عنده في الثقات أيضن
 ثـ نزؿ الرممة.

، كصحح لو الضياء في (ٓ)كقاؿ ابف أبي حاتـ: "محمو الصدؽ، كتبتي عنو بالرممة"
عف  ، كنقؿ(ٖ)كقاؿ مرَّة: "ضعيؼ" ،(ٕ)، كقاؿ ابف حجر: "ضعيؼ جدنا"(ٔ)األحاديث المختارة
 .(ٗ)مسممة: "متركؾ"

 :قمت
الذم تركو مسممة بف القاسـ، كضعفو ابف حجر ىك الحسف بف السكف آخر غير الحسف 
بف يحيى بف السكف، كقد ركل عف األعمش، كركل عنو عمرك بف عمي الفبلس، كضعفو كما 

 فاء، كقاؿ: ، كذكره العقيمي في الضع(ُُ)، كقاؿ فيو أحمد: "منكر الحديث"(َُ)نقمو البزار في مسنده
                                                 

 (.ُٖٕ/ٖابف حباف، الثقات ) (ُ)
 (. ُٕ/ٔانظر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ ) (ِ)
(، كالذىبي، تاريخ اإلسبلـ َِّ/ُ( ، كالسمعاني، األنساب )ْْ/ّانظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ) (ّ)
(ٔ/ُٕ.) 

 (.ٖٔٔ/ِانظر: ابف بطة، اإلبانة الكبرل ) (ْ)
 (.ْْ/ّانظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ) (ٓ)
 (.ٗٓ/ٕاء المقدسي، األحاديث المختارة )انظر: الضي (ٔ)
 (.ِّٓ/ِابف حجر، تيذيب التيذيب ) (ٕ)
 (.ُْٔابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (ٖ)
 (.ِٗٓ/ِابف حجر، لساف الميزاف ) (ٗ)

 (.َُُ/ُٕانظر: البزار، المسند ) (َُ)
 (.ْْٕ/ِانظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ركاية ابنو عبد اهلل ) (ُُ)
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 .(ِ)، كضعفو أبك داكد(ُ)"ال يتابع عمى حديثو، كال يعرؼ إال بو"
كمما يؤكد أنو غيره أف الحسف بف السكف مف طبقة شيكخ عمرك بف عمي الفىبلس، بينما 
الحسف بف يحيى بف السكف مف طبقة الفىبلس نفسو، كىي طبقة شيكخ شيكخ ابف حباف المكلكد 

 ىػ.ِٕٓتكفي سنة  ىػ، كالحسف ىذإَِبعد سنة 
 .صدكؽ :الخالصة

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
  اٍلبىزَّار، أبك عمٌي الكاسطي.اْلحسن بن َصالح 

"ميٍستىًقيـ الحديث" قول اإلمام ابن حبان:
(ّ). 

 أقوال النقاد:
غير الحسف بف  ذكر ابف الجكزم أف الحسف بف صالح عشرةه ليس فييـ مطعكف فيو،

 .(ْ)صالح بف مسمـ العجمي، البصرم
 :قمت

 ف في كتاب شرح أصكؿيثنتك  ،(ٓ)في تاريخ كاسط احدةكجدتي لو أربع ركايات، ك أوًل: 
 ،(ٔ)اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة لبللكائي

                                                 

 (.ِْْ/ُي، الضعفاء الكبير )انظر: العقيم (ُ)
 (.َُٗانظر: اآلجرم، سؤاالتو ألبي داكد )ص  (ِ)
 (.ُٕٕ/ٖابف حباف، الثقات ) (ّ)
 (.َِّ/ُانظر: ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف ) (ْ)
ـي ٍبفي اٍلفىٍضًؿ بٍ  (ٓ) : حدثنا ًإٍبرىاًىي ، قىاؿى اًلحو سىفي ٍبفي صى : حدثنا حى : الركاية ىي: حدثنا أسمـ، قىاؿى ، قىاؿى ٍيدو ًف أىًبي سيكى

، عىًف اٍبًف عيمىرى أىفَّ ًببلال أىذَّفى قىٍبؿى طيميكًع اٍلفىٍجًر، فى  ، عىٍف نىاًفعو مىمىةى، عىٍف أىيُّكبى ادي ٍبفي سى مَّ مَّى حدثنا حى أىمىرىهي رىسيكؿي المًَّو صى
ـى أىٍف يىٍرًجعى فىيينىاًدم: "أىال ًإفَّ اٍلعىبٍ  مَّ سى مىٍيًو كى ". انظر: بحشؿ، تاريخ كاسط المَّوي عى ـى عى فىنىادىل: "أىال ًإفَّ اٍلعىٍبدى نىا ". فىرىجى ـى دى نىا

 (.ِْٓ)ص 
، حدثىنىا األولى: الركايتاف ىما: (ٔ)  ٍيرو ًد ٍبًف نيصى مَّ ٍعفىري ٍبفي ميحى نىا جى اًج، أىٍخبىرى جَّ ٍبًد المًَّو ٍبًف اٍلحى مَّدي ٍبفي عى نىا ميحى أىٍخبىرى

سىفي ٍبفي عى  : "سىًمٍعتي ىىاًتفن اٍلحى مَّدي ٍبفي أىًبي كىٍبشىةى، قىاؿى ، حدثىنىا ميحى اًلحو اٍلبىزَّاري سىفي ٍبفي صى ، حدثىنىا اٍلحى ا، يىٍيًتؼي ًمي  اٍلقىطَّافي
: ثيَـّ ىىتىؼى ثىاًنيىةن:  مىى المًَّو، قىاؿى ًريًسيُّ عى : الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي، كىذىبى اٍلمى مىى ثيمىامىةى، ًفي اٍلبىٍحًر، فىقىاؿى الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي، عى

يّْتنا".  رَّ مى ًريًسيّْ فىخى اًب اٍلمى ؿه ًمٍف أىٍصحى ٍرًكًب مىعىنىا رىجي كىافى ًفي اٍلمى ًريًسيّْ لىٍعنىةي المًَّو، كى نىا أىٍحمىدي ٍبفي  واألخرى:كىاٍلمى أىٍخبىرى
ٍبًد المَّوً  ًميُّ ٍبفي عى نىا عى : أىٍخبىرى ، قىاؿى ًليًد  عيبىٍيدو : سىًمٍعتي أىبىا اٍلكى ، قىاؿى اًلحو اٍلبىزَّاري : حدثنا اٍلحىسىفي ٍبفي صى ، قىاؿى ٍبًف ميبىشّْرو

ٍكرى  ٍف أىًبي اٍلحى ، عى ـى ٍريى ٍيًد ٍبًف أىًبي مى ٍف بيرى اؽى، عى ٍف أىًبي ًإٍسحى ًص، عى : حدثنا أىبيك اأٍلىٍحكى ، قىاؿى سىًف ٍبًف الطَّيىاًلًسيَّ ًف اٍلحى اًء، عى
ًمي   مَّـى كىًممىاتو أىقيكليييفَّ ًفي قينيكًت اٍلًكٍتًر: "رىبّْ اىٍ عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مَّمىًني رىسيكؿي المًَّو صى : "عى ، ، قىاؿى ًدًني ًفيمىٍف ىىدىٍيتى

ًقًني شى  ، كى ا أىٍعطىٍيتى بىاًرٍؾ ًلي ًفيمى ، كى لٍَّيتى ٍف تىكى لًَّني ًفيمى تىكى ، كى افىٍيتى اًفًني ًفيمىٍف عى ى كىعى ، فىًإنَّؾى تىٍقًضي كىالى ييٍقضى ٍيتى رَّ مىا قىضى
". انظر: البللكائي، شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة  تىعىالىيتى ، الى يىًذؿُّ ًمٍف كىالىيتى تىبىارىٍكتى كى مىٍيؾى عى

 .ُُٕٕ(، حُٕٕ/ْ، ك )ْٓٔ(، حِْٕ/ّ)
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 ، بعد أف  ذكر ترجمة مختصرة لو.(ُ)في المتفؽ كالمفترؽ األخيرةك 
بف صالح البزار، مف أىؿ كاسط، يركم عف أبي عاصـ،  قاؿ ابف حباف: "الحسفثانًيا: 

 حدثنا عنو ابف خزيمة، مستقيـ الحديث".
كقاؿ الخطيب البغدادم: "الحسف بف صالح البزار الكاسطي، حدث عنو أبك منصكر 

 .(ِ)الحارث بف منصكر، ركل عنو جعفر بف محمد بف المغمس البغدادم"
 .(ّ)بف صالح البزار أبك عمي"، كذكر حديثوكقاؿ بحشؿ )أبك الحسف الكاسطي(: "الحسف 

كأما قكؿ ابف حباف: "يركم عف أبي عاصـ، فميس لو ركاية عنو في صحيح ابف حباف، 
 كال في غيره مف كتب السنة.

كأما قكلو: "حدثنا عنو ابف خزيمة"، فميس لمحسف ركاية في كتب ابف خزيمة، كليس البف 
 خزيمة ركاية عنو في أم  مف كتب السنة.

 كىذا يكقع الريبة في القمب مف صحة كبلـ ابف حباف.
كأما قكؿ الخطيب البغدادم، فميس لمحسف بف صالح ىذا عف أبي منصكر، كال لجعفر 

 بف محمد المغمس ركاية عف الحسف في أم كتب السنة إال الركاية التي ذكرىا الخطيب نفسو.
 ؼ عمييا إال عنده.كأما تكنية الحسف بأبي عمي عند بحشؿ في تاريخو، فمـ أق

 تنبيو:
يكجد في كتب التراجـ، كفي كتب السنة ذكر كثير لمحسف بف الصباح، كلو نسبتاف: 
البزار، كالكاسطي، كيكنى أبا عمي، فيحتمؿ أف يككف الحسف بف صالح البزار الكاسطي، ىك 
ا كأف  الحسف بف الصباح، ككقع التصحيؼ في اسـ أبيو مف الصباح إلى صالح، خصكصن

ىػ، كابف صالح مف طبقة شيكخ شيكخ ابف حباف ِْٗيما كاحدة، فابف الصباح تكفى سنة طبقت
 ىػ لو ركاية في صحيحو، عف ابف الصباح.ِِّكما يفيده قكلو، كابف خزيمة المكلكد سنة 

                                                 

ف إبراىيـ بف شاذاف، حدثنا جعفر بف محمد بف الركاية ىي: أخبرنا الحسف بف محمد الخبلؿ، حدثنا أحمد ب(ُ) 
المغمس، حدثنا الحسف بف صالح البزار الكسطي، حدثنا الحارث بف منصكر أبك منصكر، عف سفياف، عف 
األعمش، عف أبي كائؿ، عف خباب رضي اهلل عنو، قاؿ: "ىاجرنا مع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كعمى آلو كسمـ، 

جره شيئنا، ككاف منيـ مصعب بف عمير رضي اهلل عنو أصيب يـك أحد كلـ يترؾ فمنا مف ذىب كلـ يأكؿ مف ميا
ذا غطينا رجميو انكشؼ رأسو، فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  إال غرة، فكنا إذا غطينا رأسو انكشفت رجبله، كا 

: الخطيب كعمى آلو كسمـ: غطكا رأسو كاجعمكا عمى رجميو إذخر، كمنا مف أينعت ثمرتو فيك ييد بو". انظر
 (.ُٕٔ/ُالبغدادم، المتفؽ كالمفترؽ )

 المصدر السابؽ.انظر: (ِ) 
 (.ِْٓانظر: بحشؿ، تاريخ كاسط )ص  (ّ)
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ا أف بحشؿ لـ يترجـ في تاريخو لمحسف بف الصباح رغـ ككنو  كمما يقكم ىذا أيضن
 كاسطينا.

ف مختمفيف، كما تفيده ترجمة ابف حباف لكؿ منيما منفصبلن عف كيحتمؿ أف يككنا اثني
اآلخر، ككما يفيد تفريؽ الخطيب البغدادم في كتابو بيف عشرة مف الركاة، كميـ اسمو: الحسف 

 بف صالح، كاهلل أعمـ.
 .صدكؽ، تكبع عمى بعض حديثو: الخالصة

 ـ.كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ كاهلل أعم
  ،قاضي بخارا.اْلحسن بن ُعْثَمان 

"ميٍستىًقيـ الحديث" قول اإلمام ابن حبان:
(ُ). 

 أقوال النقاد:
 .اا كاحدن لـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف، كلـ يذكر لو إال شيخن 

 :قمت
 تاريخ، نقميا عنو أبك القاسـ في (ِ)الكامؿ البف عدمَّ  في اتركايثبلث كجدتي لو 

 .(ّ)افجى رٍ جي 
 .ال يتابع عمى حديثو: الخالصة

 ، كاهلل أعمـ.كركاياتو ال تدؿ عمى ىذاكمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، 
 
 
 
 

                                                 

 (.َُٕ/ٖابف حباف، الثقات ) (ُ)
ٍيًو،  األولى:الركايات ىي:  (ِ) ارىل، أىٍخبىرنا سىٍيؿي ٍبفي شىاذىكى سىٍيًف اٍلبىزَّازي ًببيخى سىفي ٍبفي اٍلحي دَّثىنا اٍلحى دَّثىنا يىٍحيى ٍبفي حى حى

مد ٍبًف الٍ  دَّثىنا ميحى سىفي ٍبفي عيٍثمىافى يىٍعًني قاضي بخارل، حى دّْم اٍلحى دَّثىنا جى سىًف بف عثماف، حى اًعيؿى ٍبًف اٍلحى فىٍضًؿ ٍبًف ًإٍسمى
ًف النَّ  ، عًف اٍبًف عىبَّاسو عى بىاحو بىرىةى عىٍف عىطىاًء ٍبًف أىًبي رى ، قىاؿ: "ًإفَّ المَّوى عىًطيَّةى ٍبًف كيٍرًز ٍبًف كى سمَّـى مىيًو كى مَّى المَّوي عى ًبيّْ صى
يىتىكىمَّميكا".  ميكا ًبًو كى ـٍ يىٍعمى ا لى ـٍ مى دَّثيكا ًبًو أىٍنفيسىيي ٍف أيمًَّتي مىا حى اكىزى ًلي عى دَّثنا يىٍحيى بف  والثانية:تىجى دَّثىنىا الحسف، كىحى حى

مد بٍ  دَّثىنا ميحى دَّثىنا جدم، حى مَّى إسماعيؿ، حى ، عًف اٍبًف عيمىر أىفَّ النًَّبيَّ صى بىرىةى، عىٍف عىطىاءو ًف اٍلفىٍضًؿ، عىٍف كيٍرًز ٍبًف كى
ذا ذيًكرى اٍلقىدىري فىأىٍمًسكيكا".  اًبي فىأىٍمًسكيكا، كىا  مَّـ قىاؿ: "ًإذىا ذيًكرى أىٍصحى مىيو كسى بىرىةى،  َوالثالثة:المَّوي عى ٍف كيٍرًز ٍبًف كى ًبًإٍسنىاًدًه؛ عى

رى كى عى  : "اٍستىًمميكا اٍلحىجى سمَّـى يىقيكؿي مىيًو كى مَّى المَّوي عى ، عىٍف عىبد اهلل بف عيمىر، سمعت رىسيكًؿ المًَّو صى اًىدو ، فىًإفَّ ٍف ميجى ٍكفى الرُّ
طِّا". انظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ) طىايىا حى ا يىحيطَّاًف اٍلخى  (.ّٕٓ/ٕاٍسًتبلمىييمى

 (.ّٖٓ، ّٕٓاسـ الجرجاني، تاريخ جرجاف )ص انظر: أبا الق (ّ)
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 ديث من حرف الخاء إلى حرف الطاءالمطمب الثاني: مستقيم الح
  أىبيك اٍلفضؿ البصرم. ،السجٍستاًنيَخاِلد بن ُسَمْيَمان 

 .(ُ)"مستقيـ الحديث" ن حبان:قول اإلمام اب
 أقوال النقاد:

لـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف، كلـ أقؼ لو عمى ركاية في كتب 
مىٍيمىاف السجٍستاًني أىبيك اٍلفضؿكقاؿ: "كال في صحيح ابف حباف الذم ترجـ لو،  ،السنة اًلد بف سي  ،خى

دَّثنا  ،يركم عىف الدَّرىاكٍرًدم ،سكف اٍلبىٍصرىة مَّد بف اأٍلىٍزىىر (ِ)[عىنوي ]حى ميٍستىًقيـ  ،أىٍحمد بف ميحى
ًديث  .(ّ)"الحى

 .مجيكؿ: الخالصة
، كيظير أف حكمو عمى ىذا الراكم كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ

ف لـ يكثقو أحد، كاهلل أعم  ـ.مكافؽ لقاعدتو في ككف العدؿ عنده مف لـ يعرؼ فيو الجرح، كا 
 المىٍركىًزم اٍليىٍيثىـً  أىبيك ،ى خالد بن ُصَبْيح

(ْ). 
 .(ٓ)"مستقيـ الحديث" قول اإلمام ابن حبان:

  أقوال النقاد:
لـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف، كلـ أقؼ لو عمى ركاية في كتب 

 ف.يكشيخ ،ااحدن ا ك كال في صحيح ابف حباف الذم ترجـ لو، كلـ يذكر لو إال تمميذن  ،السنة
 .مجيكؿ: الخالصة

، كيظير أف حكمو عمى ىذا الراكم كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ
ف لـ يكثقو أحد، كاهلل أعمـ.  مكافؽ لقاعدتو في ككف العدؿ عنده مف لـ يعرؼ فيو الجرح، كا 

  ًسٌي.خى السَّرٍ ُخَزْيَمة بن أبي اْلَخِميل 
 .(ٔ)"مستقيـ الحديث" قول اإلمام ابن حبان:

 أقوال النقاد:

                                                 

 (.ِِٔ/ٖابف حباف، الثقات )(0) 
 (.َُٔ/ْىذا المفظ ليس في المطبكع مف ثقات ابف حباف، كأثبتىو ابف قيٍطميكبيغىا في ثقاتو )(2) 
 (.ِِٔ/ٖابف حباف، الثقات )(3) 
 (.ُُٓٓ/ّ) كاألسماء نظر: الدكالبي، الكنىا (4)
 (.ِِْ/ٖ) ابف حباف، الثقات (5)
 (.ِّّ/ٖ) المصدر السابؽ(6) 
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لـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف، كلـ أقؼ لو عمى ركاية في كتب 
ًميؿ السَّرخًسيٌ كقاؿ: "كال في صحيح ابف حباف الذم ترجـ لو،  ،السنة ٍيمىة بف أبي اٍلخى زى يٍركل  ،خي
مَّد بف ،بف اٍلميبىارؾ كخارجةاعىف  ًديث ،اٍلمييمب كىأىؿ بىمىده ركل عىنوي ميحى  .(ُ)"ميٍستىًقيـ الحى

 .مجيكؿ: الخالصة
، كيظير أف حكمو عمى ىذا الراكم كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ

ف لـ يكثقو أحد، كاهلل أعمـ.  مكافؽ لقاعدتو في ككف العدؿ عنده مف لـ يعرؼ فيو الجرح، كا 
  مىٍيمىاف السعدم. ،اٍلبىٍصًرمٌ َداُود بن ِباَلل  أىبيك سي

 .(ِ)"مستقيـ الحديث" قول اإلمام ابن حبان:
 أقوال النقاد:

ؿ ، كقاؿ ابف حباف: "ا كال تعديبلن يذكر فيو جرحن  ـمف، (ّ)حاتـ يأبابف  ترجـ لو د بف ًببلى دىاكي
مىٍيمىاف ،اٍلبىٍصًرمٌ  مَّ  ،أىبيك سي ٍبد اٍلعىًزيز ٍبف ميسمـ اٍلقىٍسمىًمي كىحى ممىةيركم عىف عى دَّثنا عىنوي  ،اد بف سى حى

ًديث ،اٍلحسف بف سيٍفيىاف  .(ْ)"ميٍستىًقيـ الحى
 :قمت

 بذكر بعضيا: أكتفي ،في كتب السنة كجدتي لو ركاياتأوًل: 
 .(ٓ)عند الطبرم ركاية .ُ
ٍبدي اٍلعىًزيًز ٍبفي ميٍسًمـو اٍلقىٍسمىًميُّ عف  لطبرانيعند ا ركاية .ِ عى

(ٔ). 

                                                 

 (.ِّّ/ٖابف حباف، الثقات )(0) 
 (.ِّٔ/ٖ) ابف حباف، الثقات(2) 
 (.َْٖ/ّ) ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ(3

 (.ِّٔ/ٖابف حباف، الثقات ) (4)
دَّثى لركاية ىي: ا(5)  : حى ، قىاؿى ٍبًد اٍلكىًريـً دَّثىنىا عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي عى ؿو السٍَّعًدمُّ حى دي ٍبفي ًببلى ٍبدي  ،نىا دىاكي دَّثىنىا عى : حى ، قىاؿى مىٍيمىافى أىبيك سي

ٍدًرمّْ  ، عىًف اٍبًف أىًبي سىًعيدو اٍلخي ًميطو ، عىٍف سى اًلًد ٍبًف أىًبي نىٍكؼو ، عىٍف خى ، عىٍف ميطىرّْؼو : اٍلعىًزيًز ٍبفي ميٍسًمـو ، عىٍف أىًبيًو، قىاؿى
ا ييٍمقىى ًمفى النَّتى كىىي  أىتىٍيتي النًَّبيَّ  ييٍمقىى ًفييىا مى أي ًمٍنيىا كى : يىا رىسيكؿى المًَّو، أىتىتىكىضَّ اعىةى، فىقيٍمتي أي ًمٍف بيضى ًف فىقىاؿى كى يىتىكىضَّ

سيوي شىٍيءه ": النًَّبيُّ   (.َٕٓ/ِ) اآلثار الطبرم، تيذيبنظر: ". الحديث صحيح. اًإفَّ اٍلمىاءى الى يينىجّْ
سىًف أىبيك سىًعيدو السُّكًَّرمُّ  الركاية ىي: (6) سىٍيفي ٍبفي اٍلحى دَّثىنىا اٍلحي ؿو  ،اٍلبىٍصًرمُّ  ،حى دي ٍبفي ًببلى دَّثىنىا دىاكي اٍلميٍقًرئي، ًببىٍغدىادى، حى

، عىٍف سىًعيدو  فى ًد ٍبًف عىٍجبلى مَّ ، عىٍف ميحى ًميُّ ٍبدي اٍلعىًزيًز ٍبفي ميٍسًمـو اٍلقىٍسمى دَّثىنىا عى ، حى ٍيرىةى  السٍَّعًدمُّ ٍف أىًبي ىيرى ، عى ٍقبيًرمّْ :  ،اٍلمى قىاؿى
 : مَّـى فىقىاؿى سى مىٍيًو كىآًلًو كى مَّى المَّوي عى مىٍينىا رىسيكؿي المًَّو صى رىجى عى نَّتىكيـٍ "خى ذيكا جي ؟  "،خي رى قيٍمنىا: يىا رىسيكؿى المًَّو ، أىًمٍف عىديك  حىضى

ـٍ ًمفى النَّاًر، قيكلي  نَّتىكي ذيكا جي : "خي ٍكؿى كىالى قيكَّةى ًإالَّ فىقىاؿى ، كىالى حى ٍمدي ًلمًَّو، كىالى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي، كىالمَّوي أىٍكبىري افى المًَّو، كىاٍلحى  كا: سيٍبحى
ميٍنًجيىاًت، كىىيفَّ اٍلبىاًقيىاتي  رىاتو كى ميٍستىٍأخى ًة ميٍستىٍقدىمىاتو كى "الصَّ ًبالمًَّو؛ فىًإنَّييفَّ يىٍأًتيفى يىٍكـى اٍلًقيىامى اتي . الحديث صحيح. اًلحى

)ص  الدعاء، ك َِْٕ، ح(ُِٗ/ْ) المعجـ األكسط، ك َْٕ، ح(ِْٗ/ُ) انظر: الطبراني، المعجـ الصغير
 .ُِٖٔ، ح(َْٖ
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 تكبع عمييا متابعات تامة عديدة.الح الميرّْم، عف ص (ُ)ركاية عند الطبراني .ّ
 تكبع عمييا متابعات قاصرة عديدة.عف حماد بف سممة،  (ِ)ركاية عند الطبراني .ْ
تكبع عمييا متابعات عدة، بعضيا في عف أبي ىبلؿ الراسبي،  (ّ)ركاية عند تىمَّاـ الرازم .ٓ

 الصحيحيف.
تقانو، كلـ يتكمـ أحد في المتابعات لداكد بف ببلؿ عمى ركاياتو تدؿ ثانًيا:  عمى ضبطو كا 

 معتقده، فيك ثقة.
 .ثقة: الخالصة

 .كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ
  ىػ.ِِّ، المتكفى سنة يُّ نً بلى قى سٍ العى  (ْ)[حَصح  مُ ]َداُود بن 

 .(ٓ)"مستقيـ الحديث" قول اإلمام ابن حبان:
 أقوال النقاد:

 اف، كلـ أقؼ لو عمى ركاية في كتباد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حبلـ أعثر لمنق
 .، كسنديىا صحيح، كقد تكبع عمييا(ٔ)في صحيح ابف حبافركاية كاحدة ال إ ،السنة

 .صدكؽ: الخالصة

                                                 

، الركاية ىي: ( ُ) ـي ٍبفي نىاًئمىةى اأٍلىٍصبىيىاًنيُّ دَّثىنىا ًإٍبرىاًىي : حدحى ، قىاؿى ؿو السٍَّعًدمُّ دي ٍبفي ًببلى اًلحه اٍلميرّْمُّ عىٍف ثىنىا صى حدثنا دىاكي
اًر كىىيكى مىًريضه فىمىـٍ  ؿو ًمفى اأٍلىٍنصى مىى رىجي ٍمنىا عى : دىخى ٍنوي قىاؿى ، رىًضيى المَّوي عى اًلؾو ٍف أىنىًس ٍبًف مى ، عى ى، ثىاًبتو تَّى قىضى  نىٍبرىٍح حى

مىٍيًو ثىٍكبنا كىأيّـّ لىوي عىجيكزه كىًبيرىةه ًعٍندى رىٍأًسًو فىقيمٍ  ، قىالىٍت: فىبىسىٍطنىا عى ؿَّ مىى المًَّو عىزَّ كىجى نىا لىيىا: يىا ىىًذًه اٍحتىًسًبي ميًصيبىتىًؾ عى
مىاتى اٍبًني؟" : قيٍمنىا "،كى ، قىالىٍت:  :قىاؿى ـٍ ؟"نىعى قِّا تىقيكليكفى : فىمىدٍَّت يىدىٍييىا، فىقىالىًت:  :قيٍمنىا "،حى ، قىاؿى ـٍ ـي أىنّْي "نىعى المَّييَـّ ًإنَّؾى تىٍعمى

مىيَّ ىىًذًه اٍلميًصيبى  ،تي لىؾى أىٍسمىمٍ  ، فىبلى تىٍحًمٍؿ عى اءو اءى أىٍف ييًغيثىًني ًعٍندى كيؿّْ شىًديدىةو كىرىخى ٍرتي ًإلىى رىسيكًلؾى رىجى ، كىىىاجى ةى اٍليىٍكـى
ا بى  ٍف كىٍجًيًو ثيَـّ مى تَّى طىًعٍمنىا مىعىوي فىكىشىؼى الثٍَّكبى عى  .َُٔٔ(، حِّٓ انظر: الطبراني، الدعاء )ص. "ًرٍحنىا حى

، الركاية ىي: ( ِ) ًمي  اٍلمىٍعمىًرمُّ سىفي ٍبفي عى دَّثىنىا اٍلحى ، أخبر حى ؿو السٍَّعًدمُّ دي ٍبفي ًببلى مىمىةى، عىٍف أخبر نا دىاكي ادي ٍبفي سى مَّ نىا حى
ٍيرىةى، أىفَّ رى  ٍف أىًبي ىيرى ٍبًد الرٍَّحمىًف، عى مىمىةى ٍبًف عى ٍف أىًبي سى ، عى :   سيكؿى المَّوً عىٍمًرك ٍبًف ًدينىارو ٍمًع "قىاؿى ةي اٍلجى بلى تىٍفضيؿي صى

ةن  بلى ٍمسنا كىًعٍشًريفى صى ًة اٍلفىذّْ خى بلى مىى صى  .ُّْْ(، حّْٔ/ّاألكسط ) ـانظر: الطبراني، المعجالحديث صحيح. ". عى
، الركاية ىي: ( ّ) ٍيميكًف ٍبفي رىاًشدو نىا أىبيك اٍلمى مَّدو اٍلبى حدأىٍخبىرى ري ٍبفي ميحى ، ثنا ميضى ؿو حدٍغدىاًدمُّ دي ٍبفي ًببلى مىٍيمىافى دىاكي ثنا أىبيك سي

 ، : حدالسٍَّعًدمُّ ، قىاؿى ، عىٍف قىتىادىةى، عىٍف أىنىسو ؿو مَّـى ًمٍف أىخىؼّْ النَّاًس "ثنا أىبيك ًىبلى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى كىافى رىسيكؿي المًَّو صى
اـو  ةن ًفي تىمى بلى  .ْٖٔ(، حِٔٔ/ُماـ، الفكائد )انظر: الرازم، ت". الحديث صحيح. صى

 في المطبكع: "مضحح"، كىك تصحيؼ، كالصكاب ما أثبتُّو في المتف، كاهلل أعمـ.(4)
 (.ِّٔ/ٖابف حباف، الثقات ) (5)
يا: (6) دَّثىنىا سي  كنصُّ : حى ، قىاؿى ًنيُّ حو اٍلعىٍسقىبلى دي ٍبفي ميصىحّْ دَّثىنىا دىاكي : حى نىا اٍبفي قيتىٍيبىةى، قىاؿى ، عىًف أىٍخبىرى يَّافى مىٍيمىافي ٍبفي حى

اًئشىةى، قىالىٍت:  ا[، عىٍف عى ىيمى ًد، ]ًكبلى ًف اأٍلىٍسكى ، عى ـى ٍف ًإٍبرىاًىي كؽو، كىعى ، عىٍف مىٍسري ٍف ميٍسًمـو كىأىنّْي أىٍنظيري ًإلىى "اأٍلىٍعمىًش، عى
ٍفًرًؽ رىسيكًؿ المًَّو  ًبيًص اٍلًمٍسًؾ ًفي مى  .ُّٕٕ، ح(ُِٓ/ْ) الصحيحباف، ابف ح انظر: ."كىىيكى ييمىبّْي كى
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؛ لككنو ليس لو إال ىذا الحديث كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ
 كاهلل أعمـ.، الكاحد، كقد تكبع عميو

  المتكفى سنة (ُ)[العيٍذرمٌ ]َرَجاء بن ُمَحم د بن رجاء ، سىًف البىٍصرمُّ ، أىبيك اٍلحى ، السَّقىطيُّ
 ىػ.ِْٗ

 .(ِ)"مستقيـ الحديث" قول اإلمام ابن حبان:
 أقوال النقاد:

ثقو أىبيك بكر بف أىبي عاصـ كى
 ،(ٔ): "كثؽ"الذىبيقاؿ ك ، (ٓ)كابف حجر، (ْ)، كالييثمي(ّ)

بف خزيمة حديثو في اج كخرٌ  ،(ٗ)، كالحاكـ(ٖ)كصحح لو الترمذم ،(ٕ)"ال بأس بو"النسائي:  قاؿك 
 .(ُُ)الثالثةفي الرحمة بالبصرة  ك حاتـسمع منو أب، ك (َُ)، كحسف الطكسي حديثوصحيحو
 : ثقة.الخالصة

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
  ،غىسَّاف الككفي. أىبيكروح بن َحاِتم 

 .(ُِ)"مستقيـ الحديث" قول اإلمام ابن حبان:
 أقوال النقاد:

 .(ُْ)"صدكؽ": الرازم قاؿ أبك حاتـ، ك (ُّ)كثقو البزار
 .ثقة: الخالصة

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
                                                 

 "، كالصكاب ما أثبتُّو في المتف، كاهلل أعمـ.اٍلعىدكمفي الثقات " (ُ)
 (.ِْٕ/ٖ) ابف حباف، الثقات(2) 
 (.ُٖٔ/ٗ) ( انظر: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ(3

 .(ِٗٔ/ٕانظر: الييثمي، مجمع الزكائد كمنبع الفكائد ) (4)
 (.َِٖ )ص ريب التيذيب( انظر: ابف حجر، تق(5
 (.ّٓٗ/ُ) ( انظر: الذىبي، الكاشؼ(6
 (.ٕٖ)ص  انظر: النسائي، مشيختو ((1
 .َِٕٗ(، حَْٕ/ْالترمذم، سننو )( ٖ)
.ُُْٗ(، حُْٓ/ُالحاكـ، المستدرؾ ) (ٗ)

 (.ّٗٔ/ْمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )( انظر: (01
 (.َّٓ/ّ) ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ(00

 (.ِْْ/ٖ) ابف حباف، الثقات (02)
 .ُٕٖٓ، ح(ِّٓ/ُٓ)البزار، مسنده ( انظر: (03
 (.ََٓ/ّ) ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ(04
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  كيو اٍلمركًزم، أىبيك يحيى البغدادم،َزَكِري ا بن يحيى بن َأسد ٍكري المتكفى  ،المعركؼ بزى
 ىػ.َِٕ سنة

  .(ُ)كتب عنو أصحابنا" ،مستقيـ الحديث" قول اإلمام ابن حبان:
 أقوال النقاد:

، كقاؿ (ٓ)"ال بأس بو"قاؿ الدارقطني: ك ، (ْ)كالدمياطي ،(ّ)كصحح حديثو ،(ِ)كثقو الحاكـ
ديٍكؽي "الذىبي:  ، الصَّ دّْثي : (ٔ)"الشٍَّيخي الميحى مٌي في كتابو في "، كزاد قائبلن ذكره أبك الفتح المىٍكصى
عفاء : زعـ أٌنو سمع مف سيٍفيىاف بف عيينة، كىذا ًقمَّةي  فىمىا قدر يتعٌمؽ عميو بشيء، أكثر ما ،الضُّ قىاؿى

ا في الرد عمى أبي الفتح: "ىذا قدحه بارد"(ٕ)"بؿ أبك الفتح ميتىكىمَّـه ًفيوً  ،كىرىع  .(ٖ)، كقاؿ أيضن
 : صدكؽ.الخالصة

ًديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.كم  راد ابف حباف مف كصفو لو بميٍستىًقيـ الحى
  ىػ.ِٕٓسنة   ىالمتكف الطَّاًئي، أىبيك طىالب البصرم،زيد بن أخزم 

 .(ٗ): "مستقيـ الحديث"قول اإلمام ابن حبان
 أقوال النقاد:

 أبك عميك ، (ُّ)كالدارقطني ،(ُِ)كمسممة ،(ُُ)، كالنسائي(َُ)الرازم كثقو أبك حاتـ
 ،(ُْ)الجياني

                                                 

 (.ِٓٓ/ٖ) ابف حباف، الثقات (0)
 (.ُٖ )ص لمحاكـ و( انظر: السجزم، سؤاالت(2
 (.ْٗص )الحاكـ، معرفة عمـك الحديث ( انظر: (3
 (.ِٖٔص )فيو مصافحات مسمـ كالنسائي الدمياطي، جزء ( انظر: (4
 (.ُُٔ لمدارقطني )ص و( انظر: الحاكـ، سؤاالت(5
 (.ّْٕ/ُِ) ( انظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء(6
 (.ّّْ/ٔ)تاريخ اإلسبلـ ( انظر: الذىبي، (1
 (.ّْٖ/ُِ)سير أعبلـ النببلء ( انظر: الذىبي، (2

 (.ُِٓ/ٖابف حباف، الثقات ) (3)
 (.ٕٓٓ/ّ) أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ( انظر: ابف(01
 .(ٕٖ )ص انظر: النسائي، مشيختو ((00
 (.ٓ/ َُ) ( انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ(02
مىٍيمىاف الخزازكذلؾ في ترجمة ( (03 مَّد ٍبف سي ص ) حباف البف المجركحيف عمى الدارقطني تعميقاتانظر: . ميحى
 .(َُِص ) لمدارقطني الحاكـ ، كسؤاالت(ِْٓ
 (.َٖانظر: أبا عمي الجياني، تسمية شيكخ أبي داكد )ص ( (04
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، كميغمطام(ّ)الذىبيك  ،(ِ)المزم كصفوك ، (ُ)كابف حجر
لح اصكقاؿ ، بالحافظ (ٓ)كابف حجر، (ْ)

 .(ٔ)"صدكؽ في الركاية"بف جزرة: 
 : ثقة، حافظ.الخالصة

ًديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.  كمراد ابف حباف مف كصفو لو بميٍستىًقيـ الحى
  ّاًئغ. البغدادم، زيد بن ِإْسَماِعيل ْبن سيار ْبن َمْيِدي  أىبيك اٍلحسف الصَّ

 .(ٕ)"مستقيـ الحديث" قول اإلمام ابن حبان:
  أقوال النقاد:
 ."محمو الصدؽ": (ٗ)، كالذىبي(ٖ)حاتـ يأبابن قاؿ 

 :قمت
 ر في سياؽ الكبلـ.يأبي حاتـ، كما يظ ابن ـأف الذىبي نقؿ حك لي حيىضً 

 : صدكؽ.الخالصة
 يـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستق

 أبك عبد الممؾ(َُ)لٌ رً امً الخى  زين بن ُشَعْيب بن كريب ، ، كيي  ، اٍلًمٍصًرمُّ ؿ: قااٍلمىعىاًفًرمُّ
 ىػ.ُْٖأبك عبد اهلل، المتكفى سنة 

 .(ُُ): "مستقيـ الحديث"قول اإلمام ابن حبان
 أقوال النقاد:

: شعباف ابف ؿ القاضي عياض: "قاؿ، كقا(ُّ)، ككاف مالؾ ييعجب بو(ُِ)كثقو الدارقطني
، ككاف الصالح؟ الشيخ كيؼ: قاؿ فقده إذا مالؾ كاف  الرؤيا"، يىٍعبير ككاف عابدنا، فقيينا، فاضبلن

                                                 

 .(ُِِ )صتقريب التيذيب ، ابف حجر( انظر: (0
 .(ٓ/َُ)تيذيب الكماؿ ، مزمانظر: ال ((2
 .(ٕٖ/ٔ( انظر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(3
 (.ُِٔ/ٓ) ( انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ(4
 .(ُِِ )صتقريب التيذيب ، ابف حجر( انظر: (5
 (.ُِٔ/ٓ) ( انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ(6

 (.ِِٓ/ٖابف حباف، الثقات ) (1)
 (.ٕٓٓ/ّ) ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ(2
 (.ْٔٓ/ٔ) ( انظر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ(3

 (.ُّْ/ُ) انظر: السمعاني، األنساب .كىـ بطف مف المعافر ،( ىذه النسبة الى األخمكر(01
 (.ِٕٓ/ٖ) ابف حباف، الثقات (00)
 (.ُٕٓ )ص مدارقطنيل و( انظر: السممي، سؤاالت(02
 (.ِِْ )صابف بشراف، فكائده ( انظر: (03
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لو  ، كقاؿ ابف الجكزم: "كانت(ُ)"ًمٍف ًعٍميىًة أصحاب مالؾ زيف كىافى ": مسكيف بف الحارث كقاؿ
قاؿ ، ك (ِ)زيننا" كاهلل ككاف شيعىٍيب، بف زيف ثنيحد: يىقيكؿي  بيكىٍير بف يحيى ككاف كفضؿ، عبادة

ٍؤيىا، كىافى فىًقيينا، كىًبيرى اٍلقىٍدرً "الذىبي:  اًبرنا ًلمرُّ اًبدنا، عى  .(ّ)"عى
 ، فقيو.: ثقةالخالصة

ًديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.  كمراد ابف حباف مف كصفو لو بميٍستىًقيـ الحى
  ميٌ أىبيك ، (ْ)[َيارَ َمازِ ]َسْخَتَوْيِو ْبُن ، المتكفى سنة النيسابكرم، مكلى بنى ىىاشـ عى

 ىػ.ِٓٓ
 .(ٓ)"مستقيـ األمر في الحديث" قول اإلمام ابن حبان:

  أقوال النقاد:
 ،يد المأمكف ىفأسمـ عم ،كىافى مىجيكسينا، كقاؿ الذىبي: "(ٔ)صحح لو ابف عساكر حديثنا

سىًمعى الكثير، كعي ، كىك شاب "، كنقؿ عف ، كالعراؽ، كخراسافني بالعمـ، كحج، كسمع بالحجازكى
 .(ٕ)"كلو غرائب ،، تكفي سنة خمس كخمسيفصدكؽه  سند، مفيد،مي  ،محدث كبيرالحاكـ قكلو: "

 :قمت
 كتبو.في الحاكـ  لـ أجد عبارةأوًل: 
 كتفي بذكر بعضيا:كجدتي لو ركايات في كتب السنة، أثانًيا: 

 
 
 
 
 
 

                                                 

 .(ٖٓ/ّ) المسالؾ كتقريب المدارؾ القاضي عياض، ترتيب( انظر: (0
 .(ٔٗ/ٗ) كاألمـ الممكؾ تاريخ في المنتظـ، بف الجكزم( انظر: ا(2
 (.ٖٓٓ/ْ) ـ النببلء( انظر: الذىبي، سير أعبل(3

 في الثقات "ماريا"، كالصكاب ما أثبتُّو في المتف، كاهلل أعمـ. (4)
نسبة  كىيكفي آخرىا الراء،  ،كالياء المفتكحة آخر الحركؼ بيف األلفيف ،بفتح الميـ كالزال المكسكرة: يىارى مىازً الك 

 .(ِٖ/ ُِاألنساب ) ،لسمعانيا . انظر:اريى ازً مى  :إلى رجؿ يقاؿ لو
 (.َّٕ/ٖ) ابف حباف، الثقات (5)
 (.َٔٗ/ِنظر: ابف عساكر، معجمو )ا (6)
 .(ٕٖ/ٔ( انظر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(1
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 .(ُ)ني، تكبع عمييا جميعنا متابعات قاصرةأربع ركايات في مستخرج أبي عكانة اإلسفرايي .ُ
 .(ِ)أربع ركايات في السنف الكبرل لمبييقي، تكبع عمى اثنتيف، كلـ يتابع عمى األخرييف .ِ

 ثقةه لو أكىاـ.: الخالصة

                                                 

:  األولي:الركايات ىي: (0)  ٍربو قىاؿى ًميُّ ٍبفي حى دَّثىنىا عى : حدحى ٍيًؿ قىاالى مَّدي ٍبفي اٍلفيضى ميحى ثنا اأٍلىٍعمىشي حدثنا أىبيك ميعىاًكيىةى، كى
: أن ٍكلىى بىًني ىىاًشـو  ناباقىاؿى ًمي  مى اًزيىارى أىبيك عى ٍيًو ٍبفي مى :  ،سىٍختىكى ٍف أىًبي حدقىاؿى ًف اأٍلىٍعمىًش، عى ، عى اًلؾي ٍبفي سىًعيدو ثنا مى

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اءى أىٍعرىاًبيّّ ًإلىى النًَّبيّْ صى : جى اًبرو قىاؿى ، عىٍف جى ا اٍلميكجً  ،سيٍفيىافى : مى : فىقىاؿى مىٍف مىاتى الى "بىتىاًف؟ قىاؿى
ؿى النَّارى  مىٍف مىاتى ييٍشًرؾي ًبالمًَّو شىٍيئنا دىخى نَّةى، كى ؿى اٍلجى ٍيًو ٍبفي  الثانية:". الحديث صحيح. ييٍشًرؾي ًبًو شىٍيئنا دىخى دَّثىنىا سىٍختىكى حى

 : ًمي  قىاؿى اٍزيىارى أىبيك عى : حدمى اًلؾي ٍبفي سيعىٍيرو قىاؿى : رىأىل النًَّبيُّ ثىنى حدثىنىا مى اًبرو قىاؿى ، عىٍف جى ٍف أىًبي سيٍفيىافى ، عى ا اأٍلىٍعمىشي
 : ًقبىوي اٍلمىاءي فىقىاؿى ـٍ يىمىسَّ عى لى أى كى مَّـى رىجيبلن تىكىضَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍيؿه ًلؤٍلىٍعقىاًب ًمفى النَّارً "صى  الثالثة:". الحديث صحيح. كى

ٍيًو ٍبفي  دَّثىنىا سىٍختىكى ، حى ًمي  اٍزيىارى أىبيك عى ٍفكىافي ٍبفي ًعيسىى، أخبر مى : أخبر نىا صى ٍف ًدينىارو اٍلقىرَّاًظ قىاؿى نىا عيمىري ٍبفي نيبىٍيوو، عى
 : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى قَّاصو يىقيكؿي ًدينىًة بً "سىًمٍعتي سىٍعدى ٍبفى أىًبي كى ٍف أىرىادى أىٍىؿى اٍلمى سيكءو أىذىابىوي المَّوي مى

، قى  األخيرة:". إسناده صحيح. ًإذىابىةى اٍلًمٍمًح ًفي اٍلمىاءً  يىارى ٍيًو ٍبفي مىازى دَّثىنىا سىٍختىكى ٍبًد اٍلعىًزيًز، حدثاؿ ى حى ًجيًد ٍبفي عى ٍبدي اٍلمى نىا عى
ًف الزٍُّىًرمّْ  مىٍيمىافى ٍبًف ميكسىى، عى ، عىٍف سي ٍيجو رى ًف اٍبًف جي مىٍيًو عيٍركى  عف ،عى مَّى اهللي عى ٍتوي أىفَّ النًَّبيَّ صى اًئشىةى أىٍخبىرى ةى أىٍخبىرىهي أىفَّ عى

 : مَّـى قىاؿى سى يىا بىاًطؿه "كى ٍت فىًنكىاحي ًليّْيىا، فىًإٍف نىكىحى ٍرأىةي ًإالَّ ًبًإٍذًف كى ثنا، ،الى تيٍنكىحي اٍلمى ابى  ثىبلى ا أىصى ؿى ًبيىا، فىمىيىا اٍلمىٍيري ًبمى فىًإٍف دىخى
ًليَّ لىوي مً  ًليُّ مىٍف الى كى ٍمطىافي كى كا، فىالسُّ ري (، ِٕ/ُ". الحديث صحيح. انظر: أبا عكانة، المستخرج )ٍنيىا، فىًإٍف تىشىاجى
 .َّْٖ(، حُٖ/ّ، ك)ّٕٓٓ(، حُْْ/ِ، ك)ٖٗٔ(، حُِِ/ُ، ك)ُّح
اًفظي، أنبأ ناأنبأ األولى:الركايات ىي: ( (2 ٍبًد اهلًل اٍلحى ٍبدً  ناأىبيك عى ،  أىبيك عى دى اٍلعىمىًكمُّ سىٍيفي ٍبفي دىاكي ثنا أىبيك سىًعيدو حداهلًل اٍلحي

 ، اًجبو ـى ٍبًف حى ، حدأىٍحمىدي ٍبفي ًإٍبرىاًىي اٍزيىارى ٍيًو ٍبفي مى يَّافى يىٍذكيري عىٍف حدثنا سىٍختىكى : سىًمٍعتي أىبىا حى ـي ٍبفي عييىٍينىةى قىاؿى ثنا ًإٍبرىاًىي
ٍرعىةى ٍبًف عىٍمًرك ٍبفً  : "ًإفَّ اٍلغىنى  أىًبي زي مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى ٍيرىةى رىًضيى اهللي عىٍنوي قىاؿى ، عىٍف أىًبي ىيرى ًريرو ـى جى

نَّةً  كا ريغىامىيىا ،ًمٍف دىكىابّْ اٍلجى مُّكا ًفي مىرىاًبًضيىا ،فىاٍمسىحي سىفً  الثانية:". الحديث صحيح. كىصى نىا أىبيك اٍلحى ،  أىٍخبىرى اٍلعىمىًكمُّ
، نبأأ اًمًد ٍبفي الشٍَّرًقيّْ ، حدنا أىبيك حى اٍزيىارى ٍيًو ٍبًف مى ًميّْ ٍبفي سىٍختىكى ، عىٍف حدثنا أىبيك عى فى ًف اٍبًف عىٍجبلى ٍسعىدىةى، عى ادي ٍبفي مى مَّ ثنا حى

ٍكلىى أىًبي بىٍكرو  اًلحو السَّمَّاًف، عىٍف أىًبي بف عبد الرحمف سيمىي  مى ٍف أىًبي صى مَّـى، عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍيرىةى أىفَّ رىسيكؿى اهلًل صى ىيرى
نَّ  زىاءه ًإالَّ اٍلجى كري لىٍيسى لىوي جى جُّ اٍلمىٍبري ا بىٍينىييمىا، كىاٍلحى : "اٍلعيٍمرىةي ًإلىى اٍلعيٍمرىًة كىفَّارىةه ًلمى دَّثىنىا  الثالثة:. الحديث صحيح. ةى"قىاؿى حى

مَّدي بٍ  سىًف ميحى ًقرىاءىةن، أنبأأىبيك اٍلحى ءن، كى دى اٍلعىمىًكمُّ رىًحمىوي اهللي ًإٍمبلى سىٍيًف ٍبًف دىاكي ،  نافي اٍلحي اًمًد ٍبفي الشٍَّرًقيّْ ٍيًو حدأىبيك حى ثنا سىٍختىكى
 ، يىارى ، حدٍبفي مىازى ٍف أىًبي عى حدثنا ييكسيؼي ٍبفي يىٍعقيكبى السَّديكًسيُّ ، عى اًبرو ، عىٍف جى سيٍفيىافي اًف ثنا شيٍعبىةي، كى ًف النٍُّعمى ، عى اًزبو

ًلكيؿّْ خى  ، كى طىأه ًإالَّ السٍَّيؼى : "كيؿُّ شىٍيءو خى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى ، قىاؿى "ٍبًف بىًشيرو . الحديث طىأو أىٍرشه
سىٍيًف ٍبفي األخيرة: ضعيؼ.  مَّدي ٍبفي اٍلحي سىًف ميحى نىا السَّيّْدي أىبيك اٍلحى دى اٍلعىمىًكمُّ رىًحمىوي اهللي،  أىٍخبىرى اًمدو أىٍحمىدي ٍبفي حددىاكي ثنا أىبيك حى

ًثًمائىةو،  ثىبلى ٍمسو كىًعٍشًريفى كى مىٍينىا ًحٍفظنا سىنىةى خى هي عى اًفظي، أىٍمبلى سىًف اٍلحى ًد ٍبًف اٍلحى مَّ ، حدميحى اٍزيىارى ٍيًو ٍبفي مى ًمي  سىٍختىكى ثنا أىبيك عى
، ثنا ييكسيؼي ٍبفي يىٍعقي حد ًف ٍبًف سىميرىةى رىًضيى اهللي عىٍنوي حدكبى السَّديكًسيُّ ٍبًد الرٍَّحمى سىًف، عىٍف عى ، عىًف اٍلحى مىٍيمىافي التٍَّيًميُّ ثنا سي

مىارىةى، فىًإنَّؾى ًإفٍ  ٍبدى الرٍَّحمىًف الى تىٍسأىًؿ اإٍلً : "يىا عى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى ًكٍمتى أيعٍ  قىاؿى ٍسأىلىةو كي ٍف مى ًطيتىيىا عى
، فىرىأىٍيتى غىٍيرىىى  مىى يىًميفو مىٍفتى عى ذىا حى مىٍييىا، كىاً  ٍيًر مىٍسأىلىةو أيًعٍنتى عى ٍف أيٍعًطيتىيىا عىٍف غى ٍيرن ًإلىٍييىا، كىاً  ا ًمٍنيىا فىٍأًت الًَّذم ىيكى ا خى

" ٍف يىًميًنؾى كىفىٍر عى ، كى ٍيره (، ِْٖ/ٓ، ك)َّْٔ، ح(َّٔ/ِ) الكبرل ي، السنفالبييقانظر: . الحديث صحيح. خى
 .ُُْٖٗ(، حٓٓ/َُ، ك)ُُٖٗٓ(، حٕٔ/ٖ، ك)َُّّٖح
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ًديث التكثيؽ،  كىك كذلؾ، إال أف لو أكىامنا، كمراد ابف حباف مف كصفو لو بميٍستىًقيـ الحى
 كاهلل أعمـ.
   ٍرًدمٌ األ]بن معاوية  ُخَزْيَمةبن  ي  رِ الس  ىػ.ِٕٓ، أبك محمد، المتكفى سنة (ُ)[ًبيكى

ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى
(ِ). 

 أقوال النقاد:
: ك  ،كثقو الحاكـ ةي، " كقاؿ: ،(ْ)الذىبي، ك (ّ)"ىيكى شيخ فكؽ الثٌقة"قىاؿى جَّ اًفظي، الحي ـي، الحى ا اإًلمى

مَّدو األىًبٍيكى  دّْثي أىبيك ميحى ، ميحى سىف ٍبف يعقكب:  كقاؿ أبك، (ٓ)"نىٍيسىابيٍكرى  ٍرًدمُّ ما "الفضؿ يعقكب ٍبف اٍلحى
ا أبيى منو، كانكا يجمسكف بيف يديو  ٍيمىة، كال شيخن زى رىأىٍيت مجمسنا أبيى مف مجمس السَّرٌم ٍبف خي

، كعيقد لو مجمس (ٔ)"ككأٌنما عمى رؤكسيـ الطَّير، ككاف ال يحدّْث إاٌل مف أصؿ كتابو، رحمو اهلل
 .(ٕ)إمبلء لمحديث في نيسابكر بعد كفاة يحيى بف محمد بف يحيى أبي زكريا الذٍُّىمي النيسابكرم

 : ثقة.الخالصة
ًديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.  كمراد ابف حباف مف كصفو لو بميٍستىًقيـ الحى

   المدني.بن ِمْسكين  ي  رِ الس 
دً  قول اإلمام ابن حبان:  .(ٖ)يث""ميٍستىًقيـ الحى

 أقوال النقاد:
: بشار ، كقد تعقب الشيخاف(َُ)"مقبكؿ"، كقاؿ ابف حجر: (ٗ)"صدكؽ"قاؿ الذىبي: 
بؿ: صدكؽه، فقد ركل عنو جمعه، كذكره ابفي ط ابف حجر بقكليما: "ك ؤ معركؼ، كشعيب األرن

 .(ُُ)"كىي عبارة تدؿُّ عمى سىٍبره لحديثو كمعرفتو بو ،حباف في الثقات، كقاؿ: مستقيـ الحديث
 :قمت

                                                 

 .(ُْٔ/ْ) في الثقات "البيكردم"، كالصكاب ما أثبتُّو في المتف، كاهلل أعمـ. انظر: السمعاني، األنساب (0)
 (.َّّ/ٖابف حباف، الثقات ) (2)
 (.ْٕٓ/ٔ) سبلـ( انظر: الذىبي، تاريخ اإل(3
 المصدر السابؽ.( انظر: (4
 (.ِْٓ/ُّ)سير أعبلـ النببلء ( انظر: الذىبي، (5
 (.ْٕٓ/ٔ) سبلـ( انظر: الذىبي، تاريخ اإل(6
 المصدر السابؽ.( انظر: (1

 (.َُّ/ٖابف حباف، الثقات ) (2)
 (.ِْٕ/ُ) ( انظر: الذىبي، الكاشؼ(3

 (.َِّ)ص ( انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب(01
 (.ُْ/ِبف حجر )تحرير تقريب التيذيب ال ،شعيب األرنؤكطك معركؼ،  ربشا( انظر: (00
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كركل لو أبك الشيخ األصبياني  ،كال تعديبلن  ايذكر فيو جرحن فمـ ، (ُ)حاتـ يأب ابن ترجـ لو
 .(ّ)المظفر عف ابف أبي ذئب بف الحسيف أبي حديث عند، كلو (ِ)الكقاصيحديثنا كاحدنا عف 

 ، يركم عف الضعفاء.: صدكؽالخالصة
ًديث   .التكثيؽ، كاهلل أعمـكمراد ابف حباف مف كصفو لو بميٍستىًقيـ الحى

  ُأىبيك كثير اٍلبىاًىًمٌي.فر  طَ سعيد بن م ، 
ًديث" قول اإلمام بن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ْ). 
 أقوال النقاد:

 .اا كاحدن لـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف، حيث ذكر لو تمميذن 
 :قمت

نما نقؿ كبلـ ابف حباف في ثقاتوا كال تعديبلن يذكر فيو جرحن  ـمف، (ٓ)السخاكم ترجـ لو ، ، كا 
، تكبع عمييا متابعات تامة عديدة، بعضيا في (ٔ)في مسنده يعمي يأب عند ة كاحدةكجدتي لو ركايك 

 .كبعضيا عند غيره، ككذلؾ تكبع عمييا متابعات قاصرة كثيرة ،(ٕ)صحيح مسمـ
 .، مقؿّّ مف الحديثثقة: الخالصة

 ـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقي
 أىبيك تىٍكبىةمُّ ذً اغى ، الكى مُّ دً نٍ قى رٍ مى السَّ  سعيد بن َىاشم بن حمزة بن ميمون بن عبد اهلل ، 

 ىػ.ِٗٓ، المتكفى سنة يُّ كً تى العى 
ًديث، صاحب سنة" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ٖ). 
 أقوال النقاد:

 
                                                 

 (.ِٖٓ/ْ) ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ(0
 .(ِٓٗ/ْ) عمييا كالكارديف بأصبياف المحدثيف طبقاتأبا الشيخ األصبياني، ( انظر: (2
 .(ِِ ص) المظفر بف الحسيف أبي حديث( انظر: (3

 (.ُِٕ/ٖ) ابف حباف، الثقات (4)
 (.َْٕ/ُ) ( انظر: السخاكم، التحفة المطيفة في تاريخ المدينة الشريفة(5

ًف اٍبًف اٍلميٍنكىًدًر، عىٍف سىًعيًد بٍ الركاية ىي:  (6) ، عى دَّثىنىا ييكسيؼي ٍبفي يىٍعقيكبى ، حى دَّثىنىا سىًعيدي ٍبفي ميطىرّْؼو اٍلبىاًىًميُّ ًف حى
اًمًر ٍبًف سىٍعدو  : اٍلميسىيًّْب، عىٍف عى مَّـى يىقيكؿي ًلعىًمي  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو صى ، أىنَّوي قىاؿى أىٍنتى ًمنّْي "، عىٍف سىٍعدو

كفى ًمٍف ميكسىى، ًإالَّ أىنَّوي لىٍيسى مىًعي نىًبيّّ  ٍنًزلىًة ىىاري ا ، قىاؿى سىًعيده: فىأىٍحبىٍبتي أىٍف أيشىاًفوى ًبذىًلؾى سىٍعدنا، فى "ًبمى مىًقيتيوي فىذىكىٍرتي لىوي مى
ؿى ًإٍصبىعىٍيًو ًفي أيذينى  : أىٍنتى سىًمٍعتىوي؟ فىأىٍدخى ـٍ سىًمٍعتيوي، فىقيٍمتي : نىعى ، فىقيٍمتي لىوي، فىقىاؿى اًمره : ذىكىرى ًلي عى الَّ "ٍيًو فىقىاؿى ، كىاً  ـٍ نىعى

 .ّٕٗح (،ٖٔ/ِ) يعمي، مسنده ا: أبانظر". الحديث صحيح. فىاٍستىكَّتىا
 .َِْْ(، حَُٕٖ/ْ( صحيح مسمـ )ٕ)

 (.ِِٕ/ٖ) ابف حباف، الثقات(2) 



66 

 

ا"ك ، (ُ)أحمد بف سٌيار المركزم ى عميوثنأ  .(ِ)قاؿ ابف الجكزم: "ما عرفتي فيو قدحن
 .صدكؽ: الخالصة

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
  ب، كييقاؿ: أىبيك سيؿ البىٍصًرٌم، دً ؤى اٍلعيقيًمٌي، أىبيك سىًعيد المي ُسْفَيان بن ِزَياد بن آدم

 ىػ.َِٕالمتكفى سنة 
 :قمت

افي،  اختمؼ العمماء في سفياف بف زياد بف آدـ البصرم، كسفياف بف زياد البغدادم، الرُّصى
رّْمي، فجعميما ابف عساكر كاحدنا الميخى
كبو  ،(ْ)، كفرؽ بينيما الخطيب البغدادم، فجعميما اثنيف(ّ)

 .(ٓ)جـز المزم
عف  -يعني ابف عمي األبَّار -كيىشيد لقكؿ ابف عساكر ما أخرجو الطبراني عف أحمد

، كما أخرجو العيقيمي باإلسناد (ٔ)ف زياد العيقيمي عف سعيد بف يزيد بف الصمت...إلخسفياف ب
 .(ٕ)نفسو، كقاؿ فيو: سفياف بف زياد المُّخًرمي

يما في الطبقة، كاختبلؼ ريؽ بينيما ما استدؿ بو مف تقاربً كيىشيد لقكؿ المزم في التف 
 شيكخيما كتبلميذىما.

 :قمت
س دليبلن قاطعنا كافينا في الترجيح بينيما، ككذلؾ االختبلؼ في أما تقاربيما في الطبقة فمي

الشيكخ كالتبلميذ، ألف شيكخ ىذا كىذا مات أغمبيـ في فترة ثبلثة عقكد تقريبنا، ككذلؾ ميعظـ 
ا، كىذه قرينةه عمى احتماؿ ككنيما كاحدنا، كاهلل أعمـ.  تبلميذىما أيضن

 تنبيو:
 ،(ٗ)كسفياف بف زياد البمدم ،(ٖ)زياد البصرمتفريؽ الخطيب البغدادم بيف سفياف بف 

 

                                                 

 (.َُّٖ/ِ) انظر: الخطيب، المتفؽ كالمفترؽ(0) 
 .(ِّٕ/ُ)الضعفاء كالمتركككف ، الجكزم( انظر: ابف (2

 .ُّٖ، ترجمة رقـ(ُُّص ) معجـ المشتمؿ، الابف عساكر (3)
 (.ُُُٕ، ُُٓ/ِ) كالمفترؽ الخطيب، المتفؽ( انظر: (4
 (.ُِٓ/ُُ) ( انظر: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ(5
 .ُّٕ(، حِِِ/ُالطبراني، المعجـ األكسط )( انظر: (6
 (.ُُٔ/ِالعقيمي، الضعفاء الكبير )( انظر: (1
 .(ُُُٔ/ِ) كالمفترؽ الخطيب، المتفؽ( انظر: (2
 .(ُُُٕ/ِ) المصدر السابؽ( انظر: (3
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يح المزم ككنيما كاحدنا  ، ىك الصكاب، كاهلل أعمـ.(ُ)كترجَّ
ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ِ). 
 أقوال النقاد:

ٍيمىةى ": الذىبي قاؿ، ك (ّ)كثقو الخطيب البغدادم زى ـي األىًئمًَّة اٍبفي خي ٍنوي ًإمىا كىل عى ؿ: كقا ،(ْ)"رى
 .(ٖ)كقاؿ الدارقطني: "ضعيؼ" ،(ٕ)"شيخ"قاؿ الذىبي: ك  ،(ٔ)"صدكؽ"قاؿ ابف حجر: ك  ،(ٓ)"كثؽ"

، كاهلل م الجميكر. كأمَّا تضعيؼي الدارقطني لسفياف بف زياد فقد خالؼ فيو رأ: صدكؽالخالصة
 أعمـ.

ًديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.  كمراد ابف حباف مف كصفو لو بميٍستىًقيـ الحى
 المخزكميبن ِمْسكين بن سفيان  ُسْفَيان. 

طَّأ شيخ"قول اإلمام ابن حبان:  ًدينىة يركم عىف مىالؾ اٍلميكى مَّد بف  ،مف أىؿ اٍلمى ركل عىنوي ميحى
ًديث"، ًإٍبرىاًىيـ اٍلبٍكًرمٌ  ًديثو عمى أىف أرل ًفيًو شىٍيئا يغرب فىمـ أره ًإالَّ ميٍستىًقيـ الحى  .(ٗ)تفقدت حى
 أقوال النقاد:

ا اا كاحدن لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف حيث ذكر لو تمميذن  لـ أعثر ، كشيخن
 كاحدنا.
 :قمت

كرد ذكر سفياف بف مسكيف في ركاية أبي الشيخ في طبقات المحدثيف بأصبياف أوًل: 
، كركل ىذه الركاية عف أبي األشيب، كركاىا عنو عبد الكارث بف (َُ)كالكارديف عمييا

 إبراىيـ.

                                                 

 (.ُّٓ، ُِٓ/ُُ) ي أسماء الرجاؿ( انظر: المزم، تيذيب الكماؿ ف(0
 (.ِٖٗ/ٖابف حباف، الثقات ) (2)
 .(ُّٖ/ٗ) ( انظر: الخطيب، تاريخ بغداد(3
 (.ٕٖٔ/ّ) سبلـ( انظر: الذىبي، تاريخ اإل(4
 (.ُٗٔ/ِ) ( انظر: الذىبي، ميزاف االعتداؿ(5
 (.ِْْ )ص ( انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب(6
 .(ْْٖ/ُ) ( انظر: الذىبي، الكاشؼ(1

 (.ِٕٖ/ُ) انظر: الدارقطني، سننو (2)
 (.ِٖٗ/ٖابف حباف، الثقات ) (3)

 (.ِْٖ/ْانظر: أبا الشيخ،  طبقات المحدثيف بأصبياف كالكارديف عمييا ) (01)
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كقع تصحيؼه في اسمو، كالصكاب: سيؼ بف مسكيف، فقد كقع تسميتو بذلؾ مف : ثانًيا
ركاية عف أبي األشيب، كركاية عبد الكارث بف إبراىيـ عنو في المعجـ األكسط 

 .(ِ)، كفي المعجـ الكبير(ُ)لمطبراني
ا أمراف:   كمما يؤكد كقكع التصحيؼ أيضن
 .(ّ)ـ عف سيؼ بف مسكيفنقؿ الذىبي ركاية مف طريؽ عبد الكارث بف إبراىي .ُ
الركاية التي أشير إلى كجكدىا في األفراد كالغرائب، كفييا: )سفياف بف مسكيف، عف ابف  .ِ

، (ْ)أبي عركبة(، ذكرىا الدارقطني مف طريؽ سيؼ بف مسكيف عف ابف أبي عركبة...إلخ
ا عف ابف أبي عركبة  .(ٓ)كذكرىا ابف األعرابي مف قبمو مف طريؽ سيؼ بف مسكيف أيضن

كبىة تفرد بركايةو  الثًا:ث عف اٍبف أبي عري
 عف أبي األشيب، عف الشعبي، عف ، كركايةو (ٔ)

 .(ٕ)فاطمة بنت قيس
 تنبيو:

قاؿ ابف حباف: "ركل عنو محمد بف إبراىيـ البكرم"، كالصكاب: عبد الكارث بف إبراىيـ 
 أعمـ.العسكرم، فقد أبدؿ عبد الكارث بإبراىيـ، كتصحؼ العسكرم إلى البكرم، كاهلل 

 ، ككىىمو في(ٖ)كسيؼ بف مسكيف ضعيؼ الحديث، فقد قاؿ فيو الدارقطني: "ليس بالقكم"
، ككصفو ابف حباف بالسممي، كقاؿ فيو: "يأتي بالمقمكبات، كاألشياء (ٗ)مكضع آخر مف العمؿ

 .(َُ)المكضكعات، ال يحؿ االحتجاج بو؛ لمخالفتو األثبات في الركايات"
 .ضعيؼ: الخالصة

                                                 

 .ْٖٗٓ(، حُِْ/ٓنظر: الطبراني، المعجـ األكسط )ا (0)
 .ٕٓٗ(، حّٖٔ/ِْ، )َُِٕ(، حْٓ/ِنظر: الطبراني، المعجـ الكبير )ا (2)
 .(ِٖٓ/ِنظر: الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ا (3)
 (.ُِٗ/ُنظر: الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ا (4)
 .ِٗٔ( حَُٔنظر: ابف األعرابي، المعجـ )ص ا (5)
 (،ُِٖ/ٓ) انظر: ابف القيسراني، أطراؼ الغرائب كاألفرادإلخ". ...لما قبض اهلل عز كىجؿ نبيوكالركاية ىي: "(6) 

 .َٕٗٓح
ثنا سفياف بف حدثنا عبد الكارث بف إبراىيـ، قاؿ: حدحدثنا محمد بف عبد اهلل أبك بكر، قاؿ: الركاية ىي: (1) 

مسكيف، عف أبي األشيب، عف الشعبي، عف فاطمة بنت قيس، قالت: سمعت منادم النبي صمى اهلل عميو كسمـ 
الشيخ، طبقات المحدثيف  اانظر: أب. ينادم: الصبلة جماعة، ثـ صعد المنبر فذكر قصة الحساب بطكلو

 (.ِْٖ/ْ) بأصبياف كالكارديف عمييا
 .(ُِٗ/ُنظر: الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ا (2)
 .(ُُٕ/ْنظر: المصدر السابؽ )ا (3)

 (.ّْٕ/ُ) مجركحيفابف حباف، ال(01) 
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كناقض في ىذا نفسو، إذ لـ حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كمراد ابف 
 ، كاهلل أعمـ.ينتبو لككف سفياف المذككر ىك سيؼ بف مسكيف الذم كىَّاه

 ٍربىؽ، كييقاؿ: أىبيك ركح اأٍلىٍيًميَسالَمة بن روح بن َخاِلد بن أبي عقيل ، (ُ)، أىبيك خى
 ىػ.ُٖٗ سنة لمتكفىكييقاؿ: أىبيك جرير القرشي، األيمىًكم، ا

ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى
(ِ). 

 أقوال النقاد:
، كقاؿ (ْ)، كذكره الدارقطني في مف صحت ركايتو عف الثقات(ّ)قاؿ مسممة: "ال بأس بو"

نما يي  ،لـ يسمع مف عمو :ابف حجر: "صدكؽ لو أكىاـ، كقيؿ كقاؿ أبك حاتـ  ،(ٓ)حدث مف كتبو"كا 
، كقاؿ أبك زرعة (ٕ)كأنكر حديثنا مف أحاديثو، (ٔ)بالقكم، محمو عندم محؿ الغفمة" الرازم: "ليس

كأىنكر عميو ابف عدم  ،(ٖ)"ضعيؼ، منكر الحديث،...،ييكتب حديثو عمى االعتبار" الرازم:
ًكمى ًبغىٍيًر ىىذىا اإًلٍسنىاًد فيك منكاألولحديثيف،  ٍف ري ر : ركاه عف الزىرم، كقاؿ عنو: "كىىىذىا كىاً 

ًديثي ًبيىذىا اإًلٍسنىاًد ميٍنكىره  اآلخر، ك(ٗ)جدنا" ـٍ يىٍرًكًه عىٍف عيقىٍيؿو  ،قاؿ عنو: "ىىذىا اٍلحى ٍيري سىبلمىةى  لى غى
اًديثي عىٍف عقيؿ،(َُ)ىىذىا" عًف الزٍُّىرٌم  ، كقاؿ عف باقي أحاديثو التي ركاىا عمو عقيؿ: "ىذه األىحى

عقيؿ، عًف الزٍُّىرٌم أحاديث أنكرت مف حديث كفييا عف  ،يفءكتاب نسخة كبيرة يقع في جز 
كتفرد بخمسة أحاديث عف عمو  ،(ُُ)الزٍُّىرٌم بما ال يركيو غير سبلمة عف عقيؿ عنو..."

كتركو أحمد بف صالح بف شاىيف بعد أف كتب عنو، كقاؿ عف حديثو عف عقيؿ: "إنما  ،(ُِ)عقيؿ

                                                 

ا البلـ، ىذه بمدة عمى ساحؿ بحر القمـز مما بفتح األلؼ كسككف الياء المنقكطة مف تحتيا باثنتيف كفي آخرى (0)
 (.َْٗ/ُيمي ديار مصر. انظر: السمعاني، األنساب )

 (.ََّ/ٖابف حباف، الثقات ) (ِ)
 (ُّٖ/ٔ( انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )(3
 الدارقطني، ذكر أسماء التابعيف كمف بعدىـ ممف صحت ركايتو عف الثقات عند البخارم كمسمـ انظر:( (4
(ُ/ّْٔ.) 

 (.ُِٔ ( انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(5
 (.َُّ/ْ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(6
 (.ّّٔ/ٓ( انظر: ابف أبي حاتـ، عمؿ الحديث )(1
 (.َِّ/ْ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(2

 (.َّّ/ْانظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(3) 
 (.ِّٗ/ْ) صدر السابؽالمانظر: (01) 
 (.ِّّ/ْانظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(00) 
 كَُُٔح ،(َِٔ/ِ)ك، ُُُٓكُُُْح ،(ُِٗ/ِ( انظر: ابف القيسراني، أطراؼ الغرائب كاألفراد )(02

 .ّّٕٓ( حْٖٗ/ّ)ك، ُُُٔ
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ٍبف خالد ٍبف يزيد اٍبف أخي يكنس ٍبف ، كقاؿ: "سألت عنبسة (ُ)ىي كتب صارت إليو ببل سماع..."
 :إسحاؽ بف إسماعيؿ كقاؿ ،(ِ)يزيد، عىٍف سبلمة، فقاؿ: لـ يكف لو مف السف ما يسمع مف عقيؿ"

ما حاؿ سبلمة؟  :حدثنا عقيؿ، إنما كاف يقكؿ: قاؿ عقيؿ، فقمت :ما سمعت سبلمة قط يقكؿ
، (ْ)م في الضعفاء كالمترككيفكذكره ابف الجكز  ،(ّ)الكتب التي يركم عف عقيؿ صحاح :فقاؿ

 .(ٓ)كقاؿ ابف قانع: "ضعيؼ"
 :قمت

"ف ،البخارم أثبت سماعو مف عمو عقيؿ جماعة مف العمماء، منيـ: قاؿ: "سىًمعى عيقيبلن
(ٔ) ،

، كأنكر جماعة مف العمماء سماعو، (ٕ)فقاؿ: "سمع عمو عقيؿ بف خالد" ،مسمـه في ذلؾ كتبعو 
سحاؽ بف إسماعيؿك  ،(ٗ)خالد ٍبف يزيدعنبسة ٍبف ك  ،(ٖ)بف شاىيفمنيـ: ا سمع أنو  كالصكاب ،(َُ)ا 

ا مف كيتبً  كىك صغير السف، ثـ صارت إليو كيتب عمو كاممة، فأصبح ييحدث  ،عمو عقيؿ بعضن
نما يقكؿ أف يقكؿ، دكف ايمن  .قاؿ عقيؿ، كاهلل أعمـ :حدثني، كا 

 .صدكؽ لو أكىاـ: الخالصة
ًديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.كمراد ابف حباف مف كصفو لو بميٍستىًقي  ـ الحى

 أبك داكد المىركركذم.ُسَمْيَمان بن ُقَرْيش ، 
ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ُُ). 
 أقوال النقاد:

 ةكثبلث ،اا كاحدن لـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف، حيث ذكر لو تمميذن 
 .شيكخ
  :قمت
 

                                                 

 (.َُّ( انظر: ابف شاىيف، تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف )ص (0
 (.َّْ/ُِتيذيب الكماؿ )( انظر: المزم، (2
 (.َُّ/ْ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(3
 (.ٖ/ ِ( انظر: ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف )(4
 (.ُّٖ/ٔ( انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )(5

 (.ُٓٗ/ْانظر: البخارم، التاريخ الكبير ) (6)
 (.ِٗٗ/ُانظر: مسمـ، الكنى كاألسماء ) (1)
 (.َُّر: ابف شاىيف، تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف )ص ( انظ(2
 (.َّْ/ُِ( انظر: المزم، تيذيب الكماؿ )(3

 (.َُّ/ْ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(01
 (.َِٖ/ٖابف حباف، الثقات )(00) 
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 اخبرن  ، ككجدتي لو(ُ)عف ىشاـ بف سعد ،ا عف بشر بف الٌسرمتفرد بي ،كجدتي لو ركاية
 عف اكخبرن  ،(ّ)عف شعبة ،عف النضر بف شميؿ اكخبرن  ،(ِ)عف سفياففيو قصة  ،عف عبد الرزاؽ

 .(ْ)فيو قصة عف ابف سيريف ،عف ابف عكف ،أزىر
 .ال يتابع عمى حديثو: الخالصة

، كركاياتو ال تدؿ عمى تكثيقوكثيؽ، كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث الت
 كاهلل أعمـ.
 ُسَمْيَمان بن ُمَحم د بن ُزَرْيق. 

ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ األمر في الحى
(ٓ). 

 أقوال النقاد:
 ا.ا كاحدن لـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف، كلـ يذكر لو إال شيخن 

 : قمت
 
 

                                                 

ؽ" :ىك لخبرا(0)   ئب كاألفرادنظر: ابف القيسراني، أطراؼ الغراخ". كىك صحيح. ا...القبؿ نكاح الى طىبلى
 .َْٖٔح (،ْٓٔ/ٓ)

 ،نا سميماف بف قريشأخبر  ،نا نكح بف حبيبأخبر  ،نا محمد بف يحيىأخبر  ،حدثنا عبد الرحمفكالخبر ىك: ( (2
ثـ قرب إليو  ،ا جيدن فأكؿ أكبلن  ،فقرب إليو الطعاـ ،برجؿ مف أىؿ مكة أضاؼ سفياف" :قاؿ ،نا عبد الرزاؽأخبر 
، ثـ كده ،ثـ قاـ فشد كسطو فقاؿ: يقاؿ أشبع الحمار ،ا جيدن فأكؿ اكبلن  ،ب إليو المكزا، ثـ قر  جيدن فأكؿ أكبلن  ،التمر

 (.ٔٗ/ُ) انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ."فمـ يزؿ منتصبا حتى أصبح
كأبك الحسف عمي بف  ،اأخبرنا أبك النصر عبد الرحمف بف عبد الجبار بف عثماف الفامي لفظن الخبر ىك: ( (ّ

كأبك القاسـ عبد الممؾ بف عبد اهلل بف عمر العمرم  ،د بف عمي بف حامد الشاشي مدرس ىراة بياسيؿ بف محم
نا أبك عمي منصكر بف عبد اهلل بف نبأأ ،نا أبك سيؿ نجيب بف ميمكف بف عمي الكاسطينبأأ :قالكا ،اليركم بأرجاف
كىك -يقكؿ  ،سمعت جدم :يقكؿ ،سمعت أبي :يقكؿ ،سمعت محمد بف قريش بف سميـ :قاؿ ،خالد الذىمي

لتسمعف  :قاؿ رجؿ ألحنؼ بف قيس" :يقكؿ ،سمعت شعبة :يقكؿ ،سمعت النضر بف شميؿ :-سميماف بف قريش
 (.ُّّ/ِْ) انظر: ابف عساكر، تاريخ دمشؽ". ا لـ تسمع كاحدةاألحنؼ لو لبيؾ لئف قمت عشرن  :فقاؿ ،اعشرن 
أنبأنا أبك  ،أنبأنا أبك عاصـ الفضيمي ،-عميرم اليركمحفيد ال-خبرنا أبك محمد بف أبي بكر الخبر ىك: أ( (4

حدثنا أبك داكد  ،-يعني عبد العزيز بف منيب-حدثنا أبك الدرداء  ،أنبأنا محمد بف عقيؿ ،محمد بف أبي شريح
إنا نمنا منؾ فاجعمنا في  :فقالكا ،جاء قـك إلى ابف سيريف" :قاؿ ،عف ابف عكف ،حدثنا أزىر ،سميماف بف قريش

 (.ُِّ/ّٓ) انظر: ابف عساكر، تاريخ دمشؽ". ال أحؿ ما حـر اهلل" :اؿق ،حؿ
 (.ِِٕ/ٖابف حباف، الثقات )(5) 
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، ركاىا (ُ)ف محمد بف زريؽ"، كرد عند ابف عدم في ثبلث ركاياتكجدتيو باسـ "سعيد ب
جميعنا عف شيخو إسماعيؿ بف يحيى بف عبيد اهلل، كقد رماه ابف عدم بالكضع، بؿ متفؽه عمى 
رميو بالكذب كالكضع، كركل ىذه األحاديث عنو محمد بف أحمد بف حمداف الرسعني، فيشبو أف 

بشيء، إال قكؿ الدارقطني: "لو أحاديث مناكير، نكارتيا  يككف ىك، كلـ أقؼ عمى مف تكمـ عميو
 . (ِ)مف جية إسماعيؿ"

 .منكر الحديث، كسبب نكارة حديثو ركايتو عف الضعفاء: الخالصة
كاهلل كىذا مخالؼ لما ركاه، كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، 

 أعمـ.
  ٍندة، اقيي ، أىبيك الحسف البزاز، ك (ّ)اٍلبىٍمًخيُّ  ُسَمْيَماُن ْبُن َمْنُصور ٍرغى ؿ: أىبيك ىبلؿ، لقبو: زى

 ىػ.َِْزرغكنة، المتكفى سنة  و
ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ْ). 
 أقوال النقاد:

 ال بأس" :(ٖ)، كابف حجر(ٕ)مسممة اؿكق ،(ٔ)"ليس بو بأسكقاؿ مرَّة: " ،(ٓ)كثقو النسائي
 .(ٗ)"ؽدّْ صي "كقاؿ الذىبي: "، بو

                                                 

دَّثىنا األولى: الركايات ىي: (0)  ٍيؽو، حى رى مد ٍبًف زي دَّثىنا سىًعيد ٍبفي ميحى ، حى ٍمدىافى الرُّسىٍعًيًنيُّ دى ٍبًف حى مد ٍبفي أىٍحمى دَّثىنىا ميحى حى
اًعيؿي ٍبفي  مً ًإٍسمى ٍمقىمىةى، عىٍف عى ـى، عىٍف عى دَّثىنا سيٍفيىافي الثٍَّكرٌم، عىٍف ميًغيرىةى، عىٍف ًإٍبرىاًىي يّْ ٍبًف يىٍحيى بف عيبىيد المَّو التيمي، حى

 : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ، قىاؿ: قىاؿ رىسيكؿي المًَّو صى ، عىف أىًبي بىٍكرو  الثانية:باطؿ. ". الحديث األنبياء ال تكرث"أىًبي طىاًلبو
اًعيؿي ٍبفي يىٍحي دَّثىنا ًإٍسمى ٍيؽو، حى رى مد ٍبًف زي دَّثىنا سىًعيد ٍبفي ميحى ، حى ٍمدىافى مد ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف حى دَّثىنىا ميحى دَّثىنا ًمٍسعىر عىٍف حى ى، حى

مَّـى:  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ده "عىًطيَّةى، عًف اٍبًف عيمىر، قىاؿ: قىاؿ رىسيكؿي المًَّو صى ميعىًة لىسىاعىةن، لىٍف يىٍدعيكى ًفييىا أىحى ًإفَّ ًفي يىٍكـً اٍلجي
مىٍييىا غىٍضبىافي  يىا عى ٍكجي مد ٍبفي  األخيرة: .". الحديث باطؿ بيذا اإلسنادًإال اٍستيًجيبى لىوي ًإال أىٍف تىكيكفى اٍمرىأىةه زى دَّثىنىا ميحى حى

دَّثى  ، حى ٍمدىافى الرُّسىٍعًيًنيُّ دى ٍبًف حى دَّثىنا أىٍحمى اًعيؿي ٍبفي يىٍحيى ٍبًف عيبىيد المًَّو، حى دَّثىنا ًإٍسمى ٍيؽو، حى زى مد ٍبًف ري نا سىًعيد ٍبفي ميحى
ًمي  قىاؿ:  زَّاًر، عىٍف عى ، عىٍف يىٍحيى ٍبًف اٍلجى كىـً سىفي ٍبفي عيمىارىةى، عىًف اٍلحى مَّـى "اٍلحى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  كينا ًعٍندى رىسيكًؿ المًَّو صى
سَّاسىًة ًبطيكًلوً  ًديثى اٍلجى ، فىذىكىرى حى اءى تىًميـه الدَّاًرمُّ ميكسنا، ًإٍذ جى انظر: ابف  .". الحديث باطؿ بيذا اإلسنادذىاتى يىٍكـو جي

 (.ََٓ، ْٓٗ، ُْٗ/ُ) عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ
 .(َُِِ/ِنظر: الدارقطني، المؤتمؼ كالمختمؼ )ا (2)
 .(َّّ/ ِاألنساب )، لسمعاني. انظر: ابمخ :ببلد خراساف يقاؿ ليانسبة الى بمدة مف  يىك  (3)
 (.ِٕٗ/ٖابف حباف، الثقات ) (4)
 .(ٖٗ)ص  انظر: النسائي، مشيختو ((5
 (.ٖٗ/ٔ) ( انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ(6
 .المصدر السابؽ( انظر: (1
 .(ِْٓص ) ( انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب(2
 .(ْْٔ/ُ) لكاشؼ( انظر: الذىبي، ا(3
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 .ثقة: الخالصة
ًديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.  كمراد ابف حباف مف كصفو لو بميٍستىًقيـ الحى

  اًرمٌ سيل بن حبيب مَّد المؤدب. أىبيك ،اأٍلٍنصى  ميحى
ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ُ). 
 أقوال النقاد:

 اكشيخن  ،اا كاحدن كر لو تمميذن لـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف، حيث ذ
عاصـ بف ، كمتاىما عف (ّ)ابف عدمعند ، كركاية (ِ)ىيعم يأب عندا، كلكف كجدتي لو ركاية كاحدن 
 .ىبلؿ
 :قمت

اًرمُّ في قصةو  يلو خبر عف أىب ٍيدو اأٍلىٍنصى  .(ْ)لشعبة زى
 : التكقؼ في أمره حتى يتبيف حالو.الخالصة

الحديث التكثيؽ، كفي النفس مف حكمو عميو  كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ
 باستقامة حديثو شيء، كاهلل أعمـ.

  ىػ.ُُٖالمتكفى سنة  البصرم، اٍلعجًمٌي،ُسَيْيل بن صبَرة 
ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ٓ). 
 أقوال النقاد:

 كىافى سييىٍيؿ" :يحيى ٍبف سىًعيد ، كقاؿ(ٕ)، كذكره ابف شاىيف في الثقات(ٔ)كثقو ابف حنبؿ
                                                 

 (.ِِٗ/ٖابف حباف، الثقات ) (0)
دَّثىنىا أىيُّ الركاية ىي: (2)  ، حى ؿو اًصـي ٍبفي ًىبلى دَّثىنىا عى ، حى دّْبي مَّدو اٍلميؤى اًرمُّ أىبيك ميحى ًبيبو اأٍلىٍنصى دَّثىنىا سىٍيؿي ٍبفي حى ، عىٍف حى كبي

 : ، قىاؿى ًف اٍبًف عيمىرى ، عى مَّ "نىاًفعو كًليَّةو كيفّْفى النًَّبيُّ صى ثىًة أىٍثكىابو ًبيضو سىحي مَّـى ًفي ثىبلى سى مىٍيًو كى ". الحديث صحيح. ى اهللي عى
 (.َُٕ)ص  معجمو ،ىيعم اانظر: أب

، الركاية ىي: (3)  دَّثىنا عاصـ ٍبف ىبلؿ عىف أىيُّكبى ، قىاؿ: حى اًرمُّ ًبيبو األىٍنصى دَّثىنا سىٍيؿي ٍبفي حى دَّثىنىا أبك يعمى، قىاؿ: حى حى
، عًف اٍبًف عيمىر أىفَّ رىسيكؿى المًَّو عىف نى  ، كالى قىٍنصو نىقىصى ًمٍف أىٍجًرًه كيؿَّ يىٍكـو "قىاؿ:  اًفعو ٍيدو ذى كىٍمبنا لىٍيسى ًبكىٍمًب صى ًف اتَّخى مى

 (.َّْ/ٔ) انظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ". الحديث صحيح. ًقيرىاطىافً 
نىا أىبيك اٍلحي الخبر ىك: ( (4 ، أأىٍخبىرى ًمي  اٍلبىزَّازي ٍبًد اٍلكىاًحًد ٍبًف عى مَّدي ٍبفي عى مَّدي ٍبفي ًعٍمرىافى ٍبًف نبأسىٍيًف ميحى نا أىبيك عيبىٍيًد المًَّو ميحى

، أ ، نبأميكسىى اٍلمىٍرزيبىاًنيُّ ٍبدي المًَّو ٍبفي يىٍحيىى اٍلعىٍسكىًرمُّ ، حدنا عى ًبيبو اأٍلىنٍ حدثنا اٍلعىنىًزمُّ ، ثنا سىٍيؿي ٍبفي حى اًرمُّ ثنا أىبيك حدصى
: أىتىٍينىا شيٍعبىةى يىٍكـى مىطىرو  ، قىاؿى اًرمُّ النٍَّحًكمُّ ٍيدو اأٍلىٍنصى :  ،زى تَّى "فىقىاؿى ، اٍليىٍكـى يىٍكـي ًغيبىةو، تىعىالىٍكا حى ًديثو لىٍيسى ىىذىا يىٍكـى حى

 (.ْٓ)ص  انظر: الخطيب، الكفاية في عمـ الركاية". نىٍغتىابى اٍلكىذَّاًبيفى 
 (.َِّ/ٖابف حباف، الثقات ) (5)
 (ِْٔ/ّ) ( انظر: ابف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ركاية ابنو عبد اهلل(6

 (.َُٖ )ص انظر: ابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات (1)
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مىٍيًيـ مىا حدث ًبًو شيٍعبىةفيي  ،فيجمس ،فىيىًجيء ،يخرج مف ًعٍند شيٍعبىة "، كقاؿ محمد بف أبي بكر ممي عى
 .(ُ)"لـ يكف ًباٍلبىٍصرىًة أحفظ عىف شيٍعبىة مف ىىذىا يىٍعًني سييىٍيؿ بف صبرىةالمقدمي: "
 : ثقة.الخالصة

ًديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ. كمراد ابف حباف مف كصفو لو بميٍستىًقيـ  الحى
  أىبيك عمرَشَباَبُة ْبُن َسو اٍر ، ؿ: أبك عمرك، المتكفى سنة قااٍلفىزاًرٌم، كيي  اٍلمىدىاًئًنيُّ

 ىػ.َِٔ، كييقاؿ: ىػَِٓ: ؿقاىػ، كيي َِْ
ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ِ). 
 أقوال النقاد:

 ،(ٕ)كالعجمي ،(ٔ)كعثماف بف أبي شيبة ،(ٓ)ابف المديني، ك (ْ)ابف معيف، ك (ّ)كثقو ابف سعد 
، (ُُ)الثقات عف ركايتو صحت كذكره الدارقطني في مف ،(َُ)ابف حجرك  ،(ٗ)كالذىبي ،(ٖ)كابف قانع

، ككصفو بالصدكؽ زكريا (ُّ)بو" بأس : "القاؿ ابف عدم، ك (ُِ)ذكره ابف خمفكف في الثقاتك 
ابف ، ك (ُٕ)، كأبك حاتـ الرازم(ُٔ)المديني ، كابف(ُٓ)، كعبد الرحمف بف خراش(ُْ)الساجي
 .(ُٗ)، كالذىبي(ُٖ)شاىيف

                                                 

 (ِْٔ/ّ) ( انظر: ابف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ركاية ابنو عبد اهلل(0
 (.ُِّ/ٖابف حباف، الثقات ) (ِ)
 .(َِّ/ٕ) الكبرل ابف سعد، الطبقات انظر: (3)
 (.ِّٗ/ْ) ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ(4
 المصدر السابؽ.( انظر: (5

 (.ُُْ )ص انظر: ابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات (6)
 (.ُِْ)ص  انظر: العجمي، الثقات ((1
 .(َُِ/ٔ) ( انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ(2

 .(ِٖٓ)ص  تكمـ فيو كىك مكثؽ الذىبي، مف :انظر(3) 
 (.ِّٔ )ص ( انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب(َُ
 .(ُْٕ/ُ) كمسمـ البخارم عند الثقات عف ركايتو صحت ممف بعدىـ كمف التابعيف أسماء الدارقطني، ذكر ((ُُ
 .(َُِ/ٔ) ( انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ(02

 .(ِٕ/ٓ) انظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ(ُّ) 
 .(ِٖٗ/ٗ) ( انظر: الخطيب، تاريخ بغداد(04
 .(ِٕٗ/ٗ) المصدر السابؽ( انظر: (05
 .(ِٕ/ٓ) الرجاؿ ضعفاء في بف عدم، الكامؿ( انظر: ا(06
 (.ِّٗ/ْ) ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ(ُٕ

 (.ُُْ )ص انظر: ابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات (02)
 .(َِٔ/ِ) ؿاالعتدا ميزاف انظر، الذىبي، (ُٗ)
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 ،(ّ)كالعجمي، (ِ)، كابف المديني(ُ)ابف سعد اإلرجاء جماعة مف العمماء، منيـ:ككصفو ب
 ، كغيرىـ.(ٓ)، كالذىبي(ْ)الساجي كزكريا

، (ٔ)أشبيو" ما قاؿ: اإلرجاء؟ رأم يرل سكار بف شبابة عندما سيئؿ: "كاف معيف ابف كقاؿ 
 .(ٖ)"مي باإلرجاءري : "ابف حجر، كقاؿ (ٕ)كقاؿ أبك زرعة: "كاف يىرل اإلرجاء، كلكنو رجع عنو"

 ، كقاؿ العقيمي: "كىافى (9)"كذب" :قىاؿى  ،رجاء عىنوي يذكر اإل عندما قيؿ لو ابف شاىيفكقاؿ 
ًديثى  ييٍنًكري  أحمد بف حنبؿ ، عىفٍ  شيٍعبىةى، عىفٍ  شىبىابىةى، حى " ًفي المَّوً  ًلعىٍبدً  تىًبذي يىنٍ  كىافى  مىٍعفو ر  ، كقاؿ (َُ)جى

ًديثي  البزار في حديثو لو ركاه عف شعبة: "كىىىذىا  عىف قىتادة، عىف شيٍعبىةى، عىفٍ  ييٍركىل نىٍعمىميوي  الى  اٍلحى
 .(ُُ)فيو" أخطأ الذم ىك شبابة أىفَّ  كىأىٍحسىبي  أىنىس

 لو أفراد، رجع عف بدعة اإلرجاء. ثقةالخالصة: 
ًديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ. كمراد ابف  حباف مف كصفو لو بميٍستىًقيـ الحى

  األىٍنصاًرٌم.َشد اد بن عبد الر ْحَمن 
ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ُِ). 
 أقوال النقاد:

، كسياؽ كبلـ السمعاني يدؿ (ُْ)"، كقاؿ السمعاني: "مستقيـ الحديث(ُّ)كثقو الييثمي 
 ف حباف مف غير أف ينسبو إليو.عمى أنو ناقؿ قكؿ اب

 :قمت
 ات في كتب السنة، منيا:ركايلو 

                                                 

 .(َِّ/ٕ) الكبرل ابف سعد، الطبقاتانظر:  (0)
 .(ِٕ/ٓ) الرجاؿ ضعفاء في بف عدم، الكامؿ( انظر: ا(2
 (.ُِْ)ص  انظر: العجمي، الثقات ((3
 .(ِٖٗ/ٗ) ( انظر: الخطيب، تاريخ بغداد(4

 .(ُّٓ/ٗ) النببلء أعبلـ سير الذىبي، :انظر (ٓ)
 .(ْْٕ ص)عيف البف م الجنيد ابف سؤاالتانظر:  (6)
 .(ِٖٗ/ٗ) ( انظر: الخطيب، تاريخ بغداد(ٕ
 (.ِّٔ )ص ( انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب(ٖ

 (.ُُْ )ص انظر: ابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات (3)
 .(ُٓٗ/ِ) الكبير العقيمي، الضعفاءانظر:  (01)
 .(ُْٗ/ُّ)البزار، مسنده انظر:  (ُُ)
 (.ُْْ/ٔابف حباف، الثقات ) (02)
 (.ْْٖ/ٕ) ظر: الييثمي، مجمع الزكائد كمنبع الفكائدنا (03)
 (.ُٕ/ٖ) نساب، األانظر: السمعاني (04)
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 .(ُ)الطبراني عف أبيو عند ركاية .ُ
ٍبمىةى  (ِ)لبييقيركاية عند ا .ِ عمييا عمرك بف بكر السٍَّكسىكي،  ، تابعوعف ًإٍبرىاًىيـ ٍبف أىًبي عى

ا(ّ)عند الحاكـ في المستدرؾ الحديث، التفاؽ ، كالسٍَّكسىكي ساقط (ْ)، كعند البييقي أيضن
 النقاد عمى القدح فيو.

 .ثقة: الخالصة
 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.

 ىػ، ُُِالمصرم، المتكفى سنة أبك يحيى ًجيًبي، التُّ  ُشَعْيب بن يحيى بن السائب
 ىػ.ُِٓؿ قاكيي 

ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى
(ٓ). 

 لنقاد:أقوال ا
، كابف (ٗ)، كقاؿ الذىبي(ٖ)، كصحح لو الحاكـ في مستدركو(ٕ)، كالييثمي(ٔ)كثقو الذىبي

 بف خزيمةااحتج بو "، كقاؿ: "عابد"ابف حجر:  : "صدكؽ"، كزاد(َُ)حجر
                                                 

ثنا سعيد بف عفير، حدثني شداد بف عبد الرحمف، مف كلد حدحدثنا يحيى بف عثماف بف صالح، الركاية ىي:  (0)
 عنو، كىك جالس شداد بف أكس، عف أبيو، عف يعمى بف شداد، عف أبيو، أنو دخؿ عمى معاكية رضي اهلل

كقاؿ: ىؿ تدرياف ما يجمسني بينكما؟ إني سمعت رسكؿ اهلل  ،كعمرك بف العاص عمى فراشو، فجمس شداد بينيما
، فأحببت أف أفرؽ "اهلل ما اجتمعا إال عمى غدرة ا ففرقكا بينيما، فكإذا رأيتمكىما جميعن "صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ: 

، لكف في ركاية الطبراني األخرل في مسند الشامييف ُُٕٔح (،ِٖٗ/ٕ) لكبيرانظر: الطبراني، المعجـ ا. بينكما
قاؿ ابف  .، قاؿ سعيد بف عفير: حدثنا سعيد بف عبد الرحمف، بدؿ شداد بف عبد الرحمفُِْٕ(، حَِّ/ّ)

 (: "سعيد بف عبد الرحمف كأبكه مجيكالف". ُٗٔ/ْٔعساكر في تاريخ دمشؽ )
نىا أى الركاية ىي: (2)  اًفظي، أىٍخبىرى ٍبًد اهلًل اٍلحى ، حدبيك عى مَّدي ٍبفي يىٍعقيكبى ، حدثنا أىبيك اٍلعىبَّاًس ميحى ٍرعىةى الدّْمىٍشًقيُّ ثنا أىبيك زي

، قىاؿى  ٍبدي اهلًل ٍبفي مىٍركىافى ٍبًف ميعىاًكيىةى اٍلفىزىاًرمُّ دَّثىًني عى ـى، حى ًف ٍبفي ًإٍبرىاًىي ٍبدي الرٍَّحمى دَّثىًني عى ٍبًد : سىًمٍعتي شىدَّ حى ادى ٍبفى عى
: اٍنطىمىٍقتي مىعى اٍبًف الدَّ  ٍبمىةى، قىاؿى ـي ٍبفي أىًبي عى دَّثىًني ًإٍبرىاًىي ، حى لىًد شىدَّاًد ٍبًف أىٍكسو ًف، ًمٍف كى مىى أىًبي الرٍَّحمى ٍمنىا عى تَّى دىخى ٍيمىًميّْ حى

: سىًمٍعتي رىسيكؿى ا ٍنوي فىقىاؿى اًرمّْ رىًضيى اهللي عى ا دىكىاءه أىيُّكبى اأٍلىٍنصى : "السَّنىا كىالسَّنُّكتي ًفيًيمى مَّـى يىقيكؿي سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى هلًل صى
"  .ُُٖٓٗح (،ِٖٓ/ٗ) انظر: البييقي، السنف الكبرل . الحديث صحيح.ًمٍف كيؿّْ دىاءو

 .ِْْٕح، (ِِْ/ْ)مستدرؾ ، الحاكـانظر: ال(3) 
 .ُُٖٓٗح (،ِٖٓ/ٗ) انظر: البييقي، السنف الكبرل(4) 
 (.َّٗ/ٖابف حباف، الثقات ) (5)
 (.ُٖٖ(، كديكاف الضعفاء )ص ِٗٗ/ُ، كالمغني في الضعفاء )(ْٖٖ/ُ)الكاشؼ ( انظر: الذىبي، (6
 (.َُٔ/ْالييثمي، مجمع الزكائد كمنبع الفكائد )( انظر: (1
 (.ّٔٓ/ُالحاكـ، المستدرؾ )( انظر: (2
 (.ِٖٕ/ِ)ميزاف االعتداؿ ( انظر: الذىبي، (3

 .(ِٕٔ )ص ر: ابف حجر، تقريب التيذيب( انظ(01
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 قاؿ أبك حاتـك  ،(ِ)"عميو العبادة ا، غمبتٍ  صالحن كاف رجبلن " :قاؿ ابف يكنس، ك (ُ)"في صحيحو
 ،المٍَّيث ، كبحديثو عف(ْ)أىيُّكب بف يحيى بحديثو عىف كتفرد ،(ّ)"لمعركؼشيخ، ليس با": الرازم
كىغىيره
 في الضعفاء. (ٕ)، كالذىبي(ٔ)الجكزم كذكره ابف ،(ٓ)

 ، كقد ييحمؿ كبلـ أبي حاتـ الرازم عمى أنو ليس معركفنا؛ لقمة حديثو.: صدكؽالخالصة
ًديث التك   ثيؽ، كاهلل أعمـ.كمراد ابف حباف مف كصفو لو بميٍستىًقيـ الحى

  الطحاف. أبك صالح الكىاًسًطٌي،ُشَعْيب بن عبد الحميد بن بسطام 
ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ٖ). 
  أقوال النقاد:
كال  ايذكر فيو جرحن  فمـ، (َُ)ترجـ لو الذىبي، ك (ٗ)"صدكؽ" :الرازم حاتـ يأب ابنقاؿ 

 .تعديبلن 
 :قمت

 بذكر بعضو منيا: لسنة، أكتفيدت لو ركايات في كتب اكج
 ، كثنتاف في(ُُ)أربع ركايات عند الطبراني، ثنتاف في معجمو الكبير .ُ

                                                 

 .(ّٖٓ/ْ) التيذيب يذيب( انظر: ابف حجر، ت(0
 .(ِّٔ/ُ) ( انظر: ابف يكنس، تاريخو(2
 (.ٓٓٔ/ٓ، كعمؿ األحاديث )(ّّٓ/ّ) ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ(3
 .(ّٓٔ/ّ) كاألفراد الغرائب ابف القيسراني، أطراؼ( انظر: (4
 .(ُّٗ/ِ)ر السابؽلمصدا( انظر: (5
 .(ِْ/ِ) كالمتركككف الجكزم، الضعفاء( انظر: ابف (6
 (.ِٗٗ/ُ) ( انظر: الذىبي، المغني في الضعفاء(1

 (.َُّ/ٖابف حباف، الثقات ) (2)
 (.َّٓ/ْ) ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ(3

 (.ٔٗ/ٔ) سبلـ( انظر: الذىبي، تاريخ اإل(01
ثنا حدثنا شعيب بف عبد الحميد الطحاف، حددثنا العباس بف حمداف األصبياني، ح ألولى:الركيتاف ىما: ا( (00

شيباف، عف الحكـ بف عبد اهلل بف خطاؼ، عف أـ أنيس بنت الحسف بف عمي رضي اهلل  ناابيزيد بف ىاركف، أن
عمى النبي{؟ قاؿ: عنيما، عف أبييا، قاؿ: قالكا: يا رسكؿ اهلل أرأيت قكؿ اهلل عز كجؿ: }إف اهلل كمبلئكتو يصمكف 

، كلكال أنكـ سألتمكني عنو ما أخبرتكـ، إف اهلل عز كجؿ ككؿ بي ممكيف، ال أي  ذكر عند عبد "إف ىذا لمف مكتـك
فيصمي عمي إال قاؿ ذانؾ الممكاف: غفر اهلل لؾ، كقاؿ اهلل كمبلئكتو جكابا لذينؾ الممكيف: آميف، كال  ،مسمـ

 الثانية:. ر اهلل لؾ، كقاؿ اهلل كمبلئكتو جكابا لذينؾ الممكيف: آميف"يصمي عمي أحد إال قاؿ ذانؾ الممكاف: غف
ثنا سفياف، عف حدثنا مؤمؿ بف إسماعيؿ، حدثنا شعيب بف عبد الحميد، حدحدثنا محمد بف عبد اهلل الحضرمي، 

". الحديث أف تصبر البييمة نيى رسكؿ اهلل "سالـ األفطس، عف سعيد بف جبير، عف ابف عباس، قاؿ: 
 .ُِِْٕ(، حَْْ/ُُ، ك)ِّٕٓ(، حٖٗ/ّالطبراني، المعجـ الكبير )انظر: يح. صح
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 .(ُ)معجمو األكسط
 .(ِ)ركايتاف عند الركياني في مسنده .ِ
 .(ّ)ركاية في كتاب أمثاؿ الحديث لؤلصبياني .ّ
 .(ْ)ركاية في كتاب السنف الكاردة في الفتف ألبي عمرك الداني .ْ
، كاألخرل في أدب النفكس (ٓ)، كاحدة في حمية األكلياء لؤلصبيانيركايتاف مقطكعتاف .ٓ

 .(ٔ)لآلجرم
                                                 

،  األولى:الركايتاف ىما:  ((ُ مَّدي ٍبفي أىبىافى دَّثىنىا ميحى ، حدحى ًميًد اٍلكىاًسًطيُّ ٍبًد اٍلحى ، حدثىنىا شيعىٍيبي ٍبفي عى كفى ثىنىا يىًزيدي ٍبفي ىىاري
سىٍيفً أخبر  ًمًؾ ٍبفي اٍلحي ٍبدي اٍلمى سيكؿي المًَّو نىا عى : قىاؿى رى ٍيرىةى قىاؿى ٍف أىًبي ىيرى ، عى اًزـو ٍف أىًبي حى ، عى كرو ٍف مىٍنصي ؿى ": ، عى ةي أىكَّ ًليمى اٍلكى

سيٍمعىةه  ، كىالثَّاًلثي ًريىاءه كى كؼه ٍعري ؽّّ، كىالثَّاًني مى ،  الثانية:". الحديث ضعيؼ. يىٍكـو حى مَّدي ٍبفي أىبىافى دَّثىنىا ميحى بي ٍبفي ثىنىا شيعىيٍ حدحى
 ، ًميًد اٍلكىاًسًطيُّ ٍبًد اٍلحى ، حدعى بًُّميُّ اًعيؿى اٍلجى ، حدثىنىا ميكسىى ٍبفي ًإٍسمى بىٍيحو ـي ٍبفي صي ًف اٍبًف حدثىنىا ىىاًش ، عى ثىنىا أىبيك أىنىسو اٍلمىكّْيُّ

سيكؿي المًَّو  : قىاؿى رى ًف اٍبًف عيمىرى قىاؿى ، عى ٍف عىطىاءو ، عى ٍيجو رى ًلدى ًفي ": جي ا كي ـٍ مى ـٍ ًعزّّ لى ـه ًإالَّ أىٍصبىحى ًفيًي أىٍىًؿ بىٍيتو غيبلى
 .ّٕٓٗ، ّّٕٗ(، حِْْ، ِّْ/ٕالطبراني، المعجـ األكسط )انظر: ". الحديث ضعيؼ. يىكيفٍ 
ًميًد، أخبر األولى: الركايتاف ىما: ( (2 ٍبًد اٍلحى اًلحو شيعىٍيبي ٍبفي عى ، أخبر نا أىبيك صى اًعيؿى مَّؿي ٍبفي ًإٍسمى نا يىٍعقيكبي ٍبفي ر أخبنا ميؤى

 ، دىًنيُّ اًعيؿى اٍلمى سيكًؿ المَّ أخبر ًإٍسمى : اٍنطىمىٍقتي مىعى رى ٍف أىًبي ميكسىى قىاؿى يًّْب، عى ًعيًد ٍبًف اٍلميسى ٍف سى مىةى، عى ٍرمى ًف ٍبفي حى ٍبدي الرٍَّحمى ًو نا عى
اًر  ؿو ًمفى اأٍلىٍنصى اًئطنا ًلرىجي ؿى حى مَّـى فىدىخى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : صى مىيَّ ًباٍلبىاًب "فىقىاؿى ، فىًإذىا ىيكى  "،يىا أىبىا ميكسىى، أىٍمًمؾى عى ؿه فىاٍستىٍأذىفى رىجي

 : نَّةً "أىبيك بىٍكرو فىقىاؿى ٍرهي ًباٍلجى بىشّْ ؿى كىىيكى يىٍحمىدي المَّوى، فىأىٍقعىدىهي النًَّبيُّ  "،اٍئذىٍف لىوي، كى اءى عيمىري فىا فىدىخى مىى يىًميًنًو، ثيَـّ جى ، عى ٍستىٍأذىفى
 : نَّةً "فىقىاؿى ٍرهي ًباٍلجى بىشّْ ٍف لىوي كى ى اٍلقيؼُّ  "،اٍئذى اًرًه فىاٍمتىؤلى مىى يىسى مَّـى عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى دي المَّوى، فىأىٍقعىدىهي النًَّبيُّ صى ؿى كىىيكى يىٍحمى اءى فىدىخى ، ثيَـّ جى

 : ، فىقىاؿى ٍثمىافي فاٍستىٍأذىفى بىشّْ "عي ٍف لىوي كى مىى بىٍمكىل تيًصيبيوي اٍئذى نًَّة عى قىًد  "،ٍرهي ًباٍلجى ؿى كى ٍبرنا، فىدىخى : المَّييَـّ صى يىقيكؿي دي المَّوى، كى ؿى كىىيكى يىٍحمى فىدىخى
ًر" ٍف شىؽّْ اأٍلخى ـٍ عى ى اٍلقيؼُّ فىأىٍقعىدىهي قيبىالىتىيي ٍلتي ذىًلؾى اٍبًترىازى ، اٍمتىؤلى يًّْب: فىأىكَّ ًعيدي ٍبفي اٍلميسى . الحديث صحيح. قىٍبًرًه ًمٍف قيبيكًرىيـٍ قىاؿى سى

ًميًد، أخبر  الثانية: ٍبًد اٍلحى اًلحو شيعىٍيبي ٍبفي عى ، أأخبر نىا أىبيك صى كفى ٍيًف نبأنىا يىًزيدي ٍبفي ىىاري صى ٍف أىًبي اٍلحي ، عى مَّدي ٍبفي ميطىرّْؼو نا ميحى
ًف النَّ  امىةى عى ٍف أىًبي أيمى اًلحو اأٍلىٍشعىًرمّْ ، عى ٍف أىًبي صى :  ًبيّْ عى افى "قىاؿى ٍؤًمفى ًمٍنيىا كى ابى اٍلمي ، فىمىا أىصى ـى يىنَّ مَّى ًكيره ًمٍف جى اٍلحي

ظَّوي ًمفى النَّارً   .ُِٗٔ(، حُِّ/ِ، ك)ِْٓ(، حّّْ/ُ: الركياني، المسند )انظر ". الحديث حسف.حى
، الركاية ىي: ( (3 نىًفيُّ ٍمدىافى اٍلحى دَّثىنىا اٍلعىبَّاسي ٍبفي حى ،  ثىنىاحدحى افي ًميًد الطَّحَّ ٍبًد اٍلحى ، حدشيعىٍيبي ٍبفي عى كفى ثىنىا يىًزيدي ٍبفي ىىاري

: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ، قىاؿى ، عىًف اٍبًف عيمىرى ٍف نىاًفعو بًّْر، عى ًف ٍبًف اٍلميجى ٍبًد الرٍَّحمى ًد ٍبًف عى مَّ ٍيرى ًعٍندى ": عىٍف ميحى اٍطميبيكا اٍلخى
كهً   .ُٕ، ح(َُُ ص) الحديث األصبياني، أمثاؿ الشيخ أباانظر: ضعيؼ. ". الحديث ًحسىاًف اٍلكيجي

،الركاية ىي: ( (4 ًد ٍبًف عيفىٍيرو مَّ سىٍيفي ٍبفي ميحى دَّثىنىا اٍلحي : حى مَّده، قىاؿى دَّثىنىا ميحى : حى ًميفىةى، قىاؿى مَّدي ٍبفي خى دَّثىنىا ميحى دَّثىنىا  حى : حى قىاؿى
ًميًد الطَّ  ٍبًد اٍلحى ك، قىاؿى شيعىٍيبي ٍبفي عى ٍبًد المًَّو ٍبًف عىٍمرو سىًف، عىٍف عى ًف اٍلحى ، عى دَّثىنىا ميبىارىؾه : حى ، قىاؿى دَّثىنىا ميؤىمَّؿه : حى ، قىاؿى افي حَّ

 : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ثىالىةو ًمفى "ًلي رىسيكؿي المًَّو صى ك ًإذىا بىًقيىتى ًفي حي ٍبدى المًَّو ٍبفى عىٍمرو ؟ قىاليكا: يىا "النَّاسً  كىٍيؼى أىٍنتى يىا عى
 : ؟ قىاؿى : "رىسيكؿى المًَّو ، ًإذىا كىانيكا كىٍيؼى اًبًعًو، قىاؿى شىبَّؾى ًبأىصى كا ىىكىذىا، كى اري ، كىاٍختىمىفيكا فىصى ـٍ انىاتييي ـٍ كىأىمى ٍت عيييكديىي ًإذىا مىرىجى

 : ا تىٍأميريًني؟ قىاؿى : يىا رىسيكؿى المًَّو، مى مىٍيؾى آميريؾى أىٍف تىتَّقً "قىاؿى ، كىعى ا أىٍنكىٍرتى تىرىٍكتى مى ، كى ٍذتى ٍفتى أىخى ، فىمىا عىرى ؿَّ يى المَّوى عىزَّ كىجى
يَّاؾى كىعىكىامَّييـٍ  ، كىاً  ًة نىٍفًسؾى اصَّ  .ِٔٓ، ح(ٕٓٓ/ّ) الداني، السنف الكاردة في الفتف انظر:". الحديث صحيح. ًبخى

 .(ِْ/ٓ)أبا نعيـ األصبياني، حمية األكلياء  ( انظر:(5
 .ُٗ، ح(ُِٕ ص)اآلجرم، أدب النفكس  ( انظر:(6
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ف كاف أكثرىا ضعيفنا إال أف الضعؼ في اإلسناد ليس  كقد تيكبع عمى أكثر ركاياتو، كىي كا 
 مف جيتو، كاهلل أعمـ. 

  : صدكؽ.الخالصة
ًديث التكثيؽ، كاهلل أع  مـ.كمراد ابف حباف مف كصفو لو بميٍستىًقيـ الحى

  ُالمتكفى  الضرير، ، أبك محمد اأٍلىٍزًدٌم،ث بن أبي الز ْعرَاءيْ عَ ث بن ُمحرز بن شُ يْ عَ ش
 ىػ.ِِٕسنة 

ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى
(ُ).  

 أقوال النقاد:
 كأبك زرعة ال يركم إال عف ثقة، (ِ)، كركل عنو ىك كأبك زرعة"شيخ"قاؿ أبك حاتـ: 

 .(ْ)"صدكؽ مشيكر"ىبي: كقاؿ الذ، (ّ)عنده
 :قمت

 لو ركايات في كتب السنة، أكتفي بذكر بعضيا:
 ، كقد تكبع عمييما.(ٓ)ركايتاف في معجـ ابف أبي األعرابي .ُ
 ، ككميا عف شعبة بف الحجاج، كقد تكبع عمييا.(ٔ)ركاية في صحيح ابف حباف .ِ

 
 
 

                                                 

 (.ُّٓ/ٖابف حباف، الثقات ) (ُ)
 (.ّٖٔ/ْ) ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ(2

 (.ّٔٗ/ّ) انظر: ابف حجر، لساف الميزاف (ّ)
 (.ِٕٗ/ِ) ( انظر: الذىبي، ميزاف االعتداؿ(4
سىفي ٍبفي سىيٍ أخبر األولى: الركايتاف ىما: ( (5 ، نا اٍلحى ، أخبر ؿو اٍلمىجيكزي ًريري نا شيٍعبىةي قىاؿى أخبر نا شيعىٍيثي ٍبفي ميٍحًرًز الضَّ

ًني شيٍعبىةي  ك ٍبفي ميرَّةى: أىٍخبىرى ًديثه شىًديده - عىٍمري ًديثي أىًبي كىاًئؿو  -كىىىذىا حى :  ،كىىيكى حى ٍبدى المًَّو يىقيكؿي : سىًمٍعتي عى قىاؿى أىبيك كىاًئؿو
ؿي لً " ـً ًإذىا قىاؿى الرَّجي ٍسبلى ا ًباإٍلً ديىيمى ، فىقىٍد كىفىرى أىحى ًؿ: أىٍنتى ًلي عىديكّّ ، أخبر  الثانية:". الحديث صحيح. مرَّجي سىفي نا أخبر نا اٍلحى

 ، : قىاؿى رىسيكؿي المَّوً أخبر شيعىٍيثي ٍبفي ميٍحًرزو ٍبًد المًَّو قىاؿى ًص، عىٍف عى اؽى، عىٍف أىًبي اأٍلىٍحكى مَّى  نا شيٍعبىةي، عىٍف أىًبي ًإٍسحى صى
مَّـى:  سى مىٍيًو كى ًميبلن "المَّوي عى افىةى خى ٍذتي اٍبفى أىًبي قيحى تَّخى ًميبلن ًمٍف أيمًَّتي الى  ابفانظر: ". الحديث صحيح. لىٍك كيٍنتي ميتًَّخذنا خى
 .ُْٖٔ، ُْٕٔ، ح(ِْٕ/ِ) األعرابي، المعجـ

دَّثىنىا مي الركاية ىي: ( (6 : حى ًميفىةى، قىاؿى نىا أىبيك خى دَّثىنىا أىٍخبىرى ، قىاليكا: حى ٍكًضيُّ ، كىاٍلحى شيعىٍيبي ٍبفي ميٍحًرزو ، كى مَّدي ٍبفي كىًثيرو حى
، عىٍف أيْـّ الدٍَّردىاًء، عىٍف أىًبي الدٍَّردىا ارىاًنيّْ ًف اٍلقىاًسـً ٍبًف أىًبي بىزَّةى، عىٍف عىطىاءو اٍلكىٍيخى مَّى المَّوي شيٍعبىةي، عى ًء، عىًف النًَّبيّْ صى

سى  مىٍيًو كى : عى ، قىاؿى سىفي "مَّـى ميؽي اٍلحى ، (َِّ/ِ) حباف، صحيحو ابفانظر: ". الحديث صحيح. أىٍثقىؿي شىٍيءو ًفي اٍلًميزىاًف اٍلخي
 .ُْٖح
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اًلدو  ٍبفي  ركاية عند الطبراني عف عيٍثمىافي  .ّ زىاًعيُّ  خى  لـ يتابع عمييا. ،(ُ)اٍلخي
، كقد تكبع عمييا، كىي كذلؾ في جزء القاضي (ِ)ركاية في كتاب األربعيف حديثنا لمبكرم .ْ

يىانىجي أبي القاسـ المى
(ّ). 

 .لو أفراد صدكؽالخالصة: 
ًديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.  كمراد ابف حباف مف كصفو لو بميٍستىًقيـ الحى

  ،كىارً َصالح بن َمالك  ٍزًمٌي.أىبيك عبد اهلل اٍلخى
ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ْ). 
 أقوال النقاد:

كأبك  ،(ٔ)"ركل عنو أبك زرعة": الرازم قاؿ أبك حاتـ، ك (ٓ)"اكاف صدكقن ": خطيبقاؿ ال
، كحٌسف لو ابف (ٖ)كصحح لو الضياء في األحاديث المختارة ،(ٕ)عنده زرعة ال يركم إال عف ثقة
 .(ٗ)ةحجر في المطالب العالي

 :قمت
                                                 

:  الركاية ىي:( (0 دَّثىنىا ميعىاذه قىاؿى : أخبر حى ، عىٍف نىاًفعو أخبر نا شيعىٍيثي ٍبفي ميٍحًرزو قىاؿى زىاًعيُّ اًلدو اٍلخي ، عىًف نا عيٍثمىافي ٍبفي خى
 ، كىافى نىٍقشي "اٍبًف عيمىرى وي ًمٍنوي، كى كىافى فىصُّ اتىـه ًمٍف كىًرؽو، كى مَّـى كىافى ًفي يىًدًه خى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مَّده رىسيكؿي أىفَّ النًَّبيَّ صى وي: ميحى

وي ًفي بىاًطفً  مَّـى يىٍجعىؿي فىصَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ةى، فىأىٍلقىاهي ًفي كيٍرهو أىٍك ًمٍف  المًَّو، فىكىافى النًَّبيُّ صى ٍفصى ؿى ًإلىى بىٍيًت حى كىفًّْو، فىدىخى
 .ْْٖٖ، ح(ِِٗ/ٖ) األكسط الطبراني، المعجـانظر:  ". الحديث صحيح.كيٍرهو 
نا القاضي أبك بكر محمد بف عبد الباقي نبأأخبرناه أبك حفص عمر بف محمد المؤدب بدمشؽ، أالركاية ىي: ( (2

نا القاضي أبك الطيب طاىر بف عبد نبأك المكاىب أحمد بف محمد بف ممكؾ الكراؽ ببغداد، قاال: أاألنصارم، كأب
ثنا أبك الكليد، كشعيث بف محرز، عف حدنا أبك خميفة، نبأنا أبك أحمد محمد بف أحمد الغطريفي، أنبأاهلل الطبرم، أ

إف خمؽ ": كىك الصادؽ الصدكؽ ؿ اهلل ثنا عبد اهلل، قاؿ: حدثنا رسك حدشعبة، عف سميماف، عف زيد بف كىب، 
أحدكـ بجمع بقي في بطف أمو أربعيف ليمة، أك أربعيف يكمان، ثـ يككف عمقة مثؿ ذلؾ، ثـ يككف مضغة، مثؿ ذلؾ، 
ثـ يبعث اهلل تبارؾ كتعالى إليو ممكان فيؤمر بأربع كممات: اكتب عممو، كأجمو، كرزقو، كشقي أك سعيد. كأف الرجؿ 

الجنة، حتى ما يككف بينو كبيف الجنة إال ذراع، فيغمب عميو الكتاب الذم سبؽ، فيختـ لو بعمؿ  ليعمؿ بعمؿ أىؿ
ف الرجؿ ليعمؿ بعمؿ أىؿ النار حتى ما يككف بينو كبينيا إال ذراع، فيغمب عميو الكتاب الذم سبؽ،  أىؿ النار. كا 

 .(ٖٗص ) ألربعيف حديثناالبكرم، ا انظر: ". الحديث صحيح.فيعمؿ بعمؿ أىؿ الجنة، فيدخؿ الجنة
 .ِْٕ، ح(ْٖص )جزء القاضي أبي القاسـ الميانجي ( انظر: (3

 (.ُّٖ/ٖابف حباف، الثقات ) (4)
 .(ُّٔ/ٗ) ( انظر: الخطيب، تاريخ بغداد(5
 (.ُْٔ/ْ) ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ(6

 (.ّٔٗ/ّ) انظر: ابف حجر، لساف الميزاف (ٕ)
 .َُِٕح (،َٗ/ٔ)األحاديث المختارة ، المقدسي ضياءانظر: ابف ال(2) 
 (.ِّٕ، ُِٖ/ٓ) انظر: ابف حجر، المطالب العالية بزكائد المسانيد الثمانية (ٗ)
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فكجدتو تكبع عميو، كىذا ميشعره بتكسطو، كاهلل  في كتب السنة، سبرتي كثيرنا مف حديثو
 أعمـ.

 صدكؽ.الخالصة: 
ًديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.  كمراد ابف حباف مف كصفو لو بميٍستىًقيـ الحى

  بىٍيًرم، المتكفى سنة َطاِىر بن أبي َأْحمد محمد ْبن عبد الم و  ىػ.َِْالزُّ
ًديث" ل اإلمام ابن حبان:قو "ميٍستىًقيـ الحى

(ُ). 
 أقوال النقاد:

 ،اا كاحدن لـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف، كلـ يذكر لو إال تمميذن 
 .ا كال تعديبلن مـ يذكرا فيو جرحن ف، (ّ)، كالذىبي(ِ)ترجـ لو ابف أبي حاتـ، ك اا كاحدن كشيخن 
 :قمت

، كىذا مشعره بأنو ال ابع عمى كثيرو منياتي سىبرتييا فكجدتو لسنة،كجدتي لو ركايات في كتب ا
 ينزؿ عف درجة الصدكؽ، كاهلل أعمـ.

 .(ْ)كما أف الضياء قاؿ في إسنادو فيو طاىر بف أبي أحمد: "ال بأس بو"
 .صدكؽ لو أفراد: الخالصة

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

 (.ِّٖ/ٖابف حباف، الثقات ) (0)
 (.ْٗٗ/ ْ) ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ(2
 (.ٔٗ/ ٔ) سبلـ( انظر: الذىبي، تاريخ اإل(3

 .َُُٓح (،ُِْ/ّ)األحاديث المختارة ، مقدسيضياء الانظر: ال(4) 
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 حرف العين -: مستقيم الحديثالثالثالمطمب 
 

 َعب اِد ْبِن َجْعَفر. 
ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ُ). 
 أقوال النقاد:

إال  لـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف، كلـ أقؼ لو في كتب السنة
طريؽ األعمش، عنو، عف سعيد بف مف  (ِ)عمى ركاية كاحدة، ركاىا اإلماـ أحمد في مسنده

جبير، عف ابف عباس، قاؿ: "لٌما مرض أبك طالب، دخؿ عميو رىط مف قريش..."، الحديث، 
، كالحديث في كتب السنة مف ركاية (ّ)كركاه ابف أبي شيبة في مصنفو ، فذكر فيو عبادنا ميمبلن

ع عند الترمذم مف ، ككق(ْ)األعمش، عف يحيى بف عيمارة، عف سعيد بف جبير، عف ابف عباس
ميد أف يحيى ىك  بير، كنقؿ عف شيخو عبد بف حي طريؽ األعمش، عف يحيى، عف سعيد بف جي

 .(ٓ)ابف عباد، كنقؿ عف شيخو بيندار أف يحيى ىك ابف عيمارة
 :قمت

الصكاب ركاية األعمش، عف يحيى بف عيمارة، عف سعيد بف جبير؛ ألف الثقات: يحيى  
ٍكه ىكذا، كانفرد حماد بف بف سعيد القطاف، كمحمد بف ع كى بد اهلل بف الزبير األسىًدم، كغيرىما، رى

 أسامة بقكلو: عف األعمش، عف عباد بف جعفر، عف سعيد بف جبير، فخالؼ الثقات.
 تنبيو:

ذكر ابف حباف في ثقاتو أف عباد بف جعفر يركم عف أشعث بف عبد الممؾ، كيركم عنو  
 عثماف بف أبي شيبة.

 :قمت
تب السنة، فمـ أقؼ لعباد بف جعفر عمى ركايةو عف أشعث بف عبد الممؾ، كفتشتي في  

، (ٔ)بؿ كجدتي أكثر مف ركاية لعباد بف صييب، عف أشعث بف عبد الممؾ، ًإحداىا: عند الطبراني
                                                 

 (.ّْٓ/ٖابف حباف، الثقات ) (0)
 .ُّْٗ، ح(ّّٗ/ٓ) انظر: ابف حنبؿ، المسند (2)
 .ّْٔٓٔ، ح(ِّّ/ٕ) مصنفو ،انظر: ابف أبي شيبة (3)
، ُُِّٕ(، حِّّ/َُ، كالنسائي، السنف الكبرل )ََِٖ، ح(ْٖٓ/ّ) مسند، الانظر: ابف حنبؿ (4)

، كالحاكـ، ٖٔٔٔ(، حٕٗ/ُٓ، كابف حباف، الصحيح )َِِٗ(، حِْٔ/ٓرح مشكؿ اآلثار )كالطحاكم، ش
 (.ّْٓ/ِ، كدالئؿ النبكة )ُْٖٖٔ(، ح ُّٔ/ٗ، كالبييقي، السنف الكبرل )ُّٕٔ(، حْٗٔ/ِالمستدرؾ )

 .ِِّّ، ح(ّٓٔ/ٓ)انظر: الترمذم، سننو  (5)
 .ِّٓ(، حَُٔ/ُٖنظر: الطبراني، المعجـ الكبير )ا (6)
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ٌمراف كح بف عبادة(ُ)تابعو عمييا مف الثقات: عبد اهلل بف حي ، كرى
، إال أف (ّ)، كالنضر بف شيمىٍيؿ(ِ)

مراف، كالنضر بف شيميؿ ليس فييما األمر بالصدقة.ركايتٍي عب  د اهلل بف حي
، ركاىا عباد بف صييب عف أشعث بف عبد الممؾ، كالربيع (ْ)كاألخرل: عند ابف المقرئ 

بىٍيح، كتابعو عف أشعث ميعاذ بف ميعاذ العىٍنبىًرم بىٍيح ككيع بف (ٓ)بف صي ، كما تابعو عف الربيع بف صي
 .(ٕ)يٌ ، كعاصـ بف عم(ٔ)الجراح

ا ركاياتو عف غير أشعث، تيكبع عمى بعضيا، كبعضيا   ككجدتي لعباد بف صييب أيضن
 اآلخر تفرد بيا، فمـ يتابع عمييا.

لكف لـ أقؼ في كتب السنة عمى ركاية لعثماف بف أبي شيبة، عف عباد بف صييب،  
 فيحتمؿ أف يككف عباد بف جعفر ىك عباد بف صييب، كيحتمؿ أف ال يككف ىك.

ذا لـ يصح فيككف قد كقع : صةالخال إذا صح كجكد راكو اسمو: عباد بف جعفر، فيك مجيكؿ، كا 
 في اسمو تحريؼه شديد، كاهلل أعمـ.

كليس األمر كذلؾ، بؿ الراجح ككنيو  كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ،
 ، كاهلل أعمـ.مجيكؿ
  ىػ.ِٕٓ، أىبيك اٍلفضؿ البصرم، المتكفى سنة كمحى اشي، النَّ يى الرً  (ٖ)رج[اْلف]َعب اس بن 

ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى
(ٗ). 

 أقوال النقاد:
 ،(ُّ)، كالذىبي(ُِ)السمعاني، ك (ُُ)كالخطيب البغدادم ،(َُ)كثقو مسممة

                                                 

 .َُّٕ، ح(ٕٗ/ِ) انظر: الطبراني، المعجـ األكسط (0)
 .ّْٗ، ح(ُٗٓ/ُٖ) انظر: الطبراني، المعجـ الكبير (2)
 .َّٓ، ح(َُٔ/ُٖ) انظر: المصدر السابؽ (3)
 .ُٕٗ، ح(ٖٓص ) انظر: ابف المقرئ، المعجـ (4)
 .ََْٖ(، حَِٕ/ٖالمصدر نفسو، كالطبراني، المعجـ الكبير ) (5)
 .ْٖٕ، ح(َْٖص ) ، كالمحاميمي، أماليوَََّ(، حِِٔ/ٓالسنف )انظر: الترمذم،  (6)
 .َّٕٖ، ح(ِٗٔ/ٖ) انظر: الطبراني، المعجـ الكبير (1)
. أشار إلى ذلؾ محقؽ كتاب تيذيب الكماؿ كالصكاب ما أثبتُّو في المتف، كاهلل أعمـ، ،"فضؿ"ال في الثقات (2)

 (.ِّٔ/ُْ)انظر: المزم، حكاشي تيذيب الكماؿ 
 (.ُّٓ/ٖحباف، الثقات ) ابف (3)
 (.َِٖ/ٕغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )( انظر: مي (01
 (.ُّٕ/ُِ( الخطيب، تاريخ بغداد )(00

 (.َُِ/ٔانظر: السمعاني، األنساب ) (02)
 (.ّٔٓ/ُ( الذىبي، الكاشؼ )(03
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 .(ِ)كقاؿ الذىبي: "كاف مف بحكر العمـ" ،(ُ)كابف حجر
 .، نحكمه لغكمه أديبه ثقةه  الخالصة:
 بف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.كمراد ا

 بلؿ، المتكفى الٌسمًمٌي، المعركؼ بالخى أبك الفضؿ الدمشقي،  َعب اس بن اْلَوِليد بن صبح
 ىػ.ِْٖسنة 

ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ األمر في الحى
(ّ). 

 أقوال النقاد:
ركل عنو مف "كقاؿ مسممة: ، (ٓ)عنو أبك زرعة، كركل (ْ): "شيخ"الرازم قاؿ أبك حاتـ

، كقاؿ عندىما ، كمىعركؼه أف بقي كأبك زرعة ال يركياف إال عف ثقة(ٔ)"خمدقي مف مى أىؿ بمدنا بى 
ٍنوي، كىافى عالمن  داكد: "كتبتي  كأب ٍنوي"ا باألخبار، ال أي ا بالرجاؿ، عالمن عى مَّد ٍبف ، (ٕ)حدث عى قىاؿ ميحى كى

مَّدكىافى مى "عكؼ الطائي:  ٍركىاف ٍبف ميحى
، (ٗ)"باف لىوي كجً كيي ، بلؿخى كأىبيك مسير، يقدماف عباس ال (ٖ)

 .(َُ)كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ"
 :قمت

 تتبعتي أحاديثو فكجدتو يتابع عمى بعضيا، كيتفرد ببعضيا اآلخر، مما يشعر بتكسُّطو.
 صدكؽ. الخالصة:

 أعمـ. كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل
  اليىمداًنٌي، الككفي، المتكفى َعبد الر حَمن ْبُن َعبد اْلَمِمِك ْبِن َسِعيد ْبِن َحّيان ْبِن َأبَجر

 ىػ.ُُٖسنة 
ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ُُ). 
 أقوال النقاد:

                                                 

 (.ِّٗ( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (0
 (.ّْٕ/ُِ) سير أعبلـ النببلء( الذىبي، (2

 (.ُِٓ/ٖف، الثقات )ابف حبا (3)
 .(ُِٓ/ٔ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(4
 انظر: المصدر السابؽ.( (5
 (.ُِِ/ٕ( انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )(6
 (.ِْٓ/ُْ( انظر: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(1
 "الطاطرم".أي: ( (2
 (.ّْٖ/ِٔ( ابف عساكر، تاريخ دمشؽ )(3

 (.ِْٗتقريب التيذيب )ص ( ابف حجر، (01
 (.ّْٕ/ٖابف حباف، الثقات ) (00)
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يّْرنا،  كقاؿ ابف سعد: "كىافى  ،(ْ)، كابف حجر(ّ)الدارقطنيك  ،(ِ)، كالعجمي(ُ)كثقو ابف نمير خى
اًحبى سينَّةو" ، صى ا، كقاؿ: "(ٓ)فىاًضبلن اًلحن كقاؿ  ،(ٕ)كقاؿ ابف معيف: "صالح" ،(ٔ)"كىافى رىجيبلن صى

ـٌ الٌناس في الصبلة عمى الثٍَّكرمٌ "الذىبي:   .(ٖ)"ما أعمـ فيو مىٍغمزنا، عبده صالح، أ
  : ثقة.الخالصة

 كاهلل أعمـ. كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ،
  ًفي، اٍلعىًميّْ عبد الر ْحَمن بن عبد اْلَوى اب ٍيرى  .البصرم، الصَّ

ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى
(ٗ). 

 أقوال النقاد:
، كركل عنو أبك زرعة الرازم، كمر معنا أنو ال يركم إال عف ثقة (َُ)ثقو ابف حجرك 

ترجـ لو ابف أبي ، ك (ُُ)يركم إال عف ثقة عندهعنده، كما ركل عنو بىقى بف مىخمد، كىك ال 
 .ا كال تعديبلن ، دكف أف يذكركا فيو جرحن (ُْ)، كالذىبي(ُّ)، كالمزم(ُِ)حاتـ
 :قمت

 تتبعتي أكثر أحاديثو في دكاكيف السنة، فكجدتيو يتابع عمييا مف الثقات.
 : ثقة.الخالصة

 مـ.كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أع
 .عبد الر ْحَمن ْبُن ُمَعر ٍف بن َداُود ْبُن ُمَعر ٍف 
 

                                                 

 (.ُِِ/ٔ( انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب )(0
 (.ِٗٓ انظر: العجمي، الثقات )ص ((2
 (.ّْ)ص  لمدارقطني وسؤاالت ،( انظر: البرقاني(3
 (.ّْٓص ) ( انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب(4
 .(َّٗ/ٔ( ابف سعد، الطبقات الكبرل )(5
 .(ّْٕ/ٔ) انظر: المصدر السابؽ( (6
 .(ِٗٓ/ٓ) ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ(1
 (.َٓٗ/ْ( انظر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(2

 (.ُّٖ/ٖابف حباف، الثقات ) (3)
 (.ّْٓ( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(01
 .(َّٕ،ُّٖ/ٓ(، )ُٖٓ/ّ، )(ِٖٓ/ُ) انظر: ميغيٍمطاٍم، إكماؿ تيذيب الكماؿ( (00
 .(ِِٔ/ٓنظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )( ا(02
 (.ِِٔ/ُٕ( انظر: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(03
 (.ّٓٔ/ُ( انظر: الذىبي، الكاشؼ )(04
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ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى
(ُ). 

 أقوال النقاد:
يركم عىف أبي عىاًصـ كأبى كقاؿ: "لـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف، 

دَّثنا عىنوي اٍلحسف بف سيٍفيىاف ،نعيـ ًديثميٍستىًقيـ  ،حى مَّد بف أبي بكر اٍلمقدًمي ،الحى كىافى ميؤذف ميحى  ".كى
 : قمت

ابف ، كتيكبع عمييا متابعة تامة مف ثقة عند (ِ)ابف حباف عند األولى، تيفركاي كجدتي لوأوًل: 
أبي  عند ألخرىاك ككذلؾ لو متابعات قاصرة، ،(ّ)في شرح مذاىب أىؿ السنةشاىيف 

في فضؿ عمر بف  بف ثابت ككبل الركايتيف عف زيدً  رة،كتكبع عمييا متابعات قاص ،(ْ)ىيعم
 .الخطاب رضى اهلل عنو

د بف مى  وفرُ عْ مَ ىناؾ مف سٌماه عبد الرٍَّحمىف بف  ثانًيا: أشار إلى ذلؾ ابف  كؼ،ري عٍ بف دىاكي
 .(ٓ)قيٍطميٍكبىغىا
 .ثقة؛ لككنو متابعنا عمى حديثو، كالستقامة حديثو عند ابف حباف: الخالصة

 حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.كمراد ابف 
 أىبيك سيؿ التي  عبد الر ْحَمن بن مَقاتل ،  م.رً تى سٍ اٍلقيشىٍيًرمُّ

ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى
(ٔ). 

 أقوال النقاد:
 ،(ٖ)الرازم قاؿ أبك حاتـ، ك (ٕ)كثقو الذىبي

                                                 

 (.ّّٖ/ٖابف حباف، الثقات ) (0)
ًف ٍبفي ميعىرّْ كنٌصيا: " (2) ٍبدي الرٍَّحمى دَّثىنىا عى ، حى سىفي ٍبفي سيٍفيىافى نىا اٍلحى ةي ٍبفي أىٍخبىرى اًرجى دَّثىنىا خى بىاًب، حى ٍيدي ٍبفي اٍلحي دَّثىنىا زى ، حى ؼو

، قىاؿى: ًف اٍبًف عيمىرى ، عى : سىًمٍعتي نىاًفعنا يىٍذكيري ، قىاؿى ٍيًد ٍبًف ثىاًبتو ٍبًد المًَّو ٍبًف سيمىٍيمىافى ٍبًف زى مَّى المَّوي  عى قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى
 : مَّـى سى مىٍيًو كى طَّابً المَّييَـّ أىعً "عى ٍيًؿ ٍبًف ًىشىاـو أىٍك عيمىرى ٍبًف اٍلخى : ًبأىًبي جى مىٍيًف ًإلىٍيؾى ا "، زَّ الدّْيفى ًبأىحىبّْ ىىذىٍيًف الرَّجي بُّييمى فىكىافى أىحى

طَّابً   (.َّٓ/ُٓانظر: ابف حباف، صحيحو ). الحديث حسف. ًإلىٍيًو عيمىرى ٍبفى اٍلخى

 (.ُّٗص ) شرح مذاىب أىؿ السنة ،ابف شاىيفانظر:  (3)
ٍسًجًد اٍلميقىدًَّميّْ كنٌصيا: " (4) ذّْفي مى ، ميؤى ًف ٍبفي ميعىرّْؼو ٍبدي الرٍَّحمى دَّثىنىا عى دَّثىنىا ، حى : حى بىاًب، قىاؿى ٍيدي ٍبفي اٍلحي دَّثىنىا زى : حى قىاؿى

: سىًمٍعتي نىاًفعنا، يىٍذكيري عى  ، قىاؿى ٍيًد ٍبًف ثىاًبتو ٍبًد المًَّو ٍبًف زى ةي ٍبفي عى اًرجى : خى ، قىاؿى ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى ا اٍختىمىؼى النَّاسي ًفي "ٍف عى مى
ا قىاؿى عيمىري رىًضيى المَّوي عىٍنوي  ، ًإالَّ نىزىؿى اٍلقيٍرآفي ًبمى قىاؿى عيمىري ، فىقىاليكا، كى ، ىيعم اانظر: أب". الحديث صحيح. شىٍيءو

 (.َِّ/ُمعجمو )

 (.ُُّ/ٔيقع في الكتب الستة ) الثقات ممف لـ ،قيٍطميٍكبىغىا انظر: ابف (5)
 (.ّٕٗ/ٖابف حباف، الثقات ) (6)
 (.ْٓٔ/ُ( انظر: الذىبي، الكاشؼ )(1
 .(ِِٗ/ٓ) ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ(2
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، كمر معنا أف أبا داكد ال يركم إال عف ثقة (ِ)، كركل عنو أبك داكد: "صدكؽ"(ُ)كابف حجر
 عنده.

 : صدكؽ.الخالصة
 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.

  َعْبُد اْلَعِظيِم ْبُن ِإْبرَاِىيَم بن عمر.  السَّاًلًميُّ
ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ّ). 
 أقوال النقاد:

 ،اا كاحدن منقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف، كلـ يذكر لو إال تمميذن لـ أعثر ل
 .اا كاحدن كشٌيخن 
 :قمت

كصفو بأنو مستقيـ  األولىترجـ ابف حباف لعبد العظيـ مرتيف في كتابو الثقات،  أوًل:
 ،(ٓ)"ييغرب" إلى جده، كقاؿ: األخرىنسبو في ، ك (ْ)الحديث، كلـ ينسبو إلى جده عمر

فقد ترجـ ابف حجر  أنيما كاحد، صكابكال ،(ٔ)بف قيٍطميٍكبىغىا السٍُّكديٍكًنيفي ذلؾ ا كتبعو
 ، كترؾ الترجمة لآلخر؛ مما ينشعر بككنيما ركاينا كاحدنا فقط،(ٕ)لممنسكب إلى جده فقط

 كاهلل أعمـ.
 .(ٖ)قاؿ ابف الجكزم بعد أف ذكر حديثو عف أنس في التخٌير لمنطفة: "فيو مجاىيؿ" ثانًيا:

 ، ككىىَّاىا جميعنا.(ٗ)كالحديث لو شكاىد ذكرىا ابف الجكزم في العمؿ المتناىية
 
 
 

                                                 

 (.ُّٓ ( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(0
 .ُّٖٓ، ح(ٖٗ/ِ) سننو، انظر: أبا داكد( (2

 (.ِْْ/ٖابف حباف، الثقات ) (3)
 (.ِْْ/ٖباف، الثقات )ابف حانظر:  (4)
 انظر: المصدر السابؽ. (5)
 (.ّّٗ/ ٔ) الستة الكتب في يقع لـ ممف ، الثقاتبف قيٍطميٍكبىغىا السٍُّكديٍكًنيانظر: ا (6)
 (.ِِّ/ٓ) انظر: ابف حجر، لساف الميزاف (1)
 (.ُْٔ/ِ) انظر: ابف الجكزم، العمؿ المتناىية في األحاديث الكاىية (2)
 (.ُٓٔ، ُِٔ/ِ) ر السابؽانظر: المصد (3)
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كسند ، مف طريؽ ابف أبي ميميكة، عف ابف عباس (ُ)لو ركاية عف يحيى بف صالح ثالثا:
 الركاية منقطع، فالضحاؾ لـ يسمع مف ابف عباس، كالحديث أكرده ابف الجكزم في 

، كابف عراؽ الًكناني في تنزيو (ّ)الآللي المصنكعة، كالسيكطي في (ِ)المكضكعات
 .(ْ)الشريعة
، لكنيا ليست حديثنا، بؿ ىي ركاية في الشؾ في (ٓ)لو ركاية في ثقات ابف حباف رابًعا:

، ىؿ ىك، عثماف بف زائدة، أك عثماف بف فائدة؟  اسـ راكو
 .مجيكؿ :الخالصة

، كفي النفس مف حكمو عميو باستقامة كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ
 كاهلل أعمـ. كلككف أحاديثو كاىية، كلـ يتابع عمييا، ،؛ لجيالتوحديثو شيء

  رازالككفي الخى  ،البىجًميٌ  (ٔ)رحمن[عبد الْ ]عبد اْلَكِريم بن. 
ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ٕ). 
  أقوال النقاد:

 .(ٗ)ف حجر: "مقبكؿ"كقاؿ اب ،(ٖ)قاؿ الذىبي: "كثؽ"
 :قمت

                                                 

يا: "(0)  مىٍيًو في دىاًر اٍبًف النٍَّرًسيّْ بً كنصُّ ، ًبًقرىاءىًتي عى ًمي  ًميُّ ٍبفي بىٍدرىافى ٍبًف عى نىا أىبيك بىٍكرو السًَّرمُّ عى ًباًب اٍلمىرىاًتًب، أىٍخبىرى
ًتٍسًعيفى كىأىٍربى  ٍمخى شىٍيًر رىجىبو سىنىةى ًست  كى ، أى نبأًع ًمائىةو، أى ًفي يىٍكـً السٍَّبًت سى ـى النَّسىًفيُّ ٍبدي نبأنىا ىىنَّادي ٍبفي ًإٍبرىاًىي مَّدو عى نىا أىبيك ميحى
 ، ، ًبيىمىذىافى ـى اٍلبىزَّازي ًد ٍبًف ًإٍبرىاًىي مَّ دى ٍبًف ميحى ، أخبر المًَّو ٍبفي أىٍحمى ًمي  اٍلكىاًتبي نا أىبيك عيمىرى سىًعيدي ٍبفي أخبر نا اٍلحىسىفي ٍبفي عى

مَّ  ، ميحى ًد ٍبًف سىًعيدو مَّ ٍعفىري ٍبفي ميحى دَّثىًني جى ، حى دي ٍبفي السَّفىًر، أخبر دو اٍلقىطَّافي مَّ ، أخبر نا ميحى مَّدي ٍبفي ميكسىى اٍلفىاًرًسيُّ نا ميحى
، أخبر  ـى ٍبدي اٍلعىًظيـً ٍبفي ًإٍبرىاًىي ، أخبر نا عى اًلحو مىمىةى ٍبًف نيبى أخبر نا يىٍحيىى ٍبفي صى ًكيعه، عىٍف سى ًف اٍبًف نا كى اًؾ، عى حَّ ًف الضَّ ، عى ٍيطو

مىؽى الذٍّْكري جى  ، ًإذىا خى ٍيري النَّاًس اٍلميعىمّْميكفى : "خى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ، قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ـٍ كىال عىبَّاسو دَّديكهي، أىٍعطيكىي
، المَّييَـّ اٍغًفٍر ًلٍمميعىمّْمً  ـٍ ، فىتيٍحًرجيكىي ـٍ كىي : تىٍستىٍأًجري ًبيّْ ـى ًإذىا قىاؿى ًلمصَّ ، فىًإفَّ اٍلميعىمّْ ـٍ ـٍ ًفي كىٍسًبًي بىاًرٍؾ لىيي ، كى ـٍ ٍؿ أىٍعمىارىىي طىكّْ يفى كى

ًلكىاًلدى  ًبيّْ بىرىاءىةن، كى ًلمصَّ ، كىتىبى المَّوي لىوي بىرىاءىةن ًمفى النَّاًر، كى ًف الرًَّحيـً نظر: السادس ا. ٍيًو بىرىائىتىٍيًف"قيٍؿ: ًبٍسـً المًَّو الرٍَّحمى
 .ّٗ، ح(ْٓص كالعشركف مف المشيخة البغدادية ألبي طاىر السمفي )

 (.َِِ/ُ) انظر: ابف الجكزم، المكضكعات (2)
 (.َُٖ/ُ) انظر: السيكطي، الآللىء المصنكعة في األحاديث المكضكعة (3)
 (.ِِٓ/ُة )عف األخبار الشنيعة المكضكع انظر: ابف عراؽ الكناني، تنزيو الشريعة المرفكعة (4)
 (.ُٓٗ/ٕ) ابف حباف، الثقاتانظر: (5) 
المزم، تيذيب الكماؿ في  في الثقات "عبد الكريـ"، كلعؿ الصكاب ما أثبتُّو في المتف، كاهلل أعمـ. انظر: (6)

 (.ُِٓ/ُٖأسماء الرجاؿ )
 (.ِّْ/ٖابف حباف، الثقات ) (1)
 (.ُٔٔ/ُ( انظر: الذىبي، الكاشؼ )(2
 (.ّٗٔ لتيذيب )ص( ابف حجر، تقريب ا(3
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، كعبد الكريـ بف عبد الكريـ الَبجِميّ جعؿ ابف حجر عبد اٍلكىًريـ بف عبد اٍلكىًريـ أوًل: 
ابف  اذيف ذكرىممألف تمميذ البجمي كشيخو ال ؛، كالصكاب أنيما مختمفيفاكاحدن  التاجر

 ، كاهلل أعمـ.(ُ)وشيخ التاجر الذم ذكره ابف أبي حاتـ في كتاب فحباف في ثقاتو، ال يشبيا
 كجدتي لو أحاديث قميمة لـ يتابع عمييا.ثانًيا: 

 .ليف الحديث؛ ألنو لـ يتابع عمى حديثو: الخالصة
كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كفي النفس مف حكمو عميو باستقامة 

 حديثو شيء، كاهلل أعمـ.
  ُاٍلمىٍركىًزٌم، الرحمف عبد أبك يزيد، بن مسعود بن ثابت ْبنِ  دِ ُمَحم   ْبنِ  َأْحَمدَ  ْبنُ  الم وِ  َعْبد 

زىاًعٌي، كرقاء بف بديؿ مكلى   ىػ.ِٔٓالمتكفى سنة  ،شىبكيو بابف كييعرؼ اٍلخي
ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ِ). 
 أقوال النقاد:

فاضؿ الناس، ًممَّف لو كاف مف أ": (ْ)سعد اإلدريسي كأىب، كقاؿ (ّ)قاؿ الذىبي: "الحافظ"
، (ٔ)لو البزار حديثنا ، كصحح(ٓ)"مف أئمة أىؿ الحديث"، كقاؿ الخطيب: "الرحمة في طمب العمـ

ا كال مـ يذكر فيو جرحن ف ،(ٗ)ترجـ لو ابف أبي حاتـك  ،(ٖ)، ككصفو الييثمي بالمستكر(ٕ)كحٌسف آخر
 .تعديبلن 
 :قمت

 تيو يتابع عمييا.لو ركايات في كتب السنة، تتبعتييا فكجد أوًل:
مَّد الرً  يأبكناه أحمد بف سعيد بف مىعدف المىٍركىًزم بثانًيا:  ، كىذا خطأ؛ ألف (َُ)اطيبى ميحى

مَّد الرباطيعبد اهلل باسمو  فالرباطيالرباطي يختمؼ عف ابف شبكيو،   ف أىٍحمىد، أبك ميحى
 

                                                 

 .(ِٔ/ٔ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(0
 (.ّٔٔ/ٖابف حباف، الثقات ) (2)
 (.ََُ/ٔ)تاريخ اإلسبلـ ( انظر: الذىبي، (3
ية، الحافظ أبك سٍعد اإلدريسٌي : ىو( (4 ٍبد الرٍَّحمىف ٍبف محمد ٍبف محمد ٍبف عبد اهلل بف إدريس ٍبف حسف ٍبف مىتَّكى عى

 (.ٖٓ/ٗ. انظر: المصدر السابؽ )ىػَْٓ سنة المتكفى اباذٌم،اإلٍستىر 

 (.ّٕٗ/ٗ( انظر: الخطيب، تاريخ بغداد )(5
 (.ُْٕ/ُُ)مسنده ، البزار( انظر: (6
 (.ِٕ/َُ) المصدر السابؽ( انظر: (1
 (.َُِ/ٕ)مجمع الزكائد كمنبع الفكائد ، الييثمي( انظر: (2
 (.ٔ/ٓ) ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ(3

  (.ِّٖ/ٗ( انظر: الخطيب، تاريخ بغداد )(01
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اٍلمىٍركىًزمٌ 
 أعمـ.، كأمَّا ابف شبكيو فنىسبو كما ذكره سالفنا، كاهلل (ُ)
 .ثقة: الخالصة

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
  َعْبُد الم ِو ْبُن ِإْسَحاَق ، ٍكىىًرمُّ ، أبك محمد الجى  ىػ.ِٕٓبًبدعىة، المتكفى سنة  لقبوالبىٍصًرمُّ

ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى
(ِ). 

 أقوال النقاد:
 ،(ٓ)"، ككثقو البكصيرمثقة، حافظ"قاؿ: ف، (ْ)ابف حجرك  ، كنسبو بالعىٌطار،(ّ)البزار ثقوك 

، (ٖ)ذكره النسائي في مشيختوك ، (ٕ)"شيخ": الرازم قاؿ أبك حاتـك  ،(ٔ)"اكاف حافظن "كقاؿ ابف قانع: 
، كركل (َُ)، كصحح لو الترمذمعنده ، كسبؽ معنا أنو ال يركم إال عف ثقة(ٗ)كركل عنو أبك داكد

 خزيمة في جممة مكاطف مف صحيحو.لو ابف 
 : ثقة.الخالصة

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
  َكرم، أبك محمد اٍلقييٍستىاًنٌي، المتكفى سنة ابي سى يٍ ي، النَّ يمً مً التَّ اح بن سعيد رّ عبد اهلل بن اْلج

 ىػ.ِّٕ
ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ُُ). 
 :أقوال النقاد
 عالي ،محدّْث جميؿ، كقاؿ: "(ُْ)، كالذىبي(ُّ)الخميميك ، (ُِ)النسائي أبك عبد الرحمف كثقو

                                                 

 (.ُّٖ/ٗ( انظر: الخطيب، تاريخ بغداد )(0
 (.ّّٔ/ٖابف حباف، الثقات ) (2)
 (.ّٓٓ/ُُ)مسنده ، البزار( انظر: (3
 (.ِٓٗ/ُابف حجر، تقريب التيذيب )( انظر: (4
 (.ِّٓ/ُ)مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجو ، البكصيرم ( انظر:(5
 .(َِْ/ٕانظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )( (6
 (.ٓ/ٓ) ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ(1
 .(َٗ)ص  ( انظر: النسائي، مشيختو(2
 .ْٔٓ،ْٓٓ، ح(َُٓ،ُْٗ/ُ)سننو ، أبا داكد( انظر: (3

 .ِّٖٔ، ح(ّٖٖ/ٓ)سننو ، ترمذم( انظر: ال(01
 (.ّٔٓ/ٖابف حباف، الثقات ) (00)
 .(َٗ)ص  ي، مشيختو( انظر: النسائ(02
 .(ْٖٕ/ِ) ( انظر: الخميمي، اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث(03
 (.ِْٓ/ُ) ( انظر: الذىبي، الكاشؼ(04
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 "،يخطئ": "، كزاد ابف حجرصدكؽ": (ْ)ابف حجر، ك (ّ)، كابف عدم(ِ)كقاؿ أبك زرعة ،(ُ)"اإلسناد
 ،محدثه نو قكلو: "، كنقؿ المزم ع(ٓ)"سكف نيسابكر، كبيا انتشر عممو": النيسابكرم الحاكـكقاؿ 
 .(ٕ)"كمحمو الصدؽ ،كاف كثير الخطأ": الرازم قاؿ أبك حاتـ، ك (ٔ)"كبير

 : صدكؽ.الخالصة
 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.

  مَّد البىٍصًرٌم.عبد اهلل بن َجْعَفر بن يحيى بن خالد  اٍلبىٍرمىًكي، أىبيك ميحى
ًديث" :قول اإلمام ابن حبان "ميٍستىًقيـ الحى

(ٖ). 
 أقوال النقاد:

عركؼ في مي  ،صدكؽه  ،ثقةه ، كقاؿ: "(ُُ)، كجعفر بف الفضؿ(َُ)كالدارقطني ،(ٗ)كثقو مسممة
، كقد (ُٔ)، كأبك داكد(ُٓ)، كأخرج لو مسمـ(ُْ)، كقاؿ الذىبي: "صدكؽ"(ُّ)، كابف حجر(ُِ)"الكتابة

 داكد ال يركم إال عف ثقة عنده. مرة معنا أف أبا
 .ثقة: الصةالخ

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
 اٍلخبلؿ، أىبيك ميكسىى. عبد اهلل بن الحكم 

                                                 

 (.ْٕٖ/ٓ)تاريخ اإلسبلـ ( انظر: الذىبي، (0
 (.ِٖ/ٓ) ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ(2

 (.َِّ/ْانظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(3) 
 (.ِٖٗ )ص ر: ابف حجر، تقريب التيذيب( انظ(4
 (.ِٓص )تاريخ نيسابكر ، الحاكـ( انظر: (5
 لـ أجد كبلـ الحاكـ في كتبو. قمت:. (ِّٔ/ُْ) ( انظر: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ(6
 (.ِٖ/ٓ) ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ(1

 (.َّٔ/ٖابف حباف، الثقات ) (2)
 (.ِٖٖ/ٕم، إكماؿ تيذيب الكماؿ )( انظر: مغمطا(3

 (.ّّْ/ٗ) ( انظر: الخطيب، تاريخ بغداد(01
ٍعفىرىو ((ُُ ٍعفىر ٍبف الفضؿ ٍبف : "جى مَّد ٍبف جى سىف ٍبف ميكسىى ٍبف ميحى  الفضؿ أىبيك المحٌدث، الكزير الفيرات، ٍبف اٍلحى
 .(ٖٗٔ/ ٖ) اإلسبلـ ظر: الذىبي، تاريخىػ". انُّٗ البغدادم، المتكفى سنة ًحٍنزىابة ٍبف الفتح أىًبي الكزير ابف
 .(ِِْمدارقطني )ص و ل( انظر: حمزة، سؤاالت(02
 (.ِٖٗ )ص ( انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب(03
 (.ّْٓ/ُ) ( انظر: الذىبي، الكاشؼ(04
 .ِِٖٔ،ُِّٖ،ِِْٗ،ِِّٖ، ح(ُِٔٗ،ُِٕٕ،َُْٗ،ُْٖٓ/ْ)صحيحو  ،مسمـ( انظر: (05
 .ُٖٔٔ، ح(ُْٕ/ِ)سننو ، أبا داكد( انظر: (06



32 

 

ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى
(ُ). 

 أقوال النقاد:
لـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف، كلـ أقؼ لو عمى ركاية في كتب 

دَّثنا عىنوي  ،مىٍركىاف بف ميعىاًكيىةقاؿ: "يركم عف كال في صحيح ابف حباف الذم ترجـ لو، ك  ،نةالس حى
كبىة ًديث ،أىبيك عري  .(ِ)"ميٍستىًقيـ الحى

 :قمت
، أك اضطرابه في النىسخ؛ ألف الذم ركل عنو  يبدك لي أف ىذا الراكم كقع فيو تصحيؼه

تو أبك مكسى ىك محمد بف المثنى العىنىزم أبك عركبة الحسيف بف محمد بف مكدكد ممف كني
 ، كعند أبي الفتح ابف أبي(ْ)، ككذا ىك عند أبي نيعيـ(ّ)البصرم، كما ذكره أبك أحمد الحاكـ

 .(ٓ)حافظ
 كلـ أقؼ في تبلميذ مركاف بف معاكية عمى مف اسمو عبد اهلل بف الحكـ.

 .مجيكؿ: الخالصة

، كيظير أف حكمو عمى ىذا الراكم مكافؽ التكثيؽكمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث 
ف لـ يكثقو أحد، كاهلل أعمـ.  لقاعدتو في ككف العدؿ عنده مف لـ يعرؼ فيو الجرح، كا 

  ٍُندىٍيسىابيكرم أىبيك عبد الرٍَّحمىف د،يْ شَ عبد اهلل بن ر  .الجي
ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ٔ). 
 أقوال النقاد:

، كقاؿ السخاكم (ٗ)، كضعؼ لو اسنادنا(ٖ)"الى ييٍحتىجُّ بو"البييقي: قاؿ ك ، (ٕ)انةكثقو أبك عك 
 ،، كغيره(ُُ)، كتفرد بعدًة أحاديث عند الطبراني(َُ)شيء" ألمٌ  أدرم معقبنا عمى كبلـ البييقي: "كال

                                                 

 (.َّٔ/ٖابف حباف، الثقات ) (0)
 انظر: المصدر السابؽ. (2)
 (، كغيرىا مف المكاطف.ُّّ،َِ/ٓ، )(ُٖ/ْ)انظر: أبا أحمد الحاكـ، األسامي كالكنى  (3)
 (.ُّٖ/ُ)انظر: أبا نيعيـ، حمية األكلياء  (4)
 (.ِٓص ) تحريـ نكاح المتعة ،انظر: ابف أبي حافظ (5)
 (.ّّْ/ٖقات )ابف حباف، الث (6)
 .(ُّّ/ُٓ) عكانة أبي أبا عكانة، مستخرج( انظر: (1
 .(ُٖٕ/ٔ) الكبرل البييقي، السنف( انظر: (2
 .(ّٔ/ٖ) المصدر السابؽ( انظر: (3

 .(ُٕ/ٔ) الستة الكتب في يقع لـ ممف ، الثقاتبف قيٍطميٍكبىغىاانظر: ا( (01
 .ُِْٔ،ُُْٔ(، ح ُٖٔ/ٔ، )َُْٔ(، حُٖٓ/ٔانظر: الطبراني، المعجـ األكسط )منيا: ( (00



33 

 

ًفيو لىٍيسى ًبقىكم، كى "قاؿ الذىبي: ك  ،(ِ)سممة بف ركاه عف حماد (ُ)ككىىموي الدارقطني في حديثو 
يىالىة  .(ّ)"جى
 :قمت

سبرتي أحاديثو عف شيكخو، فكجدتي أكثرىا غرائب، ال يتابع عمييا، عف الشيكخ الذيف 
اعىة بف  ، بؿ ميرجحه لضعفو، فقد تتبعتو فييا، فكجدتيو يركم عف ميجَّ يركم عنيـ، كىذا ميشعره

اعىة عف الحسف (ْ)الزبير، عف قتادة كلـ يتابع عميو، كعف ميجَّ
اعىة عف كلـ يت (ٓ) ابع عميو، كعف ميجَّ

اعىة عف ميسمـ بف أبي عمراف كلـ يتابع عميو، (ٔ)ابف سيريف كعف ميجَّ
كلـ يتابع عميو، كعف  (ٕ)

اعىة عف أيكب ميجَّ
اعىة عف أباف بف أبي عياش (ٖ) كلـ يتابع عميو، كعف ميجَّ

كلـ يتابع عميو،  (ٗ)
اعىة عف سعيد بف أبي عركبة كعف ميجَّ
 و.كلـ يتابع عمي (َُ)

كلـ يتابع عميو، كيركم عف غيرىـ  (ُُ)كيركم عف عبد اهلل بف بىًزًيع عف صدقة بف عمراف
كلـ يتابع عمى ما يركيو عف شيكخو، فيك يتفرد بركاة مف شيكخو عف شيكخيـ، كال يشاركو أحد 

 في تفرداتو، كاهلل أعمـ.
 .ضعيؼ: الخالصة

كفي النفس مف حكمو عميو باستقامة  كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ،
 .، كاهلل أعمـ؛ لككف ركاياتو تيرجح ضعفوحديثو شيء

 كٌم، المتكفى سنة أبك محمد ، َعْبد الم ِو بن ِسَنان  ىػ.ُِّاليىرى
ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ُِ). 
  أقوال النقاد:

                                                 

ا. الرجؿ يبكؿ أف نيى النبي صمى اهلل عميو كسمـوالحديث ىو: ( (0  قائمن
 .(ُِٕ/ُُ) لعمؿ الكاردة في األحاديث النبكيةا الدارقطني،( (2
 (.ّّٖ/ُ( انظر: الذىبي، المغني في الضعفاء )(3
 .ْٔٓٗ، ح(ّّ/ُٕ) مسنده انظر: البزار،( (4
 .(ُّٕ/ٖ) الكامؿ في الضعفاء انظر: ابف عدم،( (5
 .َُٓ، ح(َٓص ) الدعاء انظر: الطبراني،( (6
 .ُِْٔ، ح(ُٖٔ/ٔ) المعجـ األكسط انظر: الطبراني،( (1
 .ُُُٕٖ، ح(َِّ/ُُ) المعجـ الكبير انظر: الطبراني،( (2
 .(ٕٗ/ُ) كأصحابو حنيفة كأبي الشافعي اإلماميف بيف انظر: البييقي، الخبلفيات( (3

 (.ِٕٕأبا الشيخ، أخبلؽ النبي صمى اهلل عميو كسمـ )ص  انظر:( (01
 .َُْٔ، ح(ُٖٓ/ٔ) المعجـ األكسط انظر: الطبراني،( (00

 (.ِّْ/ٖابف حباف، الثقات ) (02)
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رىاساني (ِ)، كأبك عكانة(ُ)أبك داكد كثقو ، كصحح لو البغكم في (ّ)، كالييثميككصفو بالخي
، كقاؿ البخارم: "أحاديثو (ٓ)، كالضياء، كحٌسف لو مرة أخرل في األحاديث المختارة(ْ)شرح السنة
ًكمُّ "الحافظ:  النيسابكرم محمد بف عبد اهلل، كقاؿ (ٔ)معركفة" ٍبدي المًَّو ٍبفي ًسنىافو اٍليىرى اًحب ابف  ،عى صى
 .(ٕ)"كبغداد حدث بنيسابكر كالرم ،المبارؾ

 ثقة.الخالصة: 
ًديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.  كمراد ابف حباف مف كصفو لو بميٍستىًقيـ الحى

  ىػ.ُُِ سنة المتكفى المقرئ، اٍلعجًمٌي، الككفي،عبد اهلل بن َصالح بن ُمسمم 
ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ٖ). 
 أقوال النقاد:

ابف خراش، كالكليد بف بكر ، ك (َُ)"ما أرل كاف بو بأس" :مرةكقاؿ ، (ٗ)ابف معيفكثقو 
"، كقاؿ: كتبنا عنو": الرازم قاؿ أبك حاتـ، ك (ُّ)، كابف حجر(ُِ)، كالذىبي(ُُ)األندلسي

ٍبدً  أىبىا "سىًمٍعتي : أبك بكر األثـر كقاؿ ،(ُْ)"صدكؽ" ٍبدً  عىفٍ  سيًئؿى  ،-أحمد بف حنبؿ-المًَّو  عى  المَّوً  عى
اًلحً  ٍبفً  دّْثي  كىافى  الًَّذم ٍسًمـو مي  ٍبفً  صى ييٍقًرئي، ًببىٍغدىادى، ييحى ا: فىقىاؿى  كى ا أىٍدًرم مى ٍنوي، كىتىٍبتي  مى كىأىنَّوي  عى  ًفيمىا كى

 .(ُٓ)ييٍعًجٍبوي" لىـٍ  ظىنىٍنتي 
 : ثقة.الخالصة

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.

                                                 

 .(ُٕٓ/ِاآلجرم، سؤاالتو ألبي داكد )( انظر: (0
 .ُِّٔ(، حُِْ/ُأبا عكانة، مستخرجو )( انظر: (2
 .(ِٔ/ٖنبع الفكائد )الييثمي، مجمع الزكائد كم( انظر: (3
 .ُّْٕ(، حُِٖ/ُٓالبغكم، شرح السنة )( انظر: (4
 .ِٖٔ(، حٖٓ/ّ، )ُُٔٗ(، حِٕٗ/ٓالضياء المقدسي، األحاديث المختارة )( انظر: (5

 (.ُُِ/ٓ)البخارم، تاريخو  (6)
 .(ْٕٔ/ٗ) ( انظر: الخطيب، تاريخ بغداد(1

 (.ِّٓ/ٖابف حباف، الثقات ) (2)
 .(ْْٖ/ٗ) اريخ بغداد( انظر: الخطيب، ت(3

 (.َْٓ)ص  و البف معيف( انظر: ابف الجنيد، سؤاالت(01
 .(ْْٖ/ٗ) ( انظر: الخطيب، تاريخ بغداد(00
 (.َّْ/َُ) ( انظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء(02
 (.َّٖ )ص ( انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب(03
 (.ٖٔ/ٓ) ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ(04
 .(ِٕٔ/ِ) الكبير قيمي، الضعفاءالع :( انظر(05
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  مَّد، المتكفىاقيي مي، ك رى ضٍ أبك عامر الحى  كفي،الكعبد اهلل بن َعامر بن ُزرَاَرة  ؿ: أىبيك ميحى
 ىػ.ِّٕ سنة

ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى
(ُ). 

 :أقوال النقاد
قاؿ أبك ، ك (ٓ)، كصحح لو الزيمعي(ْ)، كالبكصيرم(ّ)الذىبيك  ،(ِ)أبك يعمى المكصمي ثقوك 

 ".صدكؽ": (ٖ)، كابف حجر(ٕ)خمدف مى بقي ، كبى (ٔ)الرازم حاتـ
 .(َُ)، كاآلخر في الشكاىد(ٗ)كركل عنو مسمـ في مكضعيف، أحدىما في األصكؿ

، كأبك حاتـ الرازم، كمر معنا (ُُ)كما ركل عنو أبك زرعة الرازم، كأبك داكد السجستناني
 أف أبا زرعة كأبا داكد ال يركياف إال عف ثقة عندىما.

 .ثقة: الخالصة
 يـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستق

 التًَّميًمي. عبد اهلل بن عبيد اهلل 
ًديث قول اإلمام ابن حبان: ًديثو شىٍيئن ..."ميٍستىًقيـ الحى ًديث، لـ أر ًفي حى  .(ُِ)اأٍلىٍثبىات" ا الى يشبو حى

 أقوال النقاد:
في كتب لـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف، كلـ أقؼ لو عمى ركاية 

ميٍستىًقيـ  ،يركم عىف يحيى بف سعيدفقاؿ :"كال في صحيح ابف حباف الذم ترجـ لو،  ،السنة
ًديث  ".ف عمر بف ًسنىافعثىنىا عىنوي أىٍحمد حد ،الحى

 :قمت

                                                 

 (.ّٓٓ/ٖابف حباف، الثقات ) (0)
 (.ُُّ/ُّ)مسنده ، أبا يعمي المكصمي ( انظر:(2
 (.ْٔٓ/ُ) ( انظر: الذىبي، الكاشؼ(3
 .(ُِْ/ْ، )(ُُّ، ٖٔ/ ُ) في زكائد ابف ماجو مصباح الزجاجة، البكصيرم( انظر: (4
 (.ِّْ/ُ)ية الزيمعي، نصب الراية ألحاديث اليدا( انظر: (5
 (.ُِّ/ ٓ) ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ(6
 (.ٕ/ ٖ( انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )(1
 (.َّٗ )ص ( انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب(2
 .ِْٗٓ، ح(َُُٗ/ ْ)مسمـ، صحيحو ( انظر: (3

 .ُّٔ، ح(ُُِ/ُ) المصدر السابؽ( انظر: (01
 .َِٖٗ، ح(َُِ/ّ)أبا داكد، سننو ( انظر: (00

 (.ّّٔ/ٖابف حباف، الثقات ) (02)
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نقؿ ابف قيٍطميكبيغىا عف ابف حباف قكلو مستقيـ الحديث: "ما حدثنا عنو أحد غير عمر بف  
، كىذا ميشعره بكجكد تصحيؼو في تحقيؽ (ُ)ال يشبو حديث الناس" ًسناف، لـ أرى في حديثو شيئنا

نسخة ابف حباف، أك أف ابف قيٍطميكبيغىا تصرؼ في عبارة ابف حباف، كاألكؿ أشبو؛ ألف ابف حباف 
 يركم عف عمر بف ًسناف مباشرة.

كيبدك لي كقكع الخطأ في اسمو ألني لـ أعثر لو عمى ركاية عف أم  ممف أسماؤىـ يحيى  
بف سعيد كما ذكر ابف حباف، كلـ أعثر لعمر بف سعيد بف سناف شيخ ابف حباف عف ركاية لو 

 عنيـ.
 .مجيكؿ: الخالصة

، كيظير أف حكمو عمى ىذا الراكم كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ
ف لـ يكثقو أحد، كا  هلل أعمـ.مكافؽ لقاعدتو في ككف العدؿ عنده مف لـ يعرؼ فيو الجرح، كا 

  َِعْبِد الم ِو ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَحاِرث. 
ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ اأٍلىمر ًفي الحى

(ِ). 
 أقوال النقاد:

ٍبد المًَّو بف عىٍمرك بفلـ أقؼ لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف، فقاؿ: "   عى
اًرث ٍمزىةر  ،يركم عىٍف مىٍحميكد ٍبف الٌربيع ،اٍلحى ميٍستىًقيـ اأٍلىمر ًفي  ،كل عىٍنوي شيعىٍيب ٍبف أبي حى
ًديث  ".الحى

 :قمت
، كقد تابع الزىرم عبد اهلل بف عمرك بف (ّ)كجدتي لو ركاية عند ابف األعرابي في معجمو

 .(ٓ)، كمسمـ(ْ)الحارث عمى الشطر الثاني مف المتف عند البخارم
، كالترمذم (ٔ)الشامي عند أبي داكد في سننوكأٌما الشطر األكؿ منيا فتابعو عميو مكحكؿ  

، كمكحكؿ لـ يصرح بسماعو مف محمكد بف الربيع، لكف نقؿ البييقي سماعو (ٕ)في سننو، كحٌسنو

                                                 

 (.ّٔ/ٔ) انظر: ابف قطمكبغا، الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة (0)
 (.ِٓ/ٕابف حباف، الثقات ) (2)
كنٌصيا: "مف صمى كراء اإلماـ فبل يقرأ إال بأـٌ القرآف، فإنو ال صبلة لمف لـ يقرأىا". الحديث صحيح. انظر: (3) 
 .ِٖٕ، ح(ُْٔ/ُ) عجمواألعرابي، م ابف
 .ٕٔٓ(، حُُٓ/ُانظر: البخارم، صحيحو ) (ْ)
 .ّْٗ(، حُٓٗ/ُانظر: مسمـ، صحيحو ) (ٓ)
 .ِْٖ، ِّٖ(، ح ُُٔ/ِانظر: أبا داكد، سننو ) (ٔ)
 .ُُّ(، ح ُُٔ/ِانظر: الترمذم، سننو ) (ٕ)
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، كالحديث بشطريو صححو ابف (ِ)، كتابعو عميو أيضا رجاء بف حيكة(ُ)منو، كأثبتو، كارتضاه
، كأشار الحاكـ إلى (ْ)حمكد بف الربيع، كابف حباف في صحيحو مف ركاية مكحكؿ عف م(ّ)خزيمة

 .(ٓ)قمة حديثو، فقاؿ: "ىك عزيز"
 .ثقة، لكصؼ ابف حباف لو بمستقيـ الحديث، كلمتابعتو عمى حديثو: الخالصة

 .، كاهلل أعمـكمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ
  مَّد.أىبيك ميحى ، (ٔ)[عيِتنْ ال]َعْبُد الم ِو ْبُن ُمَحم ِد ْبِن 

ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى
(ٕ). 

 :أقوال النقاد
قيٍطًنيٌ  ، كنقؿ ابف حجر قكؿ(ٖ)قاؿ أبك عكانة: "معركؼ"  حديثه  "ىذا: عف حديثو لو الدَّارى

، سناده مجيول، مالؾ دكف كمف مالؾ، عف يىثبت ال منكره  .(ٗ)معركؼ" غير كا 
 العمؿ كالجرح كالتعديؿ بضعفو.ضعيؼ؛ لجـز الدارقطني إماـ : الخالصة

 كاهلل أعمـ. كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ،
  ىػ.َِٕرل، المتكفى سنة ختى العنبرم، المقرئ، أىبيك البي عبد اهلل بن ُمَحم د بن َشاكر 

ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى
(َُ). 

 أقوال النقاد:
 قاؿ أبك ، ك (ُّ)كالذىبي، (ُِ): "صدكؽ، ثقة"، كقاؿكالدارقطني، (ُُ)كثقو مسممة بف قاسـ

                                                 

 .ُِّ،ُّّ(، حٗٔ،ٓٔانظر: البييقي، القراءة خمؼ اإلماـ )ص  (ُ)
 .ُّّ(، حٗٔدر السابؽ )ص انظر: المص (ِ)
 .ُُٖٓ(، حّٔ/ّانظر: ابف خزيمة، صحيحو ) (ّ)
 .ُْٖٖ، ُٖٕٓ(، ح ُٔٓ،ٖٔ/ٓانظر: ابف حباف، صحيحو ) (ْ)
 .ُٕٖ(، ح ّْٔ/ُانظر: الحاكـ، مستدركو ) (ٓ)
 مف باثنتيف ةالمنقكط التاء : بكسروالِتنعي  "، كالصكاب ما أثبتُّو في المتف، كاهلل أعمـ، البياعيفي الثقات " (6)

الككفة.  نزلكا أكثرىـ ىمداف، مف بطف كىـ تنع، بنى إلى النسبة ىذه العيف، آخرىا كفي النكف، كسككف فكقيا،
 .(ٖٔ/ّ) لمسمعاني انظر: األنساب

 (.ّٔٓ/ٖابف حباف، الثقات ) (1)
 .(ُٕٔ/ٕ) مستخرجو عكانة، أباانظر:  (2)
 .(ٖٔٓ/ْ) الميزاف ابف حجر، لسافانظر:  (3)

 (.ّٕٔ/ٖابف حباف، الثقات ) (01)
 .(ُُِ/ٔ) الستة الكتب في يقع لـ ممف ، الثقاتقيٍطميٍكبىغىا السٍُّكديٍكًنيانظر: ابف ( (00

 (.ُُِلمدارقطني )ص  وسؤاالت، الحاكـ (02)
 (.ّّ/ُّ) ( انظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء(03
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قيرئ عمى ابف المنادم : قاؿ محمد بف العباس، ك (ِ)، كقاؿ ابنو: "صدكؽ"(ُ)"شيخ": الرازم حاتـ
 .(ّ)"أنو كاف كبير السف، كتبنا عنو في جانبنا بالرصافة"كأنا أسمع: 
 .ثقة: الخالصة

 ـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقي
  ،اًني.عبد اهلل بن ُمَحم د بن يحيى بن أبي بكير  أبك عبد الرحمف اٍلكٍرمى

ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى
(ْ). 

 أقوال النقاد:
 .(ٔ)"اكاف صدكقن ": األصبيانياف نيعيـ ك الشيخ، كأبكأب قاؿك ، (ٓ)كثقو الخطيب

 :قمت
إلى جده يحيى، كقاؿ عنو:  توبنسب األولىفي كتابو الثقات مرتيف،  ترجـ لو ابف حباف

الذىبي فذكره  وتبعو ،(ٖ)"ييغرب"إلى جده، كقاؿ عنو:  بغير نسبةو  األخرى، ك(ٕ)مستقيـ الحديث
مًَّد ٍبًف يىٍحيىى ٍبًف أىًبي بكيٍير: "قاؿاألولى مرتيف،  ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى ٍبدي قاؿ: "األخرى ، ك(ٗ)"عى المًَّو ٍبفي عى

ٍبد الرٍَّحمىف مًَّد ٍبًف يىٍحيىى ٍبًف أبي بكير الكٍرمانٌي، أبك محمد كأبك عى  ، كاهلل أعمـ.واحدكىما  ،(َُ)"ميحى
 :قمت

نما تيكبع عمى القميؿ جدنا منيا، كىذا ميشعره   أكثر أحاديثو غرائب كأفراد ال يتابع عمييا، كا 
 بضعفو.
 .ليس بالقكم: الخالصة

كفي النفس مف حكمو عميو  ف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ،كمراد ابف حبا
 .كاهلل أعمـ ؛ لككف ركاياتو ترجح ضعفو؛ لككنيا أفرادنا كغرائب،باستقامة حديثو شيء

  ،ذىٍيفىة اٍلفىزاًرٌم.عبد اهلل بن َمْرَوان بن ُمَعاِوَية بن الحارث  أىبيك حي

                                                 

 .(ُِٔ/ٓ) ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ(0
 السابؽ.انظر: المصدر ( (2
 (.ّٖ/َُ( انظر: الخطيب، تاريخ بغداد )(3

 (.ّٓٔ/ٖابف حباف، الثقات ) (4)
 .(َٖ/َُ) ( انظر: الخطيب، تاريخ بغداد(5
 (.ُِ/ِ(، كأبا نيعيـ، تاريخ أصبياف )َّٓ/ِانظر: أبا الشيخ، طبقات المحدثيف بأصبياف )( (6

 (.ّٓٔ/ٖابف حباف، الثقات ) (1)
 .(ّٔٔ/ٖ) المصدر السابؽ(2)
 (.َُٗ/ٔ) تاريخ اإلسبلـ( انظر: الذىبي، (3

 (.ّّٓ/ٔ) المصدر السابؽ( انظر: (01
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ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى
(ُ). 

 أقوال النقاد:
، كقاؿ (ٓ): "صدكؽ بف صدكؽ"(ْ)الغىبلبيُّ  ، كقاؿ المفضؿ(ّ)، كالذىبي(ِ)كثقو الخطيب

 .(ٕ)صدكقنا" : "كاف(ٔ)ابف منظكر
 :قمت

قاؿ فيو: "عبد اهلل بف مركاف بف معاكية  األولترجـ لو الذىبي في تاريخو في مكضعيف، 
كىل عىٍف: سي  ٍف: أبيو، كىرى كىل عى ٍنوي: ابفي الفزارم، رى كىل عى ذىٍيفة، رى ٍفياف بف عييىٍينة، كجماعة، ييكنَّى أبا حي

ذىٍيفىة  اآلخر، ك(ٖ)"أبي الدُّنيا، كالبىغىكٌم، ككاف ثقة ٍبد المَّو ٍبف مركاف ٍبف معاكية، أىبيك حي قاؿ فيو: "عى
ٍف: أىًبيًو، كسيٍفيىاف ٍبف عييىٍينىة، كالكليد ٍبف ميٍسًمـ، كىعىنٍ  وي: أبك بىٍكر ٍبف أبي الدُّنيا، كأبك الفىزىاًرٌم، عى

 ، كىما كاحد، كاهلل أعمـ.(ٗ)القاسـ البغكم، كثقو الخطيب، كسماع البغكم منو سنة إحدل كثبلثيف"
 : ثقة.الخالصة

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
 مَّد البىٍكًرمعبد اهلل بن ُمِطيع بن راشد  ىػ.ِّٕ سنة ، المتكفى، أىبيك ميحى

ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى
(َُ). 

 أقوال النقاد:
 ،(ُّ)الذىبي، (ُِ)كابف الجكزم ،(ُُ)البغدادم كثقو الخطيب

                                                 

 (.َّٓ/ٖابف حباف، الثقات ) (0)
 .(َُٓ/َُ) ( انظر: الخطيب، تاريخ بغداد(2
 (.َُٔ/ٓ( انظر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(3
سنة  تكفي الخطيب، ، كثقواألخبارمُّ  ،فظالحا ،اٍلبىٍصًرمُّ  ،المفضؿ بف غساف، أبك عبد الرحمف الغىبلبيُّ : ىو( (4

 .(ُُِٔ/ٓ) ىػ. انظر: المصدر السابؽِْٔ
 .(ّٗ/ ّّ) دمشؽ انظر: ابف عساكر، تاريخ( (5
 المتكفى ،حمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف بف منظكر االنصارم الركيفعى اإلفريقى: مىو( (6

 .(ِٖٖ/ِ) . انظر: الذىبي، معجـ الشيكخ الكبيرىػُُٕسنة 
 .(ّٗ/ُْ) دمشؽ تاريخ ابف منظكر، مختصر( (ٕ
 (.َُٔ/ٓ( انظر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(2
 (.ٖٖٓ/ٓ) المصدر السابؽ( انظر: (3

 (.ُّٓ/ٖابف حباف، الثقات ) (01)
 .(ُٕٓ/َُ) ( انظر: الخطيب، تاريخ بغداد(00
 .(ِٔٓ/ُُ)المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ ، الجكزم( انظر: ابف (02
 (.ٗٗٓ/ُ) ( انظر: الذىبي، الكاشؼ(03
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، كاآلخر في (ِ)، كأخرج لو مسمـ حديثيف في صحيحو، أحدىما في األصكؿ(ُ)كابف حجر
 .(ّ)المتابعات
 : ثقة.الخالصة

 صفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.كمراد ابف حباف مف ك 
  مَّدَعْبُد الم ِو ْبُن الَوِليِد بن ميمون بن َعبد الم ِو لمكي، ا القرشي، األيمىًكم، أىبيك ميحى

.  المعركؼ بالعىدىًنيُّ
ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ْ). 
 أقوال النقاد:

 ، (ٕ)الذىبي، ك (ٔ)قاؿ أبك زرعة، ك (ٓ)الثقات ذكره الدارقطني في مف صحت ركايتو عف
شيخ، ييكتب حديثو، كال "قاؿ أبك حاتـ: "، ك ربما أخطأابفي حجر: " زاد"، كصدكؽ": (ٖ)ابف حجرك 

بيف  (ُُ)لـ يكف يفصؿ"قاؿ ابف حنبؿ: ، ك (َُ)ألنو لـ يعرفو ابف معيف ، كتكقؼ فيو(ٗ)"ييحتج بو
بىيف المىٍسعيك عبد الرحمف  اًديثو صحاحن كلكف  ،(ُِ)ًدمٌ بف اٍلقىاًسـ كى ديكر أىحى عىنوي  كتبتي  ،اكىانىت صي

الحن شىٍيئن  كجعؿ يصحح  ،(ُْ)قد سمعت مف سفياف، كقاؿ عندما سيئؿ كيؼ حديثو: "(ُّ)ا"ا صى
 كقد كتبتي  ،صحيح، ككاف ربما أخطأ في األسماء سماعو، كلكف لـ يكف صاحب حديث، كحديثو

                                                 

 (.ِّْ )ص ( انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب(0
 .َُّّ، ح(ِِِّ/ْ)صحيحو ، مسمـ( انظر: (2
 .َُْ، ح(ََُ/ُ) المصدر السابؽ( انظر: (3

  (.ّْٖ/ٖابف حباف، الثقات ) (4)
 .(َِْ/ُ) كمسمـ البخارم عند الثقات عف ركايتو صحت ممف بعدىـ كمف التابعيف أسماء الدارقطني، ذكر ((5
 (.ُٖٖ/ٓ) ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ(6
 .(ِّٔ/ُ) ( انظر: الذىبي، المغني في الضعفاء(1
 (.ِّٖ )ص ( انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب(2
 (.ُٖٖ/ٓ) ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ(3

 المصدر السابؽ.( انظر: (01
، نو يكجد سقط بسبب األرضة، كلعؿ السياؽ "بيف عبد الرحمف". انظر: أبا داكدقاؿ محقؽ الكتاب أ( (00
 .(ِّٕ)ص ، الحكاشي لئلماـ أحمد وسؤاالت
 قبؿ اختمط صدكؽ المسعكدم، الككفي مسعكد بف اهلل عبد بف عتبة بف اهلل عبد بف الرحمف "عبد ىو:( (02
ىػ". انظر: ابف حجر، ٓٔ سنة كقيؿ ىػ،َٔسنة  االختبلط، تكفي فبعد ببغداد منو سمع مف أف كضابطو مكتو،
 .(ّْْ ص) التيذيب تقريب
 .(ِّٕ)ص  لئلماـ أحمد و، سؤاالتأبا داكد( انظر: (03
 سفياف الثكرم.( (04
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ا الثٍَّكرمٌ  عف الكليد بف اهلل عىبد ركل ، كقاؿ ابف عدم: "قد(ُ)"اأنا عنو كثيرن   غير غرائب أىيضن
 .(ّ)، كصحح لو الترمذم(ِ)فأذكره" منكرنا شيئنا أحاديثو في رأيتي  كما الثٍَّكرٌم، غير كعف الجامع،
 .: صدكؽالخالصة

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
 الٍ عبد اْلممك بن ُسَمْيَمان ،.  قىٍرقىسىاًنيُّ

ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى
(ْ). 

 أقوال النقاد:
مىٍيمىاف اٍلقىٍرقىسىاًنيُّ "قاؿ العقيمي:  ًديثيوي غىٍيري  ،عىٍف ًعيسىى ٍبًف ييكنيسى  ،عبد اٍلممؾ بف سي حى

 .(ٔ)ياسً يٍ قً رٍ ككصفو السمعاني بأنو مف مشاىير عمماء مدنية قى ، (ٓ)"مىٍحفيكظو 
 :قمت

كجدتي لو حديثنا أخرجو العقيمي في الضعفاء الكبير مف طريؽ عبد الممؾ، عف  أول: 
عيسى بف يكنس، عف شعبة، عف عبد العزيز بف صييب، عف أنس مرفكعنا: "مف قتؿ دكف مالو 

 .(ٕ) فيك شييد"، ثـ قاؿ: ليس ىذا مف حديث شعبة...
مؿ في ىذا عمى الحسف بف عمي بف سعيد بف شيريار   تمميذ عبد الممؾ؛ لككنو كالحى

 .(َُ)، كاستنكر لو الذىبي حديثنا(ٗ)، كلينو أبك سعيد ابف سعيد(ٖ)ضعيفنا، كما كصفو الدارقطني
، تابعو عميو عبد اهلل بف جعفر (ُُ)ككجدتي لو حديثنا آخر أخرجو ابف حباف في صحيحو 

ده عمراف بف سممياف ، غير أنو نسب في إسنا(ُِ)الرقي متابعة تامة في المعجـ الكبير لمطبراني
 بالقىٍيًسي، أما عبد الممؾ فنسبو بالقيمّْي.

                                                 

 (.ُٖٖ/ٓ) ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ(0
 .(َْٖ/ٓ) الرجاؿ ضعفاء في الكامؿ انظر: ابف عدم،( (2
 .(ُٔٔ/ْ) الترمذم، سننو( انظر: (3

 (.َّٗ/ٖابف حباف، الثقات ) (4)
 (.ِْ/ّانظر: العقيمي، الضعفاء الكبير ) (5)
 (.ّْٖ/َُانظر: السمعاني، األنساب ) (6)
 (.ِْ/ّ) انظر: العقيمي، الضعفاء الكبير (1)
 (.َُُص ) سؤاالت الحاكـ لمدارقطنيانظر:  (2)
 (.ُٔ/ِ) ابف يكنس، تاريخوانظر:  (3)

 (.َُٓ/ُ) يزاف االعتداؿالذىبي، مانظر:  (01)
 .ٖٖٕٔ، ح(ُٓٗ/ُٓ) ابف حباف، صحيحوانظر:  (00)
 .ٗٓٗ، ح(ُّٗ/ِْ) الطبراني، المعجـ الكبيرانظر:  (02)
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، غير (ُ)كما تابعو عميو متابعة تامة عمرك بف خالد الحراني في المعجـ الكبير لمطبراني 
 أنو أبدؿ فيو عمراف بف سممياف بعمرك بف منصكر المىٍشًرقي.

"، بإثبات النكف، خبلفن ، كغيره، أف نسبتو "ا(ّ)، كابف حجر(ِ)ذكر العقيميثانًيا:  ا ٍلقىٍرقىسىاًنيُّ
، كىما نسبتاف صحيحتاف، نسبة إلى مدينة ثبات الياءائي، بإسى قى رٍ القى ب البف حباف الذم نسبو

 .، كاهلل أعمـ(ْ)يا، كلكٌف األشير بإثبات النكف، كما أشار إلى ذلؾ السمعانيسً يٍ قً رٍ قى 
 .صدكؽ: الخالصة

 ـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقي
 عبد اْلممك بن عبد الحكم. 

ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى
(ٓ). 

 أقوال النقاد:
 ،يركم عىف شيٍعبىةكقاؿ: "شيخ، لـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف، 

ًديث ـً حد ،رو النَّحَّاسي ثىنىا أىبيك عيمىيٍ حد ،ثىنىا مىٍكحيكؿه حد ،ميٍستىًقيـ الحى كى ًمًؾ ٍبفي عىٍبًد اٍلحى ٍبدي اٍلمى ثىنىا حد ،ثىنىا عى
ٍعدً  ،عىٍف قىتىادىةى  ،شيٍعبىةي ًببىٍغدىادى  ةى  ،عىٍف سىاًلـً ٍبًف أىًبي اٍلجى ٍعدىافى ٍبًف أىًبي طىٍمحى  ،عىٍف أىًبي الدٍَّردىاءً  ،عىٍف مى

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى اؿ" :اؿى قى  ،عىف النًَّبي صى ٍف قىرىأى آًخرى سيكرىًة اٍلكىٍيًؼ كىافى لىوي ًعٍصمىةن مف الدَّجَّ  ".مى
 :قمت

الحديث الذم ذكره ابف حباف لعبد الممؾ بف عبد الحكـ تابعو عميو محمد بف جعفر أوًل:  
كحجاج بف محمد المىًصيصي متابعة تامة عف شعبة، عند االماـ أحمد
(ٔ). 

 .(ٕ)كم عف شعبة ىك عبد الممؾ بف الحكـ الرمميكجـز ابف أبي حاتـ أف الرا 
ىك الراكم عف مالؾ، كشعبة كمالؾ  عبد الممؾ بف الحكـ الرٌممي يشبو أف يككفثانًيا: 

 .(ٖ)عصريَّاف

                                                 

 .ُُِٕ، ح(ْٓ/ِ) الطبراني، المعجـ الكبيرانظر: (0) 
 (.ِْ/ّانظر: العقيمي، الضعفاء الكبير ) (2)
 (.ِٓٔ/ٓانظر: ابف حجر، لساف الميزاف ) (3)
 (.ّْٖ/َُ: السمعاني، األنساب )انظر (4)
 (.ّٖٖ/ٖابف حباف، الثقات ) (5)
 .ُِٕٔٓ، ح(َٖٓ/ْٓ) مسند، الانظر: ابف حنبؿ (6)
 (.ّْٖ/ٓ) الجرح كالتعديؿ، انظر: ابف أبي حاتـ (1)
 (.ُُّ/ٔالثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة ) ،قيٍطميٍكبىغىا ابف انظر: (2)
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الجيينة، أشار إلى  ضعفو الدارقطني لحديثً ، ك (ُ)كعبد الممؾ بف الحكـ كٌىاه ابف حجر
مجيكؿ"، كجـز بعدـ صحة نسبة حديثو "إف آخر ، كقاؿ ابف كثير: "(ِ)ر في لسانوذلؾ ابف حج

 .(ّ)مف يدخؿ الجنة رجؿ مف جيينة..." الحديث، إلى مالؾ
الحديث الذم ذكره ابف كثير فيو راكو آخر ضعيؼ، يمكف الحمؿ عميو فيو، ىك: ثالثًا: 

، ككصفو الذىبي بركاية خبر باطؿ (ْ)جامع بف سكادة، فقد ضعفو الدارقطني، كما نقمو ابف حجر
 .(ٓ)عف آدـ بف أبي إياس في الجمع بيف الزكجيف، ثـ قاؿ: "كأنو كضعو"

 .صدكؽ يخطئ كيتفرد: الخالصة
، كاهلل ما ال يتابع عميوكمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كفي حديثو 

 أعمـ.
 لمتكفى عاصـ، ا يإماـ مسجد أبأبك الكليد البصرم،  ،عبد اْلممك بن َمْرَوان بن قداَمة

 ىػ.َِٓسنة 
ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ٔ). 
 أقوال النقاد:
، (ٗ)أبي حاتـ: "ركل عنو أبك زرعة" ابنقاؿ ، ك (ٖ)قاؿ الذىبي: "كثؽ"، ك (ٕ)ثقو ابف حجرك 

 .عنده زرعة ال يركم إال ثقة كمر معنا أف أبا
 :قمت

 زيااألىو ، كعبد الممؾ بف مركاف ةبن قدامَ  العمماء جعؿ عبد اٍلممؾ بف مىٍركىاف بعضي 
لىٍستي ، فقاؿ بعد أف ترجـ لو: "...، ، كابف حباففرق دون جزمكىناؾ مف  ،(َُ)ا كالمزمكاحدن 

                                                 

 (.ْٗٓ/ُُ) فتح البارم انظر: ابف حجر، (0)
 (.ُْٓ/ِانظر: ابف حجر، لساف الميزاف ) (2)
 (.َِٓ/َِ) البداية كالنياية، كثيرانظر: ابف  (3)
 (.ُْٓ/ِانظر: ابف حجر، لساف الميزاف ) (4)
 .(ّٕٖ/ُ، كبمفظ "كأنو آفىتيو"، في ميزاف االعتداؿ )(ُِٕ/ُ) المغني في الضعفاء، لذىبيانظر: ا (5)
 (.ُّٗ/ٖابف حباف، الثقات ) (6)
 (.ّٓٔ ( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(1
 (.َٕٔ/ُ( الذىبي، الكاشؼ )(2
 .(ّٖٔ/ٓ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(3

 (.ُْْ/ُٖ( انظر: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(01
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ًمًؾ ٍبفي مىٍركىافى األىٍىكىاًزمُّ  :أىٍدًرم ٍبدي اٍلمى ٍيريهي  ،أىىيكى عى ـٍ يٍنسب لنا ؟أىٍك غى ابف ك  ،(ُ)"ألىفَّ السًّْجٍستىاًنيَّ لى
 إلى أنيما اثناف، كاهلل أعمـ. أميؿي ك  ،(ِ)حجر

 : ثقة.الخالصة
 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.

  ٍيرىًفي.عبد اْلَوى اب بن عبد الر ْحَمن  الصَّ
ا ييكًجبي أىٍف ييٍعدىؿى ًبًو عىفً "قول اإلمام ابن حبان:  ًديًثًو مى ًديث، لـ أر ًفي حى الثّْقىاًت ًإلىى  ميٍستىًقيـ الحى

 .(ّ)غىيرىـ"
 :أقوال النقاد

 ،يركم عىف أىؿ اٍلعرىاؽ، الذم قاؿ: "لـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف
ًديث دَّثنا عىنوي شيييكخنىا ،ميٍستىًقيـ الحى ا ييكًجبي أىٍف ييٍعدىؿى ًبًو عىًف الثّْقىاًت ًإلىى  ،حى ًديًثًو مى لـ أر ًفي حى

 ".غىيرىـ
 :قمت

ًفيالصكاب عبد الرحمف بف عبد الكىاب  ٍيرى كما في المصادر، كحسب شيكخو  الصَّ
 كتبلميذه.

ككىىـ ابف حباف فترجـ لو في ثقاتو
ًفيٌسماه عبد الكىاب بف عبد الرحمف ف، (ْ) ٍيرى ، الصَّ

ٍيرىًفيعبد الرحمف بف عبد الكىاب  التي سٌماه فيياكالصكاب ترجمتو   . (ٓ)الصَّ
ٍيرىًفيبف عبد الكىاب  كعبد الرحمف ، كركل عنو أبك زرعة الرازم (ٔ)ثقو ابف حجرك  الصَّ

كبىقى بف مىخمد، كمر معنا أنيا ال يركينا إال عف ثقة عندىما
، (ٖ)ترجـ لو ابف أبي حاتـ، ك (ٕ)

 .ا كال تعديبلن يذكركا فيو جرحن  كلـ، (َُ)، كالذىبي(ٗ)كالمزم
 :قمت

                                                 

 (.ُْٗ/ٖابف حباف، الثقات ) (0)
 (.ِْْ/ٔ( انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب )(2

 (.َُْ/ٖ، الثقات )انظر: ابف حباف (3)
 المصدر السابؽ.انظر:  (4)
 (.ُّٖ/ٖ) المصدر السابؽانظر:  (5)
 (.ّْٓ ( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(6
 .(َّٕ،ُّٖ/ٓ(، )ُٖٓ/ّ، )(ِٖٓ/ُ) انظر: ميغيٍمطاٍم، إكماؿ تيذيب الكماؿ( (1
 .(ِِٔ/ٓ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(2
 (.ِِٔ/ُٕلكماؿ في أسماء الرجاؿ )( انظر: المزم، تيذيب ا(3

 (.ّٓٔ/ُ( انظر: الذىبي، الكاشؼ )(01
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فكجدتيو يتابع عمييا مف الثقات، كىذا ميشعره  تتبعتي أكثر أحاديثو في دكاكيف السنة،
 بتكثيقو.
 : ثقة.الخالصة

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
  يًصي، ك َعْبَدة ْبن ُسَمْيَمان ، أبك عبد الرحمف المصّْ : أبك ييقاؿؿ: أبك محمد، ك اقيي اٍلمىٍركىًزمُّ

 ىػ.ِّٗعىٍمرك، المتكفى سنة 
ًديث" اإلمام ابن حبان:قول  "ميٍستىًقيـ الحى

(ُ). 
 أقوال النقاد:

 :(ٓ)، كابف حجر(ْ)الرازم كقاؿ أبك حاتـ، (ّ)، كقاؿ الذىبي: "كثؽ"(ِ)كثقو الدارقطني
 ،(ٕ)، كركل عنو أبك داكد في سننو(ٔ)"كىافى بالشاـ، أحاديثيو معركفة، كقاؿ البخارم: ""صدكؽ"

المزم عمى كبلـ ابف عدم بقكلو:  عقب، ك(ٖ)في صحيحو كذكر ابف عدم أف البخارم أخرج لو
 .(َُ)الصحيح" في نره ابف حجر بقكلو: "كلـ عقب، ك(ٗ)"لـ يذكر ذلؾ غيره"ك 

 .ثقة: الخالصة
 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.

 ييقاؿ سنة ، ك ِٖٓ، المتكفى سنة الٌصٌفار، أبك سيؿ اٍلبىٍصًرمُّ  َعْبدة ْبن َعْبد الم و ْبن َعْبدة
 ىػ.َِٔ

ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى
(ُُ). 

 أقوال النقاد:
 
 

                                                 

 (.ّْٕ/ٖابف حباف، الثقات ) (0)
 (.ِٔ لمدارقطني )ص وسؤاالت ،انظر: السممي(2) 
 (.ٕٕٔ/ُ( الذىبي، الكاشؼ )(3
 .(َٗ/ٔ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(4
 (.ّٗٔ ( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(5
 .(ُُٓ/ٔ) لبخارم، التاريخ الكبيرانظر: ا( (6
 .َِِٓ، ح(َُ/ّ) سننو، داكد اأب انظر:( (1
 .(ُٔٔ ص) الصحيح في البخارم عنيـ ركل أسامي مف، بف عدم( ا(2
 (.ّٓٓ/ُٖ( انظر: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(3

 (.ّٗٔ ( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(01
 (.ّْٕ/ٖابف حباف، الثقات ) (00)
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 ،(ٓ)كقاؿ أبك حاتـ: "صدكؽ"، (ْ)، كابف حجر(ّ)، كالذىبي(ِ)، كالدارقطني(ُ)كثقو النسائي
 .(ٕ)مكاضعو  كأبك داكد في سننو في ،(ٔ)ركل عنو البخارم في مكاضعو مف صحيحو، كمات قبموك 

 : ثقة.الخالصة
 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.

  ،قىاًضي دامغاف.عبيد اهلل بن اْلَحاِرث 
ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ٖ). 
 أقوال النقاد:

اٍلميبىارؾ ابف ف يٍركل عى حيث قاؿ: "لـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف، 
الة نوي قيتىٍيبىة بف سعيد ،كالبصرييف ،بف فضى ًديث ،ركل عى  ".ميٍستىًقيـ الحى

  :قمت
يبدك لي أف ىذا الراكم كقع في اسمو كنسبتو خمؿ كبيره جدنا، ربما كاف بسبب  

 التصحيؼ، كربما بسبب الخطأ في النسخ، أك الخطأ في قراءة المخطكط، عمى النحك التالي:
ـى الميباركفكرم مف سٌماه ا .ُ بف حباف عبيد اهلل، كفي أكثر المصادر: عبد اهلل، ككىىَّ

 .(ٗ)قاؿ: عبيد اهلل
ا لقتيبة بف سعيد، كبعد التفتيش كالبحث تبيف أف لقتيبة ركاية عف عبد  .ِ جعمو شيخن

دَّثىنىا قيتىٍيبىةي اهلل بف الحارث في سنف الترمذم، كىي: " ٍبدي المَّ  ،حى دَّثىنىا عى : حى ًو ٍبفي قىاؿى
 : ، قىاؿى ٍيًد ٍبًف ثىاًبتو ، عىٍف زى ٍف أيْـّ سىٍعدو ، عى مًَّد ٍبًف زىاذىافى ٍنبىسىةى، عىٍف ميحى اًرًث، عىٍف عى الحى

 : بىٍيفى يىدىٍيًو كىاًتبه فىسىًمٍعتيوي يىقيكؿي مَّـى كى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مىى رىسيكًؿ المًَّو صى ٍمتي عى ًع "دىخى ضى
مىى أيذي  ـى عى  .(َُ)"ًنؾى فىًإنَّوي أىٍذكىري ًلٍمميٍمًميالقىمى

                                                 

 (.ُٗانظر: النسائي، مشيختو )ص  ((0
 (.ِٖٓلمدارقطني )ص  وسؤاالت ،انظر: الحاكـ (2)
 (.ْٖٔ/ُِ( انظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء )(3
 (.ّٗٔ ( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(4
 .(َٗ/ٔ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(5
 .ُّّٕ(، حُِٗ/ْ، )ٓٔ، ح(َّ/ُ) صحيحو، منيا: البخارم( (6
 .ّْْٓ(، حَُٓ/ْ، )ِٕٖٔ(، حُُّ/ّ، )ٕٗٗ، َٕٔ، ح(ِِٔ،ُٓٔ/ُ) سننو، منيا: أبا داكد( (1

 (.َْْ/ٖابف حباف، الثقات ) (2)
 (.ُُْ/ٕتحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم )انظر: المباركفكرم،  (3)

 .ُِْٕ، ح(ٕٔ/ٓ) لسنف، اانظر: الترمذم (01)
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ذكر ابف حباف أف ركايتو عف ابف المبارؾ بف فضالة كالبصرييف، كلـ أقؼ لو عمى  .ّ
 ركاية عف البصرييف أك عف ابف المبارؾ.

كىك ابف -الركاية التي في سنف الترمذم ركاىا عف عبد اهلل بف الحارث عف عنبسة  .ْ
 كضعفيا الترمذم في ىذا الحديث الذم ركياه.عف محمد بف زىاذاف،  -عبد الرحمف

 عىنبسة بف عبد الرحمف شيخ ابف الحارث أمكمّّ كليس بصريِّا. .ٓ
تبيف أف عبد اهلل بف الحارث في ىذه الركاية ىك عبد اهلل بف الحارث بف عبد الممؾ  .ٔ

 القرشي المخزكمي أبك محمد المكي.
، كذكره (ُ): "ما كاف بو بأس"عبد اهلل بف الحارث بف عبد الممؾ، قاؿ فيو أبك حاتـ .ٕ

 .(ٓ)، كابف حجر(ْ)، كالذىبي(ّ)، ككثقو يعقكب بف أبي شيبة(ِ)ابف حباف في الثقات
الحديث المذككر ركاه أبك الفضؿ الزىرم مف طريؽ قتيبة بف سعيد، عف عبد اهلل  .ٖ

بف الحارث الدىامىغىاًني، عف عنبسة بو
 .(ٕ)، كمف طريقو أخرجو ابف عساكر(ٔ)

 .(ٖ)عيؿي بفي أباف الكارؽ عبدى اهلل بفى الحارث، عف عنبسة متابعة تامةتابع إسما .ٗ
ا عند ابف حباف في المجركحيف  . (ٗ)كما تابعو غساف بف مالؾ السممي متابعة تامة أيضن

مما سبؽ يتبيف أف عبد اهلل بف الحارث الدىامىغىاًني، ىك عبد اهلل بف الحارث بف عبد : الخالصة
 .ي، كىك ثقةه مستقيـ الحديث كما ذكره ابف حباف، كاهلل أعمـالممؾ القرشي المخزكم

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
  بىٍيمىٌ  (َُ)[انب  حَ ]عبيد بن  .(ُُ)الجي

ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى
(ُِ). 

                                                 

 (.ّّ/ٓ)لجرح كالتعديؿ ، اانظر: ابف أبي حاتـ (0)
 (.ّّٔ/ٖ) لثقات، اانظر: ابف حباف (2)
 (.ّٓٗ/ُْ) تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، انظر: المزم (3)
 (.ْْٓ/ُ) لكاشؼ، اانظر: الذىبي (4)
 (.ِٗٗص ) تقريب التيذيب، ابف حجر (5)
 (.ٖٓص ) انظر: حديث أبي الفضؿ الزىرم (6)
 (.ٕٓ/ٔٓ) انظر: ابف عساكر، تاريخ دمشؽ (1)
 (.ِْٕ/ِ) لطبقات الكبرل، اف سعدانظر: اب (2)
 (.َُٖ/ِ) لمجركحيف، اانظر: ابف حباف (3)

 في الثقات "حيَّاف"، كالصكاب ما أثبتيو في المتف، كاهلل أعمـ. (َُ)
 إلى نسبة تحتيا، مف باثنتيف المنقكطة الياء كسككف بكاحدة، المنقكطة الباء كفتح الجيـ، : بضـالُجَبْيمىّ  (00)
بىٍيؿ،  .(َِِ/ّ) الشاـ. انظر: السمعاني، األنساب ساحؿ ببلد مف بمدة كىي جي
 (.ّّْ/ٖابف حباف، الثقات ) (ُِ)
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 أقوال النقاد:
، كترجـ لو ابف أبي (ّ): "متركؾ"الفىتًَّنيؿ ، كقا(ِ): "ال بأس بو"(ُ)محمد بف عكؼقاؿ 

.(ٓ)، كالذىبي(ْ)حاتـ ا، كال تعديبلن  ، فمـ يذكرا فيو جرحن
 :قمت

ٍذلىـ أوًل:  ، كفي ىذه الركاية ال يمكف تضعيؼ إال عبيد بف (ٔ)لو ركاية في مشيخة ابف حى
 حباف؛ لما يمي:

ة في كتب السنة إال ىذه تصريح الميث بف سعد بالسماع مف قتادة، كليس لميث عف قتاد .ُ
، عف قتيبة، عف الميث، عف قتادة، عف (ٕ)الركاية، كركاية أخرل عند النسائي في سننو

الحسف، عف ثكباف، مرفكعنا: "أفطر الحاجـ كالمحجكـ"، كأعٌميا النسائي فقاؿ: "ما عممتي 
 أف أحدنا تابع الميث عمى ركايتو".

 .(ٖ)ثـ قاؿ: "لـ يمقو"ذكر المزم الميث بف سعد في تبلميذ قتادة،  .ِ
كلعؿ ذلؾ لككف الميث بف سعد مصريِّا، كقتادة بصريِّا، ككاف سفّّ الميث عند كفاة قتادة نحك 

ًلدى الميث سنة ِْ  ىػ تقريبنا.ُُٕىػ تقريبنا، كتكفي قتادة سنة ّٗسنة، فقد كي
كر كالحديث ساقط مف كجو آخر، ىك انقطاعو بيف الحسف كأبي ىريرة، كما ذىب إليو جمي

 .(ٗ)النقاد

                                                 

مَّدي ىو:  (0) ـي، سيٍفيىافى  بفً  عىٍكؼً  بفي  ميحى ا ، اإًلمى اًفظي، الطَّاًئيُّ دي، الحى كّْ ، ميحدثي  الميجى ٍعفىرو  أىبيك ًحٍمصى . انظر:  جى الطَّاًئيُّ
 .(ُّٔ/ُِ) النببلء أعبلـ الذىبي، سير

 (.ُُٕ/ّٖابف عساكر، تاريخ دمشؽ ) (2)
 .(ْٗص ) كنسبو إلى "حباف" بدؿ "حياف". انظر: الفتني، تذكرة المكضكعات (3)
 .(َْٓ/ٓ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(4
  (ُّٗ/ٓ( الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(5
يا: "( (ٔ : كنصُّ ًف، قىاؿى ٍبدي الرٍَّحمى نىا عى :  نا أىٍحمىدي،أخبر أىٍخبىرى : أخبر قىاؿى ٍرعىةى، قىاؿى : أخبر نا أىبيك زي ، قىاؿى بَّافى نا عيبىٍيدي ٍبفي حى

: أخبر  ، قىاؿى ٍيرىةى، عىٍف رىسيكًؿ المًَّو أخبر نا المٍَّيثي ٍبفي سىٍعدو ٍف أىًبي ىيرى سىًف، عى سىًف ٍبًف أىًبي اٍلحى نا قىتىادىةي ٍبفي ًدعىامىةى، عىًف اٍلحى
مَّ  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : صى ، أىنَّوي قىاؿى يىٍدتىيىا ًبًو فىقىٍد كىجىبى اٍلغيٍسؿي "ـى ". الحديث صحيح. ًإذىا قىعىٍدتى بىٍيفى شيعىًبيىا األىٍربىًع، ثيَـّ جى

 .ِ، ح(ّص ) مشيختو، حذلـابف 
 .ُّْٖ(، حِّٔ/ّانظر: النسائي، السنف الكبرل ) (1)
 (.َٓٓ/ِّانظر: المزم، تيذيب الكماؿ ) (2)
)ص  تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ(، كابف العراقي، ُْٔعبلئي، جامع التحصيؿ )ص انظر: ال (3)
ٔٗ ،َٕ.) 
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ركل أبك زرعة الدمشقي في تاريخو عف عبيد بف حباف ست عشرة ركاية، ثنتناف منيا ثانًيا: 
في السيرة، ككاحدة مكقكفة، كسائرىا آراء في الرجاؿ كالفقو ركاىا عف الشيكخ: مالؾ بف أنس، 

 . (ُ)كالميث بف سعد، كعطاؼ بف خالد
 .ليف: الخالصة

كاهلل  كركايتو تدؿ عمى خبلؼ ىذا، بمستقيـ الحديث التكثيؽ،كمراد ابف حباف مف كصفو لو 
 أعمـ.
  ،كؼ بالفً عبيد الم و ْبن ُمَحم د ْبن َىاُرون ٍقًدًسي، اٍلمىٍعري  ابى.يى رٍ أىبيك اٍلحسف اٍلمى

ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى
(ِ). 

 أقوال النقاد:
 .(ّ)"سمع منو أبي ببيت المقدس"قاؿ ابف أبي حاتـ: 

 :قمت
كَّادو  األولىف، يكجدتي لو ركايتأوًل:  ٍبًد اٍلعىًزيًز ٍبًف أىًبي رى ًجيًد ٍبفي عى ٍبد اٍلمى عف عى

تابعو  ،(ْ)
ٍكقي متابعة قاصرة عند الخطيب البغدادم عمييا أحمد بف إبراىيـ الدىرى
كما تابعو عميو  ،(ٓ)

لسو، فأسقط شيخو لكف ابف جريج دى  ،(ٔ)عمي بف زياد متابعة قاصرة عند البييقي
، كىذه الركاية لـ يتابع عمييا، (ٕ)عف الشافعي األخرىكالضعيؼ حسيف بف عبد اهلل، 

 كىي مقطكعة عمى الشافعي مف كبلمو.
كقع في أكثر المصادر باسـ: عبد اهلل بف ىاركف الًفٍريىابي، ككجدتي لو ركاية كقع ثانًيا: 

ًميُّ ٍبفي سىًعيدو الرَّاًزمُّ كىي:  فييا منسكبنا إلى جده ىاركف، أخرجيا الطبراني، دَّثىنىا عى :  ،حى قىاؿى
كفى اٍلًفٍريىاًبيُّ حدث ٍيدو  ،نا عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي ىىاري دَّثىنىا أىيُّكبي ٍبفي سيكى : حى دَّثىنىا سيٍفيىافي  ،قىاؿى : حى قىاؿى

ٍيثىمىةى، عىٍف أىًبي عيبىٍيدىةى ٍبًف  ، عىٍف خى كرو ، عىٍف مىٍنصي ٍبًد المَّوً الثٍَّكًرمُّ ٍبدي المًَّو ٍبفي  ،عى : كىافى عى قىاؿى

                                                 

، ُٖٓ، ُٕٓ، َُٓ، َْْ، َِْ، ُْٗ، َْٓ، َْْ، َُٓ، ُْٕ ص) الدمشقي زرعة أبي تاريخ( (0
ِٕٓ ،ِٓٗ ،ُُٔ ،ِْٔ). 
 (.َْٔ/ٖابف حباف، الثقات ) (2)
 .(ّّٓ/ٓيؿ )( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعد(3

 (.ُِٔ/ْانظر: الطبراني، المعجـ األكسط ) (4)
 (.ّٔٗ/ُ)جامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع ، الالخطيبانظر:  (5)
 (.ُْٕص )لزىد الكبير ، ابييقيانظر: ال (6)
 (.ّْٕ/ٓانظر: البييقي، السنف الكبرل ) (1)



001 

 

 : ، يىقيكؿي نىٍحفي مىعىوي، أىٍف الى نىٍنًزعى "مىٍسعيكدو نىا كى مَّـى يىٍأميري سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى كىافى رىسيكؿي المًَّو صى
لىًكٍف ًمٍف غى  نىابىةو، كى لىيىاًليىييفَّ ًإالَّ ًمٍف جى ثىةى أىيَّاـو كى نىٍكـو ًخفىافىنىا ثىبلى ، كى بىٍكؿو ، كى  .(ُ)"اًئطو

كم الحديث مف كجكه أيخىر عف ابف مسعكد مكقكفنا،  كلـ يتابع عمى ىذا اإلسناد كالمتف، كري
 كمرفكعنا، كليس فييا ذكر أمره صمى اهلل عميو كسمـ ليـ، كال الجنابة كالغائط كالبكؿ كالنكـ. 

 .ضعيؼ: الخالصة
كصكرة الراكم مف خبلؿ أحاديثو ديث التكثيؽ، كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الح

 ، كاهلل أعمـ.ليسٍت كذلؾ
 اًرًثٌي، المتكفى سنة  ، أىبيك الٌربيععبيد اهلل بن ُمَحم د بن يحيى  ىػ.ِْٗاٍلحى

ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى
(ِ). 

 أقوال النقاد:
عىف عبيد اهلل بف لذم قاؿ: "يركم ، الـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف

نوي أىٍحمد بف يحيى بف زيىىٍير ،كىأىؿ اٍلبىٍصرىة ،ميكسىى دَّثنا عى  ".كىغىيره ،حى
 :قمت

 كجدتي لو ركايات في كتب السنة، منيا:
، تابعو عمييا متابعة تامة مف الثقات: عبيد اهلل بف سعيد (ّ)ركاية في صحيح ابف حباف .ُ

كياني في، ك (ْ)عند النسائي في سننو محمد بف بشار عند الري
، كلو متابعات (ٓ)مسنده 

 قاصرة عديدة.
 ، كتكبع عمى ىذا الحديث متابعات قاصرة عديدة، فقد تابعو (ٔ)ركاية في مسند البزار .ِ

                                                 

 .ّٖٗٔ، ح(ُُٔ/ْ) المعجـ األكسط، الطبراني( انظر: (0
 (.َْٕ/ٖحباف، الثقات )ابف  (2)
يا: "( (3 مَّدو الٍ كنصُّ دَّثىنىا عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي ميحى : حى ، قىاؿى اًفظي، ًبتيٍستىرى نىا أىٍحمىدي ٍبفي يىٍحيىى ٍبًف زيىىٍيرو اٍلحى اًرًثيُّ أىبيك أىٍخبىرى حى

، عىٍف سيٍفيىافى  ٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبفي مىٍيًدم  دَّثىنىا عى : حى ًبيًع، قىاؿى ًف ٍبًف أىًبي الرَّ ٍبًد الرٍَّحمى شيٍعبىةى، عىٍف عىٍمًرك ٍبًف ميرَّةى، عىٍف عى ، كى
 : ، قىنىتى ًفي اٍلفىٍجًر كىاٍلمىٍغًربً "لىٍيمىى، عىًف اٍلبىرىاًء ٍبًف عىاًزبو مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى انظر: ". الحديث صحيح. أىفَّ النًَّبيَّ صى

 .َُٖٗ، ح(ُّٖ/ٓ) الصحيح، حبافابف 
 .َُٕٔ، ح(َِِ/ِ) السنف، النسائي( انظر: (4
 .ّّٗ، ح(ِّٕ/ُ) المسند، الركياني( انظر: (5
يا: "(6 : ( كنصُّ ، قىاؿى اًرًثيُّ ًبيًع اٍلحى مَّدو أىبيك الرَّ بىٍيدي المًَّو ٍبفي ميحى دَّثىنىا عي : حدثحى ًزيًر، قىاؿى ـي ٍبفي أىًبي اٍلكى ٍبدي حدثنا ًإٍبرىاًىي  نا عى

ٍبًد الاٍلعىًزيًز بٍ  دًّْه عى ٍف أىًبيًو، عىٍف جى ، عى ًف ٍبًف عىٍكؼو ٍبًد الرٍَّحمى ٍيًد ٍبًف عى مى ًف ٍبًف حي ٍبًد الرٍَّحمى ، عىٍف عى مَّدو ًف ٍبًف في ميحى رٍَّحمى
 : مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، أىفَّ النًَّبيَّ صى نَّ "عىٍكؼو نًَّة، كىعيٍثمىافي ًفي اٍلجى ةي ًفي أىبيك بىٍكرو ًفي اٍلجى طىٍمحى نًَّة، كى ًميّّ ًفي اٍلجى ًة، كىعى

رَّاًح رى  ، كىأىبيك عيبىٍيدىةى ٍبفي اٍلجى ٍيدو سىًعيدي ٍبفي زى ٍبدي الرٍَّحمىًف، كى نًَّة، كىعى بىٍيري ًفي اٍلجى نًَّة، كىالزُّ مىٍيًيـٍ اٍلجى ". الحديث ٍحمىةي المًَّو عى
 .ََُِ، ح(َّّ/ّ) صحيح. انظر: البزار، مسنده
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، كغيرىـ، (ّ)، كالنسائي في سننو الكبرل(ِ)، كالترمذم في سننو(ُ)اإلماـ أحمد في مسنده
الخطاب رضى اهلل عنو، كفي ركاية اإلماـ أحمد إال أف في ركايتيـ زيادة عمر بف 
 كالترمذم زيادة سعد بف أبي كقاص .

، تابعو عمييا متابعة تامة مف الثقات: أحمد بف صالح (ْ)ركاية في مسند البزار .ّ
 .(ٓ)المصرم

ٌماؿ، كأحمد بف (ٔ)ركاية في مسند البزار .ْ ، تابعو عمييا مف الثقات: ىاركف بف عبد اهلل الحى
، كأحمد بف صالح المصرم عند القضاعي في مسند (ٕ)ابف ماجو في سننو األزىر، عند

 .(ٖ)الشياب
 كلو ركايات أيخر، بعضيا تكبع عمييا، كبعضيا أفراد.

 .صدكؽ لو أفراد: الخالصة
 اهلل أعمـ.ك كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، 

 مَّد اٍلحمىًبي.عبيد بن اْلَيْيَثم  ، أىبيك ميحى
ًديث" ول اإلمام ابن حبان:ق "ميٍستىًقيـ الحى

(ٗ). 
 أقوال النقاد:

                                                 

 .ُٕٓٔ، ح(َِٗ/ّ) المسند، ابف حنبؿر: ( انظ(0
 .َُْٗ، ح(ُّٔ/ ِ) سننو، الترمذم( انظر: (2
 .ُّٖٖ، ح(ِّٖ/ٕ) السنف الكبرل، النسائي( انظر: (3
يا: "(4 : ( كنصُّ ًبيًع، قىاؿى اًرًثيُّ أىبيك الرَّ مَّدو اٍلحى دَّثىنىا عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي ميحى اًعيؿى بٍ حدثحى مَّدي ٍبفي ًإٍسمى : نا ميحى ، قىاؿى ًف أىًبي فيدىٍيؾو

مَّى اهللي عى  ٍبًد المًَّو، عىًف النًَّبيّْ صى ٍمقىمىةى، عىٍف عى ، عىٍف عى ًف الشٍَّعًبيّْ ًني ًعيسىى ٍبفي أىًبي ًعيسىى، عى ، أىنَّوي لىعىفى أىٍخبىرى مَّـى سى مىٍيًو كى
كىاًتبىوي، كىاٍلكىاًصمىةى  شىاًىدىٍيًو كى ميكًكمىوي، كى بىا كى نىيىى آًكؿى الرّْ ةى، كى ةى كىاٍلميتىنىمّْصى كىاٍلميٍستىٍكًصمىةى، كىاٍلكىاًشمىةى كىاٍلمىٍكشيكمىةى، كىالنَّاًمصى

ًف النٍَّكحً   .ََُٔ، ح(ّٗ/ٓ) ". الحديث صحيح. انظر: البزار، مسندهعى
 .ََُٕٓ، ح(ِٗ/َُ) المعجـ الكبير، الطبراني( انظر: (5
يا: "(6 ًبيًع الٍ ( كنصُّ دَّثنا أىبيك الرَّ اًعيؿى ٍبًف أىًبي فيدىٍيؾو حى مد ٍبفي ًإٍسمى دَّثنا ميحى مد، حى اًرًثيُّ عيبىيد المًَّو ٍبفي ميحى ًني  ،حى أىٍخبىرى

سىمَّـ:  مىيو كى مَّى المَّوي عى : قىاؿى رىسيكؿ اهلًل صى نىاًد، عىف أىنىسو قىاؿى سىدي يىٍأكيؿي "ًعيسىى ٍبفي أىًبي ًعيسىى، عىف أىًبي الزّْ اٍلحى
سىنىاًت  ا تأكؿ النار الحطباٍلحى بلةي نيكري اٍلميٍؤًمفً  ،كالصدقة تطفيء الخطيئة كما يطفىء اٍلمىاءي النَّارى  ،كىمى  ،كىالصَّ

نَّةه ًمفى النَّارً  ـي جي يىا ٍعتييىا". قاؿ البزار: "كىالصّْ مى اًديثى ميقىطَّعىةه، كىأنا جى ، (ّّٔ/ُِ) ". انظر: البزار، مسندهًىيى ثىبلثىةي أىحى
 .ُِِٔح
 .َُِْ، ح(َُْٖ/ِ) سننو، ابف ماجونظر: ( ا(1
 .َُْٗ، ح(ُّٔ/ِ) مسند الشياب، القضاعي( انظر: (2

 (.ّّْ/ٖابف حباف، الثقات ) (3)
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 ،اا كاحدن لـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف، كلـ يذكر لو إال تمميذن 
كترجـ لو الخطيب  ،(ُ)ابف عدم بسرقة حديثو مف إسماعيؿ ٍبف أىًبي خالد اتيموا، كا كاحدن كشيخن 
 .(ِ)يبلن ا كال تعديذكر فيو جرحن  فمـ
 :قمت

 تتبعتي ركاياتو، فكجدتو يركييا عف الضعفاء، كالمتيميف، كالكذابيف:أوًل: 
منيا حديث ابف عمر مرفكعنا: "مف شرب مسكرنا نًجس كنجست صبلتو أربعيف  .ُ

ا..."، الحديث.  صباحن
ركاه عف شيخو إبراىيـ بف عبد اهلل بف خالد المصيصي الذم كصفو ابف حباف بتدليس 

 .(ّ)سرقة الحديث كقٍمبوالتسكية، ك 
كمنيا حديث عمي رضى اهلل عنو: "أمرني رسكؿ اهلل عميو السبلـ، فغسمت أمي فاطمة  .ِ

 .(ْ)بنت أسد"
، كقاؿ الدارقطني: (ٓ)كفي إسناده عبد الرحمف بف عمرك بف جبمة، رماه أبك حاتـ بالكذب

 .(ٔ)"متركؾ الحديث"
فإف رضاع الحمقى يعدم"، ركاه  كمنيا حديث عائشة مرفكعنا: "إياكـ كرضاع الحمقى، .ّ

 .(ٕ)كصفو ابف عدم بكضع الحديث عف الحسيف بف عمكاف الككفي الكمبي، الذم
كمنيا حديث أبي بكر الصديؽ، قمت: "يا رسكؿ اهلل، بـ بعثٍت، قاؿ: "بالعقؿ"...الحديث،  .ْ

بَّر، قاؿ أحمد كالبخارم: "ال يدرم أم شيء الحديث" ركاه عف داكد بف الميحى
(ٖ). 

يا حديث ابف عباس، يركيو عف أبي شجاع بف الكليد، عف الرحيؿ بف معاكية، عف كمن .ٓ
ـٍ ًإذىا منصكر، عف سالـ بف أبي الجعد، عف كريب، عف ابف عباس مرفكعنا: " دىكي لىٍك أىفَّ أىحى

امىعى أىٍىمىوي قىاؿى  نًّْب العند ذلؾ: "جى ، كىجى نٍّْبنىا الشٍَّيطىافى ٍقتىنىا، ًبٍسـً المًَّو، المَّييَـّ جى زى شٍَّيطىافى مىا رى
رَّهي الشٍَّيطىافي أىبىدنا ـٍ يىضي ، لى لىده ًمٍف ذىًلؾى  .(ٗ)"فىكىافى بىٍينىييمىا كى

                                                 

 (.ْٓٓ/ٕانظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ) (0)
 (.ٗٗ/ُُ( انظر: الخطيب، تاريخ بغداد )(2

 (.ُُٕ،ُُٔ/ُ) مجركحيفابف حباف، الانظر:  (3)
 (.ِٖص ) مقاتؿ الطالبييف، أبا الفرج األصبياني انظر: (4)
 (.ِٕٔ/ٓ) الجرح كالتعديؿ، انظر: ابف أبي حاتـ (5)
 (.ُِٗ/ُُ) العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، انظر: الدارقطني (6)
 (.ِِّ،ُِّ/ِ) الكامؿ في الضعفاء، انظر: ابف عدم (1)
 (.ّٕٔ/ٔ) تاريخ بغداد، الخطيبانظر:  (2) 
 .َٖٔ، ح(ُٔٓص ) عمؿ اليـك كالميمة، ر: ابف السنيانظ (3)
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كتفرد بيذا اإلسناد، فمـ يركه عف أبي بف شجاع، عف الرحيؿ، عف منصكر، إال عبيد بف 
 الييثـ، مع ككف الحديث ركاه عف منصكر جماعة مف الثقات.

 .(ُ)"أخذ بيد كميؿ بف زياد النخعي فخرج بو إلى الجبانة"كمنيا حديث عمي:  .ٔ
 .(ِ)كفي سنده إسحاؽ بف محمد النخعي األحمر، قاؿ الذىبي: "كذاب مارؽ مف الغبلة"

كمنيا حديث عمي  مرفكعنا، يركيو عبيد، عف الحسيف بف عمكاف، بسنده إلى عمي  مرفكعنا:  .ٕ
 .(ّ)ت يكميا""إف الطير إذا أصبحت سبحٍت ربَّيا، كسألتو قك 

 .(ْ)كفي إسناده الحسيف بف عمكاف، كصفو ابف عدم بكضع الحديث
كمنيا حديث الحسيف مرفكعنا، يركيو عبيد، عف الحسيف بف عمكاف، عف عمرك بف خالد  .ٖ

الكاسطي، بسنده إلى الحسيف بف عمي: "كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يرفع يديو 
 ف".إذا ابتيؿ كدعا، كما يستطعـ المسكي

قاؿ ابف الجكزم: "اجتمع فيو شيطاناف: عمرك بف خالد، كالحسيف بف عمكاف"، فأشار إلى 
 .(ٓ)ككنيما كٌضاعىٍيف

كمنيا حديث عائشة، يركيو عبيد، عف الحسيف بف عمكاف، بسنده إلى عائشة مرفكعنا: "يا  .ٗ
 بريرة، اكنسي المسجد يـك الخميس..."، الحديث.

اكفي إسناده الحسيف بف عمكاف ال  .(ٔ)كضاع أيضن
 فيذه صكرة أحاديثو التي يركييا، كميا مكضكعات ككاىيات.

عيبىٍيدي ٍبفي اٍليىٍيثىـً ٍبًف عيبىٍيًد المًَّو،  ىوأف عبيد بف الييثـ الحمبي،  -كاهلل أعمـ- يظير لي ثانًيا:
، البغدادم، لعدة أمكر:  األىٍنمىاًطيُّ

الككفي الكمبي، أف عبيد بف الييثـ  عمي يذكر ابف عدم في ترجمة الحسيف بف عمكاف أب .ُ
 .(ٖ)يلحمببا األخرى، كفي (ٕ)ملبغدادبا مرةمف تبلميذه، كنسبو 

 

                                                 

 (.ِِّ/ّانظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ) (0)
 (.ُٔٗ/ُ) ميزاف االعتداؿ، الذىبيانظر:  (2)
 (.ٗٗ/ُُ( انظر: الخطيب، تاريخ بغداد )(3

 (.ِِّ، ُِّ/ِ) الكامؿ في الضعفاء، انظر: ابف عدم (4)
 (.ّٔٓ، ّٓٓ/ِ) ؿ المتناىية في األحاديث الكاىيةالعم، انظر: ابف الجكزم (5)
 (.َُْ/ُ) الزيادات عمى المكضكعات، انظر: السيكطي (6)
 (.ُِّ/ّانظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ) (1) 
 (.ِِّ/ّ) المصدر السابؽانظر:  (2)
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، أنو سكف   .ِ  ذكر الخطيب البغدادم في ترجمة عيبىٍيدي ٍبفي اٍليىٍيثىـً ٍبًف عيبىٍيًد المًَّو، األىٍنمىاًطيُّ
 نسب لحمب.، كىذا يي (ُ)حمب

سىٍيف بف عبدذكر ابف حباف أف مف تبلميذ عبيد ب  .ّ ، (ِ)اهلل اٍلقطَّاف ف الييثـ الحمبي، اٍلحي
سىٍيف بف عبد اهلل اٍلقطَّاف، ركل عف عبيد بف الييثـ الحمبي  .(ّ)كذكر ابف عدم أف اٍلحي

 يتفرد، كيركم المناكير كالكاىيات كالمكضكعات عف المترككيف كالكذابيف.: الخالصة
، كىذا مخالؼ لصكرة مركياتو الميشًعرة تكثيؽكمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث ال

ا شديدنا  ، كاهلل أعمـ.بجرحو جرحن
  ،اٍلبىٍمًخي. أبك خالدعتاب ْبن ُمَحم د ْبن َشْوَذب 

ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى
(ْ). 

  أقوال النقاد:
مـ ، ف(ٖ)لخطيبكا، (ٕ)كابف ابي حاتـ ،(ٔ)ترجـ لو البخارم، ك (ٓ)"عرفوأما "قاؿ الذىبي: 

 .ا كال تعديبلن يذكركا فيو جرحن 
 :قمت

، كلـ يتابع (ٗ)أخرج لو الطبراني حديثنا عف عيسى األزرؽ، عف مطر الكارؽ، عف أنس 
 عمى ىذا اإلسناد.

، (َُ)كأخرج لو الطبراني، كالحاكـ حديثنا آخر عف كعب بف عبد الرحمف بف كعب بف مالؾ
 كلـ يتابع في ركايتو عنو.

                                                 

 (.ٗٗ/ُُ( انظر: الخطيب، تاريخ بغداد )(0
 (.ّّْ/ٖانظر: ابف حباف، الثقات ) (2)
دَّثىنا الحسيف بف عمكاف": ابن عديقاؿ  (3) دَّثىنا عيبىيد بف الييثـ الحمبي، حى سىٍيفي ٍبفي عىبد المًَّو القطاف، حى  ."اٍلحي

 (.ِّْ/ّالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ) نظر:ا
 (.ِٓٗ/ٕابف حباف، الثقات ) (4)
 (.ِِٗ/ْ( انظر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(5
 .(ٔٓ/ٕالكبير )( انظر: البخارم، التاريخ (6
 (.ُّ/ٕ) ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ(1
 .(ْٕٓ/ُ) الرسـ في المتشابو الخطيب، تمخيص( انظر: (2
 .ِٕٔٗ، ح(ُِِ/ّ) المعجـ األكسط، الطبراني( انظر: (3

(، ُٓٗ/ُ، كالحاكـ، المستدرؾ )ٔٗ، ح(ٖٗص ) طرؽ حديث مف كذب عمي متعمدنا، الطبرانيانظر: ( (01
 .َّٖح
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ٍيو، كالشجرم عف شعبة، عف العبلء بف عبد الرحمف كأخرج لو ح  ديثنا آخر كؿه مف ابف مىٍردىكى
، كلـ يركيو عف شعبة غيره، فمـ يتابع عميو، مع ككف الحديث مركينا عف العبلء مف (ُ)بف يعقكب
ر.  كجكه أيخى
 .؛ النفراده بركاية أحاديث عف شيكخ مشاىير، ال ييحدثيا عنيـ غيرهمجيكؿ: الخالصة
 كاهلل أعمـ. كيترجح لي ضعفو، د ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ،كمرا
  ،بد الرَّحمىف، ك ُعثمان ْبُن َعبد الر حَمن ْبِن ِعالٍق ًشٌي، ييقاؿأىبك عى : أبك عبد اهلل القيرى

.  الدّْمىشًقيُّ
 :قمت

 ييعرؼ بعدة أسماء، منيا:
 .بف عبلؽ فً صٍ عيٍثمىاف بف حً  -ُ
 .(ِ)ٍبف عيبىيدة ٍبف عبلؽ فً صٍ عيٍثمىاف ٍبف حً  -ِ
يف ٍبف عىبلَّؽ، نص -ّ ًمٌي ٍبف حيجرعف  ذلؾ البخارم عمى عيثماف ٍبف حيصى  .(ّ)عى
 .(ْ)ٍبف عبلؽ فً صٍ اف ٍبف عيبىيدة ٍبف حً معث  -ْ
كاحد، كما  لراكو  أسماء ٍبف عيبىيدة ٍبف عبلؽ، كىي فً صٍ عيٍثمىاف بف عبد الرحمف بف حً   -ٓ

 نص عمى ذلؾ العمماء.
ًديث" م ابن حبان:قول اإلما "ميٍستىًقيـ الحى

(ٓ). 
 أقوال النقاد:
 .(َُ)"وبقاؿ أبك زرعة: "ال بأس ، ك (ٗ)كابف حجر ،(ٖ)كأبك داكد ،(ٕ()ٔ)مسير كبأ كثقو

 : ثقة.الخالصة
 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.

                                                 

 .ُٖٔٗ(، حُْْ/ِ، كترتيب األمالي الخميسية )ُُُ، ح(َُِص ) جزء فيو أحاديث ابف حياف( انظر: (0
 (.ِّْ/ّٖ)تاريخ دمشؽ  ذكره ابف عساكر في( (2

 (.ِّٖ/ٔانظر: البخارم، التاريخ الكبير ) (3)
 (.ِّْ/ّٖ)تاريخ دمشؽ  نقمو ابف عساكر في( (4

 (.ْْٗ/ٖابف حباف، الثقات ) (5)
 األعبلـ، أحد الدمشقي، الغساني ميسير أبك اإلماـ ميٍسًير، بف األعمى عبد بف ميٍسًير بف األعمى "عبد ىو:( (6

 .(ّّٔ/ ٓالذىبي، تاريخ اإلسبلـ )انظر:  ىػ".ُِٖالمتكفى سنة  ديرامة، أبي بابف كيعرؼ
 .(ُّٖ ص) الدمشقي زرعة أبي تاريخ( (1
 (.ِّٓ/ُٗجاؿ )( انظر: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الر (2
 (.ِّٖ( انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (3

 .(ُٕٓ/ٔ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(01
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 بك عبد اهلل البصرم.أكييقاؿ: ، أبك معاذ اٍلعىطَّار، ُعْثَمان ْبن فرقد 
ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ُ). 
 أقوال النقاد:

في مف صحت ركايتو عف الثقات  الدارقطني ، كذكره(ِ)ذكره ابف خمفكف في كتاب الثقات
قاؿ ، ك (ٓ)"صدكؽ ربما خالؼ"قاؿ ابف حجر: ك ، (ْ)"يخالؼ الثقات"قاؿ: ، ك (ّ)عند الشيخيف

ثَّؽ، كقد ليَّنىو ، كقاؿ مرَّة: "(ٕ)، كقاؿ مرة: "صدكؽ تيكمـ فيو"(ٔ)بو بأسنا" "ما عممتي  الذىبي: كي
 لو ، كقاؿ المزم: "ركل(ٗ)"عفو بعضيـ، ككثقو بعضيـحتج بو، ضى ال يي كقاؿ: " ،(ٖ)"بعضيـ يسيرنا

اًرم ، كذكره (ُُ)ا"، كأنكر لو حديثن شيخ"قاؿ أبك حاتـ: ك ، (َُ)كركل لو التٍّْرًمًذٌم" بغيره، مقركننا اٍلبيخى
، كقاؿ أبك زرعة: (ُِ)"يىتىكىمَّميكفى ًفيوً "اأٍلىٍزًدٌم  كؿقابف الجكزم في الضعفاء كالمترككيف، كنقؿ 

 .(ُّ)الحديث" "ضعيؼ
 :قمت
 ،عيٍثمىاف ٍبف فرقد اٍلعىطَّارقاؿ: " األولىترجـ لو ابف حباف في مكضعيف في كتاب الثقات،     

ًديثميسٍ  ،يركم عىٍف ًىشىاـ ٍبف عيٍركىة ًديًنيٌ  ،تىًقيـ الحى مٌي ٍبف اٍلمى ٍنوي عى قاؿ:  األخرى، ك(ُْ)"ركل عى
مَّد ،عيٍثمىاف بف فرقد" ٍعفىر بف ميحى  ، كىما كاحد؛(ُٓ)"ركل عىنوي زيد بف أخـز الطَّاًئي ،يركم عىف جى

 الشتراكيما في الشيكخ كالتبلميذ، كاهلل أعمـ.

                                                 

 (.ُٓٗ/ٕابف حباف، الثقات ) (ُ)
 .(ُُٖ/ٗ) ( انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ(2
 .(ِْٕ/ُ) مسمـك  البخارم عند الثقات عف ركايتو صحت ممف بعدىـ كمف التابعيف أسماء الدارقطني، ذكر( (3
 (.ِْْ)ص  لمدارقطني وسؤاالتالحاكـ، ( انظر: (4
 (.ّٖٔ )ص ( انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب(5
 (.ِٓ/ّ) ميزاف االعتداؿ( انظر: الذىبي، (6
 (.ُِّص ) مف تكمـ فيو كىك مكثؽ( انظر: الذىبي، (1
 (.ُُٔٔ/ْ( انظر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(2
 .(ِِٕ)ص  الضعفاء( انظر: الذىبي، ديكاف (3

 (.ْٕٔ/ُٗ) ( انظر: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ(01
نو أعف شقراف مكلى رسكؿ اهلل  ،بى رافعأعف عبيد اهلل بف  ،الحديث الذل ركاه عف جعفر بف محمدىك ( ك (00

 .(ُْٔ/ٔ) ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿانظر:  .القى في قبر النبي صمى اهلل عميو كسمـ قطيفة
 .(ُِٕ/ِ) ( انظر: ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف(02
 .(ِّّ/ِ) النبكية السنة في كجيكده الرازم زرعة أبا( انظر: (03

 (.ُٓٗ/ٕابف حباف، الثقات ) (ُْ)
 (.َْٓ/ٖ) المصدر السابؽ (ُٓ)
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ار المخالفة، كأبك زرعة كاألزدم لـ يفسرا ألف الدارقطني لـ ييبيف لنا مقد ؛صدكؽالخالصة: 
، ككبلىما لو (ُ)الجرح، باإلضافة إلى أف البخارم أخرج لو في صحيحو حديثيف في المتابعات

ا، (ِ)متابعات تامة عمييما، كما حٌسف لو الترمذم في سننو ، كقد تكبع عميو متابعة تامة أيضِّ
 .كلعؿ ىذا ييرد قكؿ مف تكمـ فيو

ًديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.كمراد ابف حباف   مف كصفو لو بميٍستىًقيـ الحى
   نىًفٌي.ِعْصَمُة ْبُن اْلُمَتَوك ِل  اٍلحى

ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى
(ّ). 

 أقوال النقاد:
ا""قاؿ العقيمي:  ـي كىٍىمن ًديًث، يىًي ٍبًط ًلٍمحى ، (ٓ)"الى أىٍعًرفيوي ": أحمد بف حنبؿ ؿاق، ك (ْ)قىًميؿي الضَّ

كقاؿ ، (ٕ)ا"كقاؿ أبك داكد: "مىا أرل ًبًو بأسن ، (ٔ)ا مف حديثو، فقاؿ: ليس ليذا أصؿذكر لو حديثن ك 
ٍبط" ،ابف الجكزم: "كىافى كثير اٍلكىىـ ، (ٗ)كمـ ًفيًو لغمطو"تي صكيمح، كقاؿ الذىبي: "، (ٖ)قىًميؿ الضَّ

، (ُّ)كالسيكطي ،(ُِ)الييثمي، ك (ُُ)، كضعفو الذىبي(َُ)كقاؿ عبد الحؽ اإلشبيمي: "كثير الكىـ"
 .(ُْ)ككٌذبو الذىبي في ركايتو عف شعبة لحديث النعؿ في المير

 :قمت
فرادات، ككثير مف متكنيا مشيكرة بركايات   تتبعتي أسانيد أحاديثو فكجدتيا غرائب كا 

 الثقات، كاهلل أعمـ.
 ، كال أدرم ألٌم شيء كثقو ابف حباف.ضعيؼ الخالصة:

                                                 

 .ُْْٓ(، حُُِ/ٓ، ك)ُِِِ، ح(ٕٗ/ّ) البخارم، صحيحو( انظر: (0
 .َُْٕ، ح(ّٔٓ/ّ) سننو، الترمذم( انظر: (2

 (.َِٓ/ٖابف حباف، الثقات ) (3)
 (.َّْ/ّالعقيمي، الضعفاء الكبير ) (4)
 (.ُّْ/ّ) انظر: المصدر السابؽ (5)
 .(ّْٗ/ٓانظر، ابف حجر، لساف الميزاف ) (6)
 (.ِّٖداكد )ص  يبو ألاآلجرم، سؤاالت(1) 
 .(ُٕٓ/ِابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف ) (2)
 (.ِٕٓص اء )الضعف ديكافالذىبي،  (3)

 (.ُْٓ/ّ) ألحكاـ الكسطى، اانظر: عبد الحؽ اإلشبيمي (01)
 (.َِّص ) تمخيص كتاب المكضكعاتالذىبي،  (00)
 .(ْ/ٓ، ك)(ُّّ، َُُ/ْ) مجمع الزكائد كمنبع الفكائد، انظر: الييثمي (02)
 (.َٕٔ/ِ) الزيادات عمى المكضكعات، انظر: السيكطي (03)
 (.ٖٔ/ّ) ميزاف االعتداؿالذىبي،  (04)
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 لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.كمراد ابف حباف مف كصفو 
  ،أىبيك مىٍركىافعمرَان بن ِإْسَحاق

(ُ). 
ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ِ). 
 أقوال النقاد:

قاؿ ابف حجر: "رأيت ، ك (ْ)، كقاؿ مرَّة: "ال يعرؼ"(ّ)درم مف ىك"قاؿ الذىبي: "ال يي 
، كقاؿ ابف (ٓ)يع أصحاب شعبة في بعض المتف"حديثو في ذـ الكبلـ لميركم، كقد خالؼ جم

اؽ أىبيك مىٍركىافحباف: " اج ،عمرىاف بف ًإٍسحى اًعيؿ ٍبف  ،شيخ يركم عىف شيٍعبىة بف اٍلحجَّ ٍنوي ًإٍسمى كىل عى رى
يَّاش ًديث ،عى  .(ٔ)"ميٍستىًقيـ الحى
 :قمت

 لـ أقؼ فيو عمى أقكاؿ غير قكؿ ابف حباف كالذىبي كابف حجر.
التي أشار إلييا ابف حجر، ككنيتو فييا أبك ىاركف، ال أبك مركاف كما ككجدتي ركايتو 

ا:  ذكر ابف حباف، كقد ركاىا عمراف بف إسحاؽ، عف شعبة، عف معاكية بف قرة، عف أبيو مرفكعن
ٍيرى ًفي أيمًَّتي"  ".كىال تىزىاؿي طىاًئفىةه ًمٍف أيمًَّتي عمى الحؽ يقاتمكف الدجاؿ ،إذا ىمؾ الشَّاـً فىبل خى

مف طريؽ عبد الكىاب بف  (ٕ)ركاىا أبي اليكؿ الربعي في فضائؿ الشاـ كدمشؽ
 .الضحاؾ، كىشاـ بف عمار، عف عمراف بو

، كالسمعاني في (ٖ)في جزء ليا اسمو )جزء ًبيبىى( اليىٍرثىًمٌيةكركاتيا ًبيبىى أـ الفضؿ 
، مف طريؽ (َُ)، كأبك المعالي ابف المرجي المقدسي في فضائؿ بيت المقدس(ٗ)فضائؿ الشاـ

اسماعيؿ بف عياش، عف عمراف بو، كلـ يتابع عمى ركايتو، فقد خالؼ جميع أصحاب شعبة في 
متنيا، حيث قالكا: "حتى تقـك الساعة"، كانفراد عمراف بقكلو: "حتى يقاتمكا الدجاؿ"، كىذا يدؿ عمى 

 ضعفو، كما كقفتي لو عمى ركاية غيرىا.

                                                 

 .(ّٕٔ/ٕ)ىاركف". انظر: الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة  : "أبكقيٍطميٍكبىغىا السٍُّكديٍكًنيعند ابف  (0)
 (.ْٕٗ/ٖابف حباف، الثقات ) (2)
 (.ِّْ/ّ) ميزاف االعتداؿ( الذىبي، (3
 (.ْٕٕ/ِ) المغني في الضعفاء( الذىبي، (4

 (.ُٕٔ/ٔابف حجر، لساف الميزاف ) (5)
 (.ْٕٗ/ٖحباف، الثقات )ابف  (6)
 .ُٓ، ح(ٗص ) فضائؿ الشاـ كدمشؽ، انظر: أبا اليكؿ الربعي (1)
 .ّْ، ح(ْٗص ) جزء بيبىأـٌ الفضؿ اليىٍرثىًمٌية،  انظر: (2)
 .ّ، ح(ّّص )فضائؿ الشاـ ، انظر: السمعاني (3)

 (.ِْٓ، ْْٔص )فضائؿ بيت المقدس ، انظر: ابف المرجى المقدسي (01)



003 

 

 .ثو الكحيد الذم ركاهمجيكؿ، خالؼ الثقات في حدي: الخالصة
 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.

  ٍفص القي ، السجٍستاًنيعمر بن اْلخطاب  ىػ.ِْٔ، المتكفى سنة رميٍ شى أىبيك حى
ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ُ). 
 أقوال النقاد:

 .(ْ)كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ" ،(ّ)الحافظ"ب" الذىبي: ، ككصفو(ِ)قاؿ البزار: "ثقة مشيكر"
 .ثقة: الخالصة

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
  ٍيدم، البصرم.النى  ُعمر ْبُن ُرَدْيح 

ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى
(ٓ). 

 أقوال النقاد:
، كقاؿ أحمد بف محمد بف الصفار: "كاف (ٕ)، كذكره ابف شاىيف في الثقات(ٔ)كثقو العجمي

كقاؿ ابف عدم:  ،(َُ)"صالح الحديث"، كقاؿ مرَّة: (ٗ)"ليس بو بأس"قاؿ ابف معيف: ك ، (ٖ)يكثؽ"
ا يىٍرًكيًو" اًلفيوي الثّْقىاتي ًفي بىٍعًض مى قاؿ أبك حاتـ: "شيخ، ، ك (ُِ)كقاؿ البييقي: "ليس بالقكم" ،(ُُ)"ييخى

                                                 

 (.ْْٕ/ٖالثقات )ابف حباف،  (0)
 (.ْْ/َُالبزار، مسنده )( انظر: (2
 (.َٔ/ِ( الذىبي، الكاشؼ )(3
 (.ُْٖ( انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (4

 (.ُٖٓ/ٕابف حباف، الثقات ) (5)
 (.ّٕٓ انظر: العجمي، الثقات )ص ((6

 (.ُّٔ انظر: ابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات )ص (1)
 (.َُٗ/ٔلجرح كالتعديؿ )( انظر: ابف أبي حاتـ، ا(2
 (.َُّ/ْ) تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم( انظر: (3

 (.َُٗ/ٔ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(01
 (.ْٕ/ٔانظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(00) 
 .ُّٕٔ، ح(ّْْ/ُ) سننو الكبرل، البييقي( انظر: (02
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في الضعفاء كالمترككيف، كزاد الذىبي في  (ّ)، كالذىبي(ِ)الجكزمكذكره ابف  ،(ُ)ضعيؼ الحديث"
، كى  اًتـو عَّفىوي أىبيك حى غىٍيريهي" َقو اهُ تاريخو: "ضى

(ْ). 
 .فيو ليف صدكؽالخالصة: 

ًديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.  كمراد ابف حباف مف كصفو لو بميٍستىًقيـ الحى
  َالمتكفى  ،النحكم رم،يٍ مى الني  ، أىبيك زيد(ٔ)[رائطة]بن زيد بن  (ٓ)ةيدَ بِ عمر بن شبة بن ع

 ىػ.ِِٔسنة 
ًديث قول اإلمام ابن حبان: احب أدب، "ميٍستىًقيـ الحى كىافى صى شعر ،كى ٍعًرفىة بتاريخ  ،كأخبار ،كى مى كى

 .(ٕ)النَّاس"
 أقوال النقاد:

، انيبى زي رٍ المى ، كمحمد بف عمراف (َُ)البغدادم ، كالخطيب(ٗ)، كالدارقطني(ٖ)كثقو مسممة
، كأبك محمد ابف األخضر (ُِ)، كالسمعاني(ُُ)"، ثقةصدكؽه ، ةيكاسع الركا ،فقيوه  ،"أديبه قاؿ: ك 

نىابىًذلٌ  كقاؿ ، (ُْ)"صاحب التصانيؼ...، الثقة مة األخبار الحافظ العبلمَّ ، كالذىبي، كقاؿ: "(ُّ)الجي
كاف : "، كزاد ابف سيؿ: "صدكؽ"(ُٕ)كابف حجر، (ُٔ)كمحمد بف سيؿ ،(ُٓ)كابنو ،الرازم أبك حاتـ

                                                 

 (.َُٗ/ٔ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(0
 .(َِٗ/ِالضعفاء كالمتركككف )، انظر: ابف الجكزم ((ِ
 (.ْٔٔ/ِ( انظر: الذىبي، المغني في الضعفاء )(ّ
 (.ٔٗٔ/ْ( انظر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(ْ

(، كالنككم، تيذيب َُُٓ/ّضبطيا ىكذا الدارقطني كالنككم. انظر: الدارقطني، المؤتمؼ كالمختمؼ ) (5)
 (، كغيرىما.ُٔ/ِاألسماء كالمغات )

انظر: ابف ناصر الديف، تكضيح المشتبو  .في الثقات "رابطة"، كالصكاب ما أثبتُّو في المتف، كاهلل أعمـ (6)
(ٓ/ِٖٗ.) 

 (.ْْٔ/ٖابف حباف، الثقات ) (1)
 .(ّٕ/َُ( انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )(2
 (.َُِ/ُُ( انظر: الخطيب، تاريخ بغداد )(3

 (.َِٖ/ُُ) السابؽالمصدر ( انظر: (01
 .(ِٕ/َُ( انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )(00
 (.ٗٓ/ٖ) األنساب، سمعاني( انظر: ال(02
 .(ْٕ/َُ( انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )(03
 (.ٕٕ/ِ) تذكرة الحفاظ( الذىبي، (04
 .(ُُٔ/ٔ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(05
 .(ّٕ/َُ) ( انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ(06
 (.ُّْ( انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (01
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ـ كىى "، كقاؿ الدارقطني عف حديثو ركاه لو في العمؿ: "ككاف صدكقنا ذكيِّا ،أكثر الناس حديثنا كخبرنا
 .(ِ)"قكؿ عمر بف شبة غير مدفكعكقاؿ في حديثو آخر: " ،(ُ)"اا قبيحن فيو عمر بف شبة كىمن 

 .: ثقةالخالصة
 عمـ.كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أ

 ىػ.ِٔٔ، أبك حفص التٍَّيًمٌي، المتكفى سنة ُعَمر ْبن ُعْثَمان ْبن ُعَمر بن موسى 
ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ّ). 
 أقوال النقاد:

، (ٔ)"ما أعرفو"قاؿ ابف معيف: ك ، (ٓ)قاؿ ابف حجر: "صدكؽ"، ك (ْ)قاؿ الذىبي: "كثؽ"
 .(ٖ)"مجيكؿ": كبلـ ابف معيف بقكلو ـابف أبي حات فسرك ، (ٕ)ككافقو ابف عدم

 :قمت
تتبعتي أحاديثو المرفكعة فكجدتييا قميمة، كقد تكبع عمييا متابعات قاصرة، كالحجة في قكؿ  

 مف عرفو، ال في قكؿ مف لـ يعرفو.
 ، قميؿ الحديث.: صدكؽالخالصة

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
  أبك حفص الصفار، المتكفى يزيد الّسّياريّ ُعَمر بن ،  ىػ.َِْسنة بعد ، البىٍصرمُّ

ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى
(ٗ). 

 أقوال النقاد:
، كقاؿ ابف المستكفى اإلربمي: "كثقو أىؿ (َُ)كثقو عبد الرحمف بف إبراىيـ الدمشقي

كقاؿ الدارقطني: "ال  ،(ُِ)"إال عف ثقةركل عنو بقي، كبقي ال يركم "قاؿ مسممة: ، ك (ُُ)الحديث"
                                                 

 (.ِِٓ/ٖانظر: الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية ) (0)
 (.ُُْ/ُُانظر: المصدر السابؽ ) (2)
 (.ُْْ/ٖابف حباف، الثقات ) (3)
 .(ٔٔ/ِ) الكاشؼ، الذىبي( انظر: (4
 (.ُْٓ( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (5
 .(ُٔٔركاية الدارمي )ص  و،ر: ابف معيف، تاريخ( انظ(6
 (.ُِّ/ٔبف عدم: الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )( ا(1
 .(ُِْ/ٔ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(2

 (.ْْٔ/ٖابف حباف، الثقات ) (3)
 .(ّٔٗ/ِ) المعرفة كالتاريخ انظر: يعقكب الفسكم، (01)
 .(ُِْ/ِ) انظر: ابف المستكفي اإلربمي، تاريخ إربؿ (00)
 .(ََُ/َُ( انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )(02
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بد الرحيـ البزاز، ك (ُ)بأس بو" : (ٓ)كابف حجر ،(ْ)كأبك أحمد الحاكـ ،(ّ()ِ)قاؿ محمد ٍبف عى
 ثقة عنده. عف ، كأبك داكد ال يركم إال(ٔ)، كركل عنو أبك داكد في سننو"صدكؽ"
 .ثقة: الخالصة

 ؽ، كاهلل أعمـ.كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثي
  ّحاك ، اٍلًحمًصي.َعمرو ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن الض  بىيًدمُّ  الزُّ

ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى
(ٕ). 

 أقوال النقاد:
 كقاؿ مرَّة: ،(ٗ)قاؿ الذىبي: "كثؽ"ك  ،(ٖ)قاؿ ابف حباف: "حمصيّّ ثقة، كليس ىك المصرم"

"غير ميعركؼ العدالة"
، (ُِ)، كصحح لو الحاكـ ككىافقو الذىبي(ُُ)جر: "مقبكؿ"كقاؿ ابف ح، (َُ)

، كلـ يعترض عميو، كحٌسف لو (ُّ)كنقؿ البييقي تصحيح الحاكـ لو في معرفة السنف كاآلثار
 .(ُْ)الدارقطني في سننو

 :قمت
تتبعتي ركاياتو التي بمغٍت العشرات، فكجدتي أكثرىا مفاريد كغرائب، حيث يركييا إسحاؽ  

عبلء المعركؼ بابف ًزٍبًرٍيًؽ، عنو، عف عبد اهلل بف سالـ األشعرم، عف محمد بف بف إبراىيـ بف ال

                                                 

، كىك  (0) كالصكاب الٌسٌيارٌم، كما ىك في الثقات كغيره مف الكتب،  ،خطأذكر الدارقطني أف نسبتو النَّيسابيكرمّْ
 .(ُِٕلمدارقطني )ص وسؤاالت ،السممي. انظر: ا محققك كتاب السؤاالتضِّ أشار إلى ذلؾ أي

مَّ  ىو:( (2  مكلى بصاعقة، المعركؼ البغدادم البزاز أبكيحيى العدكم، القرشي زىير أىبي بف الرًَّحيـً  عىبد بف د"ميحى
انظر: المزم، ىػ". ِٓٓالمتقنيف، تكفي سنة  الحفاظ أحد ككاف بغداد، سكف األصؿ، فارسي الخطاب، بف عيمىر

 (.ٓ/ِٔتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )
 (.ّّٓ/ُِ) المصدر السابؽ( انظر: (3

 .(ِِٔ/ّ) األسامي كالكنى انظر: أبا أحمد الحاكـ، (4)
 (.ُْٖ( انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (5

 .َّْٓ، ح(ِِٔ/ّ) سننو انظر: أبا داكد، (6)
 (.َْٖ/ٖابف حباف، الثقات ) (1)
 (.ْٓٔ/ُّ) صحيحوابف حباف،  (2)
 (.ّٕ/ِ( انظر: الذىبي، الكاشؼ )(3

 (.ُِٓ/ّ) ف االعتداؿميزا، انظر: الذىبي (01)
 (.ُْٗ( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (00

 .(ّْٓ/ُ) مستدرؾ، الانظر: الحاكـ (02)
 (.ِّٗ/ِ) معرفة السنف كاآلثار، انظر: البييقي (03)
 .ُِْٕ، ح(ُّْ/ِ) سننو، انظر: الدارقطني (04)
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بىيًدمُّ الكليد  ، عف شيكخو، كقد تابع عمرنا عبدي الحميد بف إبراىيـ أبك تقي عمى قميؿ منيا، كىك الزُّ
نو ليس ضعيؼ مكصكؼ بالتمقيف، كابف ًزٍبًرٍيًؽ مختمؼ فيو، كالراجح تميينيو، فقد كصفو النسائي بأ

 بثقة في ركايتو عف عمرك بف الحارث خاصة.
كابف حجر إنما كصفو بالمقبكؿ، كلـ ييصب في ذلؾ؛ ألف شرطو في المقبكؿ، كما نص  

عميو ىك: قمة حديث الراكم بحيث ال يتييأ لو الحكـ عميو، كعمرك بف الحارث أحاديثو تزيد عف 
 خمسيف حديثنا.

الحديث إلمكاف إلصاؽ الضعؼ بغيره، كابف  كابف حباف إنما كثقو، ككصفو بمستقيـ 
 ًزٍبًرٍيًؽ مع أنو ذكره في ثقاتو، أك لككنو لـ يىٍسبير حديثو.

 .ليف الحديث، ككثرة غرائبو كمفاريده مشعرةه بضعفو، كاهلل أعمـ لخالصة:ا
 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.

  َىػ.ِِْيباني، المتكفى سنة البصرم، الشَّ د خمَعْمرو ْبِن الضحاك بن م 
ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ُ). 
 أقوال النقاد:
 ، كصحح لو الضياء في(ٓ)كالمناكم ،(ْ)ابف حجر، ك (ّ)، كالبكصيرم(ِ)الييثمي كثقو

 .(ٕ)قاؿ الذىبي: "لـ أر لو ركاية عف غير كالده"ك  ،(ٔ)األحاديث المختارة
 :قمت

 تي أحاديثو فكجدتيو يتابع عمى أكثره، مما يؤكد تكثيقو، كاهلل أعمـ.تتبع 
 ثقة. الخالصة:

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
 أىبيك عيٍثمىاف البىٍصًرٌم.(ٖ)عيبى الضي  َعْمِرو بِن ِعْيَسى ، 

                                                 

 (.ْٖٔ/ٖابف حباف، الثقات ) (0)
 (.َّٓ/َُ)د مجمع الزكائد منبع  الفكائ، انظر: الييثمي( (2
 (.ُِٓ/ٓ، إتحاؼ الخيرة الميرة بزكائد المسانيد العشرة )انظر: البكصيرم( (3
 (.ِّْ( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (4
 (.ِّْ/ٔشرح الجامع الصغير )فيض القدير ، انظر: المناكم( (5
 (.ُِٓ، ُُٓ/ٓ) األحاديث المختارة، انظر: الضياء المقدسي( (6
 .(ُُٔٗ/ٓسبلـ )( الذىبي، تاريخ اإل(1

بىعى عند الجميع، كلكفٍ ابف حباف سوى مف العمماء نسبو إلى الضبيعي أحدنالـ أجد قمت:  (2) نما كجدت الضي  ، كا 
بىيعى بىعى، كالضي  .تصح التسمية، ألنو ثبت نسبة عدد مف الركاة إلييا، كألف النسبة إلى بنى ضبيعة، فتصح الضي

 (.ّٕٗ-ّٕٔ/ٖ. انظر: السمعاني، األنساب )كاهلل أعمـ
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ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى
(ُ). 

 نقاد:أقوال ال
كذكره الدارقطني في مف صحت ركايتو عف  ،(ّ)قاؿ الذىبي: "كثؽ"، ك (ِ)كثقو ابف حجر
اؿ عندم": (ٓ)الباجيأبك الكليد قاؿ ك  ،(ْ)الثقات، كقاؿ: "شيخ لو"  .(ٔ)"مىٍجييكؿ اٍلحى

 ، تتبعتي أحاديثو فكجدتيو يتابع عمييا، كىذا يؤكد تكثيقو.ثقة الخالصة:
 و بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.كمراد ابف حباف مف كصفو ل

 ىمي[البا] َعْمرو ْبن مسمم(ٕ). 
ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ٖ). 
 أقوال النقاد:

يركم عىف يعمى بف عبد كقاؿ: "لـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف، 
دَّثنا عىنوي اٍلحسف بف أىٍحمد ب ،كىأىؿ اٍلعرىاؽ  ".ًإمىاـ مىٍسًجد أنطاكية ،ف ًإٍبرىاًىيـ بف فيؿ البالسيحى

 :قمت
لـ أجٍد مف تكمـ في عمرك بف مسمـ الباىمي بجرح أك تعديؿ، غير ما ذكر ابف حباف،  

ككؿ مف ذكره بعد إنما قٌمد ابف حباف في ذكره لو، كأخرج لو الخطيب ركاية كاحدة في ترجمتو لو 
 .(ٗ)في المتفؽ كالمفترؽ

                                                 

 (.ْٖٖ/ٖابف حباف، الثقات ) (0)
 (.ِْٓ( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (2
 (.ٖٓ/ِ( الذىبي، الكاشؼ )(3
 .(ِٔٔ/ُ) كمسمـ البخارم عند الثقات عف ركايتو صحت ممف بعدىـ كمف التابعيف أسماء الدارقطني، ذكر ((4

 كمعنى قكلو "شيخ لو": أم شيخ لمبخارم.
مىؼ فبٍ  "سيميماف ىو:( (5  الباجٌي، صاحب القيٍرطيبيٌ  التُّجيبي الكليد أبك اإلماـ كارث، بف أٌيكب ٍبف سٍعد ٍبف خى

 .(ّٓٔ/َُالذىبي، تاريخ اإلسبلـ )انظر:  ىػ".ْْٕ التصانيؼ، المتكفى سنة
 (.ِٖٗ/ّانظر: الباجي، التعديؿ كالتجريح لمف خرج لو البخارم في الجامع الصحيح ) (6)
 بالسي"، كالصكاب ما أثبتُّو في المتف، كاهلل أعمـ.في الثقات "ال (1)
 (.ْٖٖ/ٖابف حباف، الثقات ) (2)
يا: " (3) حدثنا أبك  ،حدثنا أبك جعفر محمد بف الحسف بف عمي القطيعي ،حدثنا الحسف بف الحسيف النعاليكنصُّ

عف  ،دثنا يعمى بف عبيدح ،حدثنا عمرك بف مسمـ الباىمي ،-اإلماـ-الطاىر الحسف بف أحمد بف إبراىيـ بف فيؿ
إف أختي  :فقاؿ ،جاء رجؿ إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ :قاؿ ،عف ابف عباس ،عف عكرمة ،أبي سعد البقاؿ

فمرىا إف لـ تستطع فما أغنى اهلل أف يشؽ عمى  :قاؿ ،كأنو يشؽ عمييا المشي ،حمفت أف تمشي إلى البيت
 .(ُٖٓٔ/ّ) كالمفترؽ نظر: الخطيب، المتفؽا". أختؾ
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أخرجو الحاكـ كصححو، ككافقو الذىبي، مف طريؽ محمد بف إسحاؽ الصنعاني  كالحديث 
 .(ِ)، كأخرجو عبد بف حميد عف يعمي بو(ُ)عف يعمي بف عبيد بو

 :قمت
يبدك لي أف كبلـ ابف حباف كقع فيو تحريؼ شديد مف قبمو، أك مف ًقبؿ النساخ، كمما  

أخبرنا الحسف بف أحمد بف " :(ّ)يدؿ عمى ذلؾ أني كجدتي ابف حباف نفسو قاؿ في صحيحو
إبراىيـ بف فيؿ البالسي أبك الطاىر، إماـ مسجد الجامع بأنطاكية، قاؿ: حدثنا محمد بف عمرك 

 ...الحديث".بف العباس الباىمي، قاؿ: حدثنا معتمر بف سميماف
 ووجوه التحريف ىي/

 قاؿ في نسبتو البالسي، كالصكاب: الباىمي. .ُ
أف ابف فيؿ حدثو عنو، كالذم في صحيح ابف حباف سمَّاه عمرك بف مسمـ، كذكر  .ِ

أف ابف فيؿ حدثو عف محمد بف عمرك بف العباس الباىمي، كمما يرجح ىذا أف 
كصؼ ابف فيؿ في الثقات كفي الصحيح بأنو إماـ مسجد أنطاكية، مما يقكل أف 

 اسمو تحٌرؼ في الثقات، كأف الصكاب ما كرد مف اسمو في الصحيح.
يعمى بف عبد، كال يكجد في كتب التراجـ إال يعمى بف عبيد،  كصفو بالركاية عف .ّ

كليس لمحمد بف عمرك بف العباس ركاية عف يعمى بف عبيد، أما الركاية التي 
 ذكرىا الخطيب، فمـ يتابع عمييا.

بؿ كجدتي لمحمد بف عمرك بف العباس أربع ركايات في كتب السنة ركاىا عف عبد 
ى االبف تصحؼ إلى يعمى، كأف الكالد تصحؼ إلى عبد، فصار األعمى، فيظير لي أف عبد األعم

يعمى بف عبد، عند ابف حباف، كأف تسميتو يعمى بف عبيد ىي مف تصرؼ الخطيب في كتابو 
 المتفؽ كالمفترؽ، كاهلل أعمـ.

، (ٔ)، كسنف الدارقطني(ٓ)، كالسنف الكبرل لمبييقي(ْ)كركاياتو ىي )في جزء ابف فيؿ
 (.(ٕ)رانيكالمعجـ األكسط لمطب

                                                 

 .ٖٕٗٗ، ح(ّّٓ/ْ) نظر: الحاكـ، المستدرؾا (0)
 .َٖٓ، ح(َُِص ) ، المنتخب مف مسندهعبد الحميد بف حميدنظر: ا (2)
 .ِْٓٗ، ح(ِِْ/ٔ) نظر: ابف حباف، صحيحوا (3)
 .ٕٓ(، حَُِنظر: جزء ابف فيؿ )ص ا (4)
 .ََُْٔ، ح(ْْٗ/ٓ) نظر: البييقي، السنف الكبرلا (5)
 .َُُّ، ح(ٗ/ْ) سننونظر: الدارقطني، ا (6)
 .ُْٔٓ(، حُُٓ/ِ، ك)ِٓٔٓ، ح(ِّٔ/ٓ) نظر: الطبراني، المعجـ األكسطا (1)
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، كذكره ابف حباف في (ِ)، كالذىبي(ُ)كمحمد بف عمرك بف العباس: كثقو ابف خراش 
، كحٌسف لو ابف (ْ)ىػ، كصحح لو الضياء في األحاديث المختارةِْٗ، كأٌرخ كفاتو سنة (ّ)ثقاتو

 .(ٓ)عساكر حديثنا في معجمو
 مالحظة/
و ليس في تبلميذ يعمى بف بعد استقرار كتفتيش مستفيض في كتب السنة، تبٌيف لي أن 

 عبيد مف اسمو عمرك، فضبلن عف عمرك بف مسمـ.
 ثقة. :الخالصة

 .كىذا مكافؽ لكصؼ ابف حباف لو باستقامة حديثو، فقد قصد بذلؾ التكثيؽ، كاهلل أعمـ
 يًصي، المتكفى سنة َعمّي بن بكار بن َىاُرون  ىػ.َِْ، أبك الحسف المصّْ

ًديث""ميٍستىًقي قول اإلمام ابن حبان:  .(ٔ)ـ الحى
 أقوال النقاد:

 : "صدكؽ".(ٖ)، كابف حجر(ٕ)قاؿ الذىبي
 .، كأحاديثو غرائب كأفراد في اإلسنادصدكؽ الخالصة:

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
 البصرم، المتكفى سنة  َعِمي  ْبُن اْلُحَسْيِن بن مطر ،  ىػ.ِّٓالدٍَّرىىًميُّ
ًديث" اإلمام ابن حبان:قول  "ميٍستىًقيـ الحى

(ٗ). 
 أقوال النقاد:
 ،(ُِ)كمسممة، (ُُ)"ال بأس بو": ، كقاؿ مرَّة(َُ)النسائيكثقو 

                                                 

 .(ّّْ/ّ) نظر: الخطيب، تاريخ بغدادا (0)
 .(ُُٕ/ُ) نظر: الذىبي، معجـ الشيكخ الكبيرا (2)
 .(َُٕ/ٗ) نظر: ابف حباف، الثقاتا (3)
 .(ّْٓ/ّ) نظر: الضياء المقدسي، األحاديث المختارةا (4)
 .(ِٗٗ/ُ) نظر: ابف عساكر، معجموا (5)
 (.ْْٕ/ٖابف حباف، الثقات ) (6)
 (.ّٓ/ِ( انظر: الذىبي، الكاشؼ )(1
 (.ّٖٗ( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (2

 (.ّْٕ/ٖابف حباف، الثقات ) (3)
، (َُٗ )ص نقؿ ذلؾ عنو ابف عساكر في كتابو المعجـ المشتمؿ عمى أسماء شيكخ األئمة النبؿ. انظر: ((01

 كلـ أجد ىذا القكؿ في كتب النسائي، كاهلل أعمـ.
 .(ٗٓالنسائي، مشيختو )ص  ((00
 .(َّٓ/ٗ( انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )(02
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كابف ، (ٓ)كالنسائي ،(ْ)الرازم قاؿ أبك حاتـ، ك (ّ)، كابف حجر(ِ)، كالييثمي(ُ)كأبك عمي الجياني
 .: "صدكؽ"(ٔ)حجر

 .ثقة الخالصة:
 لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.كمراد ابف حباف مف كصفو 

  ًَليُّ  ،(ٕ)ىٌ كً تى العى  ارٍ و  َعِمي  ْبُن َحْمَزَة بن س  .، البصرماٍلمىٍعكى
ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ٖ). 
 أقوال النقاد:

 ، كمعركؼ أف أبا(َُ)، كقاؿ ابف أبي حاتـ: "ركل عنو أبك زرعة"(ٗ)قاؿ الذىبي: "صدكؽ"
 ثقة عنده.عف ال يركم إال  زرعة
 :قمت

 لو ركايات في كتب السنة، منيا:
مىمىةى  ركاية .ُ مَّاد ٍبف سى عف حى

 ، (ُِ)، تابعو عمييا متابعات تامة مف الثقات: يزيد بف ىاركف(ُُ)
 

                                                 

 (.َّٔ/ٗنقؿ التكثيؽ مغمطام في إكماؿ تيذيب الكماؿ ) ((0
 (.َُِ/ٓانظر: الييثمي، مجمع الزكائد كمنبع الفكائد ) ((2
 (.ُّٗ/ِ) األذكار أحاديث تخريج ألفكار فيا نتائج( ابف حجر، (3
 .(ُٕٗ/ٔ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(4
 (.َْٔ/َِانظر: المزم، تيذيب الكماؿ ) ((5
 (.ََْ( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (6
 (.ٕٖٖ/ٓانظر: تاريخ اإلسبلـ ) .ٌكيٌ ( نسبو الذىبي إلى العى (1

 (.ْٔٔ/ٖابف حباف، الثقات ) (2)
 (.ٕٖ/ٓي، تاريخ اإلسبلـ )( الذىب(3

 .(ُّٖ/ٔ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(01
يا: " (ُُ) ،كنصُّ ـً ٍبًد السَّبلى بىٍيًر أىًبي عى ًف الزُّ مىمىةى، عى ادي ٍبفي سى مَّ دَّثىنىا حى ، حى ًليُّ ٍمزىةى اٍلمىٍعكى ًميُّ ٍبفي حى دَّثىنىا عى عىٍف أىيُّكبى ٍبًف  حى

ٍبًد المًَّو، عىٍف كىا : أىتىٍيتي رىسيكؿى المًَّو عى ، قىاؿى ةى اأٍلىسىًدمّْ ٍنوي، ًبصى ثٍـً ًإالَّ سىأىٍلتيوي عى ، كىأىنىا أيًريدي أىٍف الى أىدىعى شىٍيئنا ًمفى اٍلًبرّْ كىاإٍلً
ـٍ ًإلىٍيًو، فى  طَّاىي عىٍمتي أىتىخى ابىةه ًمفى اٍلميٍسًمًميفى يىٍستىٍفتيكنىوي، فىجى ٍكلىوي ًعصى : دىعيكًني فىأىتىٍيتيوي كىحى ـٍ ةي، فىقيٍمتي لىيي قىاليكا: ًإلىٍيؾى يىا كىاًبصى

 : ةي "أىٍدنيك ًمٍنوي، فىًإنَّوي أىحىبُّ النَّاًس ًإلىيَّ أىٍف أىٍدنيكى ًمٍنوي، فىقىاؿى ةي، اٍدفي يىا كىاًبصى ةى، اٍدفي يىا كىاًبصى ، "، دىعيكا كىاًبصى فىدىنىٍكتي
مىٍستي بىٍيفى يىدىٍيًو، فىقىاؿى ًلي: ؟" فىجى ةي، أىتىٍسأىليًني أىٍك أيٍخًبريؾى : ًجٍئتى  "،يىا كىاًبصى : بىٍؿ أىٍخًبٍرًني يىا رىسيكؿى المًَّو، قىاؿى قيٍمتي

" ثٍـً ًف اٍلًبرّْ كىاإٍلً : ،تىٍسأىليًني، عى يىقيكؿي ٍدًرم، كى عىؿى يىٍنكيتي ًبًيفَّ ًفي صى مىعى أىنىاًممىوي، ثيَـّ جى ، فىجى ـٍ : نىعى ةي " قيٍمتي ، اٍستىٍفًت يىا كىاًبصى
، كىاإٍلً  أىنٍَّت ًإلىٍيًو النٍَّفسي ا اٍطمى ، اٍلًبرُّ مى ، كىاٍستىٍفًت نىٍفسىؾى ، اٍستىٍفًت قىٍمبىؾى ، كىاٍستىٍفًت نىٍفسىؾى ٍف قىٍمبىؾى ديكًر، كىاً  اؾى ًفي الصُّ ـي مىا حى ٍث

ثى مىرَّاتو  ، كىأىٍفتىٍكؾى ثىبلى  .ُٕٖٓ، ح(ُِٔ/ّ، مسنده )ىيعم اأبانظر:  ". الحديث إسناده ضعيؼ.أىٍفتىاؾى النَّاسي
 .ََُُٖ، ح(ِٕٓ/ِٗ)سنده ، مابف حنبؿانظر:  (02)
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اًج السَّاًميُّ ك  جَّ ٍبرىاًىيـ ٍبف اٍلحى اً 
 ، كغيرىما.(ُ)

عف عىٍمرك اٍليىٍحمىًدمُّ  ركاية  .ِ
 ، لـ يتابع عمييا.(ِ)

اًزـو ركاية   .ّ ًرير ٍبف حى أبك داكد  ، تابعو عمييا متابعات تامة مف الثقات:(ّ)عف جى
سحاؽ بف إبراىيـ بف حبيب بف الشيي، ك (ْ)الطيالسى  ، كغيرىما.(ٓ)دا 

 : صدكؽ.الخالصة
 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.

  أحد  األسدم، أىبيك الحسف الكسىائي،ْبن فيروز  نَ مَ يْ بَ َعمّي بن َحْمَزة ْبن َعْبد الم و ْبن
 ىػ.ُٖٗالمتكفى سنة  القراء السبعة،
ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ٔ). 
 أقوال النقاد:

، كقاؿ ياقكت الحمكم: "ركل الحديث، (ٕ)قاؿ سبط ابف الجكزم: "إماـ في كؿ فف"
ا ا قارئن ضابطن  كاف...، ك يوف ؽو ىٍ رى  اف أعمـ الناس عمىك، كقاؿ ابف األعرابي: (ٖ)كصنؼ الكتب"

 .(َُ)ا كال تعديبلن مـ يذكر فيو جرحن فترجـ لو ابف أبي حاتـ، ، ك (ٗ)اصدكقن  ،ا بالعربيةعالمن 
أخذ عمـ الحديث عف الشيكخ، لكنو لـ يعتًف بو، كتتبعتي أحاديثو ضعيؼ الحديث، الخالصة: 

 أعمـ. فكجدتي جممتىيا ال يتابع عمييا، كاهلل

                                                 

 (.ٔٗص ، المفاريد عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ )ىيعم اانظر: أب (0)
 (.ُِّ/ُ، معجمو )ىيعم اانظر: أب (2)
ا: " (3) ٍمزى كنصُّ ًميُّ ٍبفي حى دَّثىنىا عى : حى نىا أىبيك يىٍعمىى، قىاؿى ًمًؾ ٍبًف أىٍخبىرى ٍبًد اٍلمى ، عىٍف عى اًزـو ًريري ٍبفي حى دَّثىنىا جى : حى ، قىاؿى ًليُّ ةى اٍلمىٍعكى

ـى ًفينىا رىسيكؿي  : قىا اًبيىًة، فىقىاؿى طَّاًب ًباٍلجى طىبىنىا عيمىري ٍبفي اٍلخى : خى اًبًر ٍبًف سىميرىةى، قىاؿى ، عىٍف جى مىٍيًو عيمىٍيرو مَّى المَّوي عى المًَّو صى
مَّـى مي  سى : كى ، فىقىاؿى ـي اٍليىٍكـى مىى "قىاًمي ًفيكي ؿي عى تَّى يىٍشيىدى الرَّجي ، ثيَـّ يىٍفشيك اٍلكىًذبي حى ـٍ اًبي، ثيَـّ الًَّذيفى يىميكنىيي أىالى أىٍحًسنيكا ًإلىى أىٍصحى

مىى اٍليىًميًف الى ييٍسأىلييىا، فىمىٍف أىرىادى  يىٍحًمؼي الرَّجيؿي عى مىاعىةى، فىًإفَّ الشَّيىادىًة الى ييٍسأىلييىا، كى ـً اٍلجى نًَّة فىٍميىٍمزى ةى اٍلجى ـٍ بيٍحبيكحى ًمٍنكي
ـٍ ًباٍمرىأىةو، فىًإفَّ الشٍَّيطىا ديكي فَّ أىحى مىٍف سىاءىٍتوي سىيّْئىتيوي، الشٍَّيطىافى مىعى اٍلكىاًحًد، كىىيكى ًمفى ااًلٍثنىٍيًف أىٍبعىدي، كىالى يىٍخمىكى فى ثىاًلثيييمىا، كى

سىنى  ٍتوي حى سىرَّ  .ْٕٔٓ، ح(ّْٔ/َُانظر: ابف حباف، صحيحو )". الحديث صحيح. تيوي فىييكى ميٍؤًمفه كى
 .ُّ، ح(ّْ/ُ) مسنده، داكد الطيالسي اانظر: أب (4)
 .ُٕٓٗ، ح(ِْٖ/ٖ) السنف الكبرل، لنسائيانظر: ا (5)
 (.ْٕٓ/ٖابف حباف، الثقات ) (6)
 (.ُِٗ/ُّ) فمرآة الزماف في تكاريخ األعيا ،انظر: سبط ابف الجكزم( (1
 (.ُّٖٕ/ْ) معجـ األدباء ،انظر: ياقكت الحمكم( (2
 (.َُْٕ-ُّٕٗ/ْ) انظر: المصدر السابؽ( (3

 .(ُِٖ/ٔ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(01
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كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كفي النفس مف حكمو عميو باستقامة 
 حديثو شيء، كاهلل أعمـ.

   ىػ.ِْٖأبك الحسف، المتكفى سنة ، (ُ)َعِمي  ْبُن ِزَياٍد الم ْحِجي 
ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ِ). 
 أقوال النقاد:

كىافى  ،بف عييىٍينىةاسمع ، كقاؿ ابف حباف: "(ّ)الجزرم: "مستقيـ الحديث"قاؿ ابف األثير  كى
مَّد الجندم ،قيرَّة يا ألبرىاًكين  دَّثنا عىنوي اٍلمفضؿ بف ميحى  ".حى
 :قمت

تتبعتي أحاديثو فكجدتيو نادرنا ما يتابع عمييا متابعات تامة، كقميبلن ما يتابع متابعات 
انيد غرائب كأفراد، كىذه المتكف ال يركييا غيره مف تبلميذ أبي قاصرة، كأكثرىا متكف مشيكرة بأس

سحاؽ بف راىكيو.  قيرىة مكسى بف طارؽ، كمنيـ أئمة كأحمد بف حنبؿ كا 
 .ليس بالقكم: الخالصة

كأحاديثو ال تدؿ عمى تكثيقو، بؿ تدؿ  كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ،
 كاهلل أعمـ. عمى تمينيو،

  ِالمتكفى سنة  ي  بُن َسَمَمَة ْبن َشِقيق بن عقبةَعم ،  ىػ.ِِٓالقرشي، أبك الحسف المَّبىًقيُّ
ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ْ). 
 أقوال النقاد:

كسبط ابف  ،(ٕ)كالذىبي ،(ٔ)الحاكـكأبك عبد اهلل ، (ٓ)بف الحجاج مسمـالبخارم ك كثقو 
 .(َُ)، كصحح لو الحاكـ في المستدرؾ(ٗ)كؽ"كقاؿ ابف حجر: "صد، (ٖ)الجكزم

 ثقة. الخالصة:
                                                 

، كىي قرية مف أبيف مف ببلد جو حٍ كالجيـ في آخرىا، نسبة إلى لى  ،كسككف الحاء الميممة ،بفتح البلـ :( المٍَّحًجيُّ (0
 (.َِٗ/ُُانظر: السمعاني، األنساب ) .بطف مف حمير، كىك لحج بف كائؿ بف الغكث جو حٍ اليمف، كلى 

 (.َْٕ/ٖابف حباف، الثقات ) (2)
 .(ُِٗ/ّ) األنساب تيذيب في عمي ابف األثير، المباب (3)
 (.ْْٕ/ٖابف حباف، الثقات ) (4)
 (.ّْٓ/َِ) ( انظر: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ(5

 .(ُُِلمحاكـ )ص و سؤاالت، السجزم(6) 
 (.َْ/ِ( انظر: الذىبي، الكاشؼ )(1
 (.َّّ/ُٓانظر: سبط ابف الجكزم، مرآة الزماف في تكاريخ األعياف ) ((2
 (.َُْ( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (3

 .ّْٕٓ، ح(ِِِ/ْ) ، المستدرؾلحاكـانظر: ا(01) 
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 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
 َعِمي  بَن َصاِلح .  األىٍنمىاًطيَّ

ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى
(ُ). 

 أقوال النقاد:
، كقاؿ: " يركم عف يزيد "قاؿ: ، ك (ِ)"باطؿ و خبره كل ،عرؼال يي اتيمو الذىبي بكضًع حديثو

 .(ّ)"اا مرفكعن بف ىاركف، ركل حديثن 
 :قمت

حديثو، فيك مكقكؼ إال كاحدنا فيك ىك قميؿ الحديث، ال يتييأ الحكـ عميو، كعمى قمة 
، كاتيمو الذىبي ألجمو، كلـ يتابع (ْ)مرفكع، ركاه أبك نيعيـ األصبياني في فضائؿ الخمفاء الراشديف

 احدو منيا.إال عمى ك 
 .(ٔ)، كقاؿ ابف عراؽ الكناني: "مجيكؿ"(ٓ)ككثقو السيكطي 
 مجيكؿ الحاؿ، كاهلل أعمـ. :الخالصة

كال يتييأ ذلؾ، بؿ الصكاب أنو كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، 
 ، كاهلل أعمـ.مجيكؿ الحاؿ

  أبك الَعِمي  بُن َمْعَبِد بِن َشد اٍد ، ، ك العىٍبًدمُّ ؿ: أبك محمد، المتكفى سنة ييقاحسف الرَّقّْيُّ
 ىػ.ُِٖ

ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى
(ٕ). 

 أقوال النقاد:

                                                 

 (.َْٕ/ٖابف حباف، الثقات ) (0)
 (.ُّّ/ّ) ميزاف االعتداؿ ( الذىبي،(2
 (.ِّٖ( الذىبي، ديكاف الضعفاء )ص (3
يا: "( (4 ، كنصُّ نىا عيمىري ، حدأىٍخبىرى ًد ٍبًف يىًزيدى الزٍَّعفىرىاًنيُّ مَّ ، حدثنا أىٍحمىدي ٍبفي ميحى ـي ٍبفي رىاًشدو اآٍلدىمىيُّ ًميُّ حدثنا ًإٍبرىاًىي ثنا عى

 ، اًلحو اأٍلىٍنمىاًطيُّ اًئشىةى، ثنا يىًزيحدٍبفي صى ٍف أىًبيًو، عىٍف عى ، عى ـى التٍَّيًميّْ ٍف ًإٍبرىاًىي ، عى ٍكشىبو ًف اٍلعىكَّاـً ٍبًف حى ، عى كفى دي ٍبفي ىىاري
 : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ، كىعيمىري "قىالىٍت: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى فىًة ًمٍف بىٍعًدم أىبيك بىٍكرو فضائؿ ". انظر: أبا نعيـ، أىًئمَّةي اٍلًخبلى

 .ُّٖ(، حُْٖ/ُالخمفاء الراشديف )
 (.ُْ/ُ) انظر: السيكطي، الآللئ المصنكعة في األحاديث المكضكعة (5)
 (.ُّٔ/ُ، تنزيو الشريعة المرفكعة عف األخبار الشنيعة المكضكعة )انظر: ابف عراؽ الكناني (6)
 (.ْٕٔ/ٖابف حباف، الثقات ) (1)
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اًفظي، الفىًقٍيوي، ، كقاؿ: "(ّ)، كالذىبي(ِ)، كمحمد بف حميد(ُ)كثقو أبك حاتـ ـي، الحى ا ...، اإًلمى
 ، كقاؿ(ٕ)ابف حجر، ك (ٔ)ابف الممقفك  ،(ٓ)ار الحفاظ كالفقياء"كقاؿ مٌرة: "مف كب ،(ْ)"ًمٍف ًكبىاًر األىًئمَّةً 

 .(ٖ)الحاكـ: "شيخ مف جمة المحدثيف"
 ثقة. الخالصة:

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
  المتكفى سنة َعِمّي ْبن َمعَبد بن نوح ،  ىػ.ِٗٓالصغير، أبك الحسف البغدادم، الًمصًرمُّ
ًديث" اإلمام ابن حبان:قول  "ميٍستىًقيـ الحى

(ٗ). 
 أقوال النقاد:

، كقاؿ الذىبي بعدما ذكر (ُّ)، كالعيني(ُِ)كابف حجر ،(ُُ)، كالذىبي(َُ)كثقو العجمي 
 ا مفكقاؿ ابف  أبي حاتـ: "كتبنا شيئن ، -أٌم بالحديث-(ُْ)شيكخو: "لو رحمة كبصر بيذا الشأف"

 كافك  ،ا فمـ يقض السماع منوككاف حاجن  ،حديثو بمكة في سنة ست كخمسيف كمائتيف
 .(ُٔ)كذكره النسائي في مشيختو، (ُٓ)ا"صدكقن 

 
 

                                                 

 .(َِٓ/ٔيؿ )( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعد(0
 .(ّٕٕ/ٗ( انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )(2
 (.ْٕ/ِ( الذىبي، الكاشؼ )(3
 .(ُّٔ/َُ) سير أعبلـ النببلء( الذىبي، (4
 (.َْٕ/ٓ) تاريخ اإلسبلـ( الذىبي، (5
 (.ُِِص ) عقد الميذَّىٍب في طبقات حممة المىذىب، النظر: ابف الممقف( ا(6
 (.َْٓلتيذيب )ص ( انظر: ابف حجر، تقريب ا(1
 .(ّٖٕ/ٗ( انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )(2

 (.ِْٕ/ٖابف حباف، الثقات ) (3)
 (.ُّٓ انظر: العجمي، الثقات )ص ((01
 (.ّْٔ/َُ( انظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء )(00
 (.َْٓ( انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (02
 .(ِِٕ/ٓ(، )ْٕٔ/ّ، )(َُّ/ُخبار في شرح معاني اآلثار )، نخب األفكار في تنقيح مباني األالعيني( (03
 (.ّّٔ/َُ( انظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء )(04
 .(َِٓ/ٔ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(05
 .(ّٗانظر: النسائي، مشيختو )ص  ((06
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 .(ّ)عميو ردفتعقبو الذىبي ك ، (ِ)"عنده عجائب": (ُ)بف الجعابياكقاؿ أىبيك بكر 
 ثقة. الخالصة:

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
  اٍلمركًزم.عون بن يِزيد 
ًديث" اإلمام ابن حبان: قول "ميٍستىًقيـ األمر في الحى

(ْ). 
 أقوال النقاد:

لـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف، كلـ أقؼ لو عمى ركاية في كتب 
ًرير لرك كقاؿ: "كال في صحيح ابف حباف الذم ترجـ لو،  ،السنة دَّثنا عىنوي  ،عىف أبي ميعىاًكيىة الضَّ حى

ٍبد اهلل بٍ  مَّد السٍَّعًدمٌ عى  ."ف ميحى
 :قمت

 لـ أىتد إلى ترجمتو إال ما ذكره ابف حباف في ثقاتو، كنقمو العمماء عنو.  
 .مجيكؿ: الخالصة

، كيظير أف حكمو عمى ىذا الراكم كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ
ف لـ  يكثقو أحد، كاهلل أعمـ. مكافؽ لقاعدتو في ككف العدؿ عنده مف لـ يعرؼ فيو الجرح، كا 

 ٍبد أبك َخاِلٍد، ْبنُ  ِعيَسى  . اٍليىمىاًميُّ  المَّو عى
ًديث ميٍستىًقيـ" :حبان ابن اإلمام قول  .(ٓ)"الحى

 أقوال النقاد:
، (ٖ)قاؿ أبك حاتـ: "ال بأس بحديثو، محمو الصدؽ"، ك (ٕ)بف كىب بف عطية (ٔ)محمدكثقو 

 .(ٗ)ككصفو الذىبي بالمجيكؿ
                                                 

 سنة المتكفى ،افظالح ،البغدادم ،التميمي ،محمد بف عمر بف محمد بف سمـ، أبك بكر ابف اٍلًجعابي" ىو: ((0
 (.ْٖ/ٖىػ". انظر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ّٓٓ
 (.َُٗ/ُِ( الخطيب، تاريخ بغداد )(2
": ًعبىارىةه ميٍحتىًممىةه ًلمتٍَّمًييًف، فىبلى تيٍقبىؿي ًإالَّ ميفىسَّرىةه، كىالرَّجيؿي الذىبي( قاؿ (3 اًئبي اًحبي َفِثَقةٌ : "ًعٍندىهي عىجى اًدؽه، صى ، صى

، كى  ًدٍيثو ٍف يىٍحتىًممييىاحى ٍف مى  (.ّْٔ/ َُسير أعبلـ النببلء ) . انظر:لىًكنَّوي يىٍأًتي ًبغىرىاًئبى عى
 (.ُٔٓ/ٖابف حباف، الثقات ) (4)
 (.ُْٗ/ٖ) لمصدر السابؽا (5)
انظر: المزم، تيذيب  ".محمد بف كىب بف سىًعيد بف عطية بف معبد السممي، أىبيك عىبد المًَّو الدمشقي: "ىو( (6

 (.ٗٗٓ/ِٔؿ في أسماء الرجاؿ )الكما
 .(ِٖٗ/ْٕ) تاريخ دمشؽ، عساكر( ابف (1
 .(ِٕٓ/ٔ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(2
 .(ّٓص ) ذيؿ ديكاف الضعفاء، الذىبي( (3
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 :قمت
 .(ُ)لو ركاية عند اإلماـ مالؾ، تابعو عمييا معف بف عيسى القزاز الثقةكجدتي  
 .(ّ)، تابعو عمييا إسحاؽ بف منصكر متابعة تامة(ِ)ككجدتي لو ركاية عند أبي نعيـ 
، مف طريؽ ىشاـ بف عمار، عنو، (ْ)ما ركاه الطبراني في المعجـ الكبير كمف أحاديثو 

ير، عف عبيد بف عمير، عف أبيو مرفكعنا: "الكبائر عف أيكب بف عتبة، عف يحيى بف أبي كث
 سبع...الحديث"، كقد تفرد بو، فمـ يتابع عميو.

ثقة قميؿ الحديث، كال عبرة بحكـ الذىبي عميو بالجيالة، فيك معركؼ عند العمماء،  الخالصة:
 .(ٓ)كالذىبي نفسو ترجـ لو في تاريخ اإلسبلـ، كنقؿ قكؿ أبي حاتـ: "ال بأس بو"

 ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.كمراد 
  ِالمكي، َمْيُمون بن داية يسى بنع . رىًشيّّ  أىبيك ميكسىى الجي

ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى
(ٔ). 

 أقوال النقاد:
 ،(َُ)كالترمذم ،(ٗ)أبك حاتـك  ،(ٖ)، كأبك داكد، كقاؿ: "يرل القدر"(ٕ)ابف المديني كثقو

 .(ُٓ)كأضاؼ: "ريمي بالقدر" ،(ُْ)، كابف حجر(ُّ)، كالدارقطني(ُِ)الحاكـ أبك أحمدك  ،(ُُ)الساجيك 
 

                                                 

 .(ّْٓ، ّْْص ) مسند المكطأ، انظر: الجكىرم( (0
 .(ِْٕ، ُٕٔ/ٔ) حمية األكلياء، انظر: أبا نعيـ( (2
 .ُُُ، ح(ٕٔص ) اليـ كالحزف، لدنياانظر: ابف أبي ا( (3
 .َُِ، ح(ْٖ/ُٕ) المعجـ الكبير، انظر: الطبراني( (4
 (.َُْ/ٓانظر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ ) ((5

 (.ْٖٗ/ٖابف حباف، الثقات ) (6)
 (.ُٕٔ/ُابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات )( (1
 (.ْٕ/ِّ( انظر: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(2
 .(ِٖٖ/ٔنظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )( ا(3

 (.َّٗ/ِانظر، الترمذم، سننو )( (01
 (.ِّٔ/ٖ( انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب )(00
 .المصدر السابؽ( انظر: (02
انظر: الدارقطني، الضعفاء عف عيسى بف ميمكف الضعيؼ.  لتمييزهكذكره المصًنؼ في الضعفاء ( (03

 (.ُٔٔ/ِكالمتركككف )
 (.ُْْف حجر، تقريب التيذيب )ص ( اب(04
 (.َّٗ/ٗ) لساف الميزاف( ابف حجر، (05
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 .(ِ)، كقاؿ ابف الجكزم: "لـ ييقدح فيو"(ُ)كقاؿ ابف معيف: "ال بأس بو"
 :قمت

رىًشيَّ عيسى بف ميمكفى صاحبى القاسـ، كعيسى  (ّ)جعؿ ابف عدم كاحدنا، فقاؿ:  الجي
، فيما اثناف كما نص عمى ذلؾ وَىم"، كىذا مديني، ييكىنَّى أبا يىٍحيى ،شيعيسى ٍبف ميمكف الجر "

 : ثقة معركؼ.الثانيمينكر الحديث، كألول: ، كغيرىما، فا(ٓ)، كابف معيف(ْ)العمماء كالبخارم
 ثقة. الخالصة:

 يث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .(َِّالبف معيف )ص  وسؤاالت ،ابف الجنيد(0) 
 (.ِّْ/ِابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف )( (2

 (.ُْٖ/ٔ) لكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، اعدمابف  (3)
 .(َُْ/ٔ) التاريخ الكبير انظر: البخارم،(4) 
 .(ُٔ/ّ)  ابف معيف، ركاية الدكرمانظر: تاريخ (5) 
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 يث من حرف الغين إلى حرف الميممستقيم الحدالرابع: المطمب 
 

  الفمسطينيَغاِلُب ْبُن َوِزيٍر ،  .اٍلغىزّْمُّ
ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ُ). 
 أقوال النقاد:

ـٍ يىٍأًت ًبًو عىًف اٍبًف كى "قاؿ العقيمي:  لى ًديثيوي ميٍنكىره الى أىٍصؿى لىوي، كى ، حى ٍيريهي، عىًف اٍبًف كىٍىبو ٍىبو غى
كىالى ييٍعرىؼي ًإالَّ ًبًو"
كقاؿ الذىبي: "عىف ، (ّ)، كقاؿ ابف عراؽ الكناني: "عف ابف كىب بخبرو باطؿ"(ِ)
ا:، (ْ)اٍبف كىب ىىالؾ"  ،كاف مف أىؿ غزة"، كقاؿ: ""باطؿ كقاؿ مرة: ،(ٓ)نكر""حديثو مي  كقاؿ أيضِّ

 .(ٔ)ما ركل" قؿٌ 
 :قمت

، كالثقات أكقفكه عمى معاذ بف (ٕ)بف صالح حديثنا رىفعوركل عف ابف كىب عف معاكية  
، كتفرد بركايتو عف ابف كىب، كالثقات ىـ: عبد اهلل بف صالح، كالميث بف سعد، كغيرىما، (ٖ)جبؿ

 .(ٗ)كخٌرج لو ابف حباف حديثنا تفرد بو عف ككيع
 .منكر الحديث، يتفرد، كيخالؼ الثقات، كاهلل أعمـ الخالصة:

كقد خالؼ جميكر العمماء في ذلؾ، مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كمراد ابف حباف 
 كاهلل أعمـ.

   بيُّ الشامي، الرَّحٍ ِغَياُث بُن َجْعَفٍر(َُ). 
ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ُُ). 
 أقوال النقاد:

                                                 

 (.ّ/ٗابف حباف، الثقات ) (ُ)
 (.ّْْ/ّالعقيمي، الضعفاء الكبير ) (ِ)
 (.ٓٗ/ُانظر: ابف عراؽ الكناني، تنزيو الشريعة المرفكعة عف األخبار الشنيعة المكضكعة ) (ّ)
 (.َٓٓ/ِالذىبي، المغني في الضعفاء ) (ْ)
 .(ُّٓالذىبي، ديكاف الضعفاء )ص  (ٓ)
 (.ِّّ/ّالذىبي، ميزاف االعتداؿ ) (ٔ)
ابف ، ك ََِ(، حُّٔ(، كابف السني، عمؿ اليـك كالميمة )ص ّْْ/ّانظر: العقيمي، الضعفاء الكبير ) (ٕ)

مىٍيع   (.ُّٔ/ٓ(، كأبا نعيـ األصبياني، حمية األكلياء )ِْٖالصيداكم، معجـ الشيكخ )ص جي
 .ُٕٖ(، حَٖ، كأبا داكد، الزىد )ص ْٓٓ(، حُُٗانظر: البخارم، األدب المفرد )ص  (ٖ)
 .ّٖٕ(، حَُِ/ِانظر: ابف حباف، صحيحو ) (ٗ)

 (.ٖٗ/ٔ) ألنساب، ا، كىي مدنية مف مدف الشاـ، انظر: السمعانيةبى حٍ نسبة إلى الرَّ الرٍَّحبي:  (َُ)
 (.ّ/ٗابف حباف، الثقات ) (ُُ)
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 كقاؿ ،(ّ)كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ" ،(ِ)قاؿ الذىبي: "كثؽ"، ك (ُ)كثقو البيكصيرم
كىل عف ابف عييىٍينىة حديثن  ، كالحديث صحيح، (ٓ)، كصحح لو الذىبي حديثنا(ْ)ا"ا كثيرن الدارقطني: "رى

قاؿ ابف معيف: "محدكد، كذاب، عدك هلل، كلغياث عميو متابعات تامة كقاصرة مف ًقبؿ الثقات، ك 
 .(ٔ)"يءو ليس بش

 :قمت
 لو ركايات في كتب السنة، منيا: 
، (ٖ)، كىك حديثه صحيح، تابعو عميو عبد الكىاب بف نىٍجدىة(ٕ)أخرج لو ابف ماجو حديثنا -ُ

 .(ٗ)كعبد الكىاب: ثقة
ٍكىىًرمُّ ركاية في أمالي  -ِ  . (ُِ)، تابعو عمييا أبك بكر بف أبي شيبة(ُُ()َُ)الجى

دَّ، كمعمكـ أف الحد تطيير مف ابف معيف ألف  صدكؽ؛ الخالصة: فسَّر قدحو فيو بأنو كاف حي
 .(ُّ)عمماء قىبكؿ ركاية التائب مف الفسؽالذنب، كقد تقرر عند ال

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
  اْلَفْتح بن َعْمرو  ً الِكسِّ

 .(ُٓ)ىػَِٓ، المتكفى سنة اٍلكراؽ أبو نصر ،(ُْ)
                                                 

 .(َُٗ/ْ( انظر: البكصيرم، مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجو )(ُ
 (.ُُٕ/ِ( الذىبي، الكاشؼ )(ِ
 (.ّْْ( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (ّ
 (.ُٔٗٔ/ّ( الدارقطني، المؤتمؼ كالمختمؼ )(ْ

 (.َّ/ْانظر: الذىبي، تذكرة الحفاظ ) (ٓ)
 (.ِٓابف معيف، تاريخو، ركاية ابف محرز )ص (ٔ) 
 .َّْٓ(، حُّّٗ/ِانظر: ابف ماجو، سننو ) (ٕ)
 .َٕٔ(، حَّٓ/ُند الشامييف )انظر: الطبراني، مس (ٖ)
(، كالذىبي، الكاشؼ ُُْ/ٖ(، كابف حباف، الثقات )ُٔانظر: البرقاني، سؤاالتو لمدارقطني )ص  (ٗ)
 (، كغيرىـ.ُّٖ/ٖ(، كمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ٕٓٔ/ُ)

مَّ ىو (َُ) ديٍكؽي، ميٍسًندي اآلفىاًؽ، أىبيك ميحى ، الصَّ دّْثي ، الميحى ـي ا ، اإًلمى سىًف : الشٍَّيخي ًد بًف الحى مَّ ًميّْ بًف ميحى سىفي بفي عى دو الحى
، الميقىنًَّعي، المتكفي سنة  ٍكىىًرمُّ ، الجى ، ثيَـّ البىٍغدىاًدمُّ  (.ٖٔ/ُٖىػ. انظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ْْٓالشيرىاًزمُّ

 .ُٖ(، حُٗانظر: الجكىرم، أمآليو )ص  (ُُ)
 .ََُٕ(، حِْٓ/ُانظر: ابف ماجو، سننو ) (ُِ)
 (.ّٓٗ، َّٗ)ص  انظر: السيكطي، تدريب الراكم في شرح تقريب النككم (ُّ)
فاظ أف اسـ ىذه النسبة " (ُْ) " بكسر الكاؼ كتشديد السيف الميممة، كىي نسبة إلى بمدة بما كراء ِكّس ذكر الحي

 (.َُٖ/ُُ" بفتح الكاؼ كالشيف المنقكطة. انظر: السمعاني، األنساب )َكّش النير، غير أف المشيكر "
ىػ. انظر: القند في ذكر عمماء سمرقند )ص ِٗٓ( كأٌرخ كفاتو نجـ الديف النَّسفي في ربيع األكؿ سنة (ُٓ
ٖٔٔ). 
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ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى
(ُ). 

 أقوال النقاد:
ًديثكقاؿ السمعاني: " ،(ِ)صدكؽ": "حاتـ الرازمقاؿ أبك   .(ّ)"صدكؽ، ميٍستىًقيـ الحى

 :قمت
زَّاًؽ،كقفتي لو عمى حديثو عند البييقي، ركاه عف   ٍبد الرَّ بف  مىٍعمىر، عىٍف ًىشىاـعف  عى
،حٌساف ٍيرىةى  ، عىًف اٍبًف ًسيًريفى ٍسأىلىةي مرفكعنا: ًعف أىًبي ىيرى ـي اٍلمى االن سىتىٍرفىعي ًبًي ، (ْ)." الحديث.."ًإفَّ ًرجى

، كال يضر (ٓ)كخالفو محمد بف يحيى الذُّىمي، فركاه عف عبد الرزاؽ، عف ىشاـ بف حساف، بو
ذلؾ فيشبو أف يككف ذكر مىعمر في اإلسناد مف قىبيؿ المزيد في متصؿ األسانيد؛ ألف كبلِّ مف 

 معمر كعبد الرزاؽ ثىبٍت سماعيما مف ىشاـ بف حساف، كاهلل أعمـ.
 .صدكؽ الخالصة:

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
  اأٍلىٍزًدٌم، أىبيك معىاذ اٍلعقيًمٌي.اْلُفَضْيُل ْبُن َمْيَسَرَة 

ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى
(ٔ). 

 أقوال النقاد:
 ،(ٗ) بأس بو"النسائي: "القاؿ ، ك (ٖ)كقاؿ ابف حنبؿ: "ليس بو بأس" ،(ٕ)كثقو ابف معيف

، كركل عنو (ُُ)كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ" ،(َُ): "شيخ، صالح الحديث"الرازم قاؿ أبك حاتـك 
 .(ُْ)، كىما ال يركياف إال عف ثقة عندىما(ُّ)، كيحيى بف سعيد القطاف(ُِ)شعبة

                                                 

 (.ُْ/ٗابف حباف، الثقات ) (ُ)
 .(ُٗ/ ٕ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(ِ

 (.َُٗ/ُُالسمعاني، األنساب ) (ّ)
 .ُٓ(، حُْ/ُ( انظر: البييقي، األسماء كالصفات )(ْ
 .(ْْٓ/ٔ( انظر: البييقي، دالئؿ النبكة )(ٓ

 (.ٗ/ٗابف حباف، الثقات ) (ٔ)
 .(ٕٓ/ ٕ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(ٕ
 انظر: المصدر السابؽ.( (ٖ
 (.ُُّ/ ِّ( انظر: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  )(ٗ

 .(ٕٓ/ ٕ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(َُ
 (.ْْٖلتيذيب )ص ( ابف حجر، تقريب ا(ُُ
 (.َُّ/ِّ، كالمزم، تيذيب الكماؿ )ُِّ(، حُُّ/ُ( انظر: أبا داكد الطيالسي، مسنده )(ُِ
 (.َُّ/ِّ( انظر: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  )(ُّ
 (.ََّ/ُ(، كفتح البارم )ٓ/ُ(، كابف حجر، تيذيب التيذيب )ِْٕ( انظر: العجمي، الثقات )ص (ُْ
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 ثقة. الخالصة:
 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.

  َالمتكفى سنة م بن كثير بن جندب القاسم ْبن الَحك ، ، أىبك أىٍحمىد الكيكفيُّ ًنيُّ  ىػ.َِٖالعيرى
ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ُ). 
 أقوال النقاد:

ٍنبىؿ، كأبك خيثمة، كخمؼ بف سالـ المي  مي، كاٍبف نمير، رّْ خى كثقو اٍبف مىًعيف، كاٍبف حى
كقاؿ  ،(ٕ)كقاؿ الذىبي: "كثقكه"، (ٔ)، كابف حجر(ٓ)بف الممقف، كا(ْ()ّ)ابف القيسرانيك  ،(ِ)كالنسائي
 كقاؿ أبك حاتـ"، فيو ليف، كزاد ابف حجر: ": "صدكؽ"(َُ)ابف حجر، ك (ٗ)كالذىبي ،(ٖ)أبك زرعة

ٍدؽي"(ُِ)الخميميك  ،(ُُ)الرازم ًحمُّوي الصّْ  قاؿك حتج بو"، كتب حديثو، كال يي "يي  زاد أبك حاتـ:ك ، : "مى
ا  كقاؿ ،(ُْ): "فيو تمؾ الغفمة"-الفضؿ بف دكيف- كقاؿ أبك نعيـ ،(ُّ)المعركؼ": "ليس بذاؾ أيضِّ

 .(ُٓ)تابع عمى كثير مف حديثو"في حديثو مناكير، ال يي "العقيمي: 
، ألف تكثيؽ األئمة الكبار لو دليؿ عمى أف الغفمة التي كصفو بيا أبك نعيـ ىي صدكؽ الخالصة:

 ، كاهلل أعمـ.تاج إلى دراسة ركاياتو لمتأكد مف أمرهغفمة خفيفة، كأف مناكيره قميمة، كأمره يح
 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.

                                                 

 (.ُٔ/ٗثقات )ابف حباف، ال (ُ)
 (.ّْٓ/ِّ( انظر: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  )(ِ
: "محمد ٍبف طاىر ٍبف عمٌي ٍبف أحمد، الحافظ أبك الفضؿ المقدسي، كييعرؼ بابف اٍلقىٍيسىرانٌي، الشٍَّيبانٌي، ىو( (ّ

 (.ِٗ/ ُُىػ". انظر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ ) َٕٓالمتكفى سنة 
 (.ُُٓ، َُٔ/ ُيسراني، أطراؼ الغرائب كاألفراد )( انظر: ابف الق(ْ
 .(ّّٓ/ّ( انظر: ابف الممقف، البدر المنير في تخريج األحاديث كاألثار الكاقعة في الشرح الكبير )(ٓ
 .(ُّّ/ُ( انظر: ابف حجر، نتائج األفكار في تخريج أحاديث األذكار )(ٔ
 (.ُِٕ/ِ( الذىبي، الكاشؼ )(ٕ
 .(َُٗ/ٕح كالتعديؿ )( ابف أبي حاتـ، الجر (ٖ
 (.ُّٓ( الذىبي، مف تكمـ فيو كىك مكثؽ )ص (ٗ

 (.ْْٗ( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (َُ
 .(َُٗ/ ٕ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(ُُ
 (.ّّٔ/ ِ( الخميمي، اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث )(ُِ
 .(ّٖٔ/ّ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(ُّ
 .(َُٗ/ٕ) ابؽانظر: المصدر الس( (ُْ
 .(ُِّ/ ٖ( ابف حجر، تيذيب التيذيب )(ُٓ
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  األزدم، النميرم، أبك محمد البىٍصًرٌم، المتكفى سنة اْلَقاِسم بن َسالم بن ِمْسكين
 ىػ.ِِٖ

ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى
(ُ). 

 اد:أقوال النق
كقاؿ سبط ابف الجكزم:  ،(ْ): "صدكؽ"(ّ)ابف حجرك  ،(ِ)الرازياف قاؿ أبك حاتـ كأبك زرعة
، كقاؿ الذىبي عف حديثو ركاه (ٕ)حديثنا (ٔ)كحسَّف لو العيني ،(ٓ)"متفؽ عمى صدقو ككرعو كثقتو"

، عالي" ح أبك الفت كقاؿ ،(َُ)، كقكاه غيره": فيو ضعؼ(ٗ)قاؿ الساجي" ، كقاؿ:(ٖ)لو: "صحيحه
األزدم: "ضعيؼ، ككاف عنده كتاب عف أبيو عف قتادة فمـ يزؿ بو أصحاب الحديث حتى حدث 

 .(ُُ)بو عف قتادة"
 :قمت

 تتبعتي أحاديثو فكجدتييا يتابع عمييا مف ًقبؿ الثقات. 
،صدكؽ الخالصة: بار جدنا فقد ريمي أئمة ك ، ضعفو األزدم مف أجؿ تدليسو، كليس ببلـز
، خاصة عند مخالفة بأقكالو كثيرنا ال ييعيتدُّ معركؼ بتشدده في الجرح، ليذا  ثـ إف األزدمبالتدليس، 

 األئمة.
 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.

  ىػ.ِّٕ، تكفي سنة مرً كٍ أىبيك سىممىة الغي ، (ُِ)[صيْ وَ حُ ]مالك بن 
ًديث"قول اإلمام ابن حبان : "ميٍستىًقيـ الحى

(ُّ). 
                                                 

 (.ُٖ/ٗابف حباف، الثقات ) (ُ)
 .(َُُ/ ٕ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(ِ
 (.َْٓ( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (ّ
 .(َُُ/ ٕ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(ْ
 .(َّْ/ُْ) ( انظر: سبط ابف الجكزم، مرآة الزماف في تكاريخ األعياف(ٓ
"محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد، أبك محمد، بدر الديف العيني الحنفي، مؤرخ، عبلمة، مف كبار ىو: ( (ٔ

 (.ُُّ/َُىػ". انظر: السخاكم، الضكء البلمع ألىؿ القرف التاسع )ٖٓٓالمحدثيف، المتكفى سنة 
 (.ِْٖ/ ٖني اآلثار )( انظر، العيني، نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معا(ٕ
 (.َٔٔ/ ٓ( الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(ٖ
 ( زكريا بف يحيى الساجي.(ٗ

 (.َّٕ/ ّ( الذىبي، ميزاف االعتداؿ )(َُ
 .(ُّٗ/ ٖ( انظر، ابف حجر، تيذيب التيذيب )(ُُ

 .(ُٓٔ/ٗفي الثقات "حىريص"، كالصكاب ما أثبتُّو في المتف، كاهلل أعمـ. انظر: ابف حباف، الثقات ) (ُِ)
 (.ُٓٔ/ٗابف حباف، الثقات ) (ُّ)
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 ل النقاد:أقوا
لـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف، كلـ أقؼ لو عمى ركاية في كتب 

ًريصكقاؿ فيو: "كال في صحيح ابف حباف الذم ترجـ لو،  ،السنة  ،مف أىؿ ىراة ،مىالؾ بف حى
كف ًديث ،كىأىؿ بىمىده ،يركم عىف يًزيد بف ىىاري  ".ميٍستىًقيـ الحى

 :قمت
ا، فقد ذكر القاضي عياض في تبلميذ مالؾ بف ف في اسـ أبيو تحريفن يبدك لي أأوًل:  

كم ٍيص اليىرى ، كترجـ لو الذىبي، فقاؿ: "مالؾ (ِ)، كنقمو عنو الرشيد العطار(ُ)أنس: مالؾ بف حيكى
بف حيكيص اليىركم، عف مالؾ بف أنس كفيضيؿ بف عياض، كعنو: يحيى بف أحمد بف زياد 

 .(ّ)كمائتيف"كغيره، تكفى سنة سبع كثبلثيف 
لـ أقؼ عمى أحد تكمـ فيو بجرحو أك تعديؿ، كلـ أىتًد إلى شيءو مف أحاديثو،  ثانًيا: 

 فتىًضح صكرتيو، كاهلل أعمـ. 
 .مجيكؿ: الخالصة

، كيظير أف حكمو عمى ىذا الراكم كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ
ف لـ يكثقو أحد، كاهلل أعمـ.مكافؽ لقاعدتو في ككف العدؿ عنده مف لـ يع  رؼ فيو الجرح، كا 

  ُيكدَ َمالك بن الف. 
ًديث"قول اإلمام ابن حبان : "ميٍستىًقيـ الحى

(ْ). 
 أقوال النقاد:

يركم  ،يؾدى مىالؾ بف الفي كقاؿ فيو: "لـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف، 
ًديث ،فر بف اٍلييذٍيؿعىف زي  نوي اٍلكيكًفيُّكفى  ركل ،ميٍستىًقيـ الحى  ".عى

ا كال تعديبلن   .(ٓ)كترجـ لو الذىبي، فمـ يذكر فيو جرحن
 :قمت

 كجدتي لو ركايات في كتب السنة، منيا:
 ركايتاف في مسند أبي حنيفة، تابعو عمى إحداىا شيخو زيفر بف أبي الييذيؿ، كىك ثقة، .ُ

 .(ٔ)، كىك ضعيؼسىًعيدي ٍبفي مىٍسمىمىةى ك 
                                                 

 (.ُٖٗ/ِانظر: القاضي عياض، ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ ) (ُ)
 (.ّّْانظر: الرشيد العطار، مجرد أسماء الركاة عف مالؾ )ص  (ِ)
 (.َٔٗ/ٓانظر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ ) (ّ)
 (.ُٓٔ/ٗابف حباف، الثقات ) (ْ)
 (.ْٕٓ/ ٓتعريؼ. انظر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )كنسبو إلى "فديؾ"، بدكف أؿ ال (ٓ)
 (.ُْْ، ٗٓانظر: مسند أبي حنيفة، ركاية أبي نيعيـ )ص  (ٔ)
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، عف زفر بف أبي الييذيؿ، لـ يتابع عميياركاية في تاريخ أصبياف .ِ
(ُ). 

 ، لـ يتابع عمييا.(ِ)ركاية عند البييقي، عف األعمش .ّ
 .ال يتابع عمى كثيرو مف حديثو: الخالصة

 ، كاهلل أعمـ.كال يبدك أنو سبر حديثوكمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، 
  أىبيك غىسَّاف اليى اَمالك بن يحيى بن مالك بن كثير بن راشد ،  ،يمذانً لسُّكًسي، الكيكفيُّ

 ىػ.ِْٕالدًَّميرم، المتكفى سنة 
ًديث"قول اإلمام ابن حبان : "ميٍستىًقيـ الحى

(ّ). 
 أقوال النقاد:

الذيف  مجعفر الطحاك  يقاؿ العيني: "ىك أحد مشايخ أب، ك (ْ)صحح لو ابف شاىيف حديثنا
ا كال تعديبلن  فمـ، (ٕ)الذىبيك ، (ٔ)سمعانيترجـ لو ال، ك (ٓ)ث"ركل عنيـ، ككتب، كحدَّ   .ييذكرا فيو جرحن

 :قمت
تتبعتي ركاياتو، فكجدت أغمبيا أحاديث صحيحة، قد تكبع عمييا متابعات تامة مف ًقبؿ  

 الثقات، ككذلؾ تكبع متابعات قاصرة، كىذا ميشعره بتكثيقو، كاهلل أعمـ.
 .ثقة: الخالصة

 الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ 
  ّىػ.ِٗٓأىبيك ًبٍشر القىٍيًسٌي، المتكفى سنة ، (ٖ)ر[ُمبشر بن اْلحسن بن ُمبشر بن ]مكس 

ًديث"قول اإلمام ابن حبان : "ميٍستىًقيـ الحى
(ٗ.) 

 أقوال النقاد:

                                                 

 (.ّّٕ/ ُانظر: أبا نيعيـ، تاريخ أصبياف ) (ُ)
 .َّّٕ، ح(َّٔ/ِ) البييقي، سننو الكبرلانظر:  (ِ)
 (.ُٔٔ/ٗابف حباف، الثقات ) (ّ)
 .ّٓٔ(، حْٕٓنسكخو )ص انظر: ابف شاىيف، ناسخ الحديث كم (ْ)
 (.َُ/ّ( العيني، مغاني األخيار في شرح أسامي رجاؿ معاني اآلثار )(ٓ

 (.ّٕٗ/ٓالسمعاني، األنساب ) (ٔ)
 (.ِٗٓ/ ٔ( الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(ٕ

 و(، ُْٖ/ِ"، كالصكاب ما أثبتُّو في المتف، كاهلل أعمـ. انظر: ابف يكنس، تاريخو )مكيسفي الثقات " (ٖ)
 (.ُٕٔ/ُّ، تاريخ بغداد )الخطيب

 (.ُّٗ/ٗابف حباف، الثقات ) (ٗ)
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 يأبقاؿ: "أحد مشايخ ، ك (ّ)عددنا مف األسانيد العيني ، كصحح لو(ِ)، كالعيني(ُ)كثقو ابف يكنس
ييذكر  فمـ ،(ٓ)خطيب البغدادمترجـ لو ال، ك (ْ)ث"الذيف ركل عنيـ، ككتب، كحدَّ  مجعفر الطحاك 

ا كال تعديبلن   .فيو جرحن
 ثقة. الخالصة:

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
  [ َم]اٍلبىاًىًمٌي.بن ُمَعاِوَية  (ٔ)خشي 

ًديث": "ميٍستى قول اإلمام ابن حبان  .(ٕ)ًقيـ الحى
 أقوال النقاد:

كقع في اسمو تحريؼ شنيع، كالصكاب أف اسمو: مخشي بف معاكية الباىمي، البصرم. 
، كترجـ لو البخارم في التاريخ (ٖ)نقؿ أبك بكر البرديجي أنو يركم عف مطر الكراؽ كغيره

، كالسُّمطافي كلً ، كركل حديثو: "(ٗ)الكبير ًلي  مد ٍبف الًمنياؿ  "، عفيُّ مىف الى كًليَّ لىوي الى ًنكاحى ًإالَّ ًبكى ميحى
ًرير ٌجاج ٍبفي أىرطاة، عىٍف ًعكًرمة، عىًف اٍبًف عىٌباسو  ، عنو، عفالضَّ مرفكعنا، كتابعو عميو متابعة  حى

، (ُُ)، كذكره ابف حباف في الثقات(َُ)تامة معمر بف سميماف الرقي عند اإلماـ أحمد في مسنده
شىٍيخ مف أىؿ البصرة، يىٍركم عف ًىشىاـ بف المؤتمؼ كالمختمؼ، فقاؿ: "كترجـ لو الدارقطني في 

كىل عىٍنو عيمىر بف شبو، ٍيًره عيٍركىة، رى  .(ُِ)"كغى
دَّ كما ترجـ لو الخطيب البغدادم في السابؽ كالبلحؽ، فقاؿ: " ٍنوي: سىًعيدي ٍبفي أىًبيحى  ثى عى

بى  ٍيًرٌم، كى كبىةى، كىعيمىري ٍبفي شىبَّةى النُّمى ًستُّ ًسًنيفى عىري ا ًمائىةه كى فىاتىٍيًيمى  .(ُّ)"ٍيفى كى

                                                 

 (.ُْٖ/ ِانظر: ابف يكنس، تاريخو ) (ُ)
 (.ِّٓ/ٕ( العيني، نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار )(ِ
 (.ِٖٕ/ُّ(، )ُّّ/ُِ(، )ِّْ/ٔ(، )ِٗ/ ّ) انظر: المصدر السابؽ( (ّ
 (.ُِ/ ّي شرح أسامي رجاؿ معاني اآلثار )( العيني، مغاني األخيار ف(ْ

 (.َّٔ/ُٓانظر: الخطيب، تاريخ بغداد ) (ٓ)
 في الثقات "محشر"، كالصكاب ما أثبتُّو في المتف، كاهلل أعمـ. (ٔ)
 (.ُٔٗ/ٗابف حباف، الثقات ) (ٕ)
 (.ُِٕالبرديجي، طبقات األسماء المفردة مف الصحابة كالتابعيف كأصحاب الحديث ) صأبك بكر  (ٖ)
 (.ُٕ/ٖالبخارم، التاريخ الكبير ) (ٗ)

 .َِِٔ(، حُُِ/ْانظر: ابف حنبؿ، مسنده ) (َُ)
 (.ُٔٓ/ٕابف حباف، الثقات ) (ُُ)
 (.َِٖٗ/ْالدارقطني، المؤتمؼ كالمختمؼ ) (ُِ)
 (.ُِِ، َِِانظر: الخطيب، السابؽ كالبلحؽ في تباعد ما بيف كفاة راكييف عف شيخ كاحد )ص  (ُّ)
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 :قمت
أحاديثو قميمة جدِّا بمغ عددىا أربع ركايات، كقد تتبعتييا فكجدتو يتابع عمييا جميعنا 

 متابعات تامة يصؿ بعضيا إلى متابعتو بعشريف متابعة تامة، كىذا ميشعره بتكثيقو.
و كانت في صدر القرف الثاني اليجرم، كما أف ركايتو عف مطر الكراؽ مشعرة باف كالدت 

ق، حيث إف غالب أقرنو الذيف َُٖكركاية عمر بف شيبة عنو مشعرةه بأنو عاش إلى ما بعد سنة 
ق، مثؿ: محمد بف عبد الرحمف ُٖٔشارككه الركاية عف ىشاـ بف عركة، كقعٍت كفاتيـ بعد سنة 

، كككيع بف الج راح، كيحيى القطاف، كسفياف بف الطفاكم، كأبي معاكية الضرير محمد بف خاـز
 عيينة، كغيرىـ.

 مى أقؿ تقدير، كاهلل أعمـ.يعني أنو عاش سبعة عقكد تقريبنا عكىذا  
 .ثقة: لخالصةا

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
  اأٍلىٍنطىاًكيبن َصالح  (ُ)َمْحُفوظ بن َبحر. 

ًديث": "ميٍستى قول اإلمام ابن حبان  (.ِ)ًقيـ الحى
 أقوال النقاد:

كغيره  ،قاؿ ابف عدم: "لىوي أحاديث يكصميا، ك (ّ)كثقو محمد بف عبد اهلل الحضرمي
كذكره  ،(ْ)يكذب" "كاف: قاؿ أبك عركبةكغيره يكقفيا عمى الثقات"، ك  ،يرسميا، كأحاديث يرفعيا

ا"كقاؿ: ، (ٓ)في الضعفاء الذىبي ، كتفرد بحديث (ٔ)"عف ابف عباس ،مف ببلياه ركايتو حديثنا مرفكعن
 .(ٖ)، كقاؿ ابف الممقف: "ال أعمـ حالو"(ٕ)عند الطبراني

                                                 

(، َْٓاه "محفكظ بف يحيى". انظر: الراميرمزم، المحدث الفاصؿ بيف الراكم كالكاعي )ص ىناؾ مف سمٌ  (ُ)
، ُّٕٔ، ُُٔٓ(، حَّٗ، ٔٔ/ِكىناؾ مف سٌماه" محفكظ بف نصر اليمداني". انظر: الدارقطني، سننو )

 ، كغيرىـ مف المكاضع.َُُّْ(، حَُُٔٔ، )ّٕٖٗ(، حُِّ/ْكالطبراني، المعجـ الكبير )
 (.َِْ/ٗف، الثقات )ابف حبا (ِ)
 (.ٕٓأبا الغنائـ النرسي، فكائد الككفييف )ص ك  (،َُٓ/ِ( انظر: األمالي الخميسية لمشجرم )(ّ

 (.ُّٗ/ٖانظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ) (ْ)
 (.ّّٖديكاف الضعفاء )ص ك (، ْْٓ/ِانظر: الذىبي، المغني في الضعفاء ) (ٓ)

ًدينىةي ا(ٔ)  و: "أىنىا مى ًميُّ بىابييىا". الحديث ضعيؼ. انظر: الذىبي، ميزاف االعتداؿ )كنصُّ ًة، كىعى  (.ْْْ/ٍّلًحٍكمى
، قى  (ٕ) : حدثنا مىٍحفيكظي ٍبفي بىٍحرو اأٍلىٍنطىاًكيُّ ، قىاؿى ٍضرىًميُّ ٍبًد المًَّو اٍلحى مَّدي ٍبفي عى دَّثىنىا ميحى : حدثنا كنصُّ الحديث: "حى اؿى

ٍبًد اٍلكىاحً  ًليدي ٍبفي عى : حدثنا عيمىري ٍبفي ميكسىى ٍبفي كىًجيوو، عىٍف قىتىادىةى، عىٍف ًعٍكًرمىةى، عىًف اٍبًف عىبَّاسو اٍلكى ، قىاؿى ًد التًَّميًميُّ
: "كىافى المّْكىاءي الًَّذم دىفىعىوي رىسيكؿي المًَّو  ". انظر: الطبراني، المعجـ األكسط  صلىهللاعليًوسلمقىاؿى ًمي  أىٍبيىضى ًإلىى عى

 .ُّٖٓح (،ٕٔ/ٔ)
 (.ُٗ/ٓانظر: ابف الممقف، البدر المنير )(ٖ) 
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 :قمت
الخ، مف كىضعو  العجمي عمى الذىبي، فقاؿ: "فىقىكلو فىمف ببلياهبف رد سبط أوًل: 

، (ِ)هكبلـ ابف العجمي فقاؿ: "كىذا الحديث قد ركاه غير  ، كأكَّد ابفي حجر(ُ)"كىاهلل أعمـ، كأكاذيبو
 .(ّ)"فميس ىك مف ببلياه ،عىف أبي معاكية

تتبعتي ركاياتو فكجدتي أكثرىا مفاريد ال يتابع عمييا، كىذا يكافؽ حكـ ابف عدم ثانًيا:  
 عميو، كاهلل أعمـ.

 صدكؽ يخطئ. الخالصة:
 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.

   أبك عبد اهلل، المتكفى الكىاًسًطيٌ  محمد بن وزيرحياننا يكتب: كأ، (ْ)]الوزير[ُمَحم د بن ،
 .قِٕٓسنة 

ًديث"قول اإلمام ابن حبان : "ميٍستىًقيـ الحى
(ٓ). 

 أقوال النقاد:
، كذكره ابف حباف في (ٔ)قاؿ أبك حاتـ الرازم: "ثقة صدكؽ"، كقاؿ ابنو: "صدكؽ ثقة"

، فقاؿ: "متألو"، كابف (ٗ)، كالذىبي(ٖ)قو الدارقطني، ككث(ٕ)"شفكىافى مف اٍلعباد الخي الثقات، فقاؿ: "
 ، كصحح كحٌسف لو الترمذم عدة أحاديث.(ُُ)، كقاؿ عبد العزيز بف األخضر: "صدكؽ"(َُ)حجر
 :قمت

ؼه شنيع في اسـ أبيو، كالصكاب: محمد بف الكزير الكاسطي، فإنو يركم كقع تحري أوًل: 
ا.عف إسحاؽ بف يكسؼ األزرؽ كيزيد بف ىاركف، كم  ا ذكر ابف حباف، كيركم عف غيرىما أيضن

                                                 

 (.ُِْانظر: سبط بف العجمي، الكشؼ الحثيث عمف رمي بكضع الحديث )ص  (ُ)
 غير محفكظ بف بحر. أي: (ِ)
 (.ْٗٔ/ٔانظر: ابف حجر، لساف الميزاف ) (ّ)
 مـ.في الثقات "أبي زفر"، كىك خطأ، كالصكاب ما أثبتُّو في المتف، كاهلل أع (ْ)
 (.ُُٕ/ٗابف حباف، الثقات ) (ٓ)
 (.ُُٓ/ٖابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ) (ٔ)
 (.ُِِ/ٗابف حباف، الثقات ) (ٕ)
 (.ُٕٔسؤاالت البرقاني لمدارقطني )ص انظر:  (ٖ)
 (.ِِٖ/ِالذىبي، الكاشؼ ) (ٗ)

 (.ُُٓابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (َُ)
 (.ُّٖ/َُمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ ) (ُُ)
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كينبغي الحذر مف الخمط، فإف محمد بف الكزير ثبلثة في طبقة كاحد، ىذا أحدىـ كىك  
المقصكد، كالثاني: محمد بف الكزير المصرم شيخ أبي داكد، كاألخير: محمد بف الكزير الدمشقي 

 الراكم عف الكليد بف مسمـ الدمشقي.
و الترمذم في سننو عدد مف األحاديث، أحدىا مكرر في كينا ىذا ركل عناكرى  
 .(ُ)مكضعيف

 ، كىما كاحد، كاهلل أعمـ. (ِ)ترجـ لو ابف حباف مرتيف في كتابو الثقاتثانًيا: 
 .ثقة: الخالصة

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
  اٍلعىدىًكمُّ ُمَحم د بن َأْحمد بن ِإْسَماِعيل. 

ًديث"قول اإلمام ابن حبان : "ميٍستىًقيـ الحى
(ّ). 

 أقوال النقاد:
اًعيؿ اٍلعىدىًكمُّ : "ابف حباف قاؿ مَّد بف أىٍحمد بف ًإٍسمى يىٍرًكم عىف أبي  ،ًمٍف أىٍىًؿ اٍلبىٍصرىةً  ،ميحى

ًليد ًديث ،كىأىٍىميىا ،اٍلكى  ".ميٍستىًقيـ الحى
 :قمت

رىا ابف حباف غير كافية في تحديده كالتعرؼ لـ أجد ىذا الراكم، كالمعمكمات التي ذك 
ا  عميو، فشيخو أبك الكليد اسمو كنسبو مبيماف، كأىؿ البصرة لـ يذكر منيـ أحدنا، لكف كجدتي شيخن
لمطبراني، اسمو: أحمد بف إسماعيؿ العىدكم البصرم، ركايتو عف عمرك بف مرزكؽ، كلـ أقؼ لو 

 عمى ركاية عمف يكنى أبا الكليد.
يد الذم ذكره ابف حباف يشبو أف يككف ىشاـ بف عبد الممؾ الطيالسي شيخ كأبك الكل 

البخارم كغيره، كقد تتبعتي ركاياتو في كتب السنة فما كقفتي عمى أحد ركل عنو اسمو محمد بف 
أحمد بف إسماعيؿ، لكف كجدتي راكينا عنو اسمو: أحمد بف محمد بف عيسى الًبرًتي، ذكر الخطيب 

كما ذكر ابف –أنو يركم عف أبي الكليد الطيالسي كأىؿ البصرة  (ٓ)الجكزم، كابف (ْ)البغدادم
كأىؿ الككفة كأىؿ بغداد، كغيرىا، فيحتمؿ أف يككف ىك، فإذا كاف كذلؾ، فقد كقع خطآف  -حباف

 في اسمو عند ابف حباف في ثقاتو:
                                                 

، كغيرىا مف ِِّٔ(، حّّٔ/ٓ، )ُُٗٗ(،ح َِٓ/ْ، )ُُّٔ(، حّّٔ/ّانظر: الترمذم، سننو ) (ُ)
 المكاضع.

 (.ُِِ، ُُٕ/ٗابف حباف، الثقات ) (ِ)
 (.ُٓٓ/ٗ) انظر: المصدر السابؽ (ّ)
 (.ِٔٔ/ٓانظر: الخطيب، تاريخ بغداد ) (ْ)
 (.ّّٕ/ُِانظر: ابف الجكزم، المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ ) (ٓ)
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 قىمب اسمو إلى محمد بف أحمد بدؿ أحمد بف محمد. األول: 
 ى ال إسماعيؿ.اسـ جده عيس الثاني: 
، كابف (ْ)، كابف الجكزم(ّ)، كالخطيب(ِ)، كالدارقطني(ُ)كالًبرتي: كثقو مسممة بف القاسـ 

، كقاؿ عبد اهلل بف أحمد: "صدكؽ، (ٕ)، كذكره ابف حباف في الثقات(ٔ)، كابف العماد الحنبمي(ٓ)كثير
ما أعمـ إال خيرنا"
 ق.ًَِٖبرتي تكفي سنة ، كال(ٗ)، كذكره الذىبي في أئمة الجرح كالتعديؿ(ٖ)

 تنبييان:
 ما كجدتي أحدنا ذكر أنو بصرم، فمعمو مف األكىاـ. األول: 
كفي جزء حديث أبي ، (َُ)ركايتو عف أبي الكليد الطيالسي في شرح السنة لمبغكم الثاني: 

 كاهلل أعمـ.، (ُُ)بكر النجاد
ف لـ يكف ىك ف: الخالصة  حتى يتبيف حالو.التكقؼ في أمره إف كاف الًبرتي، فيك ثقة، كا 

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
   ،ٍيدمٌ  ،أبك بىٍكر اٍلمىكّْيٌ محمد ْبن إدريس ْبن ُعَمر مى  ىػ.ِٕٔ، المتكفى سنة كٌراؽ الحي

ًديث"قول اإلمام ابن حبان : "ميٍستىًقيـ األمر في الحى
(ُِ). 

 أقوال النقاد:
  كترجـ لو الذىبي، (ُٓ)حاتـ: "صدكؽ" يأبابف كقاؿ  ،(ُْ)بد البركابف ع ،(ُّ)كثقو مسممة

                                                 

 (.ٔٔ/ِابف قطمكبغا، الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة ) (ُ)
 (.ِٕٔ/ٓانظر: الخطيب، تاريخ بغداد ) (ِ)
 (.ِٔٔ/ٓ) المصدر السابؽانظر:  (ّ)
 (.ّّٕ/ُِانظر: ابف الجكزم، المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ ) (ْ)
 (.ّٓٔ/ُْابف كثير، البداية كالنياية ) (ٓ)
 (.ِّٗ/ّحنبمي، شذرات الذىب في أخبار مف ذىب )ابف العماد ال (ٔ)
 (.ُٓ/ٖابف حباف، الثقات ) (ٕ)
 (.ِٕٔ/ٓانظر: الخطيب، تاريخ بغداد ) (ٖ)
 (.ُٕٗانظر: الذىبي،  ذكر مف يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿ )ص  (ٗ)

 (.َُُ/ُانظر: البغكم، شرح السنة ) (َُ)
 .ّح (،ْانظر: جزء مف حديث أبي بكر النجاد )ص  (ُُ)
 (.ُّٖ/ٗابف حباف، الثقات ) (ُِ)
 (.ُٕٔ/ ٖانظر: ابف قيٍطميٍكبىغىا، الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة ) (ُّ)
انظر: ابف عبد البر، االنتقاء في فضائؿ الثبلثة األئمة الفقياء مالؾ كالشافعي كأبي حنيفة رضي اهلل عنيـ  (ُْ)
 (.َُٓ)ص 
 .(َِْ /ٕ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(ُٓ
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ا كال تعديبلن  فمـ  .(ُ)يذكر فيو جرحن
 :قمت

تتبعتي أحاديثو فكجدتييا صحيحةه، مشيكرة، كتكبع عمييا متابعات تامة كقاصرة، كىذا  
 يؤكدي تكثيقو، كاهلل أعمـ.

 .ثقة الخالصة:
 يث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحد

   الدٍّْىقاف.زدانية امحمد بن 
ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ِ). 
  أقوال النقاد:

لـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف، كلـ أقؼ لو عمى ركاية في كتب 
ركل عىنوي  ،كر بف عىيَّاشيركم عىف أبي ب، كقاؿ: "كال في صحيح ابف حباف الذم ترجـ لو ،السنة

ٍضرىًميٌ   ."اٍلحى
 :قمت

يؼ كبير في اسمو، لعدـ كجكد أٌم ترجمة أك ركاية لو في كتب ر حال بٌد أف يككف ىناؾ ت 
 السنة، أك كتب التراجـ كالطبقات، كىذا أمر غريبه جدنا، كاهلل أعمـ.

 .مجيكؿ: الخالصة
كيظير أف حكمو عمى ىذا الراكم  ،كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ

ف لـ يكثقو أحد، كاهلل أعمـ.  مكافؽ لقاعدتو في ككف العدؿ عنده مف لـ يعرؼ فيو الجرح، كا 
  مٌ ندً كى يٍ البى ُمَحم د بن َجْعَفر. 

ًديث"قول اإلمام ابن حبان : "ميٍستىًقيـ الحى
(ّ). 

 أقوال النقاد:
اف، كلـ أقؼ لو عمى ركاية في كتب لـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حب

زَّاؽفقاؿ: " كال في صحيح ابف حباف الذم ترجـ لو، ،السنة ركل  ،يركم عىف أبي عىاًصـ كىعبد الرَّ
نوي أىؿ بىمىده  ".عى

 .مجيكؿ: الخالصة

                                                 

 (.َُٔ/ ٔ( الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(ُ
 (.ُُُ/ٗابف حباف، الثقات ) (ِ)
 (.ُِّ/ٗ) انظر: المصدر السابؽ (ّ)
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، كيظير أف حكمو عمى ىذا الراكم كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ
ف لـ يكثقو أحد، كاهلل أعمـ.مكافؽ لقاعدتو في كك   ف العدؿ عنده مف لـ يعرؼ فيو الجرح، كا 

 الَيروي ُمَحم د بن َحْفص. 
ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ُ). 
 :أقوال النقاد

 :قمت
، كلـ أقؼ كال في صحيح ابف حباف الذم ترجـ لو ،لـ أقؼ لو عمى ركاية في كتب السنة 

ًكمٌ ذكر ابف حباف، فقاؿ: " لو عمى ترجمةو إال ما ٍفص اٍليىرى مَّد بف حى مَّاد بف  ،ميحى شيخ يركم عىف حى
مَّد بف معىاذ كىغىيره ،زيد دَّثنا عىنوي ميحى ًديث ،حى محمد بف حفص " "، كذكره الذىبي؛ فقاؿ:ميٍستىًقيـ الحى

كمُّ الزاىد، كيعرؼ بأبي خى  كىل عىٍف: حٌماد ب. اـمخى بف ميسرة، أبك جعفر اليىرى ف زيد، كأبي يكسؼ رى
ٍنوي: محمد بف معاذ المى . القاضي كىل عى ٌفي سنة اثنتيف  القٍدر. ا كبيرى ا صالحن ًرعن ككاف كى  ينٌي.الً رى تيكي
 .(ِ)"كأربعيف

 تنبييات:
لـ يقع محمد بف حفص منسكبنا إلى جده عند ابف حباف في ثقاتو، ككقع منسكبنا عند  أوًل:

 ة".الذىبي، فقاؿ: "محمد بف حفص بف ميسر 
لـ يذكر ابف حباف أف كنيتو أبك جعفر، كال كصفو بالزاىد، كتفرد الذىبي بذكرىما،  ثانًيا:

 كىذه الكنية كالكصؼ بالزاىد ثابتاف لتمميذه محمد بف معاذ.
 لـ يذكر ابف حباف ركايتو عف أبي يكسؼ القاضي، كتفرد الذىبي بذكرىا.ثالثًا: 
اًلٍينىي، كنسبو الذىبي لـ ينسٍب ابف حباف محمد بف معاذ  رابًعا: تمميذ محمد بف حفص بالمى
 كذلؾ.

 .(ّ)كصؼ الذىبي محمد بف معاذ بميسًند ىىرىاة خامًسا:
ابف حباف كصؼ حديثو بالمستقيـ، فمفظو لفظ تكثيؽ في حديثو. كأما عبارة سادًسا: 

 الذىبي فمشعرةه أف ثناءه عميو في دينو كأخبلقو كمكانتو، ال في حديثو.
ـ الذىبي السابؽ في ترجمة محمد بف حفص مذككره في تاريخ اإلسبلـ مف كبل سابًعا:

النسخة التي حققيا الدكتكر بشار عكاد معركؼ، كطبعتيا دار الغرب اإلسبلمي، كأما 
النسخة التي حققيا الشيخ عمر عبد السبلـ التدمرم، كطبعتيا دار الكتاب العربي في 

                                                 

 (.َُٔ/ٗابف حباف، الثقات ) (ُ)
 (.ُُِِ/ ٓ( الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(ِ
 (.ِِْ/ُْ( الذىبي، سير أعبلـ النببلء )(ّ
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بف"، كبدكف لفظ "الزاىد"، كبدكف لفظ  بيركت، فكقعت الترجمة فييا بدكف لفظ "حفص
 "معاذ" في تمميذه محمد بف معاذ.

اـ".   محى اـ"، كنسخة التدمرم فييا: "ييعرؼ بأبي حى مخى  كنسخة بشار فييا: "ييعرؼ بأبي خى
 مما سبؽ يتبيف لي ما يمي:: الخالصة

 ؼ شديد في اسـ الراكم، أك اسـ أبيو، كنسبتو باليىركم.احتماؿ كقكع تحري .ُ
ختبلؼ بيف نسختي بشار كالتدمرم في اسـ أبيو، كفي كصفو بالزاىد، كفي اسـ كالد اال  .ِ

الراكم عنو، كفي لقبو؛ مما ييشعر بكجكد خمؿو في ترجمة ىذا الراكم في تاريخ اإلسبلـ 
 عند الذىبي.

لـ أقٍؼ في ترجمتو عمى مصدر آخر يؤكد كبلـ الذىبي بأف اسـ جده ميسرة، كبأنو  .ّ
اـ مخى اـ. يعرؼ بأبي خى محى  أك أبي حى

يحتمؿ كقكع الخطأ في النسخ عند الذىبي؛ ألف محمد بف معاذ تمميذ محمد بف حفص  .ْ
اليىركم: كنيتو أبك جعفر، كىك مكصكؼ بالزاىد، فيحتمؿ أف يككف الخطأ بنقؿ الذىبي 

 كنية محمد بف معاذ، ككصفو بالزاىد إلى شيخو محمد بف حفص. 
 .مجيكؿالصكاب أف الراكم  .ٓ

، كيظير أف حكمو عمى ىذا الراكم حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ كمراد ابف
ف لـ يكثقو أحد، كاهلل أعمـ.  مكافؽ لقاعدتو في ككف العدؿ عنده مف لـ يعرؼ فيو الجرح، كا 

   ٍقاؿ: أبك عبد اهلل، المتكفى سنة ، أىبيك عمر اٍلبىٍصًرٌم، كيي ُمَحم د بن ُخَزْيَمة ْبِن رَاِشد
 .(ُ)ىػِٕٔ

ًديث"قول اإلمام ابن حبان : "ميٍستىًقيـ الحى
(ِ). 

 أقوال النقاد:
 .(ٓ)الحاكـأبك عبد اهلل ك  كأبك بكر محمد بف إسحاؽ، (ْ)كمسممة ،(ّ)كثقو ابف يكنس

 ثقة. الخالصة:
 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.

  َىػ.َِٓاإلٍسكىٍندراني، أىبيك عبد اهلل اٍلميًرم، المتكفى سنة  ُمَحم د ْبن َداُوَد ْبِن َأِبي َناِجَية 
 

                                                 

 ، كالصكاب ما أثبتُّو في المتف، كاهلل أعمـ.خطأىػ، كىك ِٔٗابف يكنس كفاتو سنة  أر خ (ُ)
 (.ُّّ/ٗابف حباف، الثقات ) (ِ)
 (.َِّ/ِانظر: ابف يكنس، تاريخو ) (ّ)
 (.ِٕٔ/ٖانظر: ابف قيٍطميٍكبىغىا، الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة ) (ْ)
 (.ُُِالحاكـ، معرفة عمـك الحديث )ص  (ٓ)
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ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى
(ُ). 

 أقوال النقاد:
 كقاؿ: ،(ْ)"كثؽ" كقاؿ الذىبي:، (ّ)ككثقو ابف حجر ،(ِ): "صدكؽ"قاؿ مٌرةك  ،يكثقو النسائ

كقاؿ أف أبك داكد ال يركم إال عف ثقة عنده، كمر معنا  ،(ٔ)كركل عنو أبك داكد ،(ٓ)"كىاف صدكقنا"
 .(ٕ)"كاف زاىدنا فاضبلن "مسممة: 

 .ثقة الخالصة:
 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.

  ِكؼي ًباٍلمىكّْيّْ ، البصرم ُمَحم ِد ْبِن ِزَياِد ْبِن عْبِد الم و ، أبك عمي الميزني، المتكفى سنة اٍلمىٍعري
 .(ٖ)ىػِّٕ

ًديث"قول اإلمام ابن حبان : "ميٍستىًقيـ الحى
(ٗ). 

 أقوال النقاد:
مَّد بف ًزيىاد بف عبد اهلل، فقاؿ: "لـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف  ،ميحى

ًليد الطَّيىاًلًسٌي كالبصرييف ،مف أىؿ اٍلبىٍصرىة ،مف كلد عبد اهلل بف المعقؿ ٍستىًقيـ مي  ،يركم عىف أبي اٍلكى
ًديث   "الحى

  :قمت
 لو ركايات في كتب السنة، منيا:

مًَّد ٍبًف عىاًئشىةى التٍَّيًميُّ  ركاية عند الطبراني، عف .ُ عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي ميحى
، تكبع عمييا متابعات (َُ)

 .قاصرة عديدة
                                                 

 (.َُٓ/ٗابف حباف، الثقات ) (ُ)
 (.ٕٗسائي، مشيختو )ص الن ((ِ
 (.ْٕٕ( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (ّ
 (.ُٖٕ/ ٖ( الذىبي، تذىيب تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(ْ
 (.ُّٕ/ ٔ( الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(ٓ
 .ْْٖٕ(، حِٔٓ/ٔ( انظر: أبا داكد، سننو )(ٔ
 (.ُْٓ/ٗ( ابف حجر، تيذيب التيذيب )(ٕ
 (.ِٗٓ/ِالعمماء ككفياتيـ ) ( انظر: ابف زبر، تاريخ مكلد(ٖ

 (.ُْٓ/ٗابف حباف، الثقات ) (ٗ)
ٍبًد المًَّو ٍبًف ميغىفًَّؿ الٍ  (َُ) ٍبًد المًَّو ٍبًف خزاعي ٍبًف ًزيىاًد ٍبًف عى مَّدي ٍبفي ًزيىاًد ٍبًف عى دَّثىنىا ميحى يا: "حى ، كنصُّ ًنيُّ اٍلبىٍصًرمُّ ميزى

ًد بٍ  مَّ دَّثىنىا عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي ميحى ٍبًد المًَّو ٍبفً حى ، عىٍف سىاًلـً ٍبًف عى ٍيدو ًميّْ ٍبًف زى مىمىةى، عىٍف عى ادي ٍبفي سى مَّ دَّثىنىا حى ، حى اًئشىةى التٍَّيًميُّ  ًف عى
ٍف أىًبيًو، أىفَّ النًَّبيَّ  ، عى : "ًمٍف ىىا ىينىا يىٍطميعي قىٍرفي الشٍَّيطىاًف، كى عيمىرى ًزؿي : اٍستىٍقبىؿى مىٍطمىعى الشٍَّمًس، فىقىاؿى ًمٍف ىىا ىينىا الزَّالى

 .ْٖٔ(، حَُٕ/ِكىاٍلًفتىفي كىاٍلفىدَّاديكفى كىًغمىظي اٍلقيميكًب". الحديث صحيح. انظر: الطبراني، المعجـ الصغير )
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 ، تكبع عمييا متابعات قاصرة(ُ)يعً اقً عبد اهلل بف عمرك الكى ركاية عند أبي عكانة، عف  .ِ
 عديدة.

 ، تكبع عمييا متابعات قاصرة.(ِ)ركاية في معجـ الصحابي البف قانع .ّ
 .صدكؽ: الخالصة

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
  ىػ.ِٕٓالٌرازٌم، المتكفى سنة أبك بكر ، العجميُمَحمد ْبن زياد ْبِن َمْعُروٍف 

ًديث""ميٍستىًقيـ  قول اإلمام ابن حبان:  .(ّ)الحى
 أقوال النقاد:

اف كى (ْ)الجيرجاني -حمزة السيمي-قاؿ أبك القاسـ  ٍرجى ، كمثمو (ٓ")رئيسنا ًبيىا كىافى : "سكف جي
 .(ٔ)قاؿ الذىبي

 :قمت
 لو ركايات في كتب السنة، تتبعتييا فكجدتو يتابع عمييا مف ًقبؿ الثقات.

 ثقة.: الخالصة
كما دؿ عميو متابعتو عمى حديثو مف ديث التكثيؽ، كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الح

 كاهلل أعمـ.ًقبؿ الثقات، 
   َالمتكفى سنة  ُمَحم ُد بُن َسَماَعة ، ٍمًميُّ  ىػ.ِّٖالقرشي، األيمىًكم، أىبيك األصبغ الرَّ

ًديث"قول اإلمام ابن حبان : "ميٍستىًقيـ الحى
(ٕ). 

 أقوال النقاد:

                                                 

يا: "حدثني أبك عمي محٌمد بف زياد البصرم  (ُ) ، قاؿ: حدثنا -المعركؼ بالمكي صاحب بكار القاضي-كنصُّ
بير بف نيفىير، عف عكؼ بف عبد اهلل بف عمرك الكاقع ي، قاؿ: حٌدثنا سعيد بف عبد العزيز، عف مكحكؿ، عف جي

مالؾ، أىٌف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: "الحرب خدعة". الحديث صحيح. انظر: أبا عكانة، مستخرجو 
 .ََُٕ(، حُٖٓ/ُْ)

 (.َِٗ/ُابف قانع، معجـ الصحابي ) انظر: (ِ)
 (.َُِ/ٗابف حباف، الثقات ) (ّ)
"حمزة بف يكسؼ بف إبراىيـ بف مكسى ٍبف إبراىيـ ٍبف محمد ٍبف أحمد ٍبف عبد اهلل، القيرشٌي السٌَّيمٌي، مف ىو: ( (ْ

انٌي الحافظ، المحدّْث ابف المحدَّث، المتكفى سنة  ٍرجى ىػ". ِْٕكلد ىشاـ بف العاص، أبك القاسـ بف أبي يعقكب اٍلجي
 (.ِْْ/ٗانظر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )

 (.ُّٖ( أبك القاسـ الجرجاني، تاريخ جرجاف )ص (ٓ
 (.ِٖٗ/ُٗ( الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(ٔ

 (.ُُِ/ٗابف حباف، الثقات ) (ٕ)
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كقاؿ الذىبي:  ،(ِ)اكد: "كاف صاحب حديث"د كأب، كقاؿ (ُ)قاؿ ابف حجر: "صدكؽ"
احب غرائب، ييتأنَّى ًفيًو" ، كمر معنا أنيما ال يركياف (ٓ)، كأبك داكد(ْ)كركل عنو أبك زرعة ،(ّ)"صى

 إال عف ثقة عندىما.
 ثقة لو غرائب. الخالصة:

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
 األنبارمل ْبن ُجعُشم ُمَحمد ْبن ُشَرحِبي(ٔ).  ، اليىماًنيُّ

ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى
(ٕ). 

 أقوال النقاد:
" كؼه قاؿ البخارم: "حديثيو مىعري
، كقاؿ ابف حجر: (ٗ)، كقاؿ الدارقطني: "لـ يكف بالحافظ"(ٖ)

، كترجـ (ُِ)رقطني"في ميزانو: "ضعفو الدا ، كقاؿ(ُُ)في الضعفاء ، كقاؿ الذىبي(َُ)"ليس بالقكم"
ا كال تعديبلن   . (ُّ)لو ابف أبي حاتـ فمـ يذكر فيو جرحن

 :قمت
، ببعضيا ، كيتفردبعضياكجدتي لو ركايات في كتب السنة، تتبعتيا، فكجدتو يتابع عمى 

 و، كاهلل أعمـ.كىذا ميشعره بضعف
                                                 

 (.ِْٖ( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (ُ
 (.ُّٓ/ِٓ( انظر: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(ِ
 (.ٖٗٓ/ِ( الذىبي، المغني في الضعفاء )(ّ
 .(ِّٖ/ٕي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )( ابف أب(ْ
 (.ُِٗ( انظر: أبا داكد، مراسيمو )ص (ٓ
: قاؿ العبلمة المعممي في تعميقو عمى كتاب الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ، في الجرح كالتعديؿ: قمت( (ٔ
نو "األبناكم" نسبة "، فالظاىر أالصنعاني"، كفي لساف الميزاف: "اليماني"، كفي تاريخ البخارم، كالثقات: "األنباري"

(، َُٔ/ُ(، كالبخارم، التاريخ الكبير )ِّّ/ُانظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ) " قـك باليمف.األبناءإلى "
 (.ُٔٗ/ٕ(، كابف حجر، لساف الميزاف )ِٓ/ٗكابف حباف، الثقات )

كم: قـك باليمف، كأما األنبارم: كمما يككد أنو األبناكم أف كؿ مف ترجـ لو ذكر أنو يماني، صنعاني، كاألبنا قمت:
 فنسبة إلى بمدة بالعراؽ، كىي أكبر مدف العراؽ تعد ثمث العراؽ، كتقع في غربو.

 (.ِٓ/ٗابف حباف، الثقات ) (ٕ)
 (.ُُّ/ ُالبخارم، التاريخ الكبير )(ٖ) 
 (.ّّْ/ ُِالدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )(ٗ) 
 .(ٓٗ/ٗة الميرة بزكائد المسانيد العشرة )( ابف حجر، إتحاؼ الخير (َُ
 (.ُٗٓ/ ِ) المغني في الضعفاء( الذىبي، (ُُ
 (.ٕٗٓ/ ّ( الذىبي، ميزاف االعتداؿ )(ُِ
 .(ِٖٓ/ ٕ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(ُّ
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 .؛ ألف قكؿ البخارم ال يدؿ عمى صحة حديثوضعيؼ الخالصة:
كفي النفس مف حكمو عميو باستقامة فو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كمراد ابف حباف مف كص

 كاهلل أعمـ.حديثو شيء، 
  ،ٍعفىر.ُمَحم د بن شَياب  أىبيك جى

ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "شيخ ميٍستىًقيـ الحى
(ُ). 

 أقوال النقاد:
ف ميسمـ يركم عى ف، الذم قاؿ فيو: "لـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حبا

اًلد الزٍنًجي كمركاف بف ميعىاًكيىة ًديث ،بف خى اًلد بف  ،ميٍستىًقيـ الحى ركل عىنوي مكىب بف يًزيد بف خى
ٍمًميٌ   ".مكىب الرَّ

 :قمت
لـ أقؼ عميو، ككجدتي ركاينا كنيتو أبك جعفر كما ذكر ابف حباف، كاسمو محمد بف ىشاـ  

بف معاكية، كبعضيا عف حرممة بف عبد  بف مىبٌلس النميرم، كلو ركايات أكثرىا عف مركاف
العزيز الجيني، كجمعييا محفكظة قد تكبع عمييا، لكف ذكر ابف حباف أف مكىب بف يزيد بف 
خالد يركم عف ابف شياب، كلـ أقؼ لمكىب عمى ركاية عف ابف مىبٌلس، كما لـ أقؼ عمى مف 

ك جعفر، فيشبو أف يككف كقع أيطمؽ عميو: محمدي بف شياب إال الزىرم، ككنيتو: أبك بكر، ال أب
في الراكم تخميط عند ابف حباف في الثقات، كأف الصكاب فيو، محمد بف ىشاـ بف مىبٌلس أبك 
جعفر النميرم، كقد نسبو ابف حباف كغيره بالدمشقي، كىذا أقرب إلى أف يركم عنو مكىب بف 

 يزيد بف خالد الرممي، كغيره.
فقد تتبعتييا، فكجدتييا كذلؾ، كذكره ابف حباف في  كابف مىبٌلس  أحاديثو مستقيمة محفكظة، 
ىػ، كلـ ُِٗ، كلقي سفياف بف عيينة في الحج سنة (ّ)، كقاؿ ابف أبي حاتـ: "صدكؽ"(ِ)الثقات

 .(ْ)يكتب عنو
، (ٔ)، ككانت كفاتو كىك ابف سبع كتسعيف سنة(ٓ)ىػ كما في تاريخ دمشؽَِٕكتكفي سنة  

 .(ٕ)في السيَّرككصفو الذىبي بالمحٌدث الصدكؽ كما 
                                                 

 (.ٕٔ/ٗابف حباف، الثقات ) (ُ)
 (.ُِّ/ٗ) انظر: المصدر السابؽ (ِ)
 (.ُُٔ/ٖابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ) (ّ)
 (.ِِٔ/ّٕابف عساكر، تاريخ دمشؽ ) (ْ)
 نظر: المصدر السابؽ.ا (ٓ)
 (.ُٕٗ/َِانظر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ ) (ٔ)
 (.ّّٓ/ُِانظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء ) (ٕ)
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 : "كاف صدكقنا".(ِ)كابف العماد  ،(ُ)كقاؿ الذىبي
ال فالتكقؼ فيو حتى : الخالصة إذا ترٌجح أف ىذا الراكم ىك محمد بف ىشاـ بف مىبٌلس فيك ثقة، كا 

 .يتبيف أمره، كاهلل أعمـ
 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.

  ِالمعركؼ  ، مكلى بني عجؿ، اٍلكىاًعظ، أبك العباس الككفي،يِح ْبِن الس م اكِ ُمَحم ُد ْبُن َصب
 ىػ.ُّٖالمتكفى سنة  بابف السماؾ،
ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ّ). 
 أقوال النقاد:

ا"  ،(ْ)كثقو سبط ابف الجكزم، فقاؿ: "أسند عف عدد مف التابعيف...، ككاف ثقة صالحن
كقاؿ ابف عدٌم: : "صدكؽ"، (ٖ)، كالصفدم(ٕ)كقاؿ السمعاني ،(ٔ): "ال بأس بو"(ٓ)نيقاؿ الدارقطك 

، عىًزيزي اٍلميٍسنىًد" "زىاًىدي اٍلكيكًفيّْيفى
، (ُُ)، كقاؿ مرَّة: "كبير القدر"(َُ)كقاؿ الذىبي: "أحد األعياف" ،(ٗ)

ا: "قد أسٌف" اعظ ًحساف، ، كقاؿ ابف الجكزم: "لو مك (ُّ)، كقاؿ أخرل: "شاخ"(ُِ)كقاؿ أيضن
ىيكى اٍلكىاًعظ ، كقاؿ ابف حجر: "(ُٓ)، كذكره في الضعفاءكالمترككيف(ُْ)كمقامات عند الرشيد"

                                                 

 (.ُّٗ/ُانظر: الذىبي، العبر في خبر مف عبر ) (ُ)
 (.ُٗٓ/ِانظر: ابف العماد، شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ) (ِ)
 (.ِّ/ٗابف حباف، الثقات ) (ّ)
 (.ْٓ/ُّ( انظر: سبط ابف الجكزم، مرآة الزماف في تكاريخ األعياف )(ْ
: لـ أجد عبارة الدارقطني في كتابو، كبعد المراجعة تبيف أف ىنالؾ تصحيفنا في الكتاب، فالذم في قمت( (ٓ

نظر: الحاكـ، سؤاالتو لمدارقطني )ص ". اربح" إلى "صبيحالسؤاالت اسمو "محمد بف ربح"، فتصحؼ مف "
مف النسخة الخطية، كليس مف المحققيف، كما أشار إلى ذلؾ محقؽ كتاب الثقات ممف لـ يقع في  الخطأ(. كُْٓ

الكتب الستة، األستاذ: شادم بف محمد بف سالـ. انظر: ابف قيٍطميٍكبىغىا السٍُّكديٍكًني، الثقات ممف لـ يقع في الكتب 
 (.ّّْ/ٖالستة )

 (.ُْٓالحاكـ، سؤاالتو لمدارقطني )ص (ٔ) 
 (.َِّ/ٕ( انظر: السمعاني، األنساب )(ٕ
 (.ُُّ/ّ( انظر: الصفدم، الكافي بالكفيات )(ٖ

 (.ُِِ/ّابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ) (ٗ)
 (.ٗٓٗ/ ْ( الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(َُ
 (.ُِِ/ُ( الذىبي، العبر في خبر مف غبر )(ُُ
 (.َّّ/ٖر أعبلـ النببلء )( الذىبي، سي(ُِ
 (.ُّٕ/ُِ( الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(ُّ

 (.ٖٔ/ٗابف الجكزم، المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ )(ُْ) 
 (.ُٕ/ّابف الجكزم، الضعفاء كالمترككيف )(ُٓ) 
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، كقاؿ "كاف (ّ)قاؿ ابف نيمير: "ليس حديثو بشيء"، ك (ِ)، كقاؿ مرَّة: "فيو ضعؼ"(ُ)"اٍلمىٍشييكر
، كذكره (ٓ)ال يعرؼ"، كقاؿ ابف حمزة الحسيني: "(ْ)ى"ما حدث عف الضعفبَّ و، ري ا، ما عممتي صدكقن 

 .(ٔ)الحاكـ في النكع التاسع كاألربعيف في معرفة األئمة الثقات المشيكريف مف التابعيف كأتباعيـ
 :قمت

، كلـ اكاحدن  البغدادي كمحمد بف صبيح ،بن السم اكجعؿ ابف حجر محمد بف صبيح 
أٌف الكٍىـ مف ابف  -كاهلل أعمـ-أ ابف حباف في الفصؿ بينيما، كالصكاب بؿ خطَّ  ،بذلؾ يكتؼً 

 لسببيف:؛ (ٕ)حجر أف جعميما كاحدنا

 .(ٖ)، كييعرؼ باألغرابف صبيح البغدادم ىك مكصمي في األصؿ، كليس بغدادين  محمد .ُ
 .(ٗ)ىػُّٖىػ، كأمَّا ابف السٌماؾ فتكفى سنة ِِٖمحمد بف صبيح البغدادم تكفى سنة  .ِ

 ، كاعظ، ًعيب عميو حديثو عف شيكخو ضعفاء.صدكؽ الخالصة:
 مراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.ك 
  ُمَحم ُد بُن َعْبِد الر ْحَمِن. مىًميُّ  السُّ

ًديث"قول اإلمام ابن حبان : "ميٍستىًقيـ الحى
(َُ). 

 أقوال النقاد:
، كقاؿ الدارقطني عف إسناد (ُِ)، كأقره ابف حجر في المساف(ُُ)"مجيكؿ": قاؿ الذىبي 

 كتفرد بركاية ،(ُّ)"ىك أشبو بالصكاب"حديثو لو: 

                                                 

 (.ُّٖ،ُِٖ/ِابف حجر، تعجيؿ المنفعة بزكائد رجاؿ األئمة األربعة )(ُ) 
 (.ُْٗ، ِّْ/ٔالية بزكائد المسانيد الثمانية )انظر: ابف حجر، المطالب الع(ِ) 
 .(َِٗ/ٕ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(ّ
 (.ْْٗ/ِ( الخطيب، تاريخ بغداد )(ْ
( انظر: ابف حمزة الحسيني، اإلكماؿ في ذكر مف لو ركاية في مسند اإلماـ أحمد مف الرجاؿ سكل مف ذكر (ٓ

 (.ّّٕفي تيذيب الكماؿ )ص 
 (.ِْٕ، معرفة عمـك الحديث )ص ( انظر: الحاكـ(ٔ

 (.ُّٖ،ُِٖ/ ِابف حجر، تعجيؿ المنفعة بزكائد رجاؿ األئمة األربعة )(ٕ) 
 (.ٕٕٔ/ٓ(، كالذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ْْٗ/ِانظر: الخطيب، تاريخ بغداد )(ٖ) 
 (.ْْٗ/ِ( الخطيب، تاريخ بغداد )(ٗ

 (.ُْٗ/ٗابف حباف، الثقات ) (َُ)
 (.ْٕٓ/ ْالعتداؿ )( انظر: الذىبي، ميزاف ا(ُُ
 (.ٗٔٓ/ٖ( ابف حجر، لساف الميزاف )(ُِ
 (.َُٓ/ُِ( انظر: الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )(ُّ
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 .(ُ)عدة أحاديث عند الطبراني
 :قمت

 تتبعتي أحاديثو فكجدتي أكثرىا ال يتابع عمييا، كىذا ميشعره بضعفو، كاهلل أعمـ. 
 .ضعيؼ؛ لجيالتو، كلعدـ متابعتو عمى ركاياتو: الخالصة

انىب ابكمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ،  ، في حباف الصكاب في ذلؾكجى
 كاهلل أعمـ.

 .ُمَحم ُد بُن َعْبِد اهلِل بِن الَبن اِء 
ًديث"قول اإلمام ابن حبان : "ميٍستىًقيـ الحى

(ِ). 
 أقوال النقاد:

لـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف، كلـ أقؼ لو عمى ركاية في كتب 
مَّد بف عبد اهلل بف اٍلبناءفقاؿ: " و،كال في صحيح ابف حباف الذم ترجـ ل ،السنة مف أىؿ  ،ميحى

مَّد بف عبد الرٍَّحمىفحد ،يركم عىف أبي نعيـ ،خسرٍ سى  ًديث ،ثىنىا عىنوي ميحى  ".ميٍستىًقيـ الحى
 .مجيكؿ: الخالصة

، كيظير أف حكمو عمى ىذا الراكم كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ
ف لـ يكثقو أحد، كاهلل أعمـ. مكافؽ لقاعدتو في ككف  العدؿ عنده مف لـ يعرؼ فيو الجرح، كا 

  اٍلقطَّاف، األجدب. (ّ)ُمَحم د بن عبد اهلل بن َخاِلد 
ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ْ). 
  أقوال النقاد:

 رجؿ، محمد بف عبد اهلل القطاف، كقاؿ الخطيب البغدادم: "(ٓ)قاؿ ابف حجر: "مقبكؿ"
 ، كالنسائي، كمر معنا أف أبا داكد (ٖ)، كركل عنو أبك داكد(ٕ)"يكرمو (ٔ)مف أىؿ بغداد، ككاف أحمد
 ال يركم إال عف ثقة عنده.

                                                 

 ، كغيرىما مف المكاضع.ّْٕٕ(، حّٔٔ/ٕ، ك)ُّٕٕ(، حُّٔ/ٕ( انظر: الطبراني، المعجـ األكسط )(ُ
 (.ُُٓ/ٗابف حباف، الثقات ) (ِ)
"أىبك حماد"، كذكٌرنيا ألنو مشيكره كمعركؼه بكنيتو أكثر مف اسمو. انظر: المزم، تيذيب كينيةي خالد قمت:  (ّ)

 (.ِْٕ/ِٓالكماؿ )
 (.َُُ/ٗابف حباف، الثقات ) (ْ)
 (.ْٕٖ( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (ٓ
 أحمد بف حنبؿ.ىو: ( (ٔ
 (.ّٓ/ّ( الخطيب، تاريخ بغداد )(ٕ

 .َْٕ(، حِْٗ، مراسيمو )ص ِّٖٗ(، ح ِٔٓ/ْانظر: أبا داكد، سننو ) (ٖ)
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. (ُ)كترجـ لو الذىبي ا كال تعديبلن  فمـ يذكر فيو جرحن
 :قمت

 مـ.متابعات تامة كقاصرة، كىذا ميشعره بتكثيقو، كاهلل أع تتبعتي حديثو فكجدتو يتابع عميو 
 .صدكؽ الخالصة:

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
  اًنٌي، المتكفىسنجرعبد اهلل بن ُمَحم د بن  ىػ.ِٖٓ سنة ، أىبيك عبد اهلل اٍلًجٍرجى

ًديث"قول اإلمام ابن حبان : "ميٍستىًقيـ الحى
(ِ). 

 أقوال النقاد:
صفو ك ك ، (ٓ)الذىبي تكثيؽ ابف أبي حاتـ لو كنقؿ ،(ْ)كابف يكنس ،(ّ)كثقو مسممة 
 .(ٗ)"صاحب المسند"الذىبي:  وزاد: "بالحافظ"، (ٖ)، كالسيكطي(ٕ)، كابف حجر(ٔ)الذىبي
 :قمت

 األستاذ: شادم بف محمد بف سالـلـ أجد كبلـ ابف أبي حاتـ في كتابو، كقد أكضح  
 ة كتاب الجرح كالتعديؿنسخفي محقؽ كتاب الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة أنو غير مكجكد 

 .(َُ)البف أبي حاتـ المطبكعة
 ثقة، حافظ. الخالصة:

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
  د يق ، ُمَحمد ْبن َعبد اهلِل ْبن َعبد الر حَمن ْبن اْلَقاِسِم ْبن ُمَحمد ْبن َأبي َبكر الص  ًشيُّ القيرى

، ا .المىدىًنيُّ  لتَّيًميُّ
ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ُُ). 
 أقوال النقاد:

                                                 

 (.ُٖٔ/ ِ( الذىبي، الكاشؼ )(ُ
 (.ُْٕ/ٗابف حباف، الثقات ) (ِ)

 (.ِّٔ/ٖانظر: ابف قيٍطميٍكبىغىا السٍُّكديٍكًني، الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة )(ّ) 
 (.ِّٕ/ٖ) المصدر السابؽانظر: (ْ) 
 (.ُُٗ/ِانظر: الذىبي، تذكرة الحفاظ ) (ٓ)
 (.ُّٕ/ُالذىبي، العبر في خبر مف غبر )انظر:  (ٔ)
 (.ِِٖ/ُانظر: ابف حجر، لساف الميزاف ) (ٕ)
 (.ّْٖ/ُانظر: السيكطي، حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة ) (ٖ)
 (.ُّٕ/ُانظر: الذىبي، العبر في خبر مف غبر ) (ٗ)

 (.ِّٔ/ٖيقع في الكتب الستة ) كتاب الثقات ممف لـ حواشيانظر: ابف قيٍطميٍكبىغىا السٍُّكديٍكًني، (َُ) 
 (.ّٔ/ٗابف حباف، الثقات ) (ُُ)
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 .(ِ). كقد كلي القضاء في المدنية(ُ)"قاؿ الييثمي: "لـ أعرفو
ثنا مف المساكاة مستخرجة عف ثقات كذكر ابف عساكر ركايتو في جزء "األربعكف حدي

ا: "الشؤ (ّ)الركاة" ـ في ثبلثة..."، كذكر أف ركايتو عف ، ضمف تخريجو لحديث ابف عمر مرفكعن
 الزىرم، عف سالـ، كأنو تابعو عمييا مالؾ، كصالح بف كيساف، كمكسى بف عقبة ببل خبلؼ.

 :قمت
 .ا كال تعديبلن يذكركا فيو جرحن  فمـ ،(ٔ)، كالذىبي(ٓ)، كابف أبي حاتـ(ْ)ترجـ لو البخارمأوًل: 

عف جعفر  ،اعف مالؾ بخبر منكر جدِّ " ، ثـ قاؿ:(ٕ)كترجـ لو السخاكم في التحفة المطيفة
"، كذكر الركاية، كنقؿ عف الدارقطني كالخطيب اعف جده مرفكعن  ،عف أبيو ،بف محمد

البغدادم، أف محمدنا ىذا تفرد بالركاية عف مالؾ، كأنيا ال تصح، ثـ شؾ في أف محمد 
هلل بف عبد بف عبد اهلل بف عبد الرحمف بف القاسـ بف محمد البكرم، ىك محمد بف عبد ا
 الرحمف بف القاسـ بف محمد بف أبي بكر القرشي، المدني، التيمي، أك غيره.

، كلـ يتابع (ٖ)كجدتي لو ركايةن عند البخارم في تاريخو الكبير عف مكسى بف عقبةثانًيا: 
 .(ٗ)عمييا، كأخرل ذكرىا ابف حجر في الغرائب الممتقطة مف مسند الفردكس

ىك محمد بف عبد اهلل بف أبي عتيؽ التيمي: ذكره  الذم ركل عف الزىرم ثالثًا:
، كقاؿ محمد بف يحيى (َُ)الدارقطني في مف صحت ركايتو عف الثقات عند البخارم كمسمـ

 الذىمي: "ابف أبي ذئب، كابف أبي عتيؽ، مقارباف في الركاية، عف الزىرم".
ا: "ىك حسىف  ًف الزٍُّىًرٌم، كثير الركاية، مقاكقاؿ أيضِّ ف ألكال  ،رب الحديثالحديث عى

مىٍيماف ٍبف ببلؿ قاـ بحديثو لذىب حديثو  .(ُُ)"...سي
                                                 

 (.ُٓ/ٗانظر: الييثمي، مجمع الزكائد كمنبع الفكائد ) (ُ)
(، كىككيع َِٖ(، كمصعب الزبيرم، نسب قريش )ص ٗٔ/ِانظر: ابف أبي خيثمة، التاريخ الكبير ) (ِ)

 (.ِٕٓ، ِٓٓ/ُالضبي، أخبار القضاة )
 (.ُِٔألربعكف حديثنا مف المساكاة مستخرجة عف ثقات الركاة )ص انظر: ابف عساكر، ا (ّ)

 (.َُّ/ُالبخارم، التاريخ الكبير )(ْ) 
 .(ِٗٗ/ٕ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(ٓ
 (.َُٖ/ٓ( الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(ٔ

 (.ْٓٗ/ِانظر: السخاكم، التحفة المطيفة في تاريخ المدينة الشريفة )(ٕ) 
 (.َُّ/ ُرم، التاريخ الكبير )انظر: البخا(ٖ) 
 .كىك مخطكط(، ُُّٓابف حجر، الغرائب الممتقطة مف مسند الفردكس، )ص ( (ٗ

، ذكر أسماء التابعيف كمف بعدىـ ممف صحت ركايتو عف الثقات عند البخارم كمسمـ الدارقطني انظر: (َُ)
(ُ/ُّٕ.) 

 (.َٓٓ/ِٓانظر: المزم، تيذيب الكماؿ ) (ُُ)
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، كقاؿ ابف حجر: (ّ)، كذكره ابف حباف في الثقات(ِ)، كالسخاكم(ُ)ككثقو الذىبي
 .(ْ)""مقبكؿ

أف راكينا الذم ترجمو ابف حباف  في ثقاتو ىك تمميذ الزىرم المترجـ في  كيظير لي
 و كقع فييا خمط عمى النحك التالي:الكتب، كأف ترجمة ابف حباف ل

عندما ذكر السخاكم في التحفة المطيفة محمد بف عبد اهلل بف أبي عتيؽ أحاؿ في  .ُ
ترجمتو عمى محمد بف عبد اهلل بف عبد  الرحمف بف القاسـ بف أبي بكر الصديؽ، 

 كىذا يعني أنيما كاحد.
ـ بف محمد بف أبي سمَّاه ابف حباف: محمد بف عبد اهلل بف عبد الرحمف بف القاس .ِ

بكر، فأدخؿ عبد الرحمف بف القاسـ في نسبو، كالمكجكد في الكتب: محمد بف عبد 
 اهلل بف محمد بف أبي عتيؽ بف عبد الرحمف بف أبي بكر.

نوي ًإٍبرىاًىيـ بف اٍلميٍنذر اٍلحزىاًميتفرد ابف حباف بقكلو: " .ّ كىل عى ، كليس إلبراىيـ ىذا (ٓ)"رى
مف كتب السنة، بؿ لـ ييتىاًبع ابف حباف عمى قكلو ىذا أحد  ركاية عنو مطمقنا في أم  

مف أصحاب التكاريخ كالتراجـ كالعمؿ كالسؤاالت كالتخريج، إال صاحب الثقات ممف 
ا، دكف تعميؽ، أك  لـ يقع في كتب الستة، كىك معتاد أف ينقؿ كبلـ ابف حباف نصِّ

 تصكيب، أك مناقشة.
أف محمد بف عبد اهلل بف عبد الرحمف بف القاسـ بف محمد إذا صٌح ما ترٌجح لمباحث الخالصة: 

ذا كاف غيره فيك قاضو مجيكؿ  بف أبي بكر، ىك محمد بف عبد اهلل بف أبي عتيؽ، فيك ثقة، كا 
 الحاؿ، كاهلل أعمـ.

 كاهلل أعمـ.فيو نظر، كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، ك 
   ٍَبد الرٍَّحمىف اٍلجي ْيٍر، ُمَحمد ْبُن َعِمي  ْبِن ُزى اًر عٌفافأبك عى اًنٌي، الميمقَّب بًحمى ٍرجى

(ٔ). 
ًديث"قول اإلمام ابن حبان : "ميٍستىًقيـ الحى

(ٕ). 
 أقوال النقاد:

                                                 

 (.َّٓ/ٖتاريخ اإلسبلـ ) انظر: الذىبي، (ُ)
 (.ََٓ/ِانظر: السخاكم، التحفة المطيفة في تاريخ المدينة الشريفة )(ِ) 
 (.ّْٔ/ٕابف حباف، الثقات ) (ّ)
 (.َْٗابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (ْ)
 (.ّٔ/ٗابف حباف، الثقات ) (ٓ)
 (.ّٔٗ،ّٓٗريخ جرجاف )ص بيذا المقب لكثرة مبلزمة عفَّاف بف مسمـ. انظر: أبا القاسـ، تا لقبَ  (ٔ)
 (.ُْٖ/ٗابف حباف، الثقات ) (ٕ)
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ا كال  فمـكترجـ لو الذىبي،  ،(ُ)ي: "نبيؿ"انً جى رٍ قاؿ أبك القاسـ الجي   يذكر فيو جرحن
 .(ِ)تعديبلن 
 :قمت

 السنة، منيا:لو ركايات في كتب أوًل:  
، تكبع عمييا متابعات تامة (ّ)ركايات في مستخرج أبي عكانة عف عفاف بف مسمـ .ُ

 كقاصرة.
ميعىمَّى ٍبفي أىسىدو  ركاية في تاريخ أصبياف عف .ِ

، تكبع عمييا متابعات تامة كقاصرة (ْ)
 مف ًقبؿ الثقات، كغيرىـ.

 ثيقو، كاهلل أعمـ.تتبعتي ركاياتو فكجدتو يتابع عمييا، كىذا ميشعره بتك ثانًيا:  
 .ثقة: الخالصة

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
 ىػ.ُِٔ، أبك عبد اهلل اٍلبىٍغدىاًدٌم، المتكفى سنة ُمَحم ُد ْبُن َعِمي  ْبِن محرز 

ًديث"قول اإلمام ابن حبان : "ميٍستىًقيـ األمر في الحى
(ٓ). 

 أقوال النقاد:
حدث عف ... شيخ": ، كقاؿالحاكـأبك عبد اهلل ك  ،(ٕ)، كابف يكنس(ٔ)الرازم اتـكثقو أبك ح

، كقاؿ (ٗ)، كابف الجكزم(ٖ)"مأمكف، كىك عند المصرييف ثقة حاديث تفرد بياأحمد الزبيرم بأبي أ
عبد الغني األزدم: "أثنى عميو يحيى بف أيكب ثناءن حسننا، كفي حديثو غرائب، كليا أصكؿ، قد 

 .(َُ)يره"حٌدث بيا غ
 :قمت

مٌي بف ميحرز"األول:  ترجـ لو ابف حباف في مكضعيف، قاؿ في مَّد بف عى   أىؿمف  ،ميحى

                                                 

 (.ّٓٗانظر: أبا القاسـ، تاريخ جرجاف )ص  (ُ)
 (.ُٔٔ/ ٔ( الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(ِ

 .َُُٓٓ(، ح ُُٖ/ُٖ، ك)ِٖٖٗ(، حٗٔٓ/ُٕ، ك)ْْٖٖ(، ح ِْٖ/ُُانظر: أبا عكانة، مستخرجو ) (ّ)
 (.َِِ/ِ) أصبياف، تاريخ نعيـانظر: أبا  (ْ)
 (.ُّٓ/ٗابف حباف، الثقات ) (ٓ)
 .(ِٕ/ٖ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(ٔ

 (.َِِ/ِانظر: ابف يكنس، تاريخو ) (ٕ)
 (.ُٔٔانظر: السجزم، سؤاالتو  لمحاكـ )ص  (ٖ)

 (.ُٗٔ/ُِانظر: ابف الجكزم، المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ )(ٗ) 
 (.ُْٖ/ٔ( األزدم، المؤتمؼ كالمختمؼ )(َُ
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دَّثنا عىنوي عىبلف بف الصيقؿ ،يركم عىف أبي أيسىامىة ،اٍلفٍسطىاط : اآلخر، كقاؿ في (ُ)"كىغىيره ،حى
مٌي بف ميحرز اٍلبىٍغدىاًدمٌ " مَّد بف عى دَّثنا عىنوي  ،أبي أيسىامىة كالعراقييف يركم عىف ،سكف اٍلفٍسطىاط ،ميحى حى

سىٍيف بف سممىاف بالفسطاط مٌي بف اٍلحي ًديث ،عى  ، كىما كاحد، كاهلل أعمـ.(ِ)"ميٍستىًقيـ اأٍلىمر ًفي الحى
 .، لو غرائب عف أبي أحمد الزبيرمثقة الخالصة:

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
 المىمىٌطيمي محمد بن ع

(ّ). 
ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ْ). 
 أقوال النقاد:

يركم عىف أبي عىاًصـ ، الذم قاؿ: "لـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف
زَّاؽ ًديث ،كىعبد الرَّ ًميٌ  ،ميٍستىًقيـ الحى ٍضرى  ".ركل عىنوي اٍلحى

 :قمت
، كقاؿ (ٔ)"يس في الممطييف ثقة: "ل(ٓ)د الحافظ المصرمعبد الغنى بف سعيقاؿ أوًل: 

 مف المحدثيف كانكا -ةيمىطالمى مدينة  أي- أكثر مف خرج عنياالسمعاني: "سمعت أف 
 .(ٕ)"ضعفاء
 ،(ٗ)، كأخرل في الغرائب الممتقطة مف مسند الفردكس(ٖ)لو ركاية في قكارع القرآف: ثانًيا

سنادىما ضعيؼ.  كا 
ا ركاية في م الرازؽ، عف معمر، عف الزىرم، عف  ستخرج أبي نيعيـ عف عبدكلو أيضن
، كىي ركاية (َُ)..."، الحديثًبًو رىسيكؿي المًَّو ًمفى اٍلكىٍحيً  ئأكؿ مىا بدعركة، عف عائشة، قالت: "

 صحيحة تكبع عمييا متابعات عدة، تامة كقاصرة.
                                                 

 (.ُِٕ/ٗابف حباف، الثقات ) (ُ)
 (.ُّٓ/ٗ) انظر: المصدر السابؽ (ِ)

بفتح الميـ كالبلـ كفي آخرىا الطاء الميممة، نسبة إلى الممطية، كىي مف ثغكر الرـك مما يمي أذربيجاف. (ّ) 
 (.ُِْ/ُِانظر: السمعاني، األنساب )

 (.َُّ/ٗابف حباف، الثقات ) (ْ)
عمي األزدم، الحافظ المتقف النسابة، إماـ زمانو في عمـ الحديث كحفظو". "عبد الغني بف سعيد بف ىو: (ٓ) 

 (.ّّٓ/ ُانظر: السيكطي، حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة )
 (.ِّْ/ُِالسمعاني، األنساب )(ٔ) 
 (.ِِْ/ُِ) انظر: المصدر السابؽ(ٕ) 
 .ٕٕ(، حُّّانظر: أبا عمرك الجكرم، قكارع القرآف )ص  ((ٖ
 ، كىك مخطكط.ِّٖٗ: ابف حجر، الغرائب الممتقطة مف مسند الفردكس، رقميا ( انظر(ٗ

 .َْٓ(، حِِْ/ ُانظر: أبا نيعيـ، المسند المستخرج عمى صحيح مسمـ )(َُ) 
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محمد بف عمي، كيركم  ، ككجدتي مف اسمو(ُ)قاؿ ابف حباف: "يركم عف عبد الرزاؽ": الخالصة
عف عبد الرزاؽ، في كتب السنة، محمد بف عمي بف سفياف، كينسب أحياننا بالصنعاني، كأحياننا، 

، لكف لـ أجد مف (ِ)أخرل بالنجار، كركاياتو تكبع عمييا، كأكثرىا مكجكد في مستخرج أبي عكانة
ف كاف غيره  نسبو بالمىمىطي، فيحتمؿ أف يككف ىك، كيحتمؿ أف يككف غيره، فإف كاف ىك فثقة، كا 

 فالتكقؼ في أمره حتى يتبيف حالو، كاهلل أعمـ.
 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.

   ِالرازم ْبن وازع ُمَحم ُد ْبُن َعم اِر ْبِن اْلَحاِرث. 
ًديث"قول اإلمام ابن حبان : "ميٍستىًقيـ الحى

(ّ). 
 أقوال النقاد:

" ،(ْ)ثقة" ،عنو، كىك صدكؽه  حاتـ: "كتبتي  يأبقاؿ ابف  كقاؿ الخميمي: "قىًديـه، عيمّْرى
(ٓ)، 

 .(ٔ)اؿ"حَّ رى  ،كقاؿ الذىبي: "شيخ، ميعىمَّر
 :قمت

لو ركايات كثيرة في كتب السنة، خاصة عند ابف أبي حاتـ في تفسيره، كأغمب ركاياتو  
 اهلل أعمـ.تكبع عمييا، كىي مقبكلةه، مشيكرة، كىذا يؤكد تكثيقو، ك 

 .ثقة الخالصة:
 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.

  ماألىٍرسىابىٍندً ُمَحم د بن عمرَان(ٕ). 
ًديث"قول اإلمام ابن حبان : "ميٍستىًقيـ الحى

(ٖ). 
 أقوال النقاد:

                                                 

 (.َُّ/ٗابف حباف، الثقات ) (ُ)
، ّٖٖ، ِّٖ، َُّ، َّّ، ِِٗ، ُِٖ، ِْٕ، ِِٖ/ّ(، ك)ْْٓ/ُانظر: أبا عكانة، مستخرجو )(ِ) 
 (.ِٗ/ٓ(، ك)ُّْ، ُِٓ، ُٖٔ، ٕٓ/ْ(، ك)ّْٔ ،َْٓ، َّْ
 (.ُّٖ/ٗابف حباف، الثقات ) (ّ)
 .(ّْ/ ٖ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(ْ
 (.ِٕٔ/ ِ( انظر: الخميمي، اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث )(ٓ
 (.ُْٗ/ ٔ( الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(ٔ

ة مفتكحة، كنكف ساكنة، كداؿ ميممة، قرية بينيا كبيف بالفتح ثـ السككف، كسيف ميممة، كألؼ، كباء مكحد(ٕ) 
 (.ُُٓ/ُمرك فرسخاف. انظر: ياقكت الحمكم، معجـ البمداف )

 (.ُٓٓ/ٗابف حباف، الثقات ) (ٖ)
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الحمكم مف أئمة  ، كعدَّه ياقكت(ِ)، ككصفو ابف األثير بالعىالـ المحٌدث(ُ)كثقو السمعاني
 .(ّ)العمماء
 :قمت

ٍبًد اٍلكىىَّابً  ىىًديَّة ٍبفً كجدتي لو ركاية كاحدة عند الثعمبي في تفسيره، عف   عى
، ككٌناه فيو (ْ)

 بأبي جعفر.
 : ثقة.الخالصة

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
  ،أىبيك اٍلحسف النَّسىكً ُمَحم د بن َغالب.  مُّ

ًديث"قول اإلمام ابن حبان : "ميٍستىًقيـ الحى
(ٓ). 

 أقوال النقاد:
لـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف، كلـ أقؼ لو عمى ركاية في كتب 

مَّد بف غىالب أىبيك اٍلحسففقاؿ: " كال في صحيح ابف حباف الذم ترجـ لو، ،السنة شيخ مف  ،ميحى
عٍ  ،ساأىؿ نى  ًديث ،فىر بف عكف كىعمي بف عىاًصـ كأبى نعيـيركم عىف جى دَّثنا أىٍحمد بف  ،ميٍستىًقيـ الحى حى

ٍيو بً  ٍنجكى مَّد بف غىالب النَّسىًكمُّ حد ،سانى زى  ".ثىنىا ميحى
 .مجيكؿ: الخالصة 

، كيظير أف حكمو عمى ىذا الراكم كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ
ف لـ يكثقو أحد، كاهلل أعمـ.مكافؽ لقاعدتو في ككف ا  لعدؿ عنده مف لـ يعرؼ فيو الجرح، كا 

  ٍعفىرو اٍلبىزَّا، اٍلبىٍغدىاًدمٌ ُمَحم د بن ُفَضْيل  .ر، أبك عبد اهلل البىزَّازُ أىبيك جى
ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ٔ). 
 أقوال النقاد:

                                                 

 (.ُٓٔ/ُالسمعاني، األنساب ) (ُ)
 (.ِْ/ُانظر: عمي بف األثير، المباب في تيذيب األسماء ) (ِ)
 (.ُُٓ/ُاف )انظر: ياقكت الحمكم، معجـ البمد (ّ)
يا: "حدثنا أبك العباس سيؿ بف محمد بف سعيد المركزم، حدثنا أبك الحسف المحمكدم، حدثنا أبك  (ْ) كنصُّ

مً  ٍبًد اٍلحى دَّثىنىا سىٍعدي ٍبفي عى ٍبًد اٍلكىىَّاًب، حى دَّثىنىا ىىًديَّةي ٍبفي عى مَّد بف عمرىاف األىٍرسىابىٍنديم، حى ، عىفٍ جعفر ميحى ٍعفىرو عىبد  يًد ٍبًف جى
: سىمً  ، قىاؿى اًلؾو ةى، عىٍف أىنىًس ٍبًف مى ٍبًد المًَّو ٍبًف أىًبي طىٍمحى اؽى ٍبًف عى ٍف ًإٍسحى ، عى اًميّْ مَّى -ٍعتي رىسيكؿى المًَّو اهلل ٍبًف ًزيىادو اٍليىمى صى

مَّـى  سى مىٍيًو كى نَّ  -المَّوي عى ٍبًد اٍلميطًَّمًب، سىادىةي أىٍىًؿ اٍلجى لىدى عى ، كى : "نىٍحفي سىٍيفي يىقيكؿي سىفي كىاٍلحي ٍعفىره كىاٍلحى ًميّّ كىجى ٍمزىةي كىعى ًة، أىنىا كىحى
". الحديث منكر. انظر: أبا إسحاؽ الثعمبي، الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف )  (.ُِّ/ٖكىاٍلمىٍيًدمُّ

 (.ُّٓ/ٗابف حباف، الثقات ) (ٓ)
 (.َُّ/ٗ) انظر: المصدر السابؽ (ٔ)
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 .(ِ)ني، كابف أبي عاصـ الشيبا(ُ)كثقو أبك حاتـ الرازم
 :قمت

ٍعفىرو اٍلبىزَّازي يبدك لي أف محمد بف فضيؿ البغدادم ىك   ا أبك عبد اهلل أىبيك جى ، كىك أيضِّ
 البىزَّار؛ ألسبابو منيا:

ٍيؿقاؿ ابف حباف  .ُ مَّد بف فيضى ، كركل ابف أبي عاصـ (ّ)، يركم عف ككيعاٍلبىٍغدىاًدمٌ  ميحى
ٍيؿركايات كثيرة ل مَّد بف فيضى ٍيؿاؿ مرة: ، عف ككيع، فقميحى مَّد بف فيضى ميحى

، كقاؿ مرة: (ْ)
ٍيؿ مَّد بف فيضى ٍعفىرو اٍلبىزَّازي  ميحى ٍيؿ، كقاؿ مرة: (ٓ)أىبيك جى مَّد بف فيضى ٍعفىرو اٍلبىزَّا ميحى ، (ٔ)رأىبيك جى

ا:  ٍبًد المًَّو اٍلبىزَّاري كقاؿ أيضِّ ٍيؿو أىبيك عى مَّدي ٍبفي فيضى ميحى
، ككميـ يشترككف في الركاية عف (ٕ)

 كيع، كىذا ييؤكد أنيـ كاحد، كاهلل أعمـ.ك 
ٍيؿذكر ابف أبي حاتـ في كتابو أف  .ِ مَّد بف فيضى ، ثـ ذكر في (ٖ)ز، يركل عف ككيعاٍلبىزَّا ميحى

ترجمتو أف أباه سىًمعى منو بمكة
، كالذم يركم عف ككيع ىك البغدادم الذم ترجـ لو ابف (ٗ)

ا ابف حباف في ترجمة محمد بف فض يؿ، أبي عبد اهلل: كتب عنو يعقكب حباف، كقاؿ أيضِّ
، كىذا يدؿ عمى أنيما كاحد؛ الشتراؾ الثبلثة في السَّكف، (َُ)بف سفياف الفارسي بمكة

 كالشتراؾ البزاز كالبغدادم في الركاية عف الشيخ نفسو، كاهلل أعمـ.
جعؿ أبك الفضؿ اليركم في كتابو مشتبو أسامي المحدثيف، عند ترجمتو لمحمد بف  .ّ

بّْيٌ ة، ىـ: فضيؿ ثبلث ٍيؿ بف غىزكىاف الضَّ مَّد بف فيضى ٍيؿ بف ًعيىاض ، ك ميحى مَّد بف فيضى ميحى
ٍيؿ اٍلبىزَّار، ك التًَّميًمي مَّد بف فيضى ميحى

، فاألكؿ كالثاني مشيكراف، كال خبلؼ في أسمائيما، (ُُ)
 فيبقى الثالث، كىذا فيو جزـه بأنو البغدادم، كاهلل أعمـ.

                                                 

 (.ٖٓ/ٖديؿ )ابف أبي حاتـ، الجرح كالتع (ُ)
 .َِٕٗ(، حُٕٓ/ٓ، )ُِِّ(، حّٓ/ّانظر: ابف أبي عاصـ، اآلحاد كالمثاني ) (ِ)
 (.َُّ/ٗابف حباف، الثقات ) (ّ)
 .ٕٔٗ(، حُِِ/ِانظر: ابف أبي عاصـ، اآلحاد كالمثاني ) (ْ)
 .َِٕٗ(، حُٕٓ/ٓ) المصدر السابؽانظر:  (ٓ)
 .ُِِّ(، حّٓ/ّ) المصدر السابؽانظر:  (ٔ)
 .ُْْْ(، حُِِ/ّ) المصدر السابؽ انظر: (ٕ)
 (.ِٖٓ/ُابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ) (ٖ)
 (.ٖٓ/ٖ) انظر: المصدر السابؽ (ٗ)

 (.ْٖ/ٗابف حباف، الثقات ) (َُ)
 (.ِٔٓ،ِٓٓانظر: أبا الفضؿ اليركم، المعجـ في مشتبو أسامي المحدثيف )ص  (ُُ)



065 

 

مَّد بنقؿ ابف حجر أف  .ْ ٍيؿ اٍلبىزَّارميحى ، كالبغدادم يركم عف ككيع، (ُ)يركم عف ككيع ف فيضى
 كىذا يؤكد أنيما كاحد، كاهلل أعمـ.

 .ثقة: الخالصة
 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.

  ٍىػ.ِْٗالبصرم، أبك عبد اهلل األنصارم، المتكفى سنة  ُمَحم ُد ْبُن ِمْرَداس 
ًديث" م ابن حبان:قول اإلما "ميٍستىًقيـ الحى

(ِ). 
 أقوال النقاد:

كركل لو البخارم في جزء  ،(ْ)، كقاؿ البزار: "ليس بو بأس، صدكؽ"(ّ)كثقو الييثمي
ذكر صاحب "كقاؿ في مكضع آخر: ، (ٔ)كقاؿ ابف حجر: "مقبكؿ"، (ٓ)القراءة خمؼ اإلماـ

قاؿ ، ك (ٖ)عندم أف اآلفة فيو مف شيخو"، ك أنو ركل عف خارجة بف مصعب خبرنا باطبلن  (ٕ)الميزاف
ًديثو بىاًطؿ" ،(ٗ): "مجيكؿ"الرازم أبك حاتـ ة بف ميصعب مىٍجييكؿ، كىحى اًرجى كقاؿ الذىبي: "عىف خى

(َُ). 
 :قمت

تتبعتي ركاياتو الكثيرة في كتب السنة، فكجدتيا صحيحة، كمشيكرة، كيتابع عمييا مف أوًل: 
 يقو، كاهلل أعمـ.ًقبؿ الثقات، كغيرىـ، كىذا يؤكد تكث

: األولىترجـ الذىبي لمحمد بف ًمٍردىاسو ترجمتيف في كتابو تاريخ اإلسبلـ، فقاؿ في ثانًيا: 
، عىٍف زياد بف عبد اهلل البٌكائٌي، كًبٍشر بف المفٌضؿ،  "محمد بف مرداس األنصارٌم، البىٍصرمُّ

ٍنوي: محمد بف إسماعيؿ البخارٌم  ٍبداف كعبد اهلل بف عيسى الخٌزاز، كىعى في بعض تكاليفو، كعى
ٌفي  كٌم، كآخركف، تيكي كيانٌي، كمحمد بف أحمد بف سميماف اليىرى األىكازٌم، كمحمد بف ىاركف الرُّ

                                                 

 (.ُٗٓ/ّمعاني اآلثار ) انظر: ابف حجر: مغاني األخيار في شرح أسامي رجاؿ (ُ)
 (.َُٕ/ٗابف حباف، الثقات ) (ِ)
 (.ِْ/ْانظر: الييثمي، مجمع الزكائد كمنبع الفكائد ) (ّ)
 .ّّْٕ(، ح َْٓ/ُّانظر: البزار، مسنده ) (ْ)
 .ُِٓ(، ح ْٖانظر: البخارم، جزء القراءة خمؼ اإلماـ )ص  (ٓ)
 (.َٓٓ( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(ٔ
 ".( أٌم "الذىبي(ٕ
 (.ّْْ/ٗ: الشيخ الذم قصده ابف حجر ىك: "خارجة بف مصعب". انظر: تيذيب التيذيب )قمت( (ٖ
 .(ٕٗ/ ٖ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(ٗ

 (.ُّٔ/ ِ( الذىبي، المغني في الضعفاء )(َُ
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ل: "محمد بف ًمٍردىاسو األنصارٌم، عىٍف خارجة بف خراأل، كقاؿ في (ُ)سنة تسعو كأربعيف"
 سببيف:أنيما كاحد، ل -كاهلل أعمـ- ، كالصكاب(ِ)عرؼ"مصعب، فآخر ال يي 

الذىبي نفسو في كتابو ميزاف االعتداؿ ترجـ ليما ترجمة كاحدةن، فقاؿ: "محمد بف مرداس  .ُ
مجيكؿ، كذا قاؿ أبك حاتـ، كىذا  ،باطؿو  األنصارم، حدث عف خارجة بف مصعب بخبرو 

، كغندر، كبشر بف مفضؿ، كعدة، شيير، ركل أيضِّ  الرجؿ بصرمه  ا عف جارية بف ىـر
كيانى، كعمر حيح، كالبزار، كعبداف، كمحمد بف ىاركف الرُّ كعنو البخارم خارج الص

 .(ّ)رل، كذكره ابف حباف في الثقات فأصاب، تكفى سنة تسع كأربعيف كمائتيف"يٍ جى البي 
، (ٔ)كابف أبي حاتـ ،(ٓ)، كمسمـ(ْ)، كاإلماـ البخارماكاحدن  اغفير مف العمماء عدَّىيم جّـّ  .ِ

 .ثيركغيرىـ ك ،(ٗ)، كابف حجر(ٖ)، كالمزم(ٕ)كابف حباف
؛ ألف ركاية كثيرو مف العمماء لو تنفي كصؼ أبي حاتـ الرازم لو بالجيالة، صدكؽ الخالصة:

ال منو، كما قاؿ  -مصعب بف خارجة- كالخبر الذم ذكره الذىبي في ميزانو فالغمط فيو مف شيخو
 ابف حجر، كاهلل أعمـ.

  أعمـ.كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل
  ،اِح .ُمَحم ُد ْبُن ُمْسِمِم ْبِن َأِبي الَوض   أىبيك سىًعيد الميؤىدّْبي

ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى
(َُ). 

 أقوال النقاد:
 ،(ُّ)كابف حنبؿ ،(ُِ)، كابف معيف(ُُ)كثقو ابف سعد

                                                 

 .ْٕٖ(، ترجمة رقـُِْْ/ ٓ( الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(ُ
 .لمصدر السابؽ( ا(ِ
 (.ِّ/ ْاالعتداؿ )( الذىبي، ميزاف (ّ

 (.ِْٖ/ ُالبخارم، التاريخ الكبير )(ْ) 
 (.َٓٓ/ ُمسمـ، الكنى كاألسماء )(ٓ) 
 .(ٕٗ/ ٖ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(ٔ

 (.َُٕ/ٗابف حباف، الثقات ) (ٕ)
 (.ْْٓ/ ِٔ( انظر: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(ٖ
 (.ّْْ/ٗ( انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب )(ٗ

 (.ٔٓ/ٗابف حباف، الثقات ) (َُ)
 (.ِّٕ/ ٕ( انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل )(ُُ

 (.ْٗ/ ُابف معيف، تاريخو، ركاية ابف محرز )(ُِ) 
 (.ُٗ/ ْ( الخطيب، تاريخ بغداد )(ُّ
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كابف  ،(ٓ)، كالنسائي(ْ)كالفسكمٌ  ،(ّ)الرازياف كأبك حاتـ كأبك زرعة ،(ِ)كأبك داكد ،(ُ)كالعجمي
كقاؿ ابف نيمير: "صالح، ال ، (ٕ)كذكره الدارقطني في مف صحت ركايتو عف الثقات ،(ٔ)شاىيف

مىٍيًو، كىىيكى ًمفى ، (ٗ)كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ ييـ"، (ٖ)بأس بو" ٍيري ميتَّفىؽه عى ديكؽه، غى كقاؿ الخميمي: "صى
 ، ، يىٍرًكم عىٍف شيييكًخ الشَّاـً كًفيفى كىاٍلكيكفىًة"اٍلمىٍعري

كمـ فيو البخارم، كقاؿ الذىبي: "كثقو جماعة، كتى  ،(َُ)
 .(ُِ)كنقؿ المزم عف البخارم قكلو: "فيو نظر" ،(ُُ)كلـ ييترؾ"

 :قمت
مَّد بف " األول: ترجـ لو ابف حباف مرتيف في كتابو الثقات، قاؿ في المكضعأوًل:  ميحى

 ،كىزيد بف رفيع ،ف ًإٍبرىاًىيـ بف أبي حرَّةيركم عى  ،أىبيك سعيد اٍلميؤىدب ،ميسمـ بف أبي الكضاح
د ركل عىنوي  ،كزىكىًريا بف أبي زىاًئدىة مَّد بف : "اآلخر. كقاؿ في (ُّ)"التَّبيكذىًكي كىأىبيك دىاكي ميحى

كر بف أبي ميزىاحـ ،يركم عىف زىكىًريَّا بف أبي زىاًئدىة ،الكضاح ميسمـ بف أبي  ،ركل عىنوي مىٍنصي
ًديث  ، كىما كاحد، كاهلل أعمـ.(ُْ)"ميٍستىًقيـ الحى

ا في الراكم، بؿ ىك في أمو،  ثانًيا: يبدك لي أف قكؿ البخارم: "فيو نظر"، ليس جرحن
مد ٍبف ميسمـ ٍبف الميثىنَّى، ىك اٍبف أىبي حيث نقؿ عف أبي داكد الطيالسي قكلو: " حدَّثنا ميحى

ٌضاح،  ًفي اٍبف أى ثـ عمؽ عميو، فقاؿ: "الكى ٌضاحكذا كقع ًعٍنًدم، كى "، فأشار بذلؾ إلى بي الكى
 .(ُٓ)أنو لـ يرتض تسمية جده بالمثنى، كاهلل أعمـ

 .ثقة الخالصة:

                                                 

 (.ُْانظر: العجمي، الثقات )ص  ((ُ
 (.ُِٕ/ِ( انظر: اآلجرم، سؤاالتو ألبي داكد )(ِ
 .(ٕٕ/ ٖجرح كالتعديؿ )( ابف أبي حاتـ، ال(ّ

 (.ْْٓ/ ِالفسكٌم، المعرفة كالتاريخ )(ْ) 
 (.ْْٓ/ ِٔ( انظر: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  )(ٓ

 (.ُٖٗانظر: ابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات )ص (ٔ)
 (.ُِّ/ِالدارقطني، ذكر أسماء التابعيف كمف بعدىـ ممف صحت ركايتو عف الثقات عند البخارم كمسمـ )(ٕ) 
 (.ُٗ/ ْ( الخطيب، تاريخ بغداد )(ٖ
 (.َٕٓ( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (ٗ

 (.ّٗٓ/ ِ( انظر: الخميمي، اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث )(َُ
 (.ُِِ/ ِ( الذىبي، الكاشؼ )(ُُ
 خارم.: لـ أجد ىذه العبارة في كتب البقمت (.ْْٓ/ ِٔ( انظر: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(ُِ

 (.َْ/ٗابف حباف، الثقات ) (ُّ)
 (.ٔٓ/ٗ) انظر: المصدر السابؽ (ُْ)
 (.ِِّ/ُ( البخارم، التاريخ الكبير )(ُٓ
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 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
   أبك عبد اهلل المركزم بن عيسى (ُ)[اْلَمك يّ ]ُمَحم د بن ،. 

ًديث""ميٍستىًقيـ األمر في ال قول اإلمام ابن حبان:  .(ِ)حى
 أقوال النقاد:

، كمر معنا أف أبك داكد ال (ْ)، كركل لو أبك داكد(ّ)كثقو النسائي، كقاؿ مٌرة: "ال بأس بو"
 .(ٓ)يركم إال عف ثقة عنده، كقاؿ ابف حجر: "مقبكؿ"

 :قمت
مَّد  األولترجـ ابف حباف لمحمد بف المكيَّ في كتابو الثقات في مكضعيف،  قاؿ فيو: "ميحى

نوي يىٍعقيكب بف سيٍفيىاف اٍلفىاًرًسي ،يركم عىف ابف اٍلميبىارؾ ،أىصمو مف بىمخ ،كّْيٌ بف اٍلمى  ميٍستىًقيـ  ،ركل عى
ًديث"  .(ٔ)اأٍلىمر ًفي الحى

مَّد بف اٍلمىكّْيٌ  خرآلوا  ركل عىنوي  ،يركم عىف ابف اٍلميبىارؾ ،كو رٍ مف أىؿ مى  ،قاؿ فيو: "ميحى
 .ميذ، كاهلل أعمـكالتبل كخفي الشي كاف، ألنيما يشتر يما كاحده ، كيظير لي أن(ٕ)"يىٍعقيكب بف سيٍفيىاف

 .ثقة: الخالصة
 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.

 قى الٍ ، أبك عبد اهلل القصير، الطَّ ُمَحم ُد ْبُن ِىَشاِم ْبِن ِعيَسى ، ، اٍلبىٍغدىاًدمُّ كذمُّ اني، المرُّ
 ىػ.ِِٓالمتكفى سنة 
ًديث"قول اإلمام ابن حبان : "ميٍستىًقيـ الحى

(ٖ). 
 أقوال النقاد:

 ، كأبك(ُِ)كركل عنو البخارم ،(ُُ)، كابف حجر(َُ)، كالذىبي(ٗ)البغدادم كثقو الخطيب
                                                 

 (.ٖٕ/ٗفي الثقات "المكي"، كالصكاب ما أثبتُّو في المتف، كاهلل أعمـ. انظر: ابف حباف، الثقات ) (ُ)
 انظر: المصدر السابؽ. (ِ)
 (.ِّٕتمؿ )ص انظر: ابف عساكر، المعجـ المش (ّ)
 .ُُِّ(، حّٗ/ٓابف حباف، الثقات ) (ْ)
 (.َٖٓابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (ٓ)
 (.ٖٕ/ٗابف حباف، الثقات ) (ٔ)
 (.ُٗ/ٗ) انظر: المصدر السابؽ (ٕ)
 (.ُُٔ/ٗ) انظر: المصدر السابؽ(ٖ)
 (.َُّ/ ْ( الخطيب، تاريخ بغداد )(ٗ

 (.َِِ/ ٔ( الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(َُ
 (.ُُٓحجر، تقريب التيذيب )ص ( ابف (ُُ
 .ُُْٗ(، حُِٗ/ٓ( البخارم، صحيحو )(ُِ
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 ، كسبؽ أف أبا داكد ال يركم إال عف ثقة عنده.(ُ)داكد
 ثقة. الخالصة:

  أعمـ.كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل
  ،عبد اهلل العكبرم، ييعرؼ بأىبي اأٍلىٍحكىص أبكُمَحم د بن اْلَيْيَثم بن حماد

، المتكفى سنة (ِ)
 .(ّ)ىػِٕٗ

ًديث"قول اإلمام ابن حبان : "ميٍستىًقيـ الحى
(ْ). 

  أقوال النقاد:
، حافظنا، (ٔ)بف األخضرعبد العزيز أبك محمد ا، ك (ٓ)كثقو مسممة  ، كقاؿ: "كاف فاضبلن

، (ٖ)، كقاؿ: "ثقة، مأمكف، حافظ"، كاٍبف خراش(ٕ)رحؿ في طمب الحديث فأكثر"، كالدارقطني ثقة،
الحجة"، كابف ، كقاؿ: "الحافظ، (َُ)، كالذىبي(ٗ)ككصفو بأنو مف األثبات المتقنيف، كالخميمي

أنو ": (ُّ)البغدادم ، كالخطيب(ُِ)ابف القطاف أبك الحسف كقاؿ ، كقاؿ: "ثقة، حافظ"،(ُُ)حجر
 ".ي طمب الحديث إلى الككفة، كالبصرة، كالشاـ، كمصررحؿ ف

  حجة.حافظه،  ،ثقةه  الخالصة:
 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.

  ،ىػ.ُِٔ، المتكفى سنة (ُْ)ٍستىاًنيٌ أىبيك ميسمـ اٍلقييي ُمَحم د بن يحيى بن عمار 
ًديث: "ميٍستىًقيـ اأٍلىمقول اإلمام ابن حبان ًديثو شىٍيئن ، ر ًفي الحى ًديثلـ أر ًفي حى  ا الى يشبو حى

                                                 

 .ِْٖٔ(، حْٔ/ّ، )ُُِٔ(، حٕ/ِ( انظر: أبا داكد، سننو )(ُ
 (.ُُٓ، ُْْ/ٗترجـ لو ابف حباف في مكضعيف مف كتابو الثقات. انظر: ابف حباف، الثقات ) (ِ)
، كالصكاب ما أثبتُّو، كاهلل أعمـ. انظر: خطأكىك  ىػ،ِٗٗىػ، كابف حجر سنة ِٓٔالخميمي كفاتو سنة  أر خ (ّ)

 (.ُُٓ(، كابف حجر، تقريب التيذيب )ص َِٔ/ِالخميمي، اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث )
 (.ُُٓ/ٗابف حباف، الثقات ) (ْ)
 (.ِٖٕ/َُ( انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )(ٓ
 (.ِٕٗ/َُ) المصدر السابؽ( انظر: (ٔ

 (.ُّْتو لمدارقطني )ص الحاكـ، سؤاال(ٕ) 
 (.ُّّ/ْ( انظر: الخطيب، تاريخ بغداد )(ٖ
 (.َِٔ/ِ( انظر: الخميمي، اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث )(ٗ

 (.ُّٔ/ِانظر: الذىبي، تذكرة الحفاظ ) (َُ)
 (.ُُٓ( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (ُُ
 (.ُِٖ/ٓ( انظر: ابف القطاف، بياف كالكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ )(ُِ
 (.ُِّ/ْ( انظر: الخطيب، تاريخ بغداد )(ُّ
 .(ُٗٓ/ َُاألنساب لمسمعاني )انظر:  .كىي ناحية مف خراساف بيف ىراة كنيسابكر( (ُْ
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 .(ُ)الثّْقىات" 
 أقوال النقاد:

كقاؿ الذىبي: "كاف ييكصؼ بالحفظ،  ،(ِ)كبير المحؿ" ،قاؿ الحاكـ: "محدثه  
 .(ّ)كالمعرفة"

 :قمت
 لـ أقؼ لو عمى ركاية في كتب السنة، كال في صحيح ابف حباف. 
 .حتى يتبيف حالو التكقؼ في أمره الخالصة:

كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كفي النفس مف حكمو عميو باستقامة 
 حديثو شيء، كاهلل أعمـ.

 ييعرؼ بً  ُمَحم د بن يحيى ،  .اهً يى سً اٍلقيكمىًسيُّ
ًديث"قول اإلمام ابن حبان : "ميٍستىًقيـ الحى

(ْ). 
 أقوال النقاد:

 .(ٓ)لباب في األلقابذكره ابف حجر في نزىة األ
 :قمت

ما كقفتي عمى أحد مف القىكمسييف يسمى محمدنا في ىذه الطبقة إال محمد بف أبي غالب،  
ككنيتو أبك عبد اهلل، كلـ أقؼ عمى مف عٌرفو بسياه، فيحتمؿ أف يككف ىك، كيككف أبك غالب 

 ، كنقؿ عف ابف حباف ذكره في الثقات.(ٔ)اسمو يحيى، ترجـ لو المزم
، كالمكجكد في ىذا (ٕ)بشار عكاد محقؽ كتاب تيذيب الكماؿ إلى ثقات ابف حباف كعزاه 

المكضع ىك محمد بف عبد اهلل بف بزيع، أبك عبد اهلل القكمسي، ذكر ابف حباف أنو مات في 
ق، كابف أبي غالب أرخ البخارم كفاتو بيكـ السبت آخر يـك مف شير رمضاف َِٓرمضاف سنة 
 ،(ٖ)ه الدارقطني في مف صحت ركاياتو عف الثقات عند البخارم كمسمـق، كذكر َِٓالمبارؾ سنة 

                                                 

 (.ُِٓ/ٗابف حباف، الثقات ) (ُ)
 (.ّْ( الحاكـ، تاريخ نيسابكر )ص (ِ
 (.ِْٕ/ٔ( الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(ّ

 (.ُُٓ/ٗابف حباف، الثقات ) (ْ)
 (.ِّٖ/ُنزىة األلباب في األلقاب )انظر: ابف حجر،  (ٓ)
 (.ِٓٔ/ِٔتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )انظر: المزم،  (ٔ)
 (.َُٗ/ٗابف حباف، الثقات ) (ٕ)
 (.َّْ/ُ)مف صحت ركاياتو عف الثقات  ، ذكر أسماء التابعيف كمف بعده ممف فيالدارقطنيانظر:  (ٖ)
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، (ّ)، ككثقو الذىبي(ِ)، كقاؿ أبك عمي الجياني: مف الحفاظ، ككناه أبا بكر(ُ)كركل لو البخارم
 .(ٓ)، كالخزرجي(ْ)كابف حجر
 .ثقة: الخالصة

 ، كاهلل أعمـ.كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ
  َالزبيرم، القرشى، أبك عمر المدنى، المتكفى قبؿ سنة  م د بن َيْعُقوب بن عبد الوىابُمح

 ىػ.َِٓ
ًديث" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ٔ). 
 أقوال النقاد:

كقاؿ ابف  ،(ٗ)كقاؿ الذىبي: "كثؽ" : "ال بأس بو"،(ٖ)، كالنسائي(ٕ)الرازم قاؿ أبك حاتـ
 .(ُُ)دارقطني في سننو، كصحح لو ال(َُ)حجر: "صدكؽ"

 .صدكؽ لو أفراد الخالصة:
 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.

  ،مَّد.َمْخَمُد ْبُن الحسن بن َأِبي ُزَمْيٍل ، البغدادم، كييقاؿ أىبيك ميحى رَّاًنيُّ  أىبيك أىٍحمىد اٍلحى
ًديث"قول اإلمام ابن حبان : "ميٍستىًقيـ الحى

(ُِ.) 
 قوال النقاد:أ

 ،(ُٓ)كقاؿ النسائي، (ُْ)، كالذىبي(ُّ) كثقو مسممة

                                                 

 . ْٕٓٓ(، حَُٔ/ٗ، ك)ِِٕٔ، ح(ُٔ/ٖ) صحيحو، بخارمالانظر:  (ُ)
 (. ٗٗالجياني، تسمية شيكخ أبي داكد )ص انظر:  (ِ)
 (.ْْٔ/ُٖ(، كتاريخ اإلسبلـ )َُِ/ِ) الكاشؼانظر: الذىبي،  (ّ)
 (.َٔٓ)ص  ، تقريب التيذيبابف حجرانظر:  (ْ)
 (.ّٓٓ)ص  ، خبلصة تذىيب تيذيب الكماؿالخزرجيانظر:  (ٓ)
 (.َُٗ/ٗابف حباف، الثقات ) (ٔ)
 .(ُُِ/ٖ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(ٕ
 (.ََُالنسائي، مشيختو )ص  ((ٖ
 (.ِِّ/ِ( الذىبي، الكاشؼ )(ٗ

 (.ُْٓ( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (َُ
 .(ُّٖ/ّ( انظر: الدارقطني، سننو )(ُُ

 (.ُٖٔ/ٗابف حباف، الثقات ) (ُِ)
 (.َُٗ/ُُ( انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )(ُّ
 (.ِْٖ/ِذىبي، الكاشؼ )( ال(ُْ
 (.ِٖٖابف عساكر، المعجـ المشتمؿ )ص ك (، َُُالنسائي، مشيختو )ص  ((ُٓ
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 .(ِ)قاؿ أبك حاتـ: "صدكؽ"، ك : "ال بأس بو"(ُ)كابف حجر
 :قمت

 تتبعتي ركاياتو، فكجدتو يتابع عمييا. 
 ثقة. الخالصة:

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
  السٍّْنجى مروان ْبن ُمَحم د.  اًرمُّ

ًديث"قول اإلمام ابن حبان : "ميٍستىًقيـ الحى
(ّ.) 

 أقوال النقاد:
ًديث" ، كقاؿ: "ذىاًىب(ْ)ضعفو الدارقطني  ، كذكره ابف الجكزم في الضعفاء(ٓ)الحى

 يركم ، كقاؿ ابف حباف: "شيخ(ٖ)، كقاؿ مرَّة: "متركؾ"(ٕ)، كقاؿ الذىبي: "ىالؾ"(ٔ)كالمترككيف
 اهلل صمى النبي عف عمر، ابف عف نافع، عف مالؾ، عف ركل بو، جاالحتجا يحؿ ال المناكير،

 شير افترض كما عميكـ افترضيف اهلل فإف الخمس، الصمكات عمى داكمكا قاؿ: كسمـ، عميو
ني أال مني، بىرئ فقد تركيا فمف جحكدنا، كال بيا، استخفافنا الصبلة تترككا فبل رمضاف،  كا 
، (ٗ)لو" أصؿ ال باطؿ خبر كىذا كرقة، في طكيبلن  حديثنا كذكر رمضاف، شير بصكـ مكصيكـ

عنو،  غفؿ فكأنو، الحديث مستقيـ: فقاؿ الثقات في ًحبَّاف ابفي  "ذكره وقال:، (َُ)كضعفو ابف حجر
 صرح فقد، الفارسي يزيد بف خالد بف الصمد عبد بف إسحاؽ عنو بالراكم ممحقة الجناية كأظف

ككىٌىى السيكطي لو سندى حديث ،(ُُ)الحديث" كضع الذم ىك بأنو الدارقطني
، كقاؿ ابف عراؽ (ُِ)

ا" الكناني: "ركل عف مالؾ خبرنا مكضكعن
(ُّ). 

                                                 

 (.ِّٓ( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (ُ
 .(ّْٗ/ٖ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(ِ

 (.ُٕٗ/ٗابف حباف، الثقات ) (ّ)
 .ُُِٗ(، حْٕٗ/ِانظر: الدارقطني، سننو ) (ْ)
 (.ُِٔني عمى المجركحيف البف حباف )ص تعميقات الدارقط (ٓ)
 (.ُُْ/ّابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف ) (ٔ)
  (.ّّٕ/ُتنقيح التحقيؽ في أحاديث التعميؽ )انظر: الذىبي،  (ٕ)
  (.ِِٗالذىبي، تمخيص كتاب المكضكعات )ص  (ٖ)
 (.ُْ/ ّ، المجركحيف )ابف حباف (ٗ)
 (.ِٔٓ( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (َُ

 (.ِّ/ ٖلساف الميزاف )ابف حجر،  (ُُ)
  (.ِٓ/ِ) الحاكم لمفتاكمانظر: السيكطي،  (ُِ)
  (.ُُٕ/ُالشريعة المرفكعة عف األخبار الشنيعة المكضكعة )تنزيو انظر: ابف عراؽ الكناني،  (ُّ)
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 ضعيؼ، لكثرة المضعفيف لو. الخالصة:
كىذا مخالؼه لما قالو عنو في  كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ،

 المجركحيف، كأما ذكره لو في الثقات فخطأ، كاهلل أعمـ.
 أىبيك الحكـ اٍلبىٍصًرٌم.بن ُمصعب مسجع ، 

ًديث"قول اإلمام ابن حبان : "ميٍستىًقيـ الحى
(ُ.) 

 أقوال النقاد:
زرعة ال يركم إال  ا، كمعركؼ أف أب(ِ)، كركل لو أبك زرعةقاؿ أبك حاتـ: "ليس بو بأس"

 عف ثقة عنده.
 :قمت

 عيًرؼ عند العمماء بأسماء كثيرة، منيا: أوًل:
، (ٓ)، كابف حباف(ْ)، كأبك يعمى(ّ)، نٌص عمى ذلؾ ابف أبي حاتـببف ميصع عي جى سٍ مً  .ُ

 كغيرىـ.
عي بف ميصعب .ِ  ، كغيرىـ.(ٖ)، كابف حجر(ٕ)، كابف األثير(ٔ)، نص عمى ذلؾ البييقيًمٍشجى
اًزًنيُّ  .ّ ٍنتىًجعي ٍبفي ميٍصعىبو اٍلمى ، كأبك نيعيـ (َُ)، كابف السَّنيي(ٗ)، نص عمى ذلؾ الطبرانياٍلمي

 كغيرىـ. ،(ُُ)األصبياني
 كيبدك لي أف اسمو كقع فيو اختبلؼ كتصحيؼه كتبديؿ كبير، كاهلل أعمـ.

تتبعتي ركاياتو فكجدتيو يتابع عمييا متابعات تامة كقاصرة، كىذا ميشعره بتكثيقو، كاهلل  ثانًيا:
 أعمـ.
 ثقة. الخالصة:

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
                                                 

 (.َِٓ/ٗابف حباف، الثقات ) (ُ)
 .(ِْْ/ٖ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(ِ
 بؽ.انظر: المصدر السا( (ّ
 (.ِِْ( انظر: أبا يعمى، معجمو )ص (ْ

 (.َِٓ/ٗابف حباف، الثقات ) (ٓ)
 (.ُْٖ/ٔ( انظر: البييقي، السنف الكبرل )(ٔ
 (.ِٕٔ/ٔ( انظر: ابف األثير، أسد الغابة )(ٕ
 .(ِّٕ/ٖ( ابف حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة )(ٖ

 .ِٕ(، حّٗ/ِٓ) ، كالمعجـ الكبيرُُِٔ(، حّّْانظر: الطبراني، الدعاء )ص  (ٗ)
 .ُِٔ(، حٕٕٓص )ابف السني، عمؿ اليـك كالميمة  (َُ)
 .ُْٖٕ(، حّْْْ/ٔانظر: أبا نعيـ، معرفة الصحابة ) (ُُ)
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  ُأبك سعيد المخزكمي، المتكفى سنة ْبُن ُجَوْيِرَيَة بن داود  َمْسُعود ،  ىػ.ِْٖاٍلميكًصًميُّ
ًديث"قول اإلمام ابن حبان : "ميٍستىًقيـ الحى

(ُ.) 
 أقوال النقاد:

كقاؿ : "صدكؽ"، (ٓ)ابف حجر، ك (ْ)كقاؿ الذىبي : "ال بأس بو"،(ّ)، كالنسائي(ِ)قاؿ مسممة
 قاؿ ابف حجر:ك ، (ٕ)ك زكريا األزدم: "كاف نبيبلن مف الرجاؿ"، كقاؿ أب(ٔ)الخىزرجي: "محدث نبيؿ"

 .(ٖ)عرؼ""غفؿ ابفي القطاف فقاؿ: ال يي 
 .ثقة الخالصة:

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
  ىػ.َِٓالمركزم، المتكفى بعد سنة مطر بن الفضل 

ًديثقول اإلمام ابن حبان  (.ٗ)": "ميٍستىًقيـ الحى
 أقوال النقاد:

، كركل لو البخارم في (ُِ)، كقاؿ الذىبي: "كثيؽ"(ُُ)، كابف حجر(َُ)كثقو الدارقطني
، (ُّ)صكؿ أبكاب الصحيح، كبعضيا في المتابعات كالشكاىدا في أصحيحو ستة أحاديث؛ بعضي

 .(ُْ)كقاؿ أبك الكليد البىاجي: "ال أعرؼ حالو"
 :قمت

                                                 

 (.ُُٗ/ٗابف حباف، الثقات ) (ُ)
 (.ُِٔ/ُُ( انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )(ِ
 (.ِٕالنسائي، مشيختو )ص  ((ّ
 (.ِٕٓ/ِ( الذىبي، الكاشؼ )(ْ
 (.ِٖٓجر، تقريب التيذيب )ص ( ابف ح(ٓ
 (.ّْٕالخزرجي: خبلصة تذىيب تيذيب الكماؿ )ص  ((ٔ
 (.ُْٕ/ِٕالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ) ((ٕ
 (.ُُٔ/َُ( ابف حجر، تيذيب التيذيب )(ٖ

 (.ُٖٗ/ٗابف حباف، الثقات ) (ٗ)
 (.ِْٕ( الحاكـ، سؤاالتو لمدارقطني )ص (َُ
 (.ّْٓ)ص  ( ابف حجر، تقريب التيذيب(ُُ
 (.ِٗٔ/ ِ( الذىبي، الكاشؼ )(ُِ
( ُِْ، ْٖ/ٕ، )َّّٗ، َِّٗ( حٕٓ/ٓ، )ِٔٗٗ(، حٕٓ/ْ، )ّْٔ(، حِٖ/ُ( البخارم، الصحيح )(ُّ
 .ُٕٗٓ، َْٕٓح

 (.ّٕٔ/ِ( انظر: الباجي، التعديؿ كالتجريح )(ُْ
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، كىذا خطأ في النقؿ (ُ)أصناؼ زائدة يحدث بيا"قاؿ ميغمطام: "قاؿ ابف عدم: "عنده 
مف مغمطام، فابفي عدٌم ذكر ىذا الكبلـ في ترجمة الراكم الذم بعده، كليس في مطر بف 

كبلـ ابف عدم في ترجمة "ميعىاًكيىة بف  الفضؿ، كاسـ صاحب الترجمة "ميعىاًكيىة بف عىٍمرك"، كنصُّ 
، كما ثبٍت معي بعد البحث، ككما أشار (ِ)ة يحدث بيىا": "كيكًفي، ًعٍنده تصانيؼ زىاًئدى ىوعىٍمرك" 

 ، كاهلل أعمـ.(ّ)إلى ذلؾ محققا كتاب اإلكماؿ

 ثقة. الخالصة:
 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.

  كقيؿ: أىبيك ُمَعاُذ بُن َعْوِذ اهلِل ، ء.اٍلبىٍصًرٌم، أىبيك عبد الرٍَّحمىف اٍلقيرىًشيُّ  اٍلعىبلى
ًديث"قول اإلمام ابن حبان : "ميٍستىًقيـ الحى

(ْ.) 
 أقوال النقاد:

ا" ترجـ لو ، ك (ٔ)، كصحح لو الضياء المقدسي حديثنا(ٓ)قاؿ الذىبي: "ما عممت فيو جرحن
ا كال تعديبلن فمـ  الدارقطني  .(ٕ)يذكر فيو جرحن

 :قمت
ؿ الثقات، كىذا ميشعره تتبعت أحاديثو فكجدتيا صحيحة مشيكرة، كتكبع عمييا مف ًقب 
 بتكثيقو.

 .ثقة الخالصة:
 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.

  المتكفى سنة َمِميُح ْبُن َوِكيِع ْبِن اْلَجر اِح ،  ىػ.ِِٗالكيكفيُّ
ًديث"قول اإلمام ابن حبان : "ميٍستىًقيـ الحى

(ٖ.) 
 أقوال النقاد:

                                                 

 (.ِِٓ/ ُُ( انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )(ُ
عنيـ محمد بف إسماعيؿ البخارم مف مشايخو في جامعو الصحيح  ( انظر: ابف عدم، أسامي مف ركل(ِ
(ُ/ُُِ.) 

 (، تحقؽ عادؿ بف محمد، كأسامة بف إبراىيـ.ِِٓ/ ُُإكماؿ تيذيب الكماؿ ) حواشي( انظر: مغمطام، (ّ
 (.ُٖٕ/ٗابف حباف، الثقات ) (ْ)
 (.ْٗٓ/ٓ( الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(ٓ
 .َّْ(، حِّْ/ٗارة )( الضياء المقدسي، األحاديث المخت(ٔ
 (.ُُٕٔ/ ّ( الدارقطني، المؤتمؼ كالمختمؼ )(ٕ

 (.ُٓٗ/ٗابف حباف، الثقات ) (ٖ)
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، كميطٌيف(ْ()ّ)نصارم، كابف منظكر األ(ِ()ُ)لسككنيكثقو الحسف بف محمد ا
كقاؿ  ،(ٔ()ٓ)

، كمر معنا أف أبا زرعة ال (ٖ)، كركل عنو أبك زرعة(ٕ)يحيى القطاف: ىك ممف يطمب الحديث
 .(ٗ)قكلو: "صدكؽ" الرازم حاتـ يعف أب ابف عساكركنقؿ يركم إال عف ثقة عنو، 

 :قمت
نما ترجـ لو ابف أبي حاتـ فمـ يذكر فيو (َُ)اتـلـ أجد ىذه العبارة في كتاب ابف أبي ح ، كا 

ا كال تعديبلن   .(ُُ)جرحن
 ثقة. الخالصة:

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
 َمْنُصور ْبُن َيْعُقوَب بن َأبى ُنَوْيَرة(ُِ) . ، الككفيَّ  اأٍلىسىًدمُّ

ًديثقول اإلمام ابن حبان  (.ُّ)": "ميٍستىًقيـ الحى
 أقوال النقاد:

 :، كقاؿ ابف أبي حاتـ(ُٓ)ترجـ لو البخارم، ك (ُْ)"قؿمي  ،نكر الحديثمي قاؿ الذىبي: "
                                                 

، الككفي". انظر: الحاكـ، ىو( (ُ اًلدو السَّكيكًنيُّ سىًف ٍبًف عيٍقبىةى ٍبًف خى ًد ٍبًف اٍلحى مَّ المستدرؾ : "أىبيك اٍلقىاًسـً اٍلحىسىفي ٍبفي ميحى
 (.ُِّ/ ْعمى الصحيحيف )

 (.ِّٔ/ َٔ( ابف عساكر، تاريخ دمشؽ )(ِ
"محمد بف مكـر بف عمي، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعي اإلفريقي، صاحب  ىو:( (ّ

 (.َُٖ/ ٕىػ". انظر: الزركمي، األعبلـ )ُُٕلساف العرب، اإلماـ المغكم الحجة، المتكفى سنة 
 (.َِْ/ِٓؽ )( ابف منظكر األنصارم، مختصر تاريخ دمش(ْ
ىػ، دخؿ ِٕٗ"محمد بف عبد اهلل بف سميماف الحافظ أبك جعفر الحضرمٌي الكيكفيُّ ميطىيَّف، المتكفى سنة  ىو:( (ٓ

عمى أبي نيعىٍيـ كىك صبٌي، ككاف جارىـ بالككفة، ككاف أحد أكعية العمـ". انظر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ 
(ٔ/َُِّ.) 

 (.ُِّ/ُالجرح كالتعديؿ ) ( طارؽ بف محمد، التذييؿ عمى كتب(ٔ
 (.ِٔ/ْ( انظر: عمٌي بف القطاف، بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ )(ٕ
 .(ّٖٔ/ ٖ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(ٖ
 (.ِِٔ/ َٔ( ابف عساكر، تاريخ دمشؽ )(ٗ

: بشار معركؼ. ( العبارة ساقطة مف الكتاب، أشار إلى ذلؾ محقؽ كتاب تاريخ اإلسبلـ لمذىبي، الدكتكر(َُ
 (.َْٕ/ٓتاريخ اإلسبلـ ) حواشيانظر: 
 .(ّٕٔ/ ٖ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(ُُ

 (.َْٕ/ِنىسىبىوي العباس الدكرم إلى جده "بف أبي نكيرة". انظر: الخطيب، مكضح أكىاـ الجمع كالتفريؽ ) (ُِ)
 (.ُِٕ/ٗابف حباف، الثقات ) (ُّ)
 (.ّٗٗ/ُديكاف الضعفاء )الذىبي،  (ُْ)

 (.ّْٗ/ٕالبخارم، التاريخ الكبير )(ُٓ) 
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في كذكر لو ابف عدٌم  ،(ِ)كذكر الطبراني تىفردهي بحديثيف عف أبي بكر بف عيَّاش ،(ُ)"أدركو أبي"
كيقع ًفي حديثو  ،تكعىقب عمييما بقكلو: "كمنصكر ٍبف نكيرة لىوي غير ما ذكر  ،حديثيفترجمتو 

 .(ّ)أشياء غير محفكظة"
 :قمت

نفى ابف عدم عف منصكر بف يعقكب التيمة في حديثو مف الحديثيف، فقاؿ: "...، أوًل: 
براىيـ بف بشر الكسائي ليس بذلؾ المعركؼ  .(ْ)"كلعؿ ببلء ىذا الحديث منو ،كا 

 يتابع عمى البعض تتبعتي أحاديثو عمى قمتيا، فكجدتيو يتابع عمى بعضيا، كالثانًيا: 
 اآلخر، كاهلل أعمـ.

 .ضعيؼ، قميؿ الحديث الخالصة:
 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.

 أبك عبد اهلل السممي. ،الشاميُّ  ُمين ا بُن يحيى 
ٍنبىؿ، : "كاف مف خيار الناسقول اإلمام ابن حبان بشر الحافي ،مف جمساء أىٍحمد بف حى كى

(ٓ)، 
ًديث" ميٍستىًقيـ الحى
(ٔ.) 

 أقوال النقاد:
، كقاؿ ابف تغردم (َُ)، كابف حجر(ٗ)، كقاؿ مرة: "صدكؽ"(ٖ)، كالذىبي(ٕ)الدارقطنيكثقو 
ا فقيينا بردم: "كاف ، كقاؿ ابف (ُُ)معو" كرحؿ سنة، كأربعيف ثبلثنا أحمد اإلماـ صحب محٌدثا، إمامن

 ،(ُِ)الجكزم: "مف كبار أصحاب أحمد"
                                                 

 .(ُٕٗ/ٖ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(ُ
 .ْٕٕٓ، ّٕٕٓ(، حَّٕ، ّٗٔ/ٕانظر: الطبراني، المعجـ األكسط )(ِ) 
 (.َُّ/ٖابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ) (ّ)
 (.ّّ/ٓ) انظر: المصدر السابؽ (ْ)
ٍبد المَّو، أبك نصر، المعركؼ "بشر ٍبف الحارث ٍبف عىٍبد الرَّ ىو:  (ٓ) ٍحمىف ٍبف عطاء ٍبف ىبلؿ ٍبف ماىاف ٍبف عى

ىػ". انظر: الخطيب، تاريخ ِِٕالمركزم، كاف ممف فاؽ أىؿ عصره في الكرع كالزىد، المتكفى سنة  بالحافي
 (.ِٖ/ٕبغداد )

 (.َِْ/ٗابف حباف، الثقات ) (ٔ)
 (.َُّالسممي، سؤاالتو لمدارقطني )ص  (ٕ)
 (.ُِٕ/ٔبي، تاريخ اإلسبلـ )( الذى(ٖ
 (.ِٖٓ/ٖ( الذىبي، سير أعبلـ النببلء )(ٗ

 (.ْْٔ/ُ( ابف حجر، إتحاؼ الميرة بالفكائد المبتكرة مف أطراؼ العشرة )(َُ
 (.ِّٗ/ ِ( ابف تغرم بردم، النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة )(ُُ
 (.ُِّ/ُٔ( ابف الجكزم، المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ )(ُِ
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، كلو ترجمة عند ابف أبي يعمي في طبقات الحنابمة تدؿ عمى (ُ)ماـ أحمد يحترمو كييجمُّوككاف اإل
مامتو في الحديث كالفقو  .(ْ)نكر الحديث""مي  :(ّ)كقاؿ أبك الفتح األزدم، (ِ)اىتمامو كا 

حديثنا مف ركاية مينا بف يحيى، كنسب البف عبد  (ٓ)كذكر ابف حجر في لساف الميزاف
 كؿ مف حمؿ عمى مينا بف يحيى فيو.البر أنو أبطؿ ق

 :قمت
، كقد عزا ابف عبد (ٔ)كجدتي ىذا الحديث دكف التعميؽ عميو في االستذكار البف عبد البر 

 البر كبلمو فيو إلى التمييد، كلـ أقؼ عميو فيو.
ثقة، كجىرحي أبي الفتح غير مقبكؿ، ألنو غير مفسر، كمخالؼ لجميكر األئمة الذيف  الخالصة:

 .كثقكه
 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.

 بُّمي[ ُموَسى بن ِإْسَماِعيل  .(ٕ)]الجى
ًديث"قول اإلمام ابن حبان : "ميٍستىًقيـ الحى

(ٖ). 
 أقوال النقاد:

 .(َُ)، كقاؿ أبك حاتـ: "صالح الحديث، ليس بو بأس"(ٗ)كثقو مسممة بف القاسـ
 .ثقة: الخالصة

 ، كاهلل أعمـ.باف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽكمراد ابف ح
 
 
 
 

                                                 

 (.ُِٕ/ٔ( الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(ُ
 انظر: المصدر السابؽ.( (ِ
 "أبك الفتح محمد بف الحسيف األزدم، الحافظ".ىو: ( (ّ
 (.َُٖ/ٔ( انظر: ابف أبي يعمي، طبقات الحنابمة )(ْ
 (.ْْٔ/ُ( ابف حجر، لساف الميزاف )(ٓ
 (.ٔٓ/ِ( ابف عبد البر، االستذكار )(ٔ

ٍنبىمً  (ٕ)  ٌي"، كىك خطأ، كالصكاب ما أثبتُّو في المتف، كاهلل أعمـ.في الثقات "اٍلحى
 (.َُٔ/ٗابف حباف، الثقات ) (ٖ)
 (.َّٖانظر: ابف خمفكف، المعمـ بشيكخ البخارم كمسمـ )ص  (ٗ)

 (.ُّٔ/ٖانظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ) (َُ)
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 مستقيم الحديث من حرف النون الى حرف الياء :الخامسالمطمب 
 

  ِاج  .دمشقي، القرشيال َنْصِر ْبُن اْلَحج 
ًديث"قول اإلمام ابن حبان : "ميٍستىًقيـ الحى

(ُ.) 
 أقوال النقاد:

اج، فقاؿ: "ف حبافلـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر اب  ،دمشقي ،نصر بف اٍلحجَّ
ًف اأٍلىٍكزىاًعيٌ  ٍنوي اٍبنو عىٍمرك بف نصر ،يركم عى ًديث ،ركل عى "، كترجـ لو ابف عساكر ميٍستىًقيـ الحى
 .(ِ)فنقؿ كبلـ ابف حباف

 :قمت
عند تىمَّاـ في فكائده، كميا صرىح فييا بالسماع  (ّ)كجدت لنصر بف الحجاج أربع ركايات

 ، إحداىا كاف التصريح منيا بصيغة الجمع، كثبلث منيا بصيغة اإلفراد.ٍكزىاًعياأٍلى مف 
                                                 

 (.ُِٔ/ٗابف حباف، الثقات ) (ُ)
 (.ِٗ/ِٔانظر: ابف عساكر، تاريخ دمشؽ ) (ِ)
ٍعفىًر ٍبًف ًىشىاـً ٍبًف عىدىبَّسو اٍلًكٍنًدمُّ اٍلكيكًفيُّ األولى: الروايات ىي (ّ) ًد ٍبًف جى مَّ ٍعفىري ٍبفي ميحى ٍبًد المًَّو جى نىا أىبيك عى  : أىٍخبىرى

 ، اًلًح ٍبًف ًسنىافو ًد ٍبًف صى مَّ ـي ٍبفي ميحى اؽى ًإٍبرىاًىي مىٍيًو، كىحدثىنىا أىبيك ًإٍسحى ، ًقرىاءىةن عى ًف اٍلقىٍيًنيُّ ٍبًد الرٍَّحمى كفى ٍبًف عى مَّدي ٍبفي ىىاري ميحى كى
انً  ثىمى ثو كى ًر سىنىةى ثىبلى ًبيعو اآٍلخى اًج ًفي رى جَّ مَّدي ٍبفي عىٍمًرك ٍبًف نىٍصًر ٍبًف اٍلحى : قىاليكا: حدثنا أىبيك بىٍكرو ميحى ًمائىتىٍيًف قىاؿى يفى كى

، عىفٍ  ك ٍبفي نىٍصرو دَّثىًني أىًبي عىٍمري اًلؾو  حى ، حدثنا أىنىسي ٍبفي مى ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى اًج، حدثنا اأٍلىٍكزىاًعيُّ جَّ أىًبيًو نىٍصًر ٍبًف اٍلحى
ا نىٍحفي مىعى رىسيكًؿ المًَّو  : بىٍينىمى ، قىاؿى اًرمُّ مَّـى يىًسيري كىٍحدىهي، فى  اأٍلىٍنصى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مىمَّا ىىبىٍطنىا ثىًنيَّةن كىرىسيكؿي المًَّو صى

كىبٍَّرنىا ًلتىٍكبً  ًحؾى فىكىبَّرى كى ٍتكىةن، ثيَـّ ضى كىبَّرى فىكىبٍَّرنىا، ثيَـّ سىارى رى ًحؾى كى ًحؾى اٍستىيىمٍَّت ًبًو الطًَّريؽي ضى ٍتكىةن، ثيَـّ ضى يًرًه، ثيَـّ سىارى رى
كىٍتوي، فىقىاؿى اٍلقىٍكـي: كىبَّ  ؟ فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو فىكىبَّرى فىكىبٍَّرنىا ًلتىٍكًبيًرًه، ثيَـّ أىٍدرى ًحٍكتى ٍرنىا ًلتىٍكًبيًرؾى يىا رىسيكؿى المًَّو فىبلى نىٍدًرم ًمَـّ ضى

 ًّْبش : أىٍبًشٍر كى ا أىٍسيىمىًت اٍلتىفىتى ًإلىيَّ فىقىاؿى ، فىمىمَّ مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : الى : "قىادى النَّاقىةى ًجٍبًريؿي صى ٍف قىاؿى تىؾى أىنَّوي مى  ًإلىوى ٍر أيمَّ
 ." كىبٍَّرتي ًحٍكتي كى مىٍيًو النَّارى فىضى ؿَّ عى ـى المَّوي عىزَّ كىجى رَّ قىٍد حى نَّةى، كى ؿى اٍلجى ٍعفىري ٍبفي  :الثانيةًإالَّ المَّوي دىخى ٍبًد المًَّو جى دَّثىنىا أىبيك عى حى

 ، ٍعفىرو اٍلًكٍنًدمُّ ًد ٍبًف جى مَّ مَّدي ٍبفي عىٍمرً حدميحى ٍف أىًبيًو ثنا أىبيك بىٍكرو ميحى دَّثىًني أىًبي، عى ، حى اًج اٍلقيرىًشيُّ جَّ ك ٍبًف نىٍصًر ٍبًف اٍلحى
، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  ٍف أىنىسو ، عى كفي ٍبفي ًرئىابو دَّثىًني ىىاري ، حى دَّثىًني اأٍلىٍكزىاًعيُّ اًج، حى جَّ :  نىٍصًر ٍبًف اٍلحى ييٍبعىثي أىٍىؿي »قىاؿى

، مً  ـى نًَّة ًفي صيكرىًة آدى ًميفى اٍلجى ٍردنا ميكىحَّ ًثيفى ميٍردنا جي ثىبلى ثىةو كى دي ثىبلى ٍبًد المًَّو  :الثالثةالحديث صحيح. «. يبلى نىا أىبيك عى أىٍخبىرى
 ، مَّدو ٍعفىري ٍبفي ميحى ، عىفٍ حدجى ك ٍبفي نىٍصرو دَّثىًني أىًبي عىٍمري اًج، حى جَّ مَّدي ٍبفي عىٍمًرك ٍبًف نىٍصًر ٍبًف اٍلحى أىًبيًو  ثنا أىبيك بىٍكرو ميحى

ٍيرىةى، عىًف النًَّبيّْ  ، عىٍف أىًبي ىيرى ، عىًف اٍبًف ًسيًريفى دَّثىوي، عىًف اأٍلىٍكزىاًعيّْ اًج أىنَّوي حى جَّ رَّاةن : »نىٍصًر ٍبًف اٍلحى ًف اٍبتىاعى ميصى مى
اعه ًمفى التَّمٍ  مىعىيىا صى دَّىىا، كى ، فىًإٍف رىدَّىىا رى ثىةى أىيَّاـو نىا أىبيك  :خيرةاألالحديث صحيح. «. ًر الى سىٍمرىاءي فىييكى ًباٍلًخيىاًر ثىبلى أىٍخبىرى

 ، ٍعفىًر ٍبًف ًىشىاـو اٍلًكٍنًدمُّ ًد ٍبًف جى مَّ ٍعفىري ٍبفي ميحى ٍبًد المًَّو جى اًج حدعى جَّ مَّدي ٍبفي عىٍمًرك ٍبًف نىٍصًر ٍبًف اٍلحى ثنا أىبيك بىٍكرو ميحى
ٍف أىًبيًو  دَّثىًني أىًبي، عى ، حى اًبًر ٍبًف اٍلقيرىًشيُّ ، عىٍف جى بىاحو دَّثىًني عىطىاءي ٍبفي أىًبي رى ، حى دَّثىًني اأٍلىٍكزىاًعيُّ اًج، حى جَّ نىٍصًر ٍبًف اٍلحى

ٍبًد المًَّو اأٍلى  : عى اًرمّْ ا أىٍك كىًتفنا، فىمىسىحى يىدىهي فى  أىفَّ رىسيكؿى المًَّو "ٍنصى أٍ أىكىؿى ًذرىاعن ـٍ يىتىكىضَّ لى مَّى ًبنىا كى ماـ الرازم، ت . انظر:"صى
 .ُٕٓٓ( حِِٖ/ِ، )ُِْٔ(، حُُٔ/ِ، )ُٖٗ(، ح ّْٕ/ُ، ك)ْْٓ(، ح ُُٗ/ُفكائده )
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كلى الثبلثة أعٌميا تماـ الرازم بالغرابة مف حديث األكزاعي عف الزىرم، كتفرد محمد بف أي 
عمرك بف نصر بف الحجاج بركايتيا عف أبيو عف جده عف األكزاعي، ثـ أشار إلى أف معمرنا 

 ركاىا عف الزىرم.
 :متق

لـ أقؼ عمى ركاية معمر عف الزىرم، بؿ كقفتي عمى الحديث مف ركاية عقيؿ عف  
، كأعمو بتفرد عقيؿ عف الزىرم، كلـ يصب في ىذا، كما دلت عميو (ُ)الزىرم، أخرجو الطبراني

 ركاية تماـ الرازم في فكائده.
كالخبلصة: أف ىذا الحديث غريب مف أفراد نصر بف الحجاج عف األكزاعي عف  
 الزىرم.

تابعو عمييا مف الثقات عمرك بف عبد الكاحد، كممف ال بأس بيـ رٌكاد بف الجراح الثانية: 
 متابعة تامة.

تابعو عمييا مف الثقات بشر بف بكر التَّنيسي متابعة تامة، كتعددت متابعاتو الثالثة: 
 القاصرة في كتب السنة المختمفة.

عف عطاء بف أبي رباح عف جابر، كتفرد  ركاىا نصر بف الحجاج عف األكزاعي: األخيرة
بيذا اإلسناد، فمـ يذكره عف األكزاعي عف عطاء أحد غيره، كالحديث المشيكر بركاية محمد بف 

 المنكدر، كعبد اهلل بف محمد بف عقيؿ، عف جابر، كىك بركاية ابف المنكدر أشير.
 يا.يتابع عمى بعض حديثو، كبعضو أفراد كغرائب ال يتابع عمي: الخالصة

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
   ،أىبيك عبد الرٍَّحمىف.َنْصِر ْبِن َخَمف 

ًديث"قول اإلمام ابن حبان : "ميٍستىًقيـ الحى
(ِ.) 

 أقوال النقاد:
أىبيك عبد  ،نصر بف خمؼفقاؿ: "لـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف، 

كف ،فالرٍَّحمى  دَّثنا عىنوي اٍلحسف بف سيٍفيىاف ،يركم عىف يًزيد بف ىىاري ًديث ،حى  ".ميٍستىًقيـ الحى
 :قمت
 
 

                                                 

 .ِِٓٔ(، ح ُِّ/ٔ) المعجـ األكسط، انظر: الطبراني (ُ)
 (.ُِٖ/ٗابف حباف، الثقات ) (ِ)
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، كلـ يتابع عمييا، كقد كناه أبك قيريش (ُ)عند البييقي في القضاء كالقدر كجدتي لو ركاية
 محمد بف جمعة في ىذه الراكية أبا محمد النيسابكرم. 

تابعو عمييا متابعة  ،(ِ)ب معرفة الصحابة عف أبي عاصـفي كتا ككجدتي لو ركاية أخرل
ٍنجي ، كحميد بف (ّ)تامة مف الثقات: أبك مسمـ الكىشّْيٌ  ٍيوً زى كى

ـى ، ك (ْ) يىٍعقيكبي ٍبفي ًإٍبرىاًىي
، ككذلؾ لو (ٓ)

 متابعات قاصرة.
ما مف النسخيبدك لي كقكع الالخالصة:  ، تخميط كالتحريؼ في ىذا الراكم إما مف المحققيف، كا 

ما مف ابف حباف في األصؿ، كيترتب عمى ىذا أف يككف في الراكم نصر بف خمؼ ثبلثة كا  
 احتماالت:

أف يككف نصر بف خمؼ مجيكالن جيالة حاؿ؛ لركاية اثنيف عنو، كىما: أبك قريش األول: 
 محمد بف جمعة، كالحسف بف سفياف، كليس فيو تكثيؽ إال البف حباف. كلعؿ ىذا االحتماؿ أقكاىا.

أف يككف الصكاب نصر بف عمي، كقد كقع فيو تحريؼ؛ ألف نصر بف عمي لو  ثاني:ال
ركاية عف يزيد بف ىاركف، كلمحسف بف سفياف ركاية عنو، كييعكر عمى ىذا أف ابف حباف كنى 

 الراكم أبا عبد الرحمف، كليس كذلؾ نصر بف عمي.
ىاركف في كتب أف يككف الصكاب بكر بف خمؼ، فإف لو ركاية عف يزيد بف  الثالث:

   السنة، كييعكر عميو أني لـ أقؼ لمحسف بف سفياف عمى ركاية عنو.

                                                 

مَّدي ٍبفي إً كنصيا: " (ُ) ًني ميحى : أىٍخبىرى اًفظي، قىاؿى ٍبًد المًَّو اٍلحى نىا أىبيك عى دَّثىنىا أىبيك أىٍخبىرى ، حى دَّثىنىا أىبيك قيرىٍيشو ، حى اًعيؿى السُّكًَّرمُّ ٍسمى
ا ًف ٍبفي ًإٍسحى ٍبدي الرٍَّحمى دَّثىنىا عى ، حى دَّثىنىا يىٍعمىى ٍبفي عيبىٍيدو ، حى مىؼو النٍَّيسىابيكًرمُّ مَّدو نىٍصري ٍبفي خى ٍبًد ميحى ًف اٍلقىاًسـً ٍبًف عى ؽى، عى

مىٍيًو ًفي مىعً الرٍَّحمىًف، عىٍف أىًبيًو، عى  سَّعى المَّوي عى ا دىعىا عىٍبده ًبيىًذًه الدَّعىكىاًت ًإالَّ كى : "مى ٍبًد المًَّو ىيكى اٍبفي مىٍسعيكدو قىاؿى يشىًتًو: ٍف عى
، يىا ذىا الطٍَّكًؿ، الى ًإلىوى ًإالَّ أىٍنتى  ٍكرىاـً ًؿ كىاإٍلً بلى ، يىا ذىا اٍلجى مىٍيؾى ، كىالى ييمىفُّ عى ، يىا ذىا اٍلمىفّْ اري اٍلميٍستىًجيًريفى ، كىجى ًجًئيفى ، ظىٍيري االَّ

ـى الشَّقىاًء، كىاثٍ  اًئًفيفى ًإٍف كيٍنتى كىتىٍبتىًني ًفي أيْـّ اٍلًكتىاًب ًعٍندىؾى شىًقيِّا فىاٍمحي عىنّْي اٍس ٍأمىفي اٍلخى مى ٍف كى ًبٍتًني ًعٍندىؾى سىًعيدنا، كىاً 
تىٍقًتيًر ًرٍزًقي، كىاٍثًبٍتًني ًعٍندىؾى سىًعيدنا كيٍنتى كىتىٍبتىًني ًفي أيْـّ اٍلًكتىاًب مىٍحري  اًني كى مىيَّ ًرٍزًقي، فىاٍمحي عىنّْي ًحٍرمى ا ميقىتَّرنا عى كمن

ييٍثًبتي كىًعٍندىهي أيُـّ اٍلًكتىاًب{ ] ا يىشىاءي كى ك المَّوي مى ٍيًر، فىًإنَّؾى تىقيكؿي ًفي ًكتىاًبؾى }يىٍمحي فَّقنا ًلٍمخى : فى ّٗالرعد: ميكى . يىذىا مىٍكقيكؼه [" قىاؿى
 .ِٕٓ(، حُِٓالبييقي، القضاء كالقدر )ص انظر: 

، حدثىنىا أىبي  (ِ) مىؼو ، حدثىنىا نىٍصري ٍبفي خى سىفي ٍبفي سيٍفيىافى ، حدثىنىا اٍلحى ٍمدىافى دَّثىنىا أىبيك عىٍمًرك ٍبفي حى يا: "حى ك عىاًصـو كنصُّ
، عىٍف أىًبيًو، مَّدو ٍعفىًر ٍبًف ميحى ، عىٍف جى ٍبدي  النًَّبيؿي ـى عى ا أىٍصنىعي ًباٍلمىجيكًس، فىقىا ا أىٍدًرم مى : قىاؿى عيمىري ٍبفي اٍلخىطَّاًب: مى قىاؿى

، فىقىاؿى  ـٍ ٍنيي سيًئؿى عى مَّـى كى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : سىًمٍعتي رىسيكؿى اهلًل صى ا، فىقىاؿى ًف ٍبفي عىٍكؼو قىاًئمن ـٍ سينَّةي أىٍىًؿ الرٍَّحمى : "سينَّتييي
اًب". الحديث صحيح، كفي السند كبير اختبلؼ ال يؤثر عمى صحتو. انظر: أبا نعيـ، معرفة الصحابة اٍلًكتى 
 .ْٔٗ(، حُِٖ/ُ)

 .ْٓٗ(، حُِٖ/ُ، كأبا نعيـ، معرفة الصحابة )ِٖٓ(، حِٖٗ/ُانظر: الشاشي، مسنده ) (ّ)
ٍكٍيو، األمكاؿ ) (ْ) ٍنجي  .ُِِ(، حُّٔ/ُانظر: ابف زى
 .ِٖٔ(، حُٖٔ/ِده )انظر: أبا يعمى، مسن (ٓ)
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كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كفي النفس مف حكمو عميو 
 باستقامة حديثو شيء، كاهلل أعمـ.

  ُنوُح ْبُن َأَنٍس.  اٍلميٍقًرئ، أبك محمد الرَّازمُّ
ًديث": "ميسٍ قول اإلمام ابن حبان  (.ُ)تىًقيـ الحى

 أقوال النقاد:
، كقاؿ: تفرد بالركاية عف (ّ)، كقاؿ الذىبي: "كاف مقرئنا محدثنا"(ِ)"صدكؽ" قاؿ أبك حاتـ:

، (ٔ)معركؼ" ميتصدر، : "ميقرئ،(ٓ)، كقاؿ محمد ابف الجزرم(ْ)ابي صى يح الراكم القَّ جً حماد بف نى 
 .(ٕ)كقدح فيو أبك زرعة

 :قمت
 تيو ال يتابع عمى أكثرىا، فيي غرائب كأفراد.تتبعتي ركاياتو فكجد

 .غرائب كأفراد، ال يتابع عمييا صدكؽ لو الخالصة:
 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.

  ِهَشاِم ْبِن َبْهَراَم  ً  .الصٌدالنً أبيك محمد، اْلَمَداِئِن
ًديث"قول اإلمام ابن حبان : "ميٍستىًقيـ الحى

(ٖ.)
  

 أقوال النقاد:
 كقاؿ الذىبي:، (ُّ)كابف حجر ،(ُِ)، كالخطيب البغدادم(ُُ)كابف حـز ،(َُ()ٗ)ابن َواَرةَ كثقو        

                                                 

 (.ُُِ/ٗابف حباف، الثقات ) (ُ)
 .(ْٖٔ/ٖ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(ِ
 (.ُٕٔ/ٓ( الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(ّ
 (.ََٔ/ُ( الذىبي، ميزاف االعتداؿ )(ْ
ىػ. انظر: الزركمي، ّّٖشمس الديف أبك الخير، محمد بف محمد بف يكسؼ بف الجزرم، المتكفى سنة ىو: ( (ٓ

 (.ْٓ/ٕاألعبلـ )
 (.ّّْ/ِ( ابف الجزرم، غاية النياية في طبقات القراء )(ٔ
 .(ِٕٗانظر: سؤاالت البرذعي )ص ( (ٕ

 (.ِّّ/ٗابف حباف، الثقات ) (ٖ)
ٍبدً ىو: ( (ٗ دي، أىبيك عى كّْ ، الميجى ـي ا اًفظي، اإًلمى ، الحى ٍبًد اهلًل الرَّاًزمُّ مَّدي بفي ميٍسًمـً بًف عيٍثمىافى بًف عى ،  "ميحى اهلًل بفي كىارىةى الرَّاًزمُّ

. انظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء ) دي األىٍعبلىـً  (.ِٖ/ُّأىحى
 (.ُٖٕ/َّ( انظر: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(َُ
، المحمى( ا(ُُ  .(ُّّ/ ٕ) األحكاـ أصكؿ في ، كاإلحكاـ(ّٓ/ ٓ) باآلثار نظر: ابف حـز
 (.ْٕ/ُْد )( انظر: الخطيب، تاريخ بغدا(ُِ
 (.ِٕٓ( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (ُّ
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ك أب كأدركو، كىك ال يركم إال عف ثقة عنده، (ِ)، كركل لو أبك داكد حديثيف في سننو(ُ)"كثؽ"
 .(ّ)كلـ يىكتب عنو، الرازم حاتـ

 ثقة. الخالصة:
 مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.كمراد ابف حباف 

   َراِفً بن هشام ِهَشام بن َعلِي ٌْ ً   ًّ عل أَُبو، السِّ ُدوِس  ىػ.ِْٖالمتكفى سنة  ،السَّ
ًديثقول اإلمام ابن حبان  (.ْ)"كتب َعنُه أَْصَحابَنا، : "ميٍستىًقيـ الحى

 أقوال النقاد:
، كصحح لو عدد (ٕ)، كالحاكـ، كقاؿ: "ثقةه، ثبٍت"(ٔ)الدارقطني، ك (ٓ)أبك داكد كارتضاهكثقو 

ا كال تعديبلن (ٖ)مف األحاديث في مستدركو  .(ٗ)، كترجـ لو الذىبي فمـ يذكر فيو جرحن
 :قمت

تتبعتي أحاديثو فكجدتييا كثيرةه صحيحةه مشيكرةه، كأكثرىا تكبع عمييا مف ًقبؿ الثقات  
 األثبات.

 ثقة. الخالصة:
 لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ. كمراد ابف حباف مف كصفو

  إماـ مسجد ، أىبيك الحسف البىٍصًرمٌ ، نًزَ المُ بن هَلل بن ذكوان  ِهََلل بن بشر بن َمْحُبوب
 هـ.ٖٕ٘ ، المتكفى سنةيكنس بف عبيد

ًديث"قول اإلمام ابن حبان : "ميٍستىًقيـ الحى
(َُ.) 

 أقوال النقاد:

                                                 

 (.ّّٓ/ِ( الذىبي، الكاشؼ )(ُ
 .ُّٕٔ، ُّٕٗسننو، ح، أبا داكد( انظر: (ِ
 .(ّٓ/ٗ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(ّ

 (.ِّْ/ٗابف حباف، الثقات ) (ْ)
 (.ُِٖ)ص  ألبي داكد، سؤاالتو نظر: أبا عبيد اآلجرم( ا(ٓ
 (.ُٖٓتو لمدارقطني )ص ( الحاكـ، سؤاال(ٔ
 (.ُٔ/ُ( انظر: الحاكـ، مستدركو )(ٕ
 .ُِِٗ(،حِّ/ِ، ك)ُِٖٕ(،حْٔٗ/ُ، ك)ّٖ(،حُٔ/ُالحاكـ، مستدركو ) منيا:( (ٖ
 (.ّْٖ/ٔ( الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(ٗ

 (.ِْٖ/ٗابف حباف، الثقات ) (َُ)
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، كركل لو (ْ)، كقاؿ أبك داكد: "ال بأس بو"(ّ)حجر ، كابف(ِ)الذىبيك  ،(ُ)كثقو النسائي 
، (ٔ)، كصحح لو الحاكـ في مستدركو، ككىافقو الذىبي(ٓ)البخارم في جزء القراءة خمؼ اإلماـ

 .(ٕ)كصحح لو الضياء المقدسي إسنادنا
 ثقة. الخالصة:

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
   ِراج ْبن ُمّجاَعة ْبن ُمراَرةِهَلَل ْبن س   ً ً   ،اْلَحَنِف َماِم ٌَ  ىػ.ََُ، المتكفى بعد سنة اْل

ًديث"قول اإلمام ابن حبان : "ميٍستىًقيـ الحى
(ٖ.) 

 أقوال النقاد:
، كذكره أبك عبد اهلل الحاكـ في النكع التاسع كاألربعيف كىك األئمة (ٗ)قاؿ الذىبي: "كثؽ"

ٌياط في (ُِ)، كترجـ لو ابف سعد(ُُ)ف حجر: "مقبكؿ"، كقاؿ اب(َُ)الثقات المشيكركف ، كابف خى
ا كال(ُٓ)كابف أبي حاتـ، (ُْ)، كالبخارم(ُّ)الطبقة األكلى مف أىؿ اليمامة  ، فمـ يذكركا فيو جرحن

.  تعديبلن
 :قمت
 

                                                 

 (.َٕالنسائي، مشيختو )ص  ((ُ
 (.َّْ/ِ( الذىبي، الكاشؼ )(ِ
 (.ٕٓٓر، تقريب التيذيب )ص ( ابف حج(ّ
 (.ُُّ( انظر: الجياني، تسمية شيكخ أبك داكد )ص (ْ
 .(ٓالقراءة خمؼ اإلماـ لمبخارم )ص البخارم، ( انظر: (ٓ
 .ٕٕٔٓ(، حُِٔ/ْ( انظر: الحاكـ، مستدركو )(ٔ
 .ُِٓٓ(، حِّٔ/ْ( انظر: الضياء المقدسي، األحاديث المختارة )(ٕ

 (.ِْٖ/ٗابف حباف، الثقات ) (ٖ)
 (.ُّْ/ِ( الذىبي، الكاشؼ )(ٗ

 (.ِّّلحاكـ، معرفة عمـك الحديث )ص انظر: ا (َُ)
 (.ٕٓٓ( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (ُُ

 (.ْٓٓ/ٓانظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل ) (ُِ)
 (.ِٓٓانظر: ابف خياط، الطبقات )ص  (ُّ)

 (.َِٖ/ٖالبخارم، التاريخ الكبير )(ُْ) 
 .(ّٕ/ٗتعديؿ )( ابف أبي حاتـ، الجرح كال(ُٓ



025 

 

 ، تكبع عمييا(ُ)كجدتي لو ركاية كاحدة عند أبي داكد، عف أبيو ًسراج بف ميٌجاعة أوًل:
كأثرنا عند البخارم مكقكفنا عمى أبي ىريرة رضى اهلل عنومتابعات قاصرة، 

(ِ). 
ؿ : "األولترجـ لو ابف حباف في كتابو الثقات في مكضعيف، قاؿ في المكضع  ثانًيا: ًىبلى

ٍيرىة كاٍبف عمر ،بف سراج ، كفي المكضع (ّ)"ركل عىنوي يحيى بف مطر ،يركم عىف أبي ىيرى
ؿ بف سراج بف مجاعى ، قاؿ: "اآلخر ركل  ،يركم عىف أىًبيو ،مف أىؿ اٍليمف ،ة بف مرىارىةًىبلى

نوي اليمانيكف ًديث ،عى ، كىما كاحد، الشتراكيما في الشيكخ كالتبلميذ، كاهلل (ْ)"ميٍستىًقيـ الحى
 أعمـ.

 .صدكؽ، ميقؿه لمحديث الخالصة:
 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.

   ُبن ميمون  دَ َيْحَيى ْبُن َداو  ً  ىػ.ِْْالمتكفى سنة  ،اْلَواِسِط
ًديث"قول اإلمام ابن حبان : "ميٍستىًقيـ الحى

(ٓ.) 
 أقوال النقاد

 .(ٖ)، كحسف لو البزار إسنادنا في مسنده(ٕ)، كصحح لو الضياء المقدسي(ٔ)كثقو ابف حجر
 

                                                 

ٍعفىرو (ُ : أىبيك جى ، قىاؿى ٍبًد اٍلكىاًحًد اٍلقيرىًشيُّ ٍنبىسىةي ٍبفي عى دَّثىنىا عى مَّدي ٍبفي ًعيسىى، حى دَّثىنىا ميحى يا: "حى  يىٍعًني اٍبفى ًعيسىى، ( كنصُّ
اعىةى، كينَّا نىقيكؿي ًإنَّو ًمفى األىٍبدىاًؿ قىٍبؿى أىٍف نىٍسمىعى أىفَّ اأٍلىٍبدىاؿى ًمفى المىكىا دَّثىًني الدًَّخيؿي ٍبفي ًإيىاًس ٍبًف نيكًح ٍبًف ميجَّ : حى ًلي، قىاؿى

مىيٍ  مَّى اهللي عى اعىةى، أىنَّوي أىتىى النًَّبيَّ صى دًّْه ميجَّ اعىةى، عىٍف أىًبيًو، عىٍف جى ًؿ ٍبًف ًسرىاًج ٍبًف ميجَّ مَّـى يىٍطميبي ًديىةى أىًخيًو عىٍف ًىبلى سى ًو كى
عىٍمتي قىتىمىٍتوي بىنيك سى  اًعبلن ًلميٍشًرؾو ًديىةن جى : "لىٍك كيٍنتي جى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، فىقىاؿى النًَّبيُّ صى ،  ديكسو ًمٍف بىًني ذيٍىؿو أًلىًخيؾى

ًبؿً  ـى ًبًمائىةو ًمفى اإٍلً مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى لىًكٍف سىأيٍعًطيؾى ًمٍنوي عيٍقبىى"، فىكىتىبى لىوي النًَّبيُّ صى ًؿ خيميسو يىٍخريجي ًمٍف كى ، ًمٍف أىكَّ
اعىةي ًإلىى أىًبي بىٍكرو  ذى طىاًئفىةن ًمٍنيىا، كىأىٍسمىمىٍت بىنيك ذيٍىؿو فىطىمىبىيىا بىٍعدي ميجَّ ، فىأىخى مَّى ميٍشًرًكي بىًني ذيٍىؿو ، كىأىتىاهي ًبًكتىاًب النًَّبيّْ صى

مَّـى فىكىتىبى لىوي أىبيك بىٍكرو بً  سى مىٍيًو كى ؼو شىًعيرنا، اهللي عى ؼو بيرِّا، كىأىٍربىعىًة آالى ًة، أىٍربىعىًة آالى امى دىقىًة اٍليىمى اعو ًمٍف صى اٍثنىٍي عىشىرى أىٍلؼى صى
اعىةى: "ًبٍسـً المًَّو الرَّ  ـى ًلميجَّ مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى كىافى ًفي ًكتىاًب النًَّبيّْ صى ؼو تىٍمرنا، كى ًف الرًَّحيـً كىأىٍربىعىًة آالى ، ىىذىا ًكتىابه ًمٍف ٍحمى
ًؿ  ًبًؿ ًمٍف أىكَّ اعىةى ٍبًف مىرىارىةى ًمٍف بىًني سيٍممىى، ًإنّْي أىٍعطىٍيتيوي ًمائىةن ًمفى اإٍلً مَّدو النًَّبيّْ ًلميجَّ خيميسو يىٍخريجي ًمٍف ميٍشًرًكي بىًني ميحى

 .َِٗٗ، ح(َٕٔ/ْسناده ضعيؼ. انظر: أبا داكد، سننو )إذيٍىؿو عيٍقبىةن ًمٍف أىًخيًو". 
مد(ِ)  يرىةى  :كنٌصو: "قىاؿى النَّضر ٍبف ميحى ٍف ًعكًرمة ٍبف عىٌمار، عىٍف يىحيى ٍبف مىطىر، سىًمعى ًىبلىالن، سىًمعى أبا ىيرى عى

 (.َِٖ/ٖيىقيكؿي: صبلتي ًفي رمضاف كغيره سىكاء". انظر: البخارم، التاريخ الكبير )
 (.َٔٓ/ٓابف حباف، الثقات ) (ّ)
 (.ِْٖ/ٗ) السابؽ انظر: المصدر (ْ)
 (.ِٔٔ/ٗ) انظر: المصدر السابؽ (ٓ)
 (.َٗٓ( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(ٔ
 .ُُِّ(، حَّْ/ّ( انظر: الضياء المقدسي، األحاديث المختارة )(ٕ
 .ُّٓٓ(، حُْ/ٗالبزار، مسنده )( انظر: (ٖ
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 .(ِ)"افٌه جرح   ال أعلمُ ، كقاؿ الذىبي: "(ُ)كخرج ابف حباف حديثو في صحيحو
 :قمت

 تتبعتي ركاياتو فكجدتيا مشيكرة، كقد تيكبع عمييا، كىذا ميشعره بتكثيقو، كاهلل أعمـ.
 تنبيو:

ر قالسَّ  يىٍحيىى بف داكد بف ميمكف، أبك، كقاؿ: "ذكر ابف عساكر أف ابف ماجو ركل عنو
ل ابف ماجو إنما رك عميو بقكلو،  المزٌم، كعٌمؽ منو نٌبو إليو وْىمٌ  ، كذلؾ(ّ)"الكاسطي ،العسكرم

 .(ْ)، كليس الكاسطيعف يحيى بف يزداد

 ثقة. الخالصة:
 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.

   َاِسِبًار ذَ بن عِ  َيْحَيى بُن َغْيَلَن الرَّ
 ، العىسكرٌم.ِريتَ سْ التُ  ،(ٓ)

ًديث"قول اإلمام ابن حبان : "ميٍستىًقيـ الحى
(ٔ.) 

 أقوال النقاد:
ًحيحه كثقو الحاكـ، كقاؿ عف حديثو لو: "  ًديثه صى اهي  ،ىىذىا حى رّْجى ـٍ ييخى لى لىوي شىكىاًىدي، كى ، (ٕ)"كى

 .(ٖ)كقاؿ ابف حجر: "مقبكؿ"
 :قمت

ن ف البغدادم، كبيف يحيى بف غىٍيبلفرؽ الخطيب البغدادم بيف يحيى بف غىٍيبل أوًل: 

ٌثؽ األكؿ(ٗ)ِريتَ سْ التُ  ، فكى
، كتىًبعو في ذلؾ ابف الفىرىاء(ُُ)يكسكٍت عف الثان ،(َُ)

، كىذا (ُِ)
التفريؽ يتناسب مع تفريؽ ابف حباف، كىذا ما عميو جميع العمماء باستثناء عمي بف 

                                                 

 .ِٖٓ(، حُْٗ/ُ) ابف حباف، صحيحو( انظر: (ُ
 (.ُِٖٔ/ٓ( الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(ِ
 .ُْْ(، ترجمة ُّٖ( انظر: ابف عساكر، المعجـ المشتمؿ )ص (ّ
 (.ِٓٗ/ُّ( انظر: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(ْ

"، كالصكاب ما عذار الر اِسِبي"، بدؿ "عوام الراسي"، كفي تيذيب التيذيب "عوام الراسبي  في تيذيب الكماؿ " (ٓ)
 (.ِْٔ/ُُابف حجر، تيذيب التيذيب )و(، ْْٗ/ُّر: المزم، تيذيب الكماؿ )أثبتُّو في المتف، كاهلل أعمـ. انظ

 (.ِٕٔ/ٗابف حباف، الثقات ) (ٔ)
 .َُِّ(، حَُْ/ُ( انظر: الحاكـ، المستدرؾ )(ٕ
 (.ٓٗٓ( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (ٖ

 (.َِٔٓ/ّانظر: الخطيب البغدادم، المتفؽ كالمفترؽ ) (ٗ)
 (.ُّٔ/ُْتاريخ بغداد )انظر: الخطيب البغدادم،  (َُ)
 (.َِٔٓ/ّانظر: الخطيب البغدادم، المتفؽ كالمفترؽ ) (ُُ)
 (.َِٔٓ/ّ) ابف الفراء، تجريد األسماء كالكنى المذككرة في كتاب المتفؽ كالمفترؽ لمخطيب البغدادم (ُِ)
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، كنسب الكبلـ في ذلؾ (ُ)كالبغدادم ِريتَ سْ التُ القطاف، فقد جمع بيف يحيى بف غىٍيبلف 
، كلـ (ِ)ٍيبلف البغدادمالبف أبي حاتـ، كىك خطأ، ألف ابف أبي حاتـ ترجـ ليحيى بف غى 

يختمؼ عف البغدادم، فالبغدادم ىك  ِريتَ سْ التُ في كتابو، كالصكاب أف  ِريتَ سْ لتُ لييترجـ 
 ، كىذا ما عميو العمماء، كاهلل أعمـ.بف عبد اهلل بف أسماء بف حارثةيحيى بف غىٍيبلف 

ف عبد اهلل بف يحيى بترجـ ابف أبي حاتـ ليحيى بف غىٍيبلف البغدادم، فقاؿ: " ثانًيا: 
ركل عف  ،بلفيٍ يحيى بف غى  :ويقال ،مات بالبصرة ستة عشر كمائتيف ،بغدادم ،بلفيٍ غى 
بى أركل عنو محمد بف عبد اهلل بف  ،كيزيد بف زريع ،فضؿ بف فضالةكمي  ،بى عكانةأ

، ثـ عٌمؽ محقؽ المطبكعة في الحاشية، (ّ)"بى يقكؿ ذلؾأسمعت  ،كالبغداديكف ،مجالثى 
، كبالنظر لبلختبلؼ في النسبة (ْ)سخة الثانية: "كالمعركؼ"، بدؿ "كيقاؿ"فقاؿ: في الن

 ، كاهلل أعمـ.ِريتَ سْ التُ كالشيكخ كالتبلميذ نجـز أف الذم ترجـ لو ابف أبي حاتـ ليس ىك 
قاؿ ابف الميمقف عف يحيى بف غىٍيبلف: "مجيكؿ الحاؿ"ثالثًا:  

، اعتمادنا عمى كبلـ عمي (ٓ)
نقمو عف ابف أبي حاتـ، كلكفَّ الصكاب أف المفظ لك ثبٍت عف ابف  ، الذم(ٔ)ابف القطاف
فإنو يككف في البغدادم، ال  -ألنو غير مكجكد في ترجمة يحيى بف غىٍيبلف -أبي حاتـ

 ، كاهلل أعمـ.(ٕ)؛ ألف الذم ترجـ لو ابف أبي حاتـ ىك البغدادمِريتَ سْ التُ 
عمى القميؿ مف أحاديثو، كأغمبيا غرائب كيتفرد صدكؽ، ميقؿه لمحديث، ألنو لـ يتابع إال  الخالصة:

، فيك ميٌجمىعه عيٍ زً عبد اهلل بف بى بيا، كأٌما إذا كيجد لو أحاديث ضعيفة، فإفَّ الببلء يككف مف شيخو 
 ، كاهلل أعمـ.(ٖ)عمى ضعفو، كركل عنو يحيى المناكير كما قاؿ الساجي

 اهلل أعمـ.كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، ك 
  األصبحً َيْحَيى ْبن َمالك بن أنس بن أبي َعاِصم. 

ًديث"قول اإلمام ابن حبان : "ميٍستىًقيـ الحى
(ٗ.) 

 أقوال النقاد:

                                                 

 (.ِْٗ/ّانظر: ابف القطاف، بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ ) (ُ)
 (.ُٓٔ/ٗحاتـ، الجرح كالتعديؿ )( انظر: ابف أبي (ِ
 المصدر السابؽ ( انظر:(ّ
 .ٗ( انظر: المصدر السابؽ، حاشية رقـ (ْ

 (.ّْٕ/ٓانظر: ابف الممقف، البدر المنير في تخريج األحاديث كاألثار الكاقعة في الشرح الكبير ) (ٓ)
 (.ِْٗ/ّانظر: ابف القطاف، بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ ) (ٔ)
 (.ُٓٔ/ٗانظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ) ((ٕ
 (.ُْْ/ْ( ابف حجر، لساف الميزاف )(ٖ

 (.ِٕٓ/ٗابف حباف، الثقات ) (ٗ)



022 

 

اًديثى كىًثيرىةن : "ركل (ُ)قالٍت شيٍيدىة  أىًبيوً  ، قاؿ العقيمي: "حٌدث عىفٍ (ٕ)"عىٍف أىًبيًو أىحى
" نىاًكيرى ًبمى
، كذكره الذىبي في (ٓ)، كقاؿ مسممة: "ييضعؼ"(ْ)، كذكر لو ركاية عف أبيو(ّ)
ًكمُّ  مكسى بف أبى عمقمة، كقاؿ (ٔ)الضعفاء ؿي  أىنىسو  ٍبفً  مىاًلؾً  ٍبفي  يىٍحيىى : "كىافى اٍلفىرى ، يىٍدخي يىٍخريجي  كىالى  كى
ـى  ىىذىا أىفَّ  نىٍفًسي ييطىيّْبي  اًممَّ  ًإفَّ  "ىىاهٍ : يىقيكؿي  أىبيكهي  ًإلىٍيوً  نىظىرى  ًإذىا فىكىافى  أىًبيًو، ًعٍندى  مىعىنىا يىٍجًمسي   الى  اٍلًعٍم
، دنا كىأىفَّ  ييكرىثي ٍجًمًسًو، ًفي أىبىاهي  يىٍخميؼٍ  لىـٍ  أىحى ٍبدي  ًإالَّ  مى " ٍبفي  الرٍَّحمىفً  عى  .(ٕ)اٍلقىاًسـً
 :قمت

 لو ركايات في كتب السنة، منيا: 
، تكبع (ٖ)عنو لو ركاية عند الرشيد العطار، عف أبيو، عف الزىرم، عف أنس رضى اهلل .ُ

 .(ٗ)عمييا متابعات تامة كثيرة، بعضيا في الصحيحيف
 ، لـ يتابع عمييا.(َُ)خيثمة األطرابمسيركاية عف أبيو عند  .ِ

 

                                                 

ىي: "شيٍيدة ًبٍنت أحمد ٍبف الفرج ٍبف عيمىر اإلبرم، فخر النساء ًبٍنت أىًبي نصر الدينكرم األصؿ، البغدادم  (ُ)
 (.ّٖٓ/ُِي، تاريخ اإلسبلـ )ىػ". انظر: الذىبْٕٓالكاتبة، تكفيٍت سنة 

 (.ْٕانظر: العمدة مف الفكائد كاألثار الصحاح كالغرائب في مشيخة شيدة )ص  (ِ)
 (.ِْٓ/ْالعقيمي، الضعفاء الكبير ) (ّ)
ًميؿو  (ْ) مَّدي ٍبفي يىٍحيىى ٍبًف جى دَّثىنىا ميحى : حى ، قىاؿى مَّدو اٍلكىٍشكىًرمُّ دَّثىنىا عيبىٍيدي ٍبفي ميحى كًد، الحديث ىك: حى دَّثىنىا بىٍكري ٍبفي الشَّري ، حى

: قىاؿى رىسي  ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف اٍلميسىيًّْب قىاؿى ًف الزٍُّىًرمّْ ٍف أىًبيًو، عى ، عى اًلًؾ ٍبًف أىنىسو دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي مى مىٍيًو حى مَّى اهللي عى كؿي المًَّو صى
: "ًإنَّا مىٍعشىرى اأٍلىٍنًبيىاًء كىذىًلؾى أيًمرٍ  مَّـى سى ". انظر: كى ـٍ مىى قىٍدًر عيقيكًلًي ـى النَّاسى عى  المصدر السابؽ.نىا أىٍف نيكىمّْ

 (.ِْٕ/ٖانظر: ابف حجر، لساف الميزاف ) (ٓ)
 .(َْْ/ْ، كميزاف االعتداؿ )(ّْٕديكاف الضعفاء )ص ك (، ِْٕ/ِ( انظر: الذىبي، المغني في الضعفاء )(ٔ

 (.ِِْم كالكاعي )ص انظر: الراميرمزم، المحدث الفاصؿ بيف الراك  (ٕ)
يا: " (ٖ) العطار،  الرشيد". انظر: المغفر رأسو كعمى مكة، فتح يـك دخؿ كسمـ عميو اهلل صمى النبي أفكنصُّ
 (.َُٗ ص) مالؾ عف الركاة
كدً ، كلكف الحمؿ فيو عمى الحديث مكضكعقمت:  الذىبي، . انظر: : كذبو ابف معيف، كضعفو غيرهبىٍكر ٍبف الشَّري

 (.ّْٔ/ُ) ؿميزاف االعتدا
، كمسمـ، صحيحو ِْٖٔ(، حُْٖ/ٓ، )َّْْ(، حٕٔ/ْ، )ُْٖٔ، ح(ُٕ/ّ) البخارم، صحيحوانظر:  (ٗ)
 .ُّٕٓ(، حٖٗٗ/ِ)

دَّ  (َُ) مَّدي ٍبفي يىٍحيىى، حى دَّثىًني ميحى ، حى مَّدو اٍلكىٍشكىًرمُّ دَّثىنىا عيبىٍيدي ٍبفي ميحى ٍيثىمىةي، حى نىا خى يا: "أىٍخبىرى كًد،  ثىنىا بىٍكري ٍبفي كنصُّ الشَّري
مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، عىًف النًَّبيّْ صى ٍف أىًبيًو، عىًف الزٍُّىًرمّْ ، عى اًلًؾ ٍبًف أىنىسو دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي مى رّْؼي  حى : "الى ييخى ا، قىاؿى تىٍسًميمن

 (.ٕٓقىاًرئي اٍلقيٍرآًف". انظر: مف حديث خيثمة بف سميماف القرشي األطرابمسي )ص 
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ٍبًد ، تابعو عمييا متابعات تامة مف الثقات: (ُ)ركاية عف أبيو عند الدارقطني .ّ ميٍصعىبي ٍبفي عى
بىٍيًرمُّ  المًَّو ٍبًف ميٍصعىًب ٍبًف ثىاًبتو الزُّ
، كمف غير الثقات (ّ)، كعبد اهلل بف مسممة القىنعبي(ِ)

ٍيسو  اًعيؿي ٍبفي أىًبي أيكى ًإٍسمى
 ، كغيرىـ، ككذلؾ تكبع عمييا متابعات قاصرة.(ْ)

 صدكؽ لو أفراد. الخالصة:
كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كفي النفس مف حكمو عميو باستقامة 

 حديثو شيء، كاهلل أعمـ.
  ٍبد المَّو الًكناًنيُّ  ،اٍلعىدًني يِزيد ْبن أبي َحِكيم بن َمالك  ىػ.َِِ، المتكفى سنة أىبيك عى

ًديث"قول اإلمام ابن حبان : "ميٍستىًقيـ الحى
(ٓ.) 

  أقوال النقاد:
  بو ليس "كاف: ، كقاؿ ابف مىعيف(ٔ)ذكره الدارقطني في مف صحت ركايتو عف الثقات

 قاؿ أبك حاتـ، ك (ٖ)، كنقؿ المزم عف أبي دكاد قكلو: "ال بأس بو"(ٕ)شيئنا" عنو أكتب لـ بأس،
 كقاؿ ،(ٗ)، كعىـز عمى الرحمة إليو ليسمع منو، كلكف لـ تشأ األقدار لذلؾ"الح الحديث: "صالرازم
 ."صدكؽ: "(ُُ)، كابف حجر(َُ)الذىبي

 .صدكؽ الخالصة:
 عمـ.كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أ

 

                                                 

ًد ٍبًف ًإٍبرىاك  (ُ) مَّ ، حدثنا عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي ميحى اًعيؿى اأٍلىٍيًميُّ ًميّْ ٍبًف ًإٍسمى مَّدي ٍبفي عى دَّثىنىا ميحى يا: "حى : نصُّ ، قىاؿى ٍنعىاًنيُّ ـى الصَّ ًىي
نً  : أىٍخبىرى ، قىاؿى اًلًؾ ٍبًف أىنىسو ٍسمىمىةى أىبيك قيدىامىةى، حدثنا يىٍحيىى ٍبفي مى مىمىةى، أىٍنبىأىنا اٍبفي مى ٍف أىًبي سى ، عى ًف اٍبًف ًشيىابو ي أىًبي، عى

: "يىٍنزً  مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍيرىةى أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى ٍف أىًبي ىيرى ، عى ٍبًد المًَّو اأٍلىغىرّْ ؿَّ كيؿَّ لىٍيمىةو ًإلىى كىأىًبي عى بُّنىا عىزَّ كىجى ؿي رى
اًء الدٍُّنيىا ًحيفى يىٍبقى  ٍف يىٍستىٍغًفريًنيالسَّمى مى ٍف يىٍسأىليًني فىأيٍعًطيىوي، كى مى ، كى ٍف يىٍدعيكًني فىأىٍستىًجيبى : مى  ى ثيميثي المٍَّيًؿ اآٍلًخري فىيىقيكؿي

 (.َُٖ/ُفىأىٍغًفرى لىوي". الحديث صحيح. انظر: الدارقطني، النزكؿ )
 .َُُِ(، حَْٖ/ِانظر: عبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ، السنة ) (ِ)
 (.َُٖالدارقطني، النزكؿ )ص ر: انظ (ّ)
 .ّٕٓ(، حِْٔانظر: البخارم، األدب المفرد )ص  (ْ)
  (.ِْٕ/ٗابف حباف، الثقات ) (ٓ)
 (.ُْٕ/ُ( الدارقطني، ذكر أسماء التابعيف كمف بعدىـ ممف صحت ركايتو عف الثقات عند البخارم كمسمـ )(ٔ

 (.ْْٗابف الجنيد، سؤاالتو البف معيف )ص   (ٕ)
 (.َُٖ/ِّ: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )( انظر(ٖ
 .(ِٖٓ/ٗ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(ٗ

 (.ُّٖ/ِ( الذىبي، الكاشؼ )(َُ
 (.ََٔ( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (ُُ
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    ْبِن قَُسْيط ِ َسرّي.، البصري (ُ)َيِزيَد ْبِن َعْبِد َّللاه ٌْ  أبو خالد الَب

ًديث"قول اإلمام ابن حبان  : "ميٍستىًقيـ الحى
(ِ.) 

 أقوال النقاد:
ًديثً قاؿ ابفي عدم: "  ، كصحح لو الضياء المقدسي إسناد (ّ)"لىٍيسى ىيكى ًبميٍنكىًر اٍلحى
ٌُْتَرك ،م فٌهُتكلِّ ، كقاؿ الذىبي: "(ْ)حديثو  ، ييغرب"(ٓ)"ولم  ، كقاؿ: "ميقؿه

، كقاؿ ابف حجر: (ٔ)
، (ٖ)، كالعىجب أف ابف حجر كصفو بالجيالة في تعجيؿ المنفعة، كترجـ لو في لسانو(ٕ)"مجيكؿ"

ا كال تعديبلن (ٗ)كترجـ لو البخارم  .(َُ)، كابف أبي حاتـ فمـ يذكرا فيو جرحن
 :قمت

 منيا: لو ركايات في كتب السنة، أوًل: 
ٍكحي ، تابعو عمييا متابعات تامة مف الثقات: (ُُ)ركاية عف ابف جيريج عند اإلماـ أحمد .ُ رى

 ، ككذلؾ تكبع عمييا متابعات قاصرة.(ُّ)ىصً يٌ صً حجاج بف محمد المى ، ك (ُِ)ٍبفي عيبىادىةى 
 طىٍمؽي بفي ، تابعو متابعات تامة مف الثقات: (ُْ)ركاية عف أبي مالؾ النخعي عند الطبراني .ِ

نَّ  ٍحيفىة(ُٓ)اـغى كٍم مف طريؽ أبي جي  ، كغيره، ككذلؾ تكبع متابعات قاصرة، كالحديث ري
                                                 

 لـ أجد أحدنا ممف ترجـ لو نسبو إلى جده "قسيط" سكل ابف حباف. (ُ)
 (.ِْٕ/ٗابف حباف، الثقات ) (ِ)
 (.ُُٕ/ٗدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ابف ع (ّ)
 .ُٓٓ(، حُْٓ/ِانظر: الضياء المقدسي، األحاديث المختارة ) (ْ)
 (.ََُٔ/ْ( الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(ٓ
 (.ِّّ/ُ( الذىبي، ديكاف الضعفاء )(ٔ

 (.ّّٖ/ِانظر: ابف حجر، تعجيؿ المنفعة ) (ٕ)
 (.ََٓ/ٖانظر: ابف حجر، لساف الميزاف ) (ٖ)
 (.ّْٔ/ٖخارم، التاريخ الكبير )( الب(ٗ

 .(ِٕٔ/ ٗ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(َُ
ا(ُُ دَّثىًني يىًزيدي أىبيك خى ، حى دَّثىًني عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي عيمىرى اٍلقىكىاًريًرمُّ ٍبدي المًَّو، حى دَّثىنىا عى يا: "حى ، ( كنصُّ ًلدو اٍلبىٍيسىًرمُّ اٍلقيرىًشيُّ

يٍ  رى دَّثىنىا اٍبفي جي : قىاؿى ًلي رىسيكؿي المًَّو حى ، قىاؿى ًمي  ٍمرىةى، عىٍف عى ، عىٍف عىاًصـً ٍبًف ضى ًبيبي ٍبفي أىًبي ثىاًبتو ًني حى ، أىٍخبىرى : "الى جو
ي  كىال مى  ، كىال تىٍنظيًر الىى فىًخًذ حى ". الحديث ضعيؼ. انظر: تيٍبًرٍز فىًخذىؾى  .ُِْٗ(، حَْٓ/ِبف حنبؿ، مسنده )ايّْتو

 .َُْٔ(، حْٗٔ/ُ، كابف ماجو، سننو )ْٗٔ(، حِْٕ/ِلبزار، مسنده )انظر: ا (ُِ)
 .َُْٓ،َُّْ(، حِْٕ/ِانظر: أبا داكد، سننو ) (ُّ)
يا: "حدثنا عبداف بف أحمد، حدثنا قطف بف نسير الدارع، حدثنا يزيد أبك خالد البيسرم، أنبأنا أبك (ُْ ( كنصُّ

: "جالس العمماء، كسائؿ الكبراء، كخالط رسكؿ اهلل  مالؾ، أخبرني سممة بف كييؿ، عف أبي جحيفة، قاؿ: قاؿ
 .ِّّ(، حُِٓ/ِِالحكماء". الحديث ضعيؼ. انظر: الطبراني، المعجـ الكبير )

 .ِّْ، حالمصدر السابؽ( انظر: (ُٓ
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 .(ُ)مرفكعنا، كمكقكفنا، كالصكاب كقفو كما قاؿ البييقي
تتبعتي أحاديثو فكجدتيا قميمة جدنا، كىي ضعيفة المتف، كلكف قد يككف الببلء مف  ثانًيا:
ًمًؾ ٍبفي حيسىٍيفو شيخو  ٍبدي اٍلمى ؛ كألف ركاياتو تكبع (ِ)فيك ضعيؼ، كما بىٌيفى البييقي النىخعي، عى

 عمييا مف ًقبؿ الثقات، كىذا ميشعره بتكسطو، كاهلل أعمـ.
 .صدكؽه، ميقؿه لمحديث الخالصة:

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
   ٍنعىاًنيُّ يِزيد بن اْلُمَبارك اًلدو اٍلفىسى ، الصَّ  ىػ.ِٖٔالمتكفى سنة  ،ًكمُّ أىبيك خى

ًديث"قول اإلمام ابن حبان : "ميٍستىًقيـ الحى
(ّ.) 

 أقوال النقاد:
، كقاؿ (ْ)كالصدؽ" باالستقامة أعرفوي  سنة، ًستّْيفى  ميٍنذي  جارم اٍلفىسكٌم: "ىيكى  ييكسيؼ قاؿ أىبىك

العقيمي عف  ، كقاؿ(ٔ)، كصحح لو الحاكـ إسنادنا(ٓ)ابف حباف: "كاف ركاينا لسممة بف الفضؿ"
، (ٗ)، كترجـ لو الخطيب البغدادم(ٖ)، كقاؿ الييثمي: "لـ أعرفو"(ٕ)حديث لو: "فيو نظر"

. (َُ)كالذىبي ا كال تعديبلن  فمـ يذكرا فيو جرحن
 :قمت

 لو ركايات في كتب السنة، منيا:
 ، تكبع عمييا متابعات قاصرة عديدة.(ُُ)ركاية عف محمد بف ثىكر، عند الطبراني .ُ

 
 

                                                 

 .ّْْ، ِْْ(، حِٕٗانظر: البييقي، المدخؿ إلى السنف الكبرل )ص  (ُ)
 .ّْْ، ِْْ(، حِٕٗ)ص انظر: البييقي، المدخؿ إلى السنف الكبرل  (ِ)
 (.ِٕٕ/ٗابف حباف، الثقات ) (ّ)
 (.ِْٓابف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ركاية المركذم، كغيره )ص  (ْ)
 (.ِٕٕ/ٗابف حباف، الثقات ) (ٓ)
 .ُّٕٖ(، حّّٓ/ِ( الحاكـ، المستدرؾ )(ٔ
 (.ِٗ/ْ( انظر: العقيمي، الضعفاء الكبير )(ٕ
 (.ِّٗ/ٔكمنبع الفكائد )( انظر: الييثمي، مجمع الزكائد (ٖ
 (.ِٖٔ/ُ( الخطيب البغدادم، تالي تمخيص المتشابو )(ٗ

 (.ُْٓ/ٔ( الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(َُ
يا: "حدثنا عمي بف المبارؾ الصنعاني، حدثنا يزيد بف المبارؾ، حدثنا محمد بف ثكر، عف ابف جريج، (ُُ ( كنصُّ

مطيبيف{، قاؿ: "القكؿ السكء كالقكؿ الحسف، لممؤمف الحسف عف مجاىد، في قكلو: }الخبيثات لمخبيثيف كالطيبات ل
 .ِْٓ(، حُٖٓ/ِّكلمكافر السيء". الحديث صحيح. انظر: الطبراني، المعجـ الكبير )
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 ، تكبع عمييا متابعات قاصرة عديدة.(ُ)سممة بف الفضؿ، عند ابف شاىيف ركاية عف .ِ
 .ثقة؛ لعدـ كجكد ميجًرحيف لو، كلمتابعات ركاياتو الخالصة:

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
  اد  .ُيوُسف بن الجهم بن َشده

ًديث"قول اإلمام ابن حبان : "ميٍستىًقيـ الحى
(ِ.) 

 أقوال النقاد:
لـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف، كلـ أقؼ لو عمى ركاية في كتب 

شيخ يركم  ،ييكسيؼ بف الجيـ بف شىدَّادفقاؿ: " كال في صحيح ابف حباف الذم ترجـ لو، ،السنة
ًرير ًديث ،عىف أبي ميعىاًكيىة الضَّ دَّثنا عىنوي عبد اهلل ،ميٍستىًقيـ الحى مىٍيمىاف السٍَّعًدمٌ  حى  ".بف مىٍحميكد بف سي

 :قمت
ىناؾ ثبلثة احتماالت، أكليما: أف يككف الراكم مجيكالن جيالة عيف. كثانييما: أف يككف  

ما مف النيساخ. كاألخير: أف يككف  كقع في اسـ الراكم كنسبو تحريؼه شديده، إما مف المحققيف، كا 
ـى في اسمو كنسبو.  ابف حباف كىًى

 حتماؿ األكؿ ىك األرجح.كلعؿ اال 
 .مجيكؿ: الخالصة

، كيظير أف حكمو عمى ىذا الراكم كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ
ف لـ يكثقو أحد، كاهلل أعمـ.  مكافؽ لقاعدتو في ككف العدؿ عنده مف لـ يعرؼ فيو الجرح، كا 

 
 
 

                                                 

يا: "حدثنا عبد اهلل بف سميماف، حدثنا يزيد بف المبارؾ، حدثنا سممة بف الفضؿ، حدثنا محمد بف (ُ ( كنصُّ
يو، عف جده، قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ: "يأتي إسحاؽ، عف عمرك بف شعيب، عف أب

القرآف الذم حممو فأطاعو في صكرة حسنة، فيأخذ بيده حتى يأتي بو ربو فيصير خصما مف دكنو، فيقكؿ: أم 
رب حفظتو إيام، خير حامؿ، حفظ حدكدم، كعمؿ بفرائضي، كعمؿ بطاعتي، كاجتنب معصيتي، فبل يزاؿ 

الحجج حتى يقاؿ لو: فشأنؾ بو، قاؿ: فيأخذه ال يدعو حتى يسقيو بكأس الخمد، كيتكجو تاج الممؾ، يقذؼ دكنو ب
قاؿ: كيأتي صاحبو الذم حممو فأضاعو، فيأخذ بيده حتى يأتي بو ربو، فيصير لو خصما فيقكؿ: يا رب حممتو 

يزاؿ يقذؼ عميو  إيام، فشر حامؿ، ضيع حدكدم، كترؾ فرائضي، كاجتنب طاعتي، كعمؿ بمعصيتي، فبل
بالحجج حتى يقاؿ لو: فشأنؾ بو، فيأخذ بيده فبل يدعو حتى يكبو عمى منخره في نار جينـ". الحديث حسف. 

 .َِٕ(، حَٕانظر: ابف شاىيف، الترغيب في فضائؿ األعماؿ كثكاب ذلؾ )ص 
 (.ِِٖ/ٗابف حباف، الثقات ) (ِ)
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مى المبالغة مستقيم الحديث مقرونًا بصيغة تدل: الثاني المبحث      ع

 المبالغةمستقيم الحديث مقروًنا بصيغة تدل عمى  
 مستقيم الحديث جًداالمطمب األول: 

  َىػِِٓالمتكفى سنة ، أىبيك يعقكب الطَّاٍلقىاًنيُّ  اليتيـ، ِإْسَحاُق ْبُن ِإْسَماِعيل. 
 .(ُ)ا""مستقيـ الحديث جدن  قول اإلمام ابن حبان:

  أقوال النقاد:
بف محمد بف أىًبي  إسحاؽ أتقف مف عثماف" ، كزاد يعقكب:بف شيبةقكب يعكثقو أبك داكد ك 

، كابف حجر، كقاؿ: (ٔ)كالذىبي ،(ٓ)، كالدارقطني(ْ)، كابف قانع(ّ)بف خرزاذعثماف ، ك (ِ)"شيبة ركاية
صدكؽ،  ،كاف عندم ال بأس بو"كقاؿ ابف معيف: ، (ٕ)"مـ في سماعو مف جرير كحدهكي تي  ،ثقةه "

يا فأجابتني، اس، كلقد كممني أف أكمـ أمو تأذف لو في الخركج إلى جرير فكممتي مي مف النكلكنو بي 
إبراىيـ بف عبد اهلل بف أم: - قمتي  ، مشاة، كلـ يكف لو تمؾ األياـ شيءفخرج مع اثني عشر رجبلن 

تيـ تمؾ األياـ بالكذب قمت: كاف يي  ،كذبكنو، كىك صدكؽمي بو مف الناس؟ قاؿ: يي : فما بي -الجنيد
 ، كقاؿ:(ٖ)"ف بو بأساثـ قاؿ يحيى: ما ك، ف بعد ما حٌدث؟ قاؿ: ال، اآلف بعد ما حدثأك اآل

ديكقنا" ك أىف يككف صى ، كأجاب عندما قيؿ لو (َُ)"اما أعمـ عنو إال خيرن "قاؿ ابف حنبؿ: ، ك (ٗ)"أىٍرجي
قىات مف ثً كأضاؼ ابف حباف: "، (ُُ)"يضبط قد يككف صغيره بقكلو: " اذكركف أنو كاف صغيرن إنيـ يى 

تَّى يىميكت ،أىؿ اٍلعرىاؽ كمتقنييـ ، كقاؿ الدارقطني (ُِ)"حسده بعض النَّاس فىحمؼ أىف الى يحدث حى
، أبي بف قيس في حديث  مف: قاؿ كسمـ، عميو اهلل صمى النبي عف العكاـ، بف الزبير عف حاـز
 إسماعيؿ بف إسحاؽ يركيو حديث ىو فميفعؿ، صالح عمؿ مف خبية يككف أف منكـ استطاع

                                                 

 (.ُُّ/ٖ) ابف حباف، الثقات (ُ)
(.ّّْ/ٔ) اريخ بغداد( انظر: الخطيب، تِ)

 (.ّّٓ/ٔ)المصدر السابؽ انظر:  ((3
.(ِٖ/ِ) انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ ((4
 (.ّّٓ/ٔ) انظر: الخطيب، تاريخ بغداد ((5
(.0/234)(اوظس:الرٌبً،الكاشف(6

(.ََُ )ص انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب ((1

(.ّّْ/ٔ) ( انظر: الخطيب، تاريخ بغدادٖ)

 (.ٕٕ)ص  انظر: ابف معيف، تاريخو، ركاية الدارمي ((3
.(ٕٕٔ/ٕ) الجرح والتعدٌلابن أبً حاتم، (اوظس:(01

(.َُْ/ِ) في أسماء الرجاؿ نظر: المزم، تيذيب الكماؿ(ا(00

 (.ُُّ/ٖ) ابف حباف، الثقات (ُِ)
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 اهلل صمى النبي إلى مرفكعنا الزبير عف قيس، عف إسماعيؿ، عف فضيؿ، ابف عف الطالقاني،
 مسير، بف كعمي كىشيـ، القطاف، كيحيى كزىير، شعبة، رفعو، كركاه عمى يتابع كسمـ، كلـ عميو
مكقكفنا،  الزبير عف قيس، عف إسماعيؿ، عف يزيد، بف كمحمد كعبدة، معاكية، كأبك عيينة، كابف
ذكره ، ك (ّ)"ضبطا، كذىب إلى أنو لـ يى كاف غبلمن ، كقاؿ: "(ِ)ضعفو ابف المديني، ك (ُ)الصحيح كىك

 .(ٓ)في جممة الضعفاء ،(ْ)أبك العرب
 :قمت

تناقض العمماء كالنقاد فيو، كاختبلفيـ فيو ما بيف ميكثؽ كميضًعؼ، كتباييف القكؿ مف 
 الناقد الكاحد فيو إنما ىك لسببيف:

 أشار إلى ذلؾ ابفي حباف رحمو اهلل.: الحسد كما األول
سماعو مف جرير، كىذا أشار إليو ابف معيف كابف حجر، كمرجعي ىذا السبب إلى صغًر الثاني: 

 .(ٔ)ٌضبط ٌكون صغٌر  ، كقد رٌد ابف حنبؿ عمى ىذا بقكلو: قد فقطًسنو 
لكذب، فقد يقصد بالنسبة التياـ ابف معيف لو با وأما ،مـ في سماعو مف جريركي تي  ،: ثقةه الخالصة

 بالكذب الخطأ، كاهلل أعمـ.
 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.

  ىػ.ِّٕالكىاًسًطٌي، أبك الجكائز البصرم، المتكفى سنة اْلحسن بن َعمّي بن راشد 
 .(ٕ)ا""ميٍستىًقيـ الحديث جدن  قول اإلمام ابن حبان:

  أقوال النقاد:
 كقاؿ ، (ُُ)"اكاف صالحن "كقاؿ ابف قانع: ، (َُ)كالذىبي ،(ٗ)، كبحىشؿ(ٖ)دينيكثقو ابف الم

                                                 

 .(ِْٓ/ْ) الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية انظر:  ((0
(.ُُْ/ِ) في أسماء الرجاؿ مزم، تيذيب الكماؿنظر: ال(ا(2

 المصدر السابؽ.انظر: ((3
، ُِٓلمحديث، كلد سنة  حافظه  مؤرخ،: العرب أبك اإلفريقي، المغربي التميمي تميـ بف أحمد بف ىك: "محمد ((ْ

 (.ّْٗ/ُٓىػ". انظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ّّّ كتيكفي سنة
 (.ِٖ/ِ) يب الكماؿ( انظر: مغمطام، إكماؿ تيذ(ٓ
(.َُْ/ِ) في أسماء الرجاؿ نظر: المزم، تيذيب الكماؿ(ا(6

 (.ُْٕ/ٖ) ابف حباف، الثقات (1)
 .(ِٗ ص) الكماؿ تيذيب إكماؿ كتاب مف الساقطة التراجـ، مغمطام( انظر: (2
 (.ُِٖ)ص  ( انظر: بحشؿ، تاريخ كاسط(3

 (.ُِٔ/ُ)المغني في الضعفاء ( انظر: الذىبي، (01
 .(ِٗ ص) الكماؿ تيذيب إكماؿ كتاب مف الساقطة التراجـ، مغمطامانظر:  ((00
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كأىؿ  ،كعف أىؿ كاسط ،يث كثيرة عف ىشيـدحاألو "كقاؿ ابف عدم:  ،(ُ)"صدكؽ"لذىبي: ا
ٍع أحدنا، ا إذا حدث عنو ثقةلـ أر بأحاديثو بأسن  ، كالبصرة ا فنسبو إلى قاؿ فيو شيئن  كلـ أىسمى
، (2)"اا ألني لـ أر لو منكرن كلـ أخرج لو شيئن  ،برم في حكاية عبداف عنوعباس العن غير ضعؼو 

ٍيره كىأىٍصدىؽي عنو: "... أبك سىًعيد العدكمكقاؿ في ترجمة  كاه عىف أىبي ميعىاًكيىةى خى ده ًممٍَّف رى لىٍيسى أىحى كى
ًميّْ ٍبًف رىاًشدو  سىًف ٍبًف عى لىٍيسى (ّ)"...ًمفى اٍلحى سىفً  ًمفى  كىأىٍصدىؽي  ٍشيىري أى  ًفيًيـٍ  ، كقاؿ: "...كى  بف عمي بف اٍلحى

"، كعقب ميغمطام عميو مجيولحسف بف عمي الكاسطي "كقاؿ مسممة بف قاسـ: ، (ْ)راشد..."
بف عدم بسرقة اكاتيمو  ،(5)"كال بغيره ،ما أدرم أيريد ىذا أك غيره؟ فإنو لـ يميزه بجدبقكلو: "
لكف في كبلمو " ، كعقب ابف حجر بقكلو:(ٔ)كذلؾ في ترجمة عمر بف إسماعيؿ بف مجالد ،حديثو 

 ،صدكؽ"كقاؿ ابف حجر:  ،(ٕ)"العدكم ما يقتضي أف الذنب في ذلؾ لمراكم عنو الحسف بف عمي
بَّاس اٍلعىٍنبىرم كحده، ك (ٖ)"مف التدليس رمي بشيءو  كذكره ابف الجكزم في الضعفاء  ،(ٗ)ضعفو عى
 .(ُُ)، كلينو الذىبي في ديكاف الضعفاء(َُ)كالمتركككف

 :قمت
عمى قكؿ ابف حجر في  معركؼ اعترض محقؽ كتاب تيذيب الكماؿ الدكتكر بشار عكاد

كقاؿ ال أدرم مف أيف جاء الحافظ ابف حجر بيذا  ،رمي بشيءو مف التدليس" ،الراكم "صدكؽ
كبلـ الدكتكر بشار  ، كقد بحثتي في المسألة فكجدتي (ُِ)أحدنا رماه بالتدليس الحكـ فما عرفتي 

 اهلل أعمـ.، ك اصحيحن 

                                                 

 (.ِّٕ/ُ)الكاشؼ ( انظر: الذىبي، (0
 (.َُِ/ّ) ( انظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ(2
 المصدر السابؽ.( انظر: (3
 (.ُُٖ، َُٖ/ّ)المصدر السابؽ ( انظر: (4
 .(ِٗ ص) الكماؿ تيذيب إكماؿ كتاب مف الساقطة التراجـ، مغمطام( انظر: (5

ف قمت:  ال أعتقد أف مسممة يقصد الحسف بف عمي بف راشد، ألف األئمة عمى تكثيقو باستثناء عباس العنبرم، كا 
 كاف يقصده فأنو يريد جيالة الحاؿ ال العيف، كاهلل أعمـ.

 (.ُُّ/ٔ) ( انظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ(6
 (.ُِٔ)ص  التيذيب( انظر: ابف حجر، تقريب (1
 المصدر السابؽ.( انظر: (2
عبداف نظر عباس العنبرم في جزء لي فيو عف الحسف بف عمي بف  كذلؾ في حكاية عبداف عنو، كىي: قكؿ( (3

 (.ُُٖ، َُٖ/ّ) انظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ. راشد ىذا فقاؿ لي يا بني اتقو
 .(َِٓ/ُ) كفكالمتركك الضعفاء الجكزم، ابف( انظر: (01
 (.ّٖ/ُ) ( انظر: الذىبي، ديكاف الضعفاء(00
 (.ُِٔ/ُ) ( انظر: المزم، حكاشي تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ(02
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 .ثقة، كال ييمتفٍت إلى تضعيؼ العنبرم، كال مف جاء بعده ألنيـ عياؿه عميو: الخالصة
ًديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.  كمراد ابف حباف مف كصفو لو بميٍستىًقيـ الحى

  رَّاًني.َخاِلد بن عبد اْلممك بن ُمَسر ح  اٍلحى
 .(ُ)ا""مستقيـ الحديث جدن  قول اإلمام ابن حبان:

 النقاد: أقوال
ٍيحو لو حديث كاحد عند ابف عدم عف  اؽ ٍبفي نيجى ، كقاؿ ابف حباف: (ِ)، ركاه عنو ابنوًإٍسحى

اًلد رَّاًني، مسرح بف اٍلممؾ عبد بف "خى ك اٍلحى ًليد أىخي اؽ بف شيعىٍيب عىف يركم اٍلممؾ، عبد بف اٍلكى  ًإٍسحى
ٍعًقؿ مى ًديث ميٍستىًقيـ اهلل، عبيد بف كى دثًني جدنا، الحى اًلد" بف أىٍحمد بدر أىبيك اٍبنو عىنوي  حى  .(ّ)خى

 .مجيكؿ: الخالصة
كيظير أف حكمو عمى ىذا الراكم ، كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ

ف لـ يكثقو أحد،  كاهلل أعمـ. مكافؽ لقاعدتو في ككف العدؿ عنده مف لـ يعرؼ فيو الجرح، كا 
  الدّْمىٍشًقي.الّربيع بن حيطان 

 .(ْ)ا""مستقيـ الحديث جدن  ل اإلمام ابن حبان:قو
 أقوال النقاد:

لـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف، كلـ أقؼ لو عمى ركاية في كتب 
مف أىؿ  ،الٌربيع بف حيطاف الدّْمىٍشًقيكقاؿ: "كال في صحيح ابف حباف الذم ترجـ لو،  ،السنة
مىٍكحيكؿيركم عىف الزٍُّىًرٌم كىعى  ،الشَّاـ ٍيميكف اأٍلىٍشعىًرمٌ  ،طىاء كى ميٍستىًقيـ  ،ركل عىنوي عبد ربو بف مى

ًديث جدن   .(ٓ)"االحى
 .مجيكؿ: الخالصة

كيظير أف حكمو عمى ىذا الراكم ، كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ
ف لـ يكثقو أ  كاهلل أعمـ. حد،مكافؽ لقاعدتو في ككف العدؿ عنده مف لـ يعرؼ فيو الجرح، كا 

                                                 

 (.ِِٔ/ٖابف حباف، الثقات )(0) 
دَّثىنا إً كالحديث ىك: "(ِ)  دَّثىنا أىًبي، حى ، حى ًمًؾ ٍبًف ميٍسًرحو اًلًد ٍبًف عىبد اٍلمى دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي خى بَّاًد حى ، عىٍف عى ٍيحو اؽي ٍبفي نيجى ٍسحى

 : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍيرىةى، قىاؿ: قىاؿ رىسيكؿي المًَّو صى سىًف، عىف أىًبي ىيرى ، عىًف اٍلحى  الى تىقيكليكا ميسىٍيًجده، كالى "ٍبًف رىاًشدو
ًبيُّ  اًء، كىأىٍف ييسىمَّى الصَّ ٍف تىٍصًغيًر األىٍسمى نىيىى عى ، كى ٍيًحؼه : ىىًذًه األىٍسمىاءي  ميصى قىاؿى ، كى ، أىٍك يىٍغميكشى ٍمديكفى ، أىٍك حى ٍمكىافى عي

كيؿُّ اٍسـو ًفيًو أىٍكًه أىٍك كىمٍ  اًء الشَّيىاًطيًف، كى بَّاًد ٍبًف رىاًشدو " بقكلو: عقب ابن عدي". ًمٍف أىٍسمى عىًف  ،كىذاف الحديثاف عىٍف عى
 .(ّٗٓ/ُ) الضعفاء في ". انظر: الكامؿالحسف مكضكعاف

 (.ِِٔ/ٖابف حباف، الثقات )(3) 
 (.ََّ/ٔ) انظر: المصدر السابؽ(4) 
 (.ََّ/ٔ)انظر: المصدر السابؽ  (5)
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  الحضرمي، اإلٍسكىٍندراني، أبك سبلمة المقرئ،ِزَياد بن ُيوُنس بن َسِعيد بن سالمة 
 ىػ.ُُِسنة   ىالمتكف

 .(ُ)ا": "مستقيـ الحديث جدن قول اإلمام ابن حبان
 أقوال النقاد:

، كقاؿ: "ثقة ، كابف حجر(ّ)كالذىبي ،(ِ)"أحد األثبات الثقات"كثقو ابف يكنس، كقاؿ: 
 .(ٓ)المستدرؾ في حديثو الحاكـ كخرَّج الثقات، كتابو في خمفكف ابف ، كذكره(ْ)ضؿ"فا

 .تٍ : ثقة، ثبَّ الخالصة
ًديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.  كمراد ابف حباف مف كصفو لو بميٍستىًقيـ الحى

  َبً ، كيكفيّّ ال َعْبَدُة ْبُن ُسَمْيَماَن ْبِن َحاِجِب ْبِن ُزرَاَرة مَّد الًكبلى ، المتكفى سنة أىبيك ميحى  ىػ.ُٕٖيُّ
ًديث جدن  قول اإلمام ابن حبان:  .(ٔ)ا""ميٍستىًقيـ الحى

 أقوال النقاد:
كيعقكب ، (ُُ)كالعجمي، (َُ)، كابف حنبؿ(ٗ)كابف أبي شيبة،(ٖ)، كابف معيف(ٕ)كثقو ابف سعد

مىٍيوً  ،(ُّ)كابف حجر ،(ُِ)الفسكم  فكذكره الدارقطني في م ،(ُْ)اخيرن  أحمد ابف حنبؿ كىأٍثنى عى
 :فقاؿ صفو الذىبيك ك ، (ُٔ)"معركؼ مشيكر"قاؿ المٌزم: ، ك (ُٓ)صحت ركايتو عف الثقات

اًفظي،" ةي، الحى جَّ  الحي

                                                 

 (.ِْٖ/ٖابف حباف، الثقات ) (0)
 (.ُٓٗ/ُ) انظر: ابف يكنس، تاريخو ".سكسة العمـلذلؾ كاف يسمى " ا لمعمـكاف طبٌلبن كقاؿ ( (2
 .(ُّْ/ُ) ( انظر: الذىبي، الكاشؼ(3
 .(ُِِ )ص نظر: ابف حجر، تقريب التيذيب( ا(4
 (.ُِٓ/ٓ) ( انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ(5

 (.ُْٔ/ٕابف حباف، الثقات ) (ٔ)
 (.َّٗ/ٔ) ( انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل(1
 (.ِٗ)ص  ( انظر: ابف معيف، تاريخو، ركاية الدارمي(2

 (.ُٕٗ )ص انظر: ابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات (3)
 (.ٖٗ/ٔ) ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ(01
 (.ُّٓ)ص  انظر: العجمي، الثقات ((00
 .(ُٕٔ/ِ) المعرفة كالتاريخ، يعقكب الفسكم( انظر: (02
 (.ّٗٔ )ص ( انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب(ُّ
 (.ّٕ/ِابف حنبؿ، العمؿ كمعرقة الرجاؿ )( انظر: (04
 .(ِٔٓ/ُ) كمسمـ البخارم الثقات عند عف ركايتو صحت ممف بعدىـ فكم التابعيف أسماء لدارقطني، ذكرا ((05
 (.ُُُ/ُِ) ( انظر: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ(06
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ًديث، كصحح لو النسائي (ُ)"القيٍدكىةي   .(ّ)في حديثو  ككىىمىوي أبك زرعة ،(ِ)فً يحى
 :قمت

بٍ  :، كمنيـ مف قاؿ(ْ)أف اسمو عبدة :، فمنيـ مف قاؿفي اسمواختمفكا  دى أف اسمو عى
الرٍَّحمىفً 
 .(ٔ)كلكف اشتير بعبدة حتى غمب عمى اسمو ،لقبو كعبدة ، كىك الصكاب،(ٓ)

 ثقة حافظ.الخالصة: 
ًديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.  كمراد ابف حباف مف كصفو لو بميٍستىًقيـ الحى

  ُسىف الرَّاًزمٌ  زَاَن،َعِمي  ْبُن اأْلَْزَىِر ْبِن َعْبِد َرب ِو ْبِن اْلَجاُروِد ْبِن ِمْرَداِس ْبِن ُىْرم  ،أبك الحى
 ىػ.ِْٖ، المتكفى سنة األىكازم

ًديث جدن  قول اإلمام ابن حبان:  .(ٕ)ا""ميٍستىًقيـ الحى
 أقوال النقاد:

 ،(َُ)كصحح لو ابف خزيمة حديثنا ،(ٗ): "صدكؽ"الرازم قاؿ أبك حاتـك  ،(ٖ)كثقو الخطيب
تتبعتي أحاديثو فكجدتيو يتابع عمييا متابعات ، ك (ُُ)ا كال تعديبلن يذكر فيو جرحن  فمـكترجـ لو الذىبي 

 .تامة
 :قمت

                                                 

 (.ُُٓ/ٖ) سير أعبلـ النببلءانظر، الذىبي،  (0)
، عىٍف عىٍكًؼ  األولى:كنصيما: ( (2 ٍبدىةى، عىٍف ًىشىاـو ، عىٍف عى ـى مَّدي ٍبفي آدى ًني ميحى اًرًث، عىٍف ريمىٍيثىةى، عىٍف أيْـّ أىٍخبىرى ٍبًف اٍلحى

مىيٍ  مَّى اهللي عى ـى النًَّبيَّ صى مَّـى كىمٍَّمنىيىا أىٍف تيكىمّْ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مىمىةى، أىفَّ ًنسىاءى النًَّبيّْ صى كفى سى رُّ مَّـى أىفَّ النَّاسى كىانيكا يىتىحى سى ًو كى
تىقي  اًئشىةى كى ـٍ يىٍكـى عى مىٍييىا، كىمَّمى »كؿي لىوي: ًبيىدىايىاىي ـٍ ييًجٍبيىا، فىمىمَّا دىارى عى ٍتوي، فىمى اًئشىةى، فىكىمَّمى ا تيًحبُّ عى ٍيرى كىمى ٍتوي ًإنَّا نيًحبُّ اٍلخى

ـٍ ييًجٍبيىا ا، فىمى مىٍيًؾ قىالىٍت:  "أىٍيضن : مىا رىدَّ عى قيٍمفى ـٍ ييًجٍبًني»كى مى « لى تَّى يىريدَّ عى : الى تىدىًعيًو، حى : فىمىمَّا قيٍمفى ا يىقيكؿي ٍيًؾ تىٍنظيًريفى مى
ٍتوي فىقىاؿى  مىٍييىا الثَّاًلثىةى كىمَّمى اًؼ اٍمرىأىةو ًمٍنكيفَّ ": دىارى عى ، كىأىنىا ًفي ًلحى مىيَّ اٍلكىٍحيي ـٍ يىٍنًزٍؿ عى اًئشىةى، فىًإنَّوي لى ًإالَّ ًفي  الى تيٍؤًذيًني ًفي عى

اًئشىةى  اًؼ عى نىا:واألخرى ".ًلحى اؽي  أىٍخبىرى ـى  ٍبفي  ًإٍسحى نىا: قىاؿى  ًإٍبرىاًىي مىٍيمىافى  ٍبفي  عىٍبدىةي  أىٍخبىرى دَّثىنىا: قىاؿى  سي ـي  حى  عىفٍ  عيٍركىةى، ٍبفي  ًىشىا
اًئشىةى  عىفٍ  أىًبيًو، كفى  النَّاسي  كىافى : قىالىتٍ  عى رُّ اًئشىةى، يىٍكـى  ًبيىدىايىاىيـٍ  يىتىحى اةً  ًبذىًلؾى  يىٍبتىغيكفى  عى مَّى اهللً  رىسيكؿً  مىٍرضى مىٍيوً  اهللي  صى  عى
مَّـى  سى  .ْٖٖٖ، ْٕٖٖ، ح (ُْٓ/ ٖ)سننو الكبرل ، النسائيانظر: . "كى
 .(ِّٔ/ّ) الحديث عمؿ( انظر: ابف أبي حاتـ، (3
 (.ُٕٔ/ِ)المعرفة كالتاريخ ، يعقكب الفسكم( انظر: (4

 (.ٕٕٔ/ُ) الكاشؼانظر، الذىبي،  (5)
 .(َّٗ/ٔ) ( انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل(6

 (.َْٕ/ٖابف حباف، الثقات ) (1)
 (.َُّالخطيب، غنية الممتمس إيضاح الممتبس )ص انظر: ( (2
 .(ُٕٓ/ٔ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(3

 .ِِّّ، ح(َٓ/ْ) صحيحو، انظر: ابف خزيمة( (01
 .(ُُْٖ/ٓ( الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(00
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بن زاد مؤلؼ كتاب المعجـ الصغير لركاة اإلماـ ابف جرير الطبرم في ترجمة عمي 
، ذا وَىموى، (ُ)"األزىر، األىكازم، الراميرمزم ابن أبيكقيؿ:  عمي بف األزىر،" :، قكلواألزىر

أبك الحسف  (ّ)الثاني، كابن األزىراألىكازم، كىك أبك الحسف  (ِ)األولكالصكاب أنيما اثناف، 
ًّ كاسمو المصرم،  كما أشار إلى ذلؾ الخطيب  ،ابن أبي األزىركىك ، اْلَحاِفظ بن سراجَعل

 البغدادم في كتابو غنية الممتمس إيضاح الممتبس، كاهلل أعمـ.
 .ثقة: الخالصة

  أعمـ.كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل
  المتكفى سنة َعْمُرو ْبُن رَاِفٍع بن الفرات بن رافع ، ًميُّ ٍجر اٍلبىجى ، أىبيك حي  ىػ.ِّٕالقىٍزًكٍيًنيُّ

ًديث جدن  قول اإلمام ابن حبان:  .(ْ)ا""ميٍستىًقيـ الحى
 أقوال النقاد:

ـي، الثٍَّبتي ، كقاؿ: "كثقو الذىبي ا اًفظي، اإًلمى كابف ، (ٕ)مكالبكصير  ،(ٔ)كابف الممقف، (ٓ)"الحى
" ،(ٖ)"ثقة ثبت"كقاؿ:  ،حجر كقاؿ الخميمي: "كىًبيره مىٍشييكره

: "قىؿَّ مىٍف كىتىبنىا الرازم قاؿ أبك حاتـ، ك (ٗ)
ًدٍيثن  حَّ حى ةن، كىأىصى ٍنوي أىصدىؽى لىٍيجى "عى ا ًمٍف عىٍمًرك بًف رىاًفعو

كقاؿ إبراىيـ بف مكسى: "ما بقى أحد  ،(َُ)
، كمر معنا أنو ال (ُِ)، كركل عنو أبك زرعة(ُُ)رك بف رافع"ممف كاف يطمب معنا العمـ غير عم

 يركم إال عف ثقة عنده.
 .حافظ ،ثقة الخالصة:

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.

                                                 

 (.ّٖٗ/ُـ ابف جرير الطبرم )( انظر: أكـر الفالكجي، المعجـ الصغير لركاة اإلما(0
 (.ََّالخطيب، غنية الممتمس إيضاح الممتبس )ص انظر: ( (2
 (.َِّ)ص  انظر: المصدر السابؽ( (3

 (.ْٕٖ/ٖابف حباف، الثقات ) (4)
 (.ّٖٓ/ُُ( الذىبي، سير أعبلـ النببلء )(5
 (.ّٖٓ/ّالشرح الكبير )المنير في تخريج األحاديث كاألثار الكاقعة في البدر ، نظر: ابف الممقف( ا(6
 .(ِْٓ/ْ(، )ُُّ/ّ(، )ٗٔ/ِ، )(َٗ/ُ) ، مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجونظر: البكصيرم( ا(1
 (.ُِْ( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (2
 (.ََٕ/ِاإلرشاد في معرفة عمماء الحديث ) ،( الخميمي(3

 .(ِّّ/ٔ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(01
 .(ِّّ/ٔالجرح كالتعديؿ )( ابف أبي حاتـ، (00
 .انظر: المصدر السابؽ( (02
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  [ فر]المتكفى سنة بً نٍ المى بن َرَواَحة  (ُ)ح ،  ىػ.ُِّجي، الطَّاًئيُّ
ًديث جدن  "ميٍستىًقيـ قول اإلمام ابن حبان:  .(ِ)ا"الحى

 أقوال النقاد:
 ،اا كاحدن لـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف، كلـ يذكر لو إال تمميذن 

عف زىير بف  ثالثةٌ في صحيح ابف حباف،  أربعركايات،  خمسا، كلكٌف كجدتي لو ا كاحدن كشيخن 
 .(ٓ) البييقي عف زىير بف معاكية عند األخيرة، ك(ْ)عف عبيد اهلل بف عمرك الرابعة، ك(ّ)معاكية
 :قمت

تتبعتي حديثو فكجدتو يتابع عميو متابعات تامة كقاصرة، كىذا ميؤًكده لتكثيؽ ابف حباف لو،  
 كاهلل أعمـ.
 .ثقة: الخالصة

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
  َبير ْبن .الَعّوام ُمَحمد ْبن ِىشام ْبن ُعروة ْبن الز  ، األىسىًدمُّ  القيرىًشيُّ

ًديث جدنا"قول اإلمام ابن حبان : "ميٍستىًقيـ الحى
(ٔ). 

 أقوال النقاد:
ًدينة" قاؿ البخارم: "حديثيو ًفي أىؿ المى
كقاؿ ابفي حباف: "مف خيار أىؿ المدينة  ،(ٕ)

ا كال تعديبلن فكترجـ لو ابف أبي حاتـ،  ،(ٖ)كمتقنييـ"  .(ٗ)مـ يذكر فيو جرحن
 ثقة. خالصة:ال

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
 

                                                 

أشار إلى ذلؾ الدارقطني في كتابو المؤتمؼ كالمختمؼ الصكاب ما أثبتُّو في المتف، ك  "،فرجفي الثقات " (0)
اإلكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ في األسماء كالكنى في كتابو بف ماككال كا (،ُِّٖ/ْ)

، (، ككما ظىير لي مف خبلؿ البحثْٔ/ ٕفي كتابو تكضيح المشتبو ) كابف ناصر الديف ،(ّْ/ٕ) كاألنساب
 .كاهلل أعمـ

 (.ُّ/ٗابف حباف، الثقات ) (2)
 .(ّٔٗ/ُٔ)، ك(ُِْ/ٖ(، ك)ُٖٓ/ّانظر: ابف حباف، صحيحو ) (3)
 (.ُِٔ/ٓ) انظر: المصدر السابؽ (4)
 .(ْٖٔ/ٕانظر: البييقي، السنف الكبرل ) (ٓ)
 (.ِْْ/ٕحباف، الثقات ) ابف (ٔ)
 (.ِٔٓ/ُالبخارم، التاريخ الكبير )(1) 
 (.ُِٖمشاىير عمماء األمصار )ص  انظر: ابف حباف، (ٖ)
 .(ُُٔ/ٖ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(ٗ
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  َالبىٍصًرٌم. ،الحارثي بعنَ مسممة ْبن ق 
ًديث جدنا"قول اإلمام ابن حبان : "ميٍستىًقيـ الحى

(ُ.) 
 أقوال النقاد:

لىوي "قاؿ أبك داكد: ك  ،(ْ): "صدكؽ"مٌرة ، كقاؿ(ّ)كقاؿ الذىبي: "كثؽ"، (ِ)كثقو ابف حجر
كترجـ لو ابف  ،(ٓ)"بعنى شأف كقدر، كىافى ابفي عكفو ال يركب حمارنا بالبصرة إال حمار مسممة بف قى 

ا كال تعديبلن   .(ٔ)أبي حاتـ فمـ يذكر فيو جرحن
 ثقة. الخالصة:

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.َْٗ/ٕابف حباف، الثقات ) (ُ)
 (.ُّٓ( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (ِ
 (.ِّٔ/ِ( الذىبي، الكاشؼ )(ّ
 (.ْْٕ/ْ، تاريخ اإلسبلـ )( الذىبي(ْ

 .(ِِٗ ص) داكد ألبي سؤاالتو نظر: اآلجرم،ا (ٓ)
 .(ِٗٔ/ٖ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(ٔ
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 حديث من المتقنيناني: مستقيم الالمطمب الث

 مَّد الطي عبد اهلل بن َىاشم بن حيان : أبك عبد الرحمف، المتكفى سنة كييقاؿكسي، ، أىبيك ميحى
 ىػ.ِٗٓ كييقاؿ: سنة ق،ِٓٓ

ًديث مف المتقنيف" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى
(ُ). 

 أقوال النقاد:
ًإٍبرىاًىيـ ، كقاؿ (ٓ)كابف حجر، (ْ)كالذىبي ،(ّ)كالخميمي ،(ِ)كثقو صالح بف محٌمد األسدمٌ 

"كاف : البغدادم قاؿ أىٍحمىد ٍبف سيار، ك (ٔ)"د في حديث يىٍحيىى، كعبد الرحمفجكَّ مي "ٍبف أبي طالب: 
كتبكا عنو أحاديث كثيرة، ككاف أظير كبلـ أىؿ ، ك ا بطمب الحديث، رحمكا إليو مف البمدافمعركفن 

 .(ٕ)"كأظير أمر الحديث ،الرأم، ثـ إنو ترؾ ذلؾ
 .افظ: ثقة، حالخالصة

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.

 

 

 

 

 

                                                 

 (.ُّٔ/ٖابف حباف، الثقات ) (0)
رىة(. كالمعركؼ بُُٗ/َُ) ( انظر: الخطيب، تاريخ بغداد(2 زى  .صالح جى
 .(ُٖٓ/ِ) ( انظر: الخميمي، اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث(3
 (.َْٔ/ُ) ( انظر: الذىبي، الكاشؼ(4
 (.ِّٕ )ص ( انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب(5
 .(ُُٗ/َُ) ( انظر: الخطيب، تاريخ بغداد(6
...": ككاف أظير كبلـ أىؿ الرأم" . كمعنى قكؿ أحمد بف سيار:(ُِٗ،ُُٗ/َُ)المصدر السابؽ ( انظر: (1

 أم أنيـ رمكه بالبدعة.
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 لفظة مستقيم الحديث مقيدة: الثالثالمبحث     

 لفظة مستقيم الحديث مقيدة
 المطمب األول: َأَحاِديثو ُمْسَتِقيَمة من غير رواية أبنائو عنو

 
  ٍْبد ُحَسْين بن َعمّي بن أبي َطالب َجْعَفر بن ُمَحم د بن َعمّي بن ال ٍنييـ، أىبيك عى رىًضي اهلل عى

، المعركؼ بالصادؽ، المتكفى سنة  ، المىدىًنيُّ ، العىمىًكمُّ ، اليىاًشًميُّ  ىػ.ُْٖالمَّو القيرىًشيُّ
اًديثو ميٍستىًقيمى قول اإلمام ابن حبان ...، أىحى ة لىٍيسى : "كىافى مف سىادىات أىؿ اٍلبىٍيت فقينا كعممنا كفضبلن

نوي أىٍشيىاء، ييٍحتىج بركايتو مىا كىافى مف  لىده عى ًديث اأٍلىٍثبىات، كىرىأىٍيتي ًفي ًركىايىة كى الؼ حى ًفييىا شىٍيء ييخى
نَّمىا مىرَّض القىٍكؿ ًفيًو مف مىرَّض  نىاًكير كىًثيرىة، كىاً  لىده عىنوي مى ًديث كى نوي أًلىف ًفي حى ده عى غير ًركىايىة أىٍكالى

ًديثو مف الثّْقىات عىنوي مثؿ: ابف جريج مف أىًئمَّ  قد اٍعتبرت حى ده، كى ًديثو مف ًركىايىة أىٍكالى تنىا لما رىأىٍكا ًفي حى
اًديث ميٍستىًقيمىة لىٍيسى ًفييىا  اًلد كدكنيـ، فىرىأىٍيتي أىحى شٍعبىة كىاٍبف عييىٍينىة ككىب بف خى مىالؾ كى كىالثٍَّكرم كى

ًديث اأٍلىٍثبىا الؼ حى ًديث شىٍيء ييخى ًديثو، كىالى مف حى لىده عىنوي أىٍشيىاء لىٍيسى مف حى ت، كىرىأىٍيت ًفي ًركىايىة كى
اؿ أىف يمزؽ ًبًو مىا جنت يدا غىيره مف اٍلميحى ًديث جده، كى أىًبيو كىالى مف حى

("ٔ). 

 أقوال النقاد:
، (ٗ)، كأبك حاتـ الرازم، كقاؿ: "ثقة، ال ييسأؿ عف مثمو"(ٖ)، كابف معيف(ٕ)كثقو الشافعي

عندما سئؿ عف جعفر بف محمد عف أبيو كسييؿ بف أبي صالح عف أبيو  (٘)كقاؿ أبك زرعة
كالعبلء عف ابيو أيما أصح؟ قاؿ: ال ييقرف جعفر إلى ىؤالء، كعقب ابف أبي حاتـ بقكلو: "يريد 

، (ٙ)جعفر أرفع مف ىؤالء في كؿ معنى، كقاؿ عثماف بف أبي شيبىة: "ًثقىة ًإذا ركل عىنوي الثّْقىات"
دي ا، كقاؿ في السيَّر: "(8)، كالذىبي(7)ككثقو النسائي ...، أىحى اًدؽي، شىٍيخي بىًني ىىاًشـو ـي، الصَّ إًلمىا

" ديٍكؽه، مىا ىيكى ًفي الثٍَّبًت كىشيٍعبىةى، كىىيكى أىٍكثىؽي ًمٍف (9)األىٍعبلىـً ، كقاؿ في مكضعنا آخر: "ًثقىةه، صى
                                                 

 (.ُِّ،ُُّ/ ٔقات )ابف حباف، الث (0)

 (.ْٕٖ/ِ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(2
 المصدر السابؽ.( انظر: (3
 المصدر السابؽ.( انظر: (4
 المصدر السابؽ.( انظر: (5

 (.ْٓانظر: ابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات )ص  (6)
 (.ِِٗ/ّ( انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )(1

 (.َُٓتكمـ فيو كىك مكثؽ )ص انظر: الذىبي، مف  (2)
 (.ِٓٓ/ٔ( انظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء )(3
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اؽى، كىىيكى  ، كىاٍبًف ًإٍسحى "سييىٍيؿو اًلبي ًركىايىاًتو عىٍف أىًبٍيًو مىرىاًسٍيؿي نىٍحًكه، كىغى ، كى ٍزًف اٍبًف أىًبي ًذٍئبو ًفي كى
(ُ) ،

، كذكره العجمي كابف شاىيف في (ٕ)كقاؿ في الميزاف: "أحد االئمة األعبلـ، بىره صادؽه كبير الشأف"
، كقاؿ مرة: "ًفي (٘)، كقاؿ يحيى القطاف: "ما كاف كذكبنا"(ٗ)، ككصفو العجمي باإلماـ(ٖ)الثقات

نفسي ًمٍنوي شيء، كميجالد أحب إلين منو"
(ٙ). 

 :قمت
 فرداعترض أبك يحيى كالذىبي عمى القطاف في قكلو أف مجالد أحب إليو مف جعفر، 

: بمغني عف ابف معيف أك ابف سعيد األولُ  أنو قيؿ لو: يقدـ مجالدنا عمى جعفر بف  (7)عميو قائبلن
مف مجالد، كمف أيف كاف لو أحاديث جعفر بف محمد؟ حديث  محمد؟ فقاؿ: كاف جعفر أكثؽ

ذا حدث عنو حماد بف عيسى كمغيث كاتبو  ، فالجعفر مستقيـ صحيح إذا حدث عنو الثقات، كا 
كقاؿ أبك يحيى: قاؿ يحيى بف سعيد: لكال جيراني ىؤالء النكفمييف أخافيـ ما حدثت عنو، كختـ 

 .(8)لميبي كنظراؤىما، إنما كاف جعفر يؤتى مف قبميـأبك يحيى فقاؿ: كمغيث كعمي بف أبي عمي ا
: رد األخيرُ ك ٍعفىرنا  قائبلن مىى أىفَّ جى لقىاًت يىٍحيىى القىطَّاًف، بىٍؿ أىٍجمىعى أىًئمَّةي ىىذىا الشٍَّأًف عى ىىًذًه ًمٍف زى

ـٍ يىٍمتىًفتيكا ًإلىى قىٍكًؿ يىٍحيىى لى ، كى اًلدو أىٍكثىؽي ًمٍف ميجى
(9). 

مد كقد أدركتو، كقاؿ أىًبك بىكٍ  ٍعفىر ٍبف ميحى اًلؾ لـ تسمع مف جى ًر ٍبًف عياش عندما قيؿ لىوي مى
: الى، كلكنيا ركاية ركيناىا عىف  : سألناه عىف ما يتحدث بو مف األحاديث أشيئنا سمعتو، قىاؿى فىقىاؿى

مد(ٓٔ)آبائنا ٍعفىر ٍبف ميحى اًلؾ عىف جى : "لـ يرك مى ٍرًدمَّ حتى ظير أمر بني  ، كقاؿ عبد العزيز الدَّرىاكى
                                                 

 (.ِٓٓ/ٔ( انظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء )(0
 (.ُْْ/ُ( انظر: الذىبي، ميزاف االعتداؿ )(2

 (.ْٓانظر: ابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات )ص  (3)
مٌي بف اٍلحيسى  (4) مَّد بف عى ٍعفىر بف ميحى مٌي بف أبي طالب رضي اهلل عنيـ أجمعيف، ليـ شيء فقاؿ: "جى ٍيف بف عى

 (.ٖٗ". انظر: العجمي، الثقات )ص خمسة أئمةليس لغيرىـ، 
 (.ّٕٓ/ِ( انظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(5
 (.ّٔٓ/ِ)المصدر السابؽ ( انظر: (6
القطاف، الصكاب أنيا قكؿ ابف  ( شؾ أبك يحيى، كابف معيف ىك: يحيى، كابف سعيد ىك: يحيى بف سعيد(1

 القطاف لسببيف:
 أف ابف معيف كثقو كما أسمفنا. .ُ
ًنسبة كثير مف العمماء ىذه العبارة البف القطاف. انظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  .ِ

 (.َُّ/ِ(، كابف حجر، تيذيب التيذيب )ُّْ/ُ(، كالذىبي، المغني في الضعفاء )ّٔٓ/ِ)

 (.ِِٖ/ّماؿ تيذيب الكماؿ )( انظر: مغمطام، إك(2
 (.ِٔٓ/ٔ( انظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء )(3

 (.ّٔٓ/ِ( انظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(01
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مد (ٔ)العباس" ٍعفىر ٍبف ميحى اًلؾي ٍبفي أىنىسو ال يركم عىف جى بد المًَّو الزبيرم: "كىافى مى ، كقاؿ مصعب ٍبف عى
، كجعمو ابف عيينة ضمف أربعة مف (ٕ)حتى يضمو إلى آخر مف أكلئؾ الرفعاء، ثـ يجعمو بعده"

رأيتي أحدا أفقو مف جعفر بف محمد"، كقاؿ:  ، كقاؿ أبك حنيفة: "ما(ٖ)قريش ال ييعتمدي عمى حديثيـ
مد حديث كبير، عىف أبيو (ٗ)ىك أعمـ الناس باختبلؼ الناس ، كقاؿ ابف عدم: "كلجعفر ٍبف ميحى

ٍنوي مف  مد، كقد حدث عى ٍعفىر ٍبف ميحى ا ألىؿ البيت بركاية جى عف جابر، كعف أبيو عف آبائو، كنسخن
رىيج...، كجعفر مف ثقات  ا قىاؿى يىٍحيى ٍبفي مىًعيفاألئمة مثؿ بف جي ، كنقؿ مغمطام عف (٘)النَّاس كىمى

، كنقؿ عف البييقي قكلو: "كجعفر (ٙ)ابف سعد قاؿ: "كاف كثير الحديث كال ييحتج بو كييستضعؼ"
 .(7)ممف عرفت حالو كثقتو كشيرتو بالعمـ كالديف"

كاف إماـ ىدل، : "(8)كقاؿ أبك جعفر أحمد بف إبراىيـ في كتابو التعريؼ بصحيح التاريخ
كعممنا مف أعبلـ الديف"
، كقاؿ الساجي: "كاف صدكقنا مأمكننا إذا حدث عنو الثقات فحديثو (9)

ذا حدث عنو مف دكنيـ اضطرب حديثو"  .(ٔٔ)، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ فقيو إماـ"(ٓٔ)مستقيـ، كا 
، كال (ٕٔ)تباعو عنو: ثقة، ييحتج بحديثو مف غير ركاية أكالده عنو، تيكمـ فيو بسبب ركاية أالخالصة

 ييؤخذ اإلنساف بجريرة غيره.

                                                 

 (.ّٔٓ/ِ( انظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(0
 (.ّٕٓ/ِ) المصدر السابؽ( انظر: (2
عفر بف محمد، كعمي بف زيد بف جدعاف. انظر: مغمطام، : ابفي عقيؿ، كعاصـ بف عبيد اهلل، كجواألربعة ىم( (3

 (.َِّ/ّإكماؿ تيذيب الكماؿ )

 (.ّٖٓ/ِ( انظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(4
 (.َّٔ/ِ) المصدر السابؽ( انظر: (5
 (. قمت: لـ أجد عبارة ابف سعد في كتبو.ِِٗ/ّ( انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )(6
 (. قمت: لـ أجد كبلـ البييقي في كتبو.َِّ/ّ) در السابؽالمص( انظر: (1
 (.ّّ( الكتاب مفقكد، أشار إلى ذلؾ محققك كتاب اإلكماؿ. انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )مقدمة/(2
 (.ِِٗ/ّ) المصدر السابؽ( انظر: (3

 (.ِِٖ/ّ) المصدر السابؽ( انظر: (01
 (.ُُْ( انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (00
 :ذلؾكالدليؿ عمى قمت: ( (02

ما نقمو ميغمطام عف أبي المظفر طاىر بف محمد اإلسفرائيني في كتابو المقاالت أف جماعة الناككسية  .ُ
كجماعة مف السبائية يزعمكف أف جعفر بف محمد لـ يمت كأنو الميدم المنتظر...، ثـ عقب أبك 

 (.ِِٕ/ ّغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )المظفر بقكلو: كقد كذبكا عمى ذلؾ السيد الصادؽ. انظر: م
 عف أبي يحيى كالذىبي في الصفحة السابقة.تيو ما نقم .ِ
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اًديثو ميٍستىًقيمىة، تكثيؽ ركايتو كاالحتجاج بيا في غير ركاية  كمراد ابف حباف مف كصؼ أىحى
 أبنائو كالضعفاء عنو ، كاهلل أعمـ.
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 روى أحاديث مستقيمةالمطمب الثاني: 
 

 كقيؿ أبك عمركبف شع ِإْبرَاِىيم بن طْيَمان ، رىاسىاًنيُّ ًكٌم، أىبيك سعيد اٍلخي بة اليىرى
، المتكفى (ٔ)

 ىػ.ُّٔسنة 
قد ركل  قول اإلمام ابن حبان: عىفىاء، كى "أمره مشتبو: لىوي مٍدخؿ ًفي الثّْقىات، كمدخؿ ًفي الضُّ

قد تفرد عىف الثّْقىات بأىٍشيىا اًديث اأٍلىٍثبىات، كى اًديث ميٍستىًقيمىة تشبو أىحى  .(ٕ)ء معضبلت"أىحى
 أقوال النقاد:

سحاؽ اٍبف راىكيو(ّ)كثقو ابف معيف، كقاؿ مٌرة: "ليس بو بأس" ، كابف حنبؿ، كعٌد (ْ)، كا 
ا مقاربنا ، كقاؿ (ٖ)، كأبك حاتـ الرازم(ٕ)، كأبك داكد(ٔ)، كقاؿ العجمي: "ال بأس بو"(ٓ)حديثو صحيحن

قاؿ: "لـ يزؿ األئمة يشتيكف حديثو، ، كعثماف بف سعيد الدارمي، ك (9)مرة: "صدكؽ حسف الحديث"
سف الحديث، كثير الحديث، (َُ)كيرغبكف فيو، كييكثقكنو" رىةي كقاؿ : "ثقة، حى زى ، كصالح بف محمد جى

، كابف خمفكف (ُُ)يميؿ شيئنا إلى اإلرجاء في اإليماف، حببى اهلل حديثو إلى الناس، جيد الركاية"
                                                 

 (.ُّْانظر: ابف حباف، مشاىير عمماء األمصار )ص  (ُ)

 قمت:
انفرد ابف حباف في تكنيتو بأبي عمرك، كلـ أجد مف كناه بيا غيره في الكتب التي ترجمت لو، كقد قاؿ  .ُ

قد يككف قمُت: ىيـ: "قاؿ ابف حباف في كتاب "الثقات": يكنى أبا عمرك". ميغمطام في ترجمتو إلبرا
ميغمطام قصد كتاب مشاىير عمماء األمصار البف حباف، كليس الثقات ألف في الثقات أبك سعيد، 

 كفي المشاىير أبك عمرك، كاهلل أعمـ.
تاب الثقات: يكنى أبا "قال ابن حبان في كعقب محققكا كتاب الثقات في الحاشية عند قكؿ مغمطام:   .ِ

قالكا: "كليس فيو إال أبك سعيد، كأخشى أف تككف صيحؼ عمى المصنؼ، كفي كؿ األحكاؿ ىك عمرو". 
أخطأ المحققكف، بؿ كناه ابف حباف في كتابو المشاىير  قمُت: ما كناه بأبي عمرك، كاهلل أعمـ".غريب، ف

 بأبي عمرك كما أسمفنا، كاهلل أعمـ.

 (.ِٕ/ٔت )ابف حباف، الثقا (ِ)
 (.ٕٕ(، كركاية الدارمي )ص ّْٓ/ ْ( انظر: ابف معيف، تاريخو، ركاية الدكرم )(ّ
 (.َُٕ/ ٔ( انظر: الخطيب، تاريخ بغداد )(ْ
 (.ّٗٓ(، سؤاالت أبي داكد لبلماـ أحمد )ص َُٕ/ ِ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(ٓ
 (.ِٓ( انظر: العجمي، الثقات )ص (ٔ
 (.َُٓ/ٔطيب، تاريخ بغداد )( انظر: الخ(ٕ
 (.َُٔ/ٔ) المصدر السابؽ( انظر: (ٖ
 (.َُٕ/ِ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(ٗ

 (.َُْ/ ٔ( انظر: الخطيب، تاريخ بغداد )(َُ
 (.َُٕ/ٔ)المصدر السابؽ ( انظر: (ُُ
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، كابف (ُ)م في الطبقة الثالثة مف المحدثيف"ذكره في الثقات، كقاؿ: "ضعفو بعضيـ، كىك عند
نما تيكيمّْـ فيو بسبًب اإلرجاًء"(ِ)شاىيف كقاؿ مرة: "صالح"  ، كالحاكـ،(ّ)، كالدارقطني كقاؿ: "ثقة، كا 

ًحيًح ًإالَّ أىفَّ مىاًلؾى ٍبفى أىنىسو فىمىٍف بىٍعدىهي ًمفى اأٍلىًئمًَّة أى  ًديثيوي ًفي الصَّ رَّجه حى مىٍيًو كقاؿ: "ثقة، ميخى كا عى ٍنكىري
اءى" ٍرجى ، كأضاؼ: "ىك (ٙ)، ككصفو مرَّة بالحافظ(ٓ)، ككصفو بأنو مف األئمة الثقات المشيكريف(ْ)اإٍلً

راساف كمفتييا" ، كقاؿ: "شيخ...، ًمٍف ًثقىاًت (ٗ)"، كقاؿ: "ًثقىة مىٍشييكر(ٖ)، كالذىبي(ٕ)كاحد عصره بخي
، كابف حجر، كقاؿ: "ثقة ييغرب كتيكمـ (ُُ)الـ خراساف"، ككصفو ب: "اإلماـ الحافظ...ع(َُ)األىًئمًَّة"

، كقاؿ الذىبي: (ُّ)، كقاؿ عنو ابف خراش: "صدكؽ في الحديث"(ٕٔ)فيو لئلرجاء، كييقاؿ رجع عنو"
، كنقؿ ابف حباف قكؿ (ُْ)"صدكؽ مشيكر، كثقو جماعة، كضعفو محمد بف عبد اهلل بف عمار"

ًديث" ، كقاؿ يحيى (ٙٔ)، كقاؿ ابف المبارؾ: "صحيح الكتب"(٘ٔ)ابف المبارؾ فيو: "كاف ثبتنا ًفي الحى
، (7ٔ)بف أكثـ القاضي: "مف أنبؿ مف حدث بخراساف كالعراؽ كالحجاز، كأكثقيـ كأكسعيـ عمما"

، كقاؿ الجكزجاني: "كاف (ُٖ)كقاؿ الفضؿ بف زياد لما سئؿ عنو: "كفاؾ ركايةي ابفي ميدم عنو"
، كقاؿ (َِ)ف سميماف لما مات إبراىيـ: "لـ ييخمىؼ مثمو"، كقاؿ مالؾ ب(ُٗ)فاضبلن ييرمى باإلرجاء"

                                                 

 (.ِِٖ/ُ( انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )(ُ
 (.ِّاء الثقات )ص ( انظر: ابف شاىيف، تاريخ أسم(ِ
 (.ِٗ( انظر: السممي، سؤاالتو لمدارقطني )ص (ّ
 (.ُّٔ( انظر: الحاكـ، معرفة عمـك الحديث )ص (ْ
 (.َِْ)ص  المصدر السابؽ( انظر: (ٓ
 (.ُْ/ِ( انظر: الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف )(ٔ

 (.َِِ/ُانظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ ) (ٕ)
 (.ّٓاة الثقات المتكمـ فييـ بما ال يكجب ردىـ )ص ( انظر: الذىبي، الرك (ٖ
 (.ُٕ/ُ( انظر: الذىبي، المغني في الضعفاء )(ٗ

 (.ََّ/ْ( انظر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(َُ
 (.ُٕٓ/ ُ( انظر: الذىبي، تذكرة الحفاظ )(ُُ
 (.َٗ( انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(ُِ
 (.َُٔ/ ٔ( انظر: الخطيب، تاريخ بغداد )(ُّ
 (.ْٔ( انظر: الذىبي، مف تيكمـ فيو كىك مكثؽ )ص (ُْ

 (.ِٕ/ٔابف حباف، الثقات ) (ُٓ)
 (َُٖ/ ِ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(ُٔ
 (.َُْ/ٔ( انظر: الخطيب، تاريخ بغداد )(ُٕ
 (.ِِٔ/ ُ( انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )(ُٖ
 (.ّٔٓ( انظر: الجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ )ص (ُٗ
 (.َُٖ/ٔانظر: الخطيب، تاريخ بغداد )( (َِ
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، كقاؿ: "ككاف (ٔ)"ولم ُيتيم في روايتوأحمد بف سيار: "جالس الناس فكتب الكثير، كدكف كتبو، 
، (ٕ)الناس اليـك في حديثو أرغب، ككاف كراىية الناس فيو فيما مضى أنو ابيتمي برأم اإلرجاء"

بَّاسو ًمٍف كحسَّف لو البزار حديثنا فقاؿ ب ًديثي الى نعمميوي ييٍركىل عىًف اٍبًف عى عد أف أكرده: "كىىىذىا اٍلحى
ا كىاًسعى اٍلقىٍمًب"(ٖ)طىًريؽو أىٍحسىفى ًمٍف ىىذىا" ، كقاؿ الخميمي: "كىافى شىٍيخن

، كقاؿ ابف الجكزم: "رجؿ (ٗ)
الح"  رد، ك(ٙ)، كنقؿ ابف شاىيف قكؿ ابف عمار المكصمي: "ضعيؼ مضطرب في الحديث"(٘)صى

عمى ابف عمار بقكلو: "ابف عمار مف أيف يعرؼ حديث إبراىيـ،  الحافظ صالح بن محمد جزرة
، كمنو غمط ابف عمار (7)إنو لـ يعرؼ حديثو، إنما كقع إلى ابف عمار حديث إبراىيـ في الجمعة

ابف عمار، عف المعافى، عف ابف طيماف، عف  (8)الحديث الذم ]ركاه[ -يعني-عمى إبراىيـ
، كما أدرم الغمط إال مف غير (9)مد بف زياد، عف أبي ىريرة: "أكؿ جمعة جمعت بجكاثا"مح

إبراىيـ، ألف ىذا الحديث ركاه: ابف المبارؾ، كككيع، كابف ميدم، كىك في تصنيؼ إبراىيـ ركاه 
عنو: حفص، كغساف، ككنانة، كاليياج، كمالؾ، كالعقدم، كخالد بف تزار، عف أبي جمرة عف ابف 

ل  فعمم أن الغمط منو أي من المعافىكقد تفرد المعافى بذكر محمد بف زياد عف إبراىيـ، عباس، 
 .(ٓٔ)"من إبراىيم

 
 

                                                 

 (.َُْ/ٔ)( انظر: الخطيب، تاريخ بغداد (ُ
 (.َُٓ، َُْ/ٔ) المصدر السابؽ( انظر: (ِ
 (.ُُٓ/ُُ( انظر: البزار، مسنده )(3
 (.َٕٖ/ّ( انظر: الخميمي، اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث )(ْ
 (.ّٔ/ ُ( انظر: ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف )(ٓ
(، كقد رد عميو الذىبي فقاؿ: "ضعفو محمد بف ْٗ( انظر: ابف شاىيف، تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف )ص (ٔ

 (.ّٖ/ُميزاف االعتداؿ ) : فبل عبرة بقكؿ مضعفو". انظر: الذىبي،قمتعبد اهلل بف عمار المكصمي كحده...، 
ٍمرىةى، حديث وىو( (ٕ ، عىٍف أىًبي جى ـى ٍبًف طىٍيمىافى ًدينىًة  ًإٍبرىاًىي ـً بىٍعدى جيميعىةو ًباٍلمى ٍسبلى ميعىةو ًفي اإٍلً ؿي جي : "أىكَّ عىًف اٍبًف عىبَّاسو

ٍبًد اٍلقىٍيًس". انظر: الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف ) كىاثىا عى ميعىةه ًبجي  (.ُْٕ/ ُجي
 كالصكاب ما أثبتُّو في المتف، كاهلل أعمـ. ،( في الثقات "رآه"(ٖ
دَّثىنىا : أىٍخبى والحديث ىو( (ٗ : حى ، قىاؿى ٍبًد اهلًل ٍبًف عىمَّارو مَّدي ٍبفي عى نىا ميحى مًَّد اْلُمَعاَفىرى ، عىٍف ميحى افى ـى ٍبًف طىٍيمى ٍف ًإٍبرىاًىي ، عى

مّْعىٍت مىعى رىسيكًؿ اهلًل صى  ميعىةو جي مّْعىٍت بىٍعدى جي ميعىةو جي ؿى جي : "ًإفَّ أىكَّ ٍيرىةى، قىاؿى ، عىٍف أىًبي ىيرى مَّـى، مَّ ٍبًف ًزيىادو سى مىٍيًو كى ى اهللي عى
ٍيًف قىٍريىةو ًلعىٍبًد اٍلقىٍيًس". انظر: النسائي، السنف الكبرل ) كىاثىا ًباٍلبىٍحرى مّْعىٍت ًبجي  (.ِٖٓ/ًِبمىكَّةى جي

 (.ِِِ،ُِِ/ ُ( انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )(َُ
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 .(ٕ)عميو الذىبي ردك ،(ٔ)السميماني ولينو
كأضاؼ: "كاف مرجئنا، ككاف شديدنا عمى  (ْ)، كابف حنبؿ(ّ): نيعيـ بف حمادوصفو باإلرجاء

، (ٓٔ)، ككصؼ بدعتيو بالخفيفة(ٗ)، كالذىبي(ٖ)، كالعقيمي(7)تـ، كأبك حا(ٔ)، كابف خراش(ٓ)"الجيمية
 كغيرىـ كيثر.

 العمماء عن اتيامو باإلرجاء، ومن أقواليم: دافعوقد 
"لـ يكف إرجاؤىـ ىذا المذىب الخبيث، أف اإليماف قكؿ ببل عمؿ، كأف : قال أبو الصمت .ُ

ألىؿ الكبائر الغفراف،  ترؾ العمؿ ال يضر باإليماف، بؿ كاف إرجاؤىـ أنيـ كانكا يرجكف
عمى الخكارج كغيرىـ الذيف يكفركف الناس بالذنكب، فكانكا يرجكف كال يكفركف  ردنا

 .(ُُ)بالذنكب، كنحف كذلؾ"
: "كقد اشتبو عمى بعض أئمة المسمميف مف مذىب إبراىيـ بف طيماف كما قال الحاكم  .ِ

..، كقاؿ أبك عبد اهلل: نسب إليو مف مذىب الككفييف، كالبياف الكاضح أنو مدني المذىب.
فبل أدرم أكاف ينتحميا ثـ رجع عنيا أك  (ٕٔ)كمذىب إبراىيـ الذم نقؿ إلينا عنو بخبلفو

                                                 

ي رفع اليديف، كحديثو عف شعبة، عف قتادة، : أنكركا عميو حديثو عف أبي الزبير، عف جابر فقال السميماني( (ُ
وحديثو عن (، ّٖ/ُميزاف االعتداؿ ) عف أنس: رفعت لي سدرة المنتيى، فإذا أربعة أنيار. انظر: الذىبي،

دى ٍبًف أىنىسو الٍ  شعبة دي ٍبفي أىٍحمى مَّ اًفظي، ثنا ميحى مَّدي ٍبفي يىٍعقيكبى اٍلحى ٍبًد المًَّو ميحى دَّثىنىا أىبيك عى ، ىك: "حى ٍفصي ٍبفي حدقيرىًشيُّ ثنا حى
دَّثىًني  ، حى ٍبًد المًَّو اأٍلىٍسمىًميُّ : ِإْبَراِىيُم ْبُن َطْيَمانَ عى ، أىنَّوي قىاؿى ٍف قىتىادىةى، عىٍف أىنىًس ٍبًف مىاًلؾو اًج، عى جَّ ، عىٍف شيٍعبىةى ٍبًف اٍلحى

ًفعىٍت  : " ري مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ا قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى نىٍيرىاًف بىاًطنىاًف، فىأىمَّ : نىٍيرىاًف ظىاًىرىاًف، كى ًليى السٍّْدرىةي فىًإذىا أىٍربىعىةي أىٍنيىارو
ثىًة أىٍقدىاحو قىدى  نًَّة، كىأيًتيتي ًبثىبلى ا اٍلبىاًطنىاًف فىنىيىرىاًف ًفي اٍلجى ، كىأىمَّ قىدىحو فً الظَّاًىرىاًف فىالنّْيؿي كىاٍلفيرىاتي ، كى قىدىحو حو ًفيًو لىبىفه ، كى يًو عىسىؿه

". انظر: الحاك ٍبتى اٍلًفٍطرىةى أىٍنتى كىأيمَّتيؾى ٍذتي الًَّذم ًفيًو المَّبىفي فىشىًرٍبتي فىًقيؿى ًلي، أىصى ٍمره فىأىخى ـ، المستدرؾ عمى ًفيًو خى
 (.ُْٓ/ ُالصحيحيف )

 (.ّٖ/ُميزاف االعتداؿ ) ال نكارة في ذلؾ". انظر:: "قال الذىبي( (ِ
 (.َُْ/ٔلخطيب، تاريخ بغداد )( انظر: ا(ّ
 (.ّٗٓ( انظر: أبا داكد، سؤاالتو لئلماـ أحمد )ص (ْ
 (.َُٔ/ٔ( انظر: الخطيب، تاريخ بغداد )(ٓ
 المصدر السابؽ.( انظر: (ٔ
 .المصدر السابؽ( انظر: (ٕ
 (.ٔٓ/ُ( انظر: العقيمي، الضعفاء الكبير )(ٖ
 (.ّٓال يكجب ردىـ )ص  ( انظر: الذىبي، الركاة الثقات المتكمـ فييـ بما(ٗ

 (.ََّ/ْ( انظر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(َُ
 (.َُٔ/ ٔ( انظر: الخطيب، تاريخ بغداد )(ُُ
 ( أم خبلؼ اإلرجاء.(ُِ
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اشتبو عمى الناقميف حقيقة الحاؿ فيما نقمو، فاسمع اآلف الركايات الصحيحة عف إبراىيـ 
كـ الدالة عمى صحة عقيدتو في مذىب أىؿ الحديث في األصكؿ كالفركع...، كقاؿ الحا

ألىؿ خراساف مف مذىب  إمامأبك عبد اهلل: فقد أقمنا البراىيف عمى مذىب إبراىيـ إذ ىك 
أىؿ الحديث، كأكؿ مفت لمحديث بنيسابكر، ال يغتر بتمؾ الحكايات التي اشتبيت مغتر، 
فإف مثؿ إبراىيـ مرغكب في االنتماء إليو، فمذلؾ ادعتو أىؿ الككفة أنو منيـ، كقد اختمفكا 

الخبلؼ في سفياف الثكرم لجبللتو كالركايات ظاىرة بخبلؼ ما ادعكه، كاهلل بمثؿ ىذا 
 .(ٔ)تعالى أعمـ"

كىافى مرجئا فىيىذىا رجؿ  قال الذىبي: .ّ ٍيًف، كى ًحيحى "ًإٍبرىاًىيـ بف طٍيمىاف ًثقىة متقف مف رجاؿ الصَّ
اذىاى؟ فأبمجرد ٍسأىلىة فىكىافى مى الـ كىًبير اٍلقدر بخراساف، أىخطىأ ًفي مى ًديث  عى اإلرجاء ييضعؼ حى

الثّْقىة كيييدر فقد كىافى مف ىيكى أكبر مف إبراىيـ مرجئنا"
(ٕ). 

: "الحؽ فيو أنو ثقة صحيح الحديث إذا ركل عنو ثقة، كلـ يثبت غمكه في قال ابن حجر .ْ
 .(ّ)اإلرجاء، كال كاف داعية إليو، بؿ ذكر الحاكـ أنو رجع عنو، كاهلل أعمـ"

ضًعفو إال ابف عمار، كتىضعيفو مردكده عميو، كأما اإلرجاء فمـ ثقة ثبت، لـ يي الخالصة: 
 يكف داعيةن لو، كال غالينا فيو، فضبلن عف أنو عىدىؿ عنو.

كمراد ابف حباف مف كصفو لو بما أطمؽ عميو استقامة حديثو إذا حدث عنو ثقة، ألف ما 
 كقع فيو مف الببلء ىك بسبب ركاية غير الثقة عنو، كاهلل أعمـ.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.ِِٔ، ِِٓ،ِِْ/ ُ( انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )(ُ
 (. ْٔ( انظر: الذىبي، مف تكمـ فيو كىك مكثؽ )ص (ِ
 (.ُُّ/ُيذيب )( انظر: ابف حجر، تيذيب الت(ّ
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 َكاَن دونو ِثَقة وفوقو ِثَقات ُمْسَتِقيم الَحِديث ِإذْ المطمب الثالث: 
 

  ِإْدِريس بن يحيى بن إدريس بن يحيى ، ـٍ ، مىٍكالىىي ًنٌي، المصرم، أبك عىمرك األيمىًكمُّ كالى اٍلخى
 ىػ.ُُِالمتكفى سنة 
ًديث ًإٍذ كىافى دكنو ًثقىة كفكقو  قول اإلمام ابن حبان:  .(ٔ)ًثقىات""ميٍستىًقيـ الحى

  أقوال النقاد:
"(ٕ)قاؿ ابف أبي حاتـ: "صدكؽ" كصحح لو الحاكـ بضعة ، (ٖ)، كقاؿ الذىبي: "شىٍيخي ًمٍصرى

 .(ٗ)أحاديث في المستدرؾ
 : صدكؽ.الخالصة

كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التخصيص باستقامة حديثو إذا كاف ركاة 
 اإلسناد ثقات، كاهلل أعمـ.

  ُْبُن َكْيَسانَ  رَاِشد .  الككفي، أىبيك فىزىارىةى اٍلعىٍبًسيُّ
ًديث ًإذا كىافى فىٍكقو كدكنو ًثقىة مىٍشييكر، فىأىمَّا مثؿ أبي زيد الًَّذم  قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى
"  .(٘)الى يىعرفوي أىؿ اٍلعمـ فىبلى

 أقوال النقاد:
 ابف عبد البر، فقاؿ: "ثقة عندىـ،، ك (8)الحاكـ، ك (7)، كقاؿ مرَّة: "ثبٍت"(ٙ)كثقو ابف معيف

، كذكره الدارقطني في مف صحت ركايتو عف (ٔٔ)، كابف حجر(ٓٔ)، كالذىبي(9)ليس بو بأس"
، كنقؿ المزم عف الدارقطني قكلو: "ثقة، كٌيس، كلـ أر لو في كتب أىؿ النقؿ ذكرنا (ٕٔ)الثقات

                                                 

 (.ُّّ/ٖابف حباف، الثقات ) (ُ)

 المصدر السابؽ.( انظر: (ِ
 (.ُٓٔ/َُ) المصدر السابؽ( انظر: (ّ
 (.ُْْ/ْ( ، ك)ُْٕ، ْْٔ/ُ( انظر: الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف )(ْ

 (.َّّ/ٔابف حباف، الثقات ) (5)
 (.ْٖٓ/ّ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(6
 (.َّٖ/ْمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )( انظر: (1
 (.ُِْ( انظر: السجزم، سؤاالتو لمحاكـ )ص (2
 (.ٖٖٖ/ ِ( انظر: ابف عبد البر، االستغناء في معرفة المشيكريف مف حممة العمـ بالكنى )(3

 (.ّٖٖ/ُ( انظر: الذىبي، الكاشؼ )(01
 (.َِْ( انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (00
ي، ذكر أسماء التابعيف كمف بعدىـ ممف صحت ركايتو عف الثقات عند البخارم كمسمـ ( انظر: الدارقطن(02

(ِ /ِٖ.) 
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" "، كقاؿ ابف عدم: "مىٍشيي (ٔ)بسكءو في ديفو أك ًحرفةو ، (ٖ)، كقاؿ أبك حاتـ الرازم: "صالح"(ٕ)كره
، ككافقو ابف عدم في تضعيؼ ىذا (ٗ)كضعؼ لو أبك زرعة حديثنا، ككصفو بالجيالة فيو

، كذكره ابف (ٙ)، كعىقب ميغمطام عميو: "كأنو، كاهلل أعمـ، يريد حديث الكضكء بالنبيذ"(٘)الحديث
 .(8)، كلٌينو الذىبي(7)الجكزم في الضعفاء كالمترككيف

: ثقة، لـ يىتكمـ فيو إال أبك زرعة مف أجؿ حديث الكضكء بالنبيذ، كتبعو الذىبي، كىذا ال الخالصة
 يىضر، ألف العمة في الحديث مف أبي زيد، كليس مف راشد بف كيساف، كاهلل أعمـ.

ًديث التكثيؽ طالما أف شيكخو كتبلميذه ثقات،  كمراد ابف حباف مف كصفو لو بميٍستىًقيـ الحى
  أعمـ.كاهلل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 لـ أجد كبلـ الدارقطني في كتبو. قمت:(. ُْ/ ٗ( انظر: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(0
 (.ُْٗ/ٗانظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(2) 
 (.ْٖٓ/ّكالتعديؿ )( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح (3
 (.ُٗ/ُ( انظر: ابف أبي حاتـ، عمؿ الحديث )(4

 (.ِّ/ٓانظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(5) 
 (.َّٖ/ ْ( انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )(6
 (.ِٖٕ/ُ( انظر: ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف )(1
 (.َِِ( انظر: الذىبي، مف تكمـ فيو كىك مكثؽ )ص (2
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 الَحِديث ِإذا َكاَن دونو ِثَقة المطمب الرابع: ُمْسَتِقيم
 

 اٍلقرًشي، األمكم، الشامي، أبك عيسى الدمشقي، كيقايؿ: أبك عثماف دويد بن َناِفع(ُ). 
ًديث ًإذا كىافى دكنو ًثقىة" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ِ). 
 أقوال النقاد:

، كقاؿ الذىبي: "مستقيـ (ٔ()ٓ)، كالذىمي(ْ)، كأحمد بف صالح المصرم(ّ)كثقو العجمي
، (ٗ)، كصحح لو أبك زرعة حديثنا(ٖ)، كقاؿ ابف خمفكف: "صدكؽ...، كأحاديثو مقاربة"(ٕ)الحديث"

، كنقؿ العظيـ (ُُ)، كقاؿ أبك الفتح األزدم: "ال يصح حديثو"(َُ)كقاؿ أبك حاتـ الرازم: "شيخ"
الغساني لدكيد بف نافع، ثـ عٌمؽ بقكلو: "ىىًذًه اٍلًعبىارىةي قىٍد كيًجدىٍت ًفي بىٍعًض  آبادم تكثيؽ أبك عميٌ 

مىطه" ٍتًف كىىيكى غى النُّسىًخ ًفي اٍلمى
ـي ىانئ(ُِ)  (ُْ)، كركل لو أبك داكد(ُّ)، كأرسؿ عف كعب األحبار كأ

كؿ، ككاف كالنسائي، كمعركؼ أف أبا داكد ال يركم إال عف ثقة عنده، كقاؿ ابف حجر: "مقب
 .(ُٓ)يرسؿ"

                                                 

 (.ُّْ/ُٕنسب ابف عساكر القكؿ البف يكنس، كلـ أجده. انظر: تاريخ دمشؽ )قمت: ( (0

 (.ِِٗ/ٔابف حباف، الثقات ) (2)
 (.ُْٗانظر: العجمي، الثقات )ص  ((3
 (.ٖٓ/ُق. انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ِْٖالمعركؼ بابف الطبرم، إماـه ثقةي حافظ، تكفي سنة  ((4
مَّدي  ىو:( (5 اًفظي، البىارعي، شىٍيخي  "ميحى ، العىبلَّمىةي، الحى ـي ا ، اإًلمى ٍيبو اًلًد بًف فىاًرًس بًف ذيؤى ٍبًد اهلًل بًف خى بفي يىٍحيىى بًف عى

ـي  ٍبًد اهلًل الذٍُّىًميُّ مىٍكالىىي ، أىبيك عى ًدٍيًث ًبخيرىاسىافى ـي أىٍىًؿ الحى ا مى ـي أىٍىًؿ المىٍشًرًؽ، كىاً  اًل ، كىعى ". انظر: ، النَّيٍ اإًلٍسبلـً سىابيٍكًرمُّ
 (.ِّٕ/ُِالذىبي، سير أعبلـ النببلء )

 (.ِّٖ/ْ( انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )(6
 (. كيظير أف لفظ الذىبي ىنا نقمو عف ابف حباف، كلـ ينسبو إليو، كاهلل أعمـ.ّْٖ/ُ( الذىبي، الكاشؼ )(1
 (.ِّٖ/ْ( انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )(2
 (.ُِٕ/ٓ: ابف أبي حاتـ، عمؿ الحديث )( انظر(3

 (.ّْٖ/ّ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(01
 (.ِّٖ/ْ( انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )(00
 (.ٗٔ/ِ( انظر: العظيـ آبادم، عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد )(02
 ألبي عمي الغساني، كال في غيره. ككبلـ العظيـ آبادم صحيح؛ فإني لـ أجد العبارة في كتاب التقييد قمت:
 (.ُّّ، ُِّ/ ُٕ( انظر: ابف عساكر، تاريخ دمشؽ )(03
 .َُّْ(، حَُْ/ِانظر: أبا داكد، سننو ) ((04
 (.َُِ( انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (05
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: صدكؽ ميرسؿ، لـ يىجرحو سكل أبي الفتح األزدم، كجرح أبي الفتح األزدم غير معتبر الخالصة
 ألف ابف حباف أشار إلى أنو قد كقع في حديثو شيء مف قبؿ مف ركل عنو.

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ بشرط ركاية الثقة عنو، كاهلل أعمـ.
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 المطمب الخامس: مستقيم الحديث إذا حدث عن الثقات
 

  ِإْبرَاِىيم بن ُسَمْيَمان.  الزيات، أبك إسحاؽ اٍلبىٍمًخيُّ
أقرب مف الضعفاء، ممف  "مستقيـ الحديث إذا حدث عف الثقات...؛ كىك قول اإلمام ابن حبان:

 .(ِ)اهلل فيو" (ُ)]أستخير[
 أقوال النقاد:

عدم: "ليس بالقكم"، كاتيمو بسرقًة حديثو كاحدو  ، كقاؿ ابف(ّ): "كاف مرجئنا"قاؿ ابف سعد
عف سفياف الثكرم، فقاؿ: "إبراىيـ بف سميماف ثالثي القـك عف الثٍَّكرٌم، كليس بالمعركؼ كما أخمؽ 

ـى (ْ)أف يككف ىك الذم سرؽ منيما" اًديًث ًإٍبرىاًىي ٍبًف  ، كأمَّا عف باقي أحاديثو فقاؿ: "سىاًئري أىحى
ٍيري ميٍنكىرىةو" مىٍيمىافى غى سي
(ٓ). 

 :قمت
ـي أىنَّوي يىٍرًكم  (ٔ)يبدك لي أف ابف عدم قصد بالسرقة ىنا التدليس ـٍ أىكيٍف أىٍعمى لى لقكلو فيو: "كى

ًف الثٍَّكرٌم". زَّاؽ، عى ًديثى إالَّ ًمٍف طىًريًؽ عىبد الرَّ  ىىذىا اٍلحى
ديكؽه" "، كقاؿ مرة: "صى (ٕ)كقاؿ الخميمي: "صى ، كنقؿ الخميمي قكؿى الحاكـ: "شىٍيخه مىًحمُّوي (ٖ)اًلحه

ٍدؽي" ، ككىَّمىو الدارقطني(ٗ)الصّْ
في الضعفاء، كذكر  (ُِ)، كالذىبي(ُُ)، كذكره ابف الجكزم(َُ)

 .(ُّ)العراقي أف النسائي ترجـ لو ثـ ساؽ لو سند حديثو مينكرو دكف متف

                                                 

 في المصكر "أستجير"، بالجيـ ال الخاء، ك الصكاب ما أثبتُّو في المتف، كاهلل أعمـ. (ُ)

 (.ٕٔ/ٖاف، الثقات )ابف حب (ِ)
 (.ّٕٗ/ٕ( انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل )(ّ
 (.ِْٗ/ُ( انظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ْ)
 (.َّْ/ُ) المصدر السابؽ( انظر: ٓ)

 ( يقصد الباحث بالتدليس: تدليس الشيكخ، كاهلل أعمـ.ٔ)

 (.ِْٗ/ّ( انظر: الخميمي، اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث )ٕ)
 (.ِٕٔ/ُ)مصدر السابؽ( انظر: الٖ)

 (.ِْٗ/ّ) المصدر السابؽ( انظر: (ٗ
 (.َْٔ/ُّ( انظر: الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )َُ)
 (.ّْ/ُ( انظر: ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف )ُُ)
 (.ُٔ/ُ( انظر: الذىبي، المغني في الضعفاء )ُِ)
 (.ُٕ، ُٔتداؿ )ص ( انظر: العراقي، ذيؿ ميزاف االعُّ)
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ر ثقة فضعيؼ، كقد استنكر عميو ابف عدم : ثقة إذا ركل عف ثقة، أمَّا إذا ركل عف غيالخالصة
 حديثنا كاحدنا.

كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ عند ركايتو عف الثقات، كاهلل 
 أعمـ.

  ىػ.ُِّاٍلبىٍصًرٌم، أبك إسحاؽ القطعي، المتكفى سنة ِإْسَماِعيل بن سيف 
ًديث ًإذا حدث عى  قول اإلمام ابن حبان:  .(ُ)ف ًثقىة""ميٍستىًقيـ الحى

 أقوال النقاد:
عَّفىوي البزار(ِ)قاؿ أبك حاتـ الرازم: "مجيكؿ" ، كقاؿ أبك يعمي المكصمي: "كاف (ّ)، كضى

، كقاؿ ابف عدم: "حدث بأحاديث عف (ٓ)، كقاؿ عبداف األىكازم: "كانكا ييضًعفيكنو"(ْ)ضعيفنا"
يىٍسًرؽي الحديث" ، في الضعفاء، (ٖ)، كالذىبي(ٕ)، كذكره ابف الجكزم(ٔ)الثقات غير محفكظة، كى

 .(ٗ)كضعفو الييثمي في مىٌجمع الزكائد
 : ضعيؼ، لـ ييصب ابف حباف في تكثيقو.الخالصة

كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التخصيص بتكثيقو، كاستقامة حديثو فيما 
عدم الذم يفيد أف  يركيو عف الثقات، كقكؿ ابف حباف ىذا ال يفيد شيئنا، ألنو ميعارضى بقكؿ ابف

ا غير محفكظة، كليذا رماه بسرقة الحديث، كقكؿ ابف عدم ىذا أرجح  ركايتو عف الثقات أيضِّ
 لمكافقتو لقكؿ شيخو أبي يعمي، كاهلل أعمـ.

 ىػ.ُِّ، أىبيك عيٍثمىاف اٍلبىٍمًخي، المتكفى سنة َشد اد بن َحِكيم 
ًديث ًإذا ركل عىف الثّْقىات، غير أىنى أحب مجانبة "كىافى مرجئنا، ميٍستىًقيـ ال قول اإلمام ابن حبان: حى

ًديثو؛ لتعصبو ًفي اإلرجاء، كبغضو مف انتحؿ الٌسنىف، أىك طمبىيىا"  .(َُ)حى
 أقوال النقاد:

                                                 

 (.َُّ/ٖابف حباف، الثقات ) (ُ)
 (.ُٕٔ/ِ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(ِ
 (.ُُّ/ِ( انظر: ابف حجر، لساف الميزاف )(ّ
 (.ُُّ( انظر: أبا يعمى المكصمي، معجمو )ص (ْ
 (.ِٕٓ/ُ( انظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ٓ)
 المصدر السابؽ.( انظر: ٔ)

 (.ُُْ/ُ( انظر: ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف )(ٕ

 (.ِٖ/ُ( انظر: الذىبي، المغني في الضعفاء )(ٖ
 .(ُِٓ/ُمجمع الزكائد كمنبع الفكائد ) ( انظر:ٗ)

 (.َُّ/ٖابف حباف، الثقات ) (01)
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ٍيًف" ًحيحى رَّجو ًفي الصَّ ٍيري ميخى ديكؽه غى ...، كىىيكى صى اًء شيييكًخ بىٍمخى قاؿ الخميمي: "ًمٍف قيدىمى
(ُ)، 

كر، عىف ًإٍبرىاًىيـ"كقاؿ ابف القيسران  ابنكقاؿ  ،(ِ)ي: "تفرد ًبحديثو عىف نكح بف أبي مىٍريىـ، عىف مىٍنصي
ٍنوي"(ّ)أبي حاتـ: "صاحب رأم" ًكمى عى ، كقاؿ ابف سعد: "قىٍد ري

كقاؿ الذىبي: "كٌلي قضاء بىٍمخ  ،(ْ)
ميٍكرىىنا، فحكـ سٌتة أشير، كىرب إلى سىمىرقىٍند"
(ٓ). 

 :قمت
تو قد تيكبع عمييا، إال حديثنا كاحدنا، كالحمؿ فيو عمى شيخو نكح بف تتبعتي أحاديثو فكجد 

تقانو، كاهلل أعمـ.  أبي مريـ، كىذا ميشعره بضبطو كا 
 : صدكؽه، ميرجئ.الخالصة

ًديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.  كمراد ابف حباف مف كصفو لو بميٍستىًقيـ الحى
   أىبيك عبد اهلل اٍلبىٍصًرٌم.تخْ ُزَرْيق بن الس ، 

ًديث ًإذا ركل عىف الثّْقىات" ل اإلمام ابن حبان:قو "ميٍستىًقيـ الحى
(ٔ). 

 أقوال النقاد:
 لـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف.

 :قمت
ا كتبلميذنا، (ٕ)ترجـ لو ابف ماككال نما ذكر لو شيكخن ، كا  ا كال تعديبلن ، فمـ يذكر فيو جرحن

 ي، كالبزار، كأبك الشيخ األصبياني، كابف عساكر، كغيرىـ.، ركل لو الطبران(ٖ)شيخ لمطبرم وىو
 : التكقؼ في أمره حتى يتبيف حالو.الخالصة

كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كفي النفس مف حكمو عميو باستقامة 
 حديثو شيء، كاهلل أعمـ.

  ُيقاؿ أبك محمد، ، أىبيك عبد ابن َمْيُمون بن الرماح (ٗ)ر[مَ عبد اهلل بن ]ع لرٍَّحمىف اٍلبىٍمًخي، كي
 ىػ.ِّْالمتكفى سنة 

                                                 

 (.ُّٗ/ّ( انظر: الخميمي، اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث )(0
 .ُّْٕ(، حَُِ/ْؼ الغرائب كاألفراد )انظر: ابف القيسراني، أطرا(2) 
 (.ُّّ/ْ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(3
 (.ّٕٓ/ٕ( انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل )(4
 (.ُّّ/ٓ( انظر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(5

 (.ِٗٓ/ٖابف حباف، الثقات ) (6)

 (.ِّٗأكلي األفياـ )ص انظر: ابف ماككال، تيذيب مستمر األكىاـ عمى ذكم المعرفة ك  (1)
 (.ٕٖٓ/ُُانظر: الطبرم، تاريخ الرسؿ كالممكؾ ) (2)
 "، كالصكاب ما أثبتّّو في المتف، كىك مشيكره بنسبتو إلى جده رماح، كاهلل أعمـ.عمروفي الثقات " (3)
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كىافى مرجئنا" قول اإلمام ابن حبان: ًديث ًإذا حدث عىف الثّْقىات...، كى "ميٍستىًقيـ الحى
(ُ). 

  أقوال النقاد:
، كقاؿ الذىبي: "العىبلَّمىةي"(ّ)، كالذىمي(ِ)كثقو ابف معيف

اًحبى سينَّةو، (ْ) ، كقاؿ: "كىافى صى
ٍمًؽ كى  ؽّْ...، كىاٍمتىنىعى ًمفى القىٍكًؿ ًبخى ٍدعو ًباٍلحى ٍيًميَّةى"صى كىفَّرى الجى القيٍرآًف، كى

 :(ٔ)الديف الحنفي ييكقاؿ مح ،(ٓ)
مىٍيًو" . (ٖ)، كترجـ لو ابف أبي حاتـ(ٕ)"ركل عىف أىًبيو كتفقو عى ا كال تعديبلن  فمـ يذكر فيو جرحن

 ثقة. الخالصة:
 بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ. كمراد ابف حباف مف كصفو لو

 اٍلعىتًكي، أىبيك عيبىٍيدىة األىٍزًدمٌ  ُمجاَعة ْبن الزبير(ٗ).  ، البىٍصًرمّّ
ًديث عف الثقات"قول اإلمام ابن حبان : "ميٍستىًقيـ الحى

(َُ.) 

 أقوال النقاد:

ؿ ، كقا(ٕٔ)، كقاؿ أحمد بفي حنبؿ: "لـ يكف بو بأس في نفسو"(ُُ)كثؽ"قاؿ المنذرم: "
، كقاؿ ابف (ُْ)، كقاؿ السمعاني: "مستقيـ الحديث عف الثقات"(ُّ)الييثمي: "ال بأس بو في نفسو"

"(ُٓ)عدم: "ىك ًممٍَّف ييحتمؿ، كييكتب حديثو" اًء العىاًمًمٍيفى دي العيمىمى ، كقاؿ الذىبي: "أىحى
، كقاؿ: "قىٍد (ُٔ)

                                                 

 (.ّٕٓ/ٖابف حباف، الثقات ) (0)
 (.ّْٗ/ّ( انظر: الخميمي، اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث )(2
 (.ُٖٓ/ٓالذىبي، تاريخ اإلسبلـ ) ((3
 (.ُِ/ُُ( الذىبي، سير أعبلـ النببلء )(4
 (.ُّ/ُُ) انظر: المصدر السابؽ( (5
( ىك: "عبد القادر بف محمد بف نصر اهلل، أبك محمد القرشي، محيي الديف الحنفي، عالـ بالتراجـ، مف حفاظ (6

نىًفيَّة".  (.ُِٗ/ّابف حجر، الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة )انظر: الحديث، كىك الذم جمع طىبىقىات اٍلحى
 (.ِٕٗ/ُ( انظر: محي الديف الحنفي، الجكاىر المضية في طبقات الحنفية )(1
 .(ُُُ/ٓ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(2

". انظر: الضعفاء الكبير ) (3)  (.ِٓٓ/ْعند العقيمي "اأٍلىسىًدمُّ
 (.ُٕٓ/ٕابف حباف، الثقات ) (َُ)
 .(ُِْ/ْ( انظر: المنذرم، الترغيب كالترىيب )(ُُ
 .(َِْ/ٖ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(ُِ
 .(َِْ/ٖالزكائد كمنبع الفكائد )( انظر: الييثمي، مجمع (ُّ
 .(ّْٗ/ّ( السمعاني، األنساب )(ُْ

 (.ُْٕ/ٖابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ) (05)
 (.ُٔٗ/ٕ( الذىبي، سير أعبلـ النببلء )(06
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يَّاًت، كىأىنَّ  ٍمزىةى الزَّ ـي حى نىا اعىةى مى مىى ميجَّ ذىًلؾى اٍخًتبلىؽه"ريكّْبى عى وي سىًمعىوي ًمٍنوي، كى
ٍبًد (ُ) ، كقاؿ العقيمي: "قاؿ عى

ٍنوي، ككىافى الى  سىفي ًمٍثمىوي، فكىافى شيٍعبىةي ييٍسأىؿي عى ارنا ًلشيٍعبىةى، كقاؿ اٍلحى مىًد بف عبد الكارث: كىافى جى الصَّ
مىٍيًو أًلىنَّوي كىافى ًمفى اٍلعىرىًب، ككىافى يىقيك  ًة"يىٍجتىًرئي عى بلى ٍكـً كىالصَّ ؿي كىًثيري الصَّ

، كقد فىسَّرى ابف أبي حاتـ (ِ)
قكؿ شعبة في مجاعة بف الزبير، فقاؿ: "كاف يحيد عف الجكاب فيو، كدؿَّ حيدانيوي عف الجكاب 

عفو الدراقطني(ّ)"عمى تىٍكًىًيًنو غىاًر لىٍيسى (ٓ)، كالذىبي(ْ)، كضى ، كقاؿ ابف خراش: "ًركىايىتيوي عىًف الصّْ
سىًف ًإلىى مىٍف ىيكى ديكنىوي"مً  مَّا ييٍعتىبىري ًبًو، أىٍم أىنَّوي نىزىؿى عىًف اٍلحى

(ٔ). 
نما لحقو الببلء بسبب ما ريكب لو مف حمزة الزيات، كىذا اختبلؽ  الخالصة: ثقة في نفسو، كا 

 عميو، كاهلل أعمـ.
 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.

  ِحاْلَول اِنًيد بن عبد اْلملك بن عبد َّللا بن ُمَسره  ىػ.َِْ، المتكفى سنة ، أَُبو وهب اْلَحرَّ
ًديث إذا ركل عف الثقات"قول اإلمام ابن حبان : "ميٍستىًقيـ الحى

(ٕ.) 

 أقوال النقاد:
، كمعركؼ أف أبا زرعة ال يركم إال ثقة (ٖ)قاؿ أبك حاتـ: "صدكؽ"، كركل عنو أبك زرعة

ا كال (ٗ)بالركاية عف أسيد بف يزيد البصرمعنده، كتفرد  ، كترجـ لو الذىبي فمـ يذكر فيو جرحن
 .(ُُ)، كذكره الخطيب البغدادم في المتفؽ كالمختمؼ(َُ)تعديبلن 
 :قمت

                                                 

 (.ُٔٗ/ٕالذىبي، سير أعبلـ النببلء )انظر: ( (0
 (.ِٓٓ/ْالعقيمي، الضعفاء الكبير ) (2)
 .(ُْٓ/ُ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(ّ

 (.ُِٖ/ُالدارقطني، سننو ) (4)
 (.ُُٕٕ/ْ( الذىبي، الميذب في اختصار السنف الكبير )(5
 .َْْٕ(، حْٖٔ/ْمستخرجو ) ( أبا عكانة،(ٔ

 (.ِِٕ/ٗحباف، الثقات )ابف  (ٕ)
خبلفنا لمجميكر. انظر: الجرح كالتعديؿ  "عبد اهلل"بدؿ  "عبيد اهلل"جعؿ ابف أبي حاتـ اسـ جده  قمت:( (2
(ٗ/َُ). 

 (.ٕٖ/ِ( ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء )(ٗ
 (.ٗٓٗ/ٓ( الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(َُ
 (.ُِٖ/ِ( الخطيب، المتفؽ كالمفترؽ )(ُُ
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تتبعتييا فكجدتيو يتابع عمى كثير منيا متابعات تامة  لو ركايات كثيرة في كتب السنة 
 كقاصرة، كىذا ميشعره بتكسطو.

 كؽ.صد الخالصة:
 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
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 يث ِإذا َبين السماع ِفي َخبرهُمْسَتِقيم الَحدِ المطمب السادس: 
 

 كييقاؿ: أىبيك الحكـ،  ُمَحم د بن ِعيَسى بن اْلَقاِسم بن سميع ، ، أىبيك سيٍفيىاف الشاميَّ القهرشيَّ
 ىػ.َِٔ، كييقاؿ َِْالمتكفى سنة 
ًديث قول اإلمام ابن حبان بره..."إِذا َبٌن السماع فًِ : "ميٍستىًقيـ الحى  (.ٔ)خى

 أقوال النقاد:
، كىشاـ بف عمار، كقاؿ: "الثقةه (ِ)كثقو ابف شاىيف، كقاؿ: "مف ثقاًت أىؿ الشاـ"

، ثبته  المزم، كنقؿ (ّ)المأمكف" كقاؿ ابفي عدم: "ال ، (ْ)"قكؿ يزيد بف محمد بف عبد الصمد: "شيخه
مىاعىةو ًمفى (ٓ)بىٍأسى ًبًو" ، كىجى ٍكًح ٍبًف اٍلقىاًسـً اًديثي ًحسىافه عىٍف عيبىيد المًَّو، كىعىٍف رى ، كقاؿ: "كاًلٍبًف سيمىٍيعو أىحى

، أنو لـ يسمعو مف ٍقتىًؿ عيٍثمىافى ًديثى مى مىٍيًو حى ًديًث، كىالًَّذم أىٍنكىرى عى سىفي اٍلحى بف أىًبي  الثّْقىاًت، كىىك حى
" ، (ٖ)، كقاؿ الذىبي: "صدكؽ"(ٕ)، كقاؿ أبك داكد: "ليس بو بأس، إال أنو كىافى ييتيـ بالقدر"(ٔ)ًذٍئبو

قىاؿ أىبيك أىٍحمىد الحاكـ: "مستقيـ (ٗ)كقاؿ ابف حجر: "صدكؽه ييخطئ، كييدلس، كريمي بالقدر" ، كى
، كنقؿ ابف (َُ)يث مقتؿ عثماف"الحديث، إال أنو ركل عف اٍبًف أىبي ذئب حديثنا منكرنا، كىك حد

عدم قكؿ ابنو قاؿ: "لـ يىسمع أىًبي حديث مقتؿ عثماف مف ٍبف أىًبي ذئب؛ إنما ىيكى ًفي كتاب أىًبي 
" ٍيـ قكلو: "ليس مف أىؿ الحديث، كىك قدرم"(ُُ)عف قاصو ، (ُِ)، كنقؿ عثماف الدارمي عف ديحى

كقاؿ ابف حباف: "الخبر الذم ركاه ، في جممة الضعفاء، (ُْ)، كابف الجاركد(ُّ)كذكره العقيمي
محمد بف عيسى عف ابف أبي ذئب عف الزىرم عف سعيد بف المسيب في مقتؿ عثماف لـ يىسمعو 

                                                 

 (.ّْ/ٗقات )ابف حباف، الث (ُ)

 (.َِٕ( انظر، ابف شاىيف، الخامس مف األفراد )ص (ِ
 (.ِٓٓ/ِٔ( انظر: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(3
 (.ِٕٓ/ِٔ) المصدر السابؽ( انظر: (4

مد ٍبف أىًبي الزعيزعة. انظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ) (5)  (.ِْٗ/ٕكذلؾ في ترجمة ميحى
 (.ْٖٗ/ٕ) در السابؽالمصانظر: (6) 
 (.ِٓٓ/ِٔ( انظر: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(1

 (.ْْٔانظر، الذىبي، مف تكمـ فيو كىك مكثؽ )ص  (2)
 (.َُٓ( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (3

 (.ٕٔ/ٓٓتاريخ دمشؽ ) ( ابف عساكر،(01
 (.ْٖٖ/ٕانظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ) (00)
 (.ِٓٓ/ِٔلمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )( انظر: ا(02

 (.ُُٓ/ْالعقيمي، الضعفاء الكبير ) (03)
 (.َّٔ/َُ( انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )(04
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نما سىمعو مف إسماعيؿ بف يحيى بف عبيد اهلل التيمي عف ابف أبي ذئب  مف ابف أبي ذئب، كا 
سماعيؿ كاه" ٌزـي ابفي حباف بأنو دلس ، كقد رد ابفي حجر عمى ابًف حباف فقاؿ(ُ)فدلس عنو، كا  : جى

 .(ِ)حديث ابف أبي ذئب فيو نظر، كالظاىر أنو دلس عميو تدليس التسكية
 :قمت

ٌُقال: هذا هو األول"ترجـ لو البخارم في مكضعيف، كقاؿ في المكضع اآلخر " :(ّ) ،
، (٘)حاتـ ، خبلفنا لمجميكر الذٌيف نٌصكا عمى أنيما كاحد، كخٌطأ ابفي أبي(ٗ)كتىبعو في ذلؾ الذىبي

، البخارم فيما ذىب إليو مف أنيما اثنيف، كالراجح أنيما (8)كابف حجر ،(7)، كالمزمٌ (ٙ)كابف الجكزم
 كاحد، كاهلل أعمـ.

، ال ييؤخذ عنو ما ييكافؽ بدعتو، أينكر عميو حديث مىقتؿ عثماف  الخالصة: صدكؽ، ييدلس، قدرمَّ
 رضى اهلل عنو.

 الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ. كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.ّْ/ٗانظر: ابف حباف، الثقات ) (ُ)
 (.ِّٗ/ٗ( ابف حجر، تيذيب التيذيب )(2

 (.َِّ/ُالبخارم، التاريخ الكبير )(3) 
 (.ُٕٖ/ٓ(، ك )ُُٖٗ/ْاريخ اإلسبلـ )( انظر: الذىبي، ت(ْ
 (.ٕ/ُ( انظر: ابف أبي حاتـ، بياف خطأ البخارم في تاريخو )(ٓ
 (.َٗ/ّ( انظر: ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف )(ٔ
لـ ينص المزم بالجمع بينيما، كلكٌف ما دٌؿ عمى ذلؾ أنو جمع بيف الشيكخ الذيف فرقيـ البخارم في  قمت:( (1

 (.ِْٓ/ِٔيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )تاريخو. انظر: ت
 (.ِّٗ/ٗ( ابف حجر، تيذيب التيذيب )(2
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 ُمْسَتِقيم الَحِديث ِإذا روى َعن َبِقي ة بن اْلَوِليدالمطمب السابع: 
 

 ُموَسى ْبُن ُسَمْيَماَن بن إسماعيل . ٍنبىًجيُّ  اٍلمى
ًديث قول اإلمام ابن حبان ٌَّة بن اْلَولٌِد: "ميٍستىًقيـ الحى  (.ُ)"إِذا روى َعن َبقِ

 أقوال النقاد:

عن  إالصالح الحدٌث ابف حجر: "وقال ، (ّ)، كقاؿ النسائي: "صالح"(ِ)و الذىبيكثق

اًتـو (ْ)"بقٌة مد ٍبفي حى ابي : (ٓ)، كقىاؿى ابف عدم في حديثو ركاه عف بقية: "قىاؿى لىنىا ميحى لىقَّنيكهي أىٍصحى
عى عنو" ، ثيَـّ رىجى ًديًث فىتىمىقَّفى قكلو في مكسى بف سميماف ابفي حجر عمى ابًف حباف في  رد  ، ك(ٔ)اٍلحى

، كقاؿ ابف حجر معنى قكؿ ابف حباف: "أف ركايتو (ٕ)فقاؿ: "بؿ عبارتو إذا ركل عف غير بقية"
سيفى تىجنيبيا كقىبكؿ غيرىا"  .(ٖ)عف بقية لما دخميا التمقيف حى

 ثقة، في غير ركايتو عف بقية، كذلؾ بسبب قىبكؿ بقية لمتمقيف، كردُّ ابف حجر عمى ابفالخالصة: 
 حباف صائب، كاهلل أعمـ.

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.

 

 

 

                                                 

 (.ُّٔ/ٗابف حباف، الثقات ) (ُ)

 (.َّْ/ِ( الذىبي، الكاشؼ )(ِ
 (َُُالنسائي، مشيختو )ص  ((3
 (.ُٓٓ( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (4
ٓ). ٍنبىًجيُّ ، اٍلمى  ( ىك: محمد بف حاتـ اٍليىٍزىىازي

".  ذكر ابف عدم كبلمو ىذا تحت عنكاف: "التٍَّمًقيفي ىيكى الًَّذم يىٍكًذبي ًفيًو الرَّاًكم، كًذٍكر بىٍعًض مىفٍ  قمت: (ٔ)  ليقّْفى
 (.َُٔ، َُْ/ُانظر: الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )

 (.ّْٔ/َُ( ابف حجر، تيذيب التيذيب )(1
 (.ّْٕ/َُ)نظر: المصدر السابؽ ( ا(2
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 ُمْسَتِقيم الَحِديث ِإْذ لم يكن ِفي ِإْسَناد َخبره َضِعيفالمطمب الثامن: 
 

  ،المكفيكؼاْلحسن ْبن َعْبد الر ْحَمن ْبن ُمَحم د ْبن َعْبد الر ْحَمن ْبن َأبى ليمى(ُ). 
ًعيؼ" اإلمام ابن حبان: قول بره ضى ًديث ًإٍذ لـ يكف ًفي ًإٍسنىاد خى "ميٍستىًقيـ الحى

(ِ). 
 أقوال النقاد:

، كىك ال يركم إال عف ثقة عنده، (ّ)قاؿ أبك حاتـ الرازم: "صدكؽ"، كركل عنو أبك زرعة
، كىك خطأ، كالصكاب أبك حاتـ، كما في كتاب (ْ)كقاؿ ابف حجر: "قاؿ أبك زرعة: صدكؽ"

 .(ٓ)جرح كالتعديؿ البف أبي حاتـال
 :قمت

 لو ركايات في كتب السنة، أكتفي بذكر بعضو منيا:
ًميع، تكبع عمييا متابعات قاصرة.(ٔ)لو ركاية ذكرىا أحمد .ُ  ، عف شيخو عمرك بف جى
.(ٕ)ركاية في معجـ ابف األعرابي .ِ مَّدو  ، عف ًعٍمرىافي ٍبفي ميحى
مَّد، تكبع عمييما متابعات  ، عف(ٖ)ركايتيف في المعجـ األكسط لمطبراني .ّ ًعٍمرىافي ٍبفي ميحى

 قاصرة.
 : صدكؽ، بشرط عدـ كجكد ضعيؼ في السند.الخالصة

 ًديث تكثيؽ الراكم، كاهلل أعمـ.كمراد ابف حباف مف كصفو لو بميٍستىًقيـ الحى 
 
 

                                                 

 (.ٓٓٔ/ِحنبؿ. انظر: أحمد بف حنبؿ، فضائؿ الصحابة )كصفو بالمكفكؼ أحمد بف  (0)

 (.ُٕٗ/ٖابف حباف، الثقات ) (2)
 (.ِْ/ّ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(3
 (.ٔٔ/ّ( انظر: ابف حجر، لساف الميزاف )(4
 (.ِْ/ّ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(5

 (.ٓٓٔ/ِانظر: أحمد بف حنبؿ، فضائؿ الصحابة )(ٔ) 
 (.ّّٓ/ِانظر: ابف األعرابي، معجمو )(ٕ) 
(، كقاؿ عنيا الطبراني: "تفرد بو الحسف بف عبد الرحمف"، ّْٔ/ٓانظر: الطبراني، المعجـ األكسط )(ٖ) 

 .ٕٕٔٗ(، حَُ/ٖ)و
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 ُمْسَتِقيم الَحِديث، ُربما أخطأالمطمب التاسع: 
 

 مد،الشيب ُيوُسُف ْبُن َأْسَباٍط بن واصل  اني، الزَّاًىد، أىبيك يىٍعقيكب الككفي، كييقاؿ: أبك ميحى
 ىػ.ُٓٗالمتكفى سنة 
ًديث، ريبما أخطأ"قول اإلمام ابن حبان : "ميٍستىًقيـ الحى

(ُ.) 

 أقوال النقاد:

، كقاؿ ابف حنبؿ عندما قيؿ لو دىفف ييكسؼ (ْ)، كالعجمي(ّ)، كابفي حنبؿ(ِ)كثقو ابف معيف
مف مىثؿ ييكسيؼ"كيتبو: "قد عممٍت، ييقى  : كى اؿ، ثيَـّ قىاؿى

، كقاؿ أبك حاتـ الرازم: "كاف رجبلن عابدنا، (ٓ)
دفف كتبو، كىك يىغمط كثيرنا، كىك رجؿه صالح، ال ييحتج بحديثو"
كقاؿ ابف حجر: "الزاىد،  ،(ٔ)

دَّثى بىٍعدي ًمفٍ اٍلعىاًبًديفى دىفىفى كيتيبىوي كقاؿ العقيمي: "كىافى ًمفى  ،(ٕ)الكاعظ" اًديثى ًمٍنيىا مىا  ، فىحى ًحٍفًظًو ًبأىحى
ا ييٍخًطئي ًفيًو" ًمٍنيىا مى دىقىة: "دفف ييكسيؼ بف أىٍسبىاط كتبو، فىكىافى بىعدي ييقمب (ٖ)الى أىٍصؿى لىوي، كى ، كقىاؿى صى

ًديثو" ا يىٍنبىًغي، يىضطرب ًفي حى مىٍيًو، كىالى يجيءي كىمى عى
نٍ (ٗ) وي ، كقاؿ عبداف: "رأيتو بحمب، كلـ أىكتيبي عى

، كقاؿ ابف عدم: "يكسؼ ٍبف أسباط مف أجمة الزىاد بالشاـ،...، (َُ)عمى عىمد، ألنو كىافى يىكذب"
مىٍيًو، كالى  ىك عندم مف أىؿ الصدؽ إال أىنَّوي لما عىدىـ كتبو كىافى يىحمؿ عمى حفظو فيغمط، كيىشتبو عى

ـي عمى يكسؼ بٍ (ُُ)يىتعمد الكذب" ، كقاؿ (ُِ)ف أسباط أحدنا"، كقىاؿى شيعيب ٍبف حرب: "ما أيقىدّْ

                                                 

 (.ّٖٔ/ٕابف حباف، الثقات ) (ُ)
 (.ِِٕابف معيف، تاريخو، ركاية الدارمي )ص  (2)
 (.ِٖٔلئلماـ أحمد )ص انظر: أبا داكد، سؤاالتو  (ّ)
 (.ْٖٓ( انظر: العجمي، الثقات )ص (ْ

 (.ِٖٔانظر: أبا داكد، سؤاالتو لئلماـ أحمد )ص  (ٓ)
 .(ُِٖ/ٗ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(6
 (.ْٖٓ/ٖ) لساف الميزاف، بف حجر( انظر: ا(ٕ

 (.ْْٓ/ْالعقيمي، الضعفاء الكبير ) (2)
 (.ِٓٔ/ِالبخارم، التاريخ األكسط ) (3)

 (.ْٖٖ/ٖابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ) (َُ)
 (.ْٖٗ/ٖانظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ) (ُُ)
 (.ُِٓٓ/ ْ( الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(ُِ
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ا عابدنا إال أنو يىمغط في الحديث كثيرنا" ، كقاؿ الذىبي: "الزَّاًىدي، ًمٍف (ُ)الخطيب: "كاف رجبلن صالحن
ـه"  .(ِ)سىادىاًت المىشىاًيًخ، لىوي مىكىاًعظي كىًحكى

"ال يصمح قمبي سبب دفف كتبو فقاؿ:  بنفسوبىيَّفى قد ثقةه، زاىده، أخطأ بعد دفنو كيتبو، ك  الخالصة:
 .(ّ)عمييا"

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.ََِٗ/ّ( الخطيب، المتفؽ كالمفترؽ )(ُ
 (.ُٗٔ/ٗ( الذىبي، سير أعبلـ النببلء )(ِ
 (.ْٖٓ( انظر: العجمي، الثقات )ص (ّ
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 : مستقيم الحديث عالم باألنسابالمطمب العاشر
 

  التٍَّيًمٌي، أىبيك عبيد اهلل بن ُمَحم د بن َحْفص بن َعْمرو ْبن ُموَسى ْبن عبيد الم و بن معمر
مىف اٍلقرًشي، المعركؼ بابف عىاًئشىةعبد الرَّحٍ 

 ىػ.ِِٖ، المتكفى سنة (ُ)
ًديث" قول اإلمام ابن حبان: اًفظنا، ميٍستىًقيـ الحى ا بأنساب اٍلعىرىب، حى المن "كىافى عى

(ِ). 
 أقوال النقاد:

، كابف حجر، كزاد: "ثقة، (ٓ)، كالذىبي(ْ)، كابف قانع(ّ)كثقو أبك حاتـ، كزاد: "صدكؽ"
، كذكره ابف خمفكف في الثقات، كقاؿ: "كاف مف أىؿ الصدؽ (ٔ)در، كلـ يىثبت"جكاد، ريمي بالق

، كأبك محمد ابف (َُ)كابف خراش ، كأبك داكد،(ٗ)، كابف حنبؿ(ٖ)، كقاؿ زكريا الساجي(ٕ)كاألمانة"
ا بالعربية، كأياـ الناس، أبو داود، كقاؿ (ُِ): "صدكؽ"(ُُ)األخضر : "كىافى طبلبة لمحديث، عالمن
: "قيًرؼى  ، كقاؿ(ُّ)فسد نفسو"لكال ما أ كىافى بىريئنا ًمٍنوي..."، كقاؿ: "إنما  (ُْ)زىكىًريَّا السَّاًجيُّ ًبالقىدىًر، كى

كاف لو خمؽ جميؿ، ككاف يتحبب إلى الناس، كييحب المحامد، فكاف كؿ مف جاءه لقيو بالًبشر، 
، كىًرٍيمنا، كما كاف مذىبو إال إثبات القدر"، كقاؿ: "كىافى ًمٍف سىادىاًت أىٍىًؿ  ٍيرى ميدىافىعو  البىٍصرىًة، غى

 .(ُٓ)سىًخيِّا"

                                                 

 (.ُّّ/َُرؼ بابف عائشة، ألنو مف كلد عائشة بنت طمحة. انظر: الخطيب، تاريخ بغداد )( ييع(0

 (.َْٓ/ٖابف حباف، الثقات ) (2)
 .(ّّٓ/ٓ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(3
 (.ِٔ/ٗ( انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )(4
 (.ْٔٓ/َُ( انظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء )(5

 (.ّْٕحجر، تقريب التيذيب )ص ابف  (6)
 (.ّٔ/ٗ( انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )(1
 (.ُّٕ/َُ( انظر: الخطيب، تاريخ بغداد )(2
 .(ّّٓ/ٓ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(3

 (.ُّٕ/َُ( انظر: الخطيب، تاريخ بغداد )(01
ٍبد العزيز بف أىًبي نصر محمكد بف المبارؾ بف ىو( (00 نابىًذٌم : "عى محمكد، الحافظ أبك محمد ابف اأٍلخضر اٍلجي

 (.ُّٔ/ُّىػ". انظر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ُُٔاأٍلصؿ، البىٍغدىاًدٌم، الٌتاجر، البىزَّاز، المتكفى سنة 
 (.ِٔ/ٗ( انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )(02
 (.ُّٕ/َُ( انظر: الخطيب، تاريخ بغداد )(03
 (.ْٕ/ٓـ كرمي بو". انظر: ابف فارس، معجـ مقاييس المغة )( قيرؼ بالقدر: "اتي(04
 (.ُّٕ/َُ( انظر: الخطيب، تاريخ بغداد )(05
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كقاؿ إبراىيـ بف  ،(ِ): "كاف مف سراة الناس جكدنا كحفظنا كمحادثة"(ُ)كقاؿ إبراىيـ نفطكيو
، كقاؿ الخطيب البغدادم: (ّ)إسحاؽ المركزم المعركؼ بالحربي: "ما رأت عيني مثؿ ابف عائشة"

ا أديبنا، سخينا، حسف  .(ْ)الخمؽ، غزير العمـ، عارفنا بأياـ الناس" "كاف فصيحن
 : ثقة، ريمي بالقدر كىك برمء منو.الخالصة

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

ٍيو النحكم، المتكفى سنة ىو: ( (0 فىة بف سميماف العتٌكٌي الكاسطٌي، أبك عبد اهلل ًنٍفطىكى "إبراىيـ بف محمد بف عىرى
 (.ِْٕ/ٕىػ". انظر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ِّّ
 (.ِٕٔ/ٓىبي، تاريخ اإلسبلـ )( الذ(2
 (.ُّْ/َُ( انظر: الخطيب، تاريخ بغداد )(3
 ( المصدر السابؽ.(4
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 المطمب الحادي عشر: مستقيم الحديث فيو دعابة
 

 اًتـ السجٍستاًني، النحكم، المقرئ، َد اْلُجَشِمي  َسْيُل ْبُن ُمَحم ِد ْبِن ُعْثَماَن ْبِن َيِزي ، أىبيك حى
 ىػ.ِٓٓالبىٍصًرٌم، المتكفى سنة 

كىافى ًفيوً  قول اإلمام ابن حبان: ًديثو "كىيكى الًَّذم صنؼ ًفي اٍلقرىاءىات، كى  دعابة غير أىنى اٍعتبرت حى
ف كىافى ًفيًو مىا الى يتعرل عىنوي  ًديث، كىاً   .(ٕ)"(ٔ)أىؿ اأٍلىدىب فرأيتو ميٍستىًقيـ الحى

 أقوال النقاد:
، كقاؿ ابف (ٗ)، كقاؿ البزار: "مشيكر ال بأس بو"(ٖ)قاؿ مسممة: "أرجك أف يككف صدكقنا"

، كخٌرج حديثو ابف (ٙ)، كقاؿ الحاكـ: "مف كبار محدثي البصرة"(٘)حجر: "صدكؽه، فيو دعابة"
، كقاؿ (9)ستدركو، ككافقو الذىبي، كصحح لو الحاكـ في م(8)، كابف حباف في صحيحيما(7)خزيمة

، ميقرئه، صالحه، صاحب  ، شاعره ، أديبه النسائي، كالذىبي، كابف كثير، كياقكت الحمكم: "لغكمّّ
، كقاؿ الصبلح الصفدم: "حمؿ عنو الناس القرآف كالحديث (ٓٔ)تصانيؼ، فيو دعابة"

"، كقا(ٔٔ)كالعربية" ؿ: "سألتو عىٍف حديثو مف ، كقاؿ اآلجرم: "كاف أبك داكد ال ييحدث عنو بشيءو

                                                 

ف كىافى ًفيًو مىا الى يتعرل عىنوي أىؿ اأٍلىدىب"، مىيؿ أبي حاتـ  قمت:(0)  يبدك لي أف ابف حباف قصد في عبارتو "كىاً 
الحمكم في معجـ األدباء: "كقيؿ: كاف أبك حاتـ لؤلحداث، فكىنى عنو بما قاؿ، كالدليؿ عمى ىذا ما ذكره ياقكت 

يىميؿ إلى األحداث ميبلن كثيرنا، كيمازحيـ، كييفرط، كربما كضع يده يىممسيـ، فعاتبو بعض البصرييف، كقاؿ لو: إنؾ 
لتفعؿ ىذا، كتقـك إلى الصبلة، فأعتذر بأف ىذا مف باب مبلطفة األحداث ليس إاٌل. انظر: معجـ األدباء 

(ّ/َُْٕ.) 
 (.ِّٗ/ٖابف حباف، الثقات ) (2)

 (.ُُْ/ٔ( انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )(3
 المصدر السابؽ.( انظر: (4
 (.ِٖٓ( انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (5
 (.ُِْ/ٔ( انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )(6
 .ُُٕٕ(، حُّْ/ّانظر: ابف خزيمة، صحيحو ) ((1
 .ََِٕ(، حُٕٓ/ُٔو )انظر: ابف حباف، صحيح ((2
 .ُِٗٗ(، حِٕٓ/ِانظر: الحاكـ، المستدرؾ ) ((3

(، كابف كثير، البداية كالنياية ٓٗ/ٔ(، كالذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ٖٗ( انظر: النسائي، مشيختو )ص (01
 (.َُْٔ/ّ(، كياقكت الحمكم، معجـ األدباء )ْٔٔ/ُْ)

 (.َُ/ُٔ( انظر: الصبلح الصفدم، الكافي بالكفيات )(00
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: "سمعت أبا داكد يقكؿ: قاؿ لي أىبيك (ٔ)حديثو، فأبى أف ييحدثني بو" ، كزاد أىبيك عيبىيد اآلجرم قائبلن
، كقاؿ أىبيك داكد: "كتاب شىبىاب ًفي (ٕ)طىًميؽ التٌَّمار: أخذ مني أىبيك حاتـ كتاب شىبىاب ًفي الحركؼ"

 .(ٖ)ذم كضعو ليس بمسمكع"الحركؼ لـ يسمعو منو أىبيك حاتـ، كال
 :قمت

 لـ أجد كبلـ أبي داكد كال البزار في كتبيما.
 : صدكؽه، عالـه بالمغة، كالقراءة، كالشعر، فيو دعابة.الخالصة

ًديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ. كمراد ابف حباف مف كصفو لو بميٍستىًقيـ الحى

  ٍالمتكفى سنة ، أىبيك الدٍَّردىاَعْبُد الَعِزْيِز بُن ُمنيِب بِن َسالم ،  ىػ.ًِٕٔء المىٍركىًزمُّ
ًديث عمى دعابة فيو" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ٗ). 
 أقوال النقاد:

، كمثمو قاؿ (7): "ليس بو بأس"، ككصفو الذىبي: "بالحافظ"(ٙ)، كالدارقطني(٘)قاؿ النسائي
، (ٔٔ)كركل عنو أبك زرعة: "صدكؽ"، (ٓٔ)، كابف حجر(9)، كقاؿ أبك حاتـ الرازم(8)ابف العماد

 زرعة ال يركم إال عف ثقة عنده. اكمعركؼ أف أب
 صدكؽ. الخالصة:

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
 
 

 

                                                 

 (.َِْ/ُِانظر: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ) ((0
لعمو يريد خميفة بف خياط فيك مىعركؼ بشىبىاب، ككنيتو أبك عمرك الشيباني. انظر: الطبقات لخميفة بف قمت: ( (2

(. أشار إلى ذلؾ الشيخ بشار معركؼ في تحقيقو كتاب المزم. انظر: حكاشي تيذيب الكماؿ في ِٓخياط )ص 
 (.َِّ/ُِلرجاؿ )أسماء ا

 (.َِّ/ُِ( انظر: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(3
 (.ّٕٗ/ٖابف حباف، الثقات ) (4)
 (.ُٗالنسائي، مشيختو )ص  ((5
 (.َْٓ/َُ( الخطيب، تاريخ بغداد )(6
 (.ّْٖ/ُالعبر في خبر مف غبر )ك (، ّٗٓ/ٔ( الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(1
 .(ِٖٖ/ّالذىب ) ( انظر: ابف العماد، شذرات(2
 .(ّٖٗ/ٓ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(3

 (.ّٗٓ( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (01
 .(ّٖٗ/ٓ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(00
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 غير ِرَواَية الن ضر بن َسمَمةُمْسَتِقيم الَحِديث يْعتَبر َحِديثو من المطمب الثاني عشر: 
 

  َب بن راشدَأْحَمَد ْبِن َأي و ، ، أبو الحسن البصريالسَّمرقىٍنًدم،  الشًَّعيًرمُّ  ً بِّ  .الضَّ
نوي" قول اإلمام ابن حبان: ممىة عى ًديثو مف غير ًركىايىة النَّضر بف سى ًديث يٍعتىبر حى "ميٍستىًقيـ الحى

(ٔ). 
 أقوال النقاد: 

ة عنده، كترجـ لو ، كأبك زرعة ال يركم إال عف ثق(ٖ)، كركل عنو أبك زرعة(ٕ)كثقو الذىبي
.(ٗ)البخارم ا كال تعديبلن  ، فمـ يذكر فيو جرحن

 :قمت
: إسحاؽ بف راىكيو في مسنده عف أبي حمزة مثلركل لو عدد مف العمماء، أوًل: 

، كعبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ في زكائده عمى مسند أبيو، عف عبد الكارث بف (٘)السكرم
، كأبك يعمي (7)رد، عف شبابة بف سكار، كالبخارم في األدب المف(ٙ)سعيد العنبرم

، (ٓٔ)، كأبك عكانة في مستخرجو(9)، كالدكالبي في الكني كاألسماء(8)المكصمي في معجمو
ٍمقىمىةى، كالطبراني في معجمو الكبير عف أبي حمزة السكرم، كعبد  ثبلثتيـ عف مىٍسمىمىةي ٍبفي عى

، كغيرىـ (ٕٔ)حمزة السكرم ، كأبك نيعيـ األصبياني عف أبي(ٔٔ)األعمى بف عبد األعمى
 كيثر.

                                                 

 (.ْ/ٖابف حباف، الثقات )(ُ) 

 (.ّٕٓ/ٓ( انظر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(ِ
 (.َْ/ِ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(ّ
 (.ِ/ ِانظر: البخارم، التاريخ الكبير )( (ْ

 (، كغيرىا.ِٗٔ، ِٔٓ، ْٖ/ ٘( ، ك)َُْٔ، َُْٓ، َُّٖ/ ٖإسحاؽ بف راىكيو، مسنده )انظر: (ٓ) 
 (.ََُ/ّٓ( انظر: مسند اإلماـ أحمد )(ٔ
 (.ُِٖ/ُ( انظر: البخارم، األدب المفرد )(ٕ
 (.ٖٔمعجمو )ص ( انظر: أبا يعمي، (ٖ
 (.ُِٗ/ّلكنى كاألسماء )( انظر: الدكالبي، ا(ٗ

دَّثىنىا قمت: ( (َُ نسبو أبك عكانة في ىذه الركاية مرة إلى جده "راشد"، كفي األخرل إلى أبيو "أيكب"، فقاؿ: "حى
: حدثىنىا  ، قىاؿى اًلدو اٍلكىاًسًطيُّ اًر ٍبًف خى ٍمقىمى َأْحَمُد ْبُن َراِشدٍ أىٍحمىدي ٍبفي عىمَّ ٍسمىمىةي ٍبفي عى : حدثىنىا مى ٍبدي حةى...؛ ، قىاؿى دَّثىًني عى ، كىحى

دَّثىًني  : حى ، قىاؿى ًقيُّ ـى الدٍَّكرى دى ٍبًف ًإٍبرىاًىي ٍمقىمىةى...؛". انظر: أبا َأْحَمُد ْبُن َأي وبَ المًَّو ٍبفي أىٍحمى ٍسمىمىةي ٍبفي عى دَّثىًني مى : حى ، قىاؿى
 (.ِْ/ٓمستخرجو ) عكانة،
 (، كغيرىا.ُّٖ، ُُٕ/ ُُالمعجـ الكبير، لمطبراني ) ( انظر:(ُُ
 .(ُّّ/ْأبا نيعيـ األصبياني، حمية األكلياء كطبقات األصفياء ) ( انظر:(ُِ
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يُّ  أَْحَمَد ْبِن أَيُّوبَ : "ترجـ لو ابف أبي حاتـ في مكضعيف، قاؿ في األكؿثانًيا:  بِّ ، الضه
، كفي المكضع اآلخر: (ٔ)ركل عف إبراىيـ بف أدىـ، ركل عنو ابراىيـ ابف الشماس"

حبيب، ركل  ، ركل عف مسممة بف عمقمة كسفياف بفأحمد بن أيوب بن راشد البصري"
عنو أبك زرعة...؛ كركل عنو عمي بف الحسيف بف الجنيد قاؿ: حدثنا أحمد بف أيكب 

َأْحمد ، كتبعو في ذلؾ ابف حباف فترجـ لو في مكضعيف، قاؿ في األكؿ: "(ٕ)..."الشعيرى
ٍمزىة السكًرم بن َأي وب الس مرَقْنِدي، اؽ بف ًإٍبرى (ٖ)يركم عىف أبي حى نوي ًإٍسحى اًىيـ ،...؛ ركل عى

ٍنظىًمي ًديثو مف غير ًركىايىة (ٗ)اٍلحى ًديث، يٍعتىبر حى ، كىالنٍضر بف سىممىة شىاذاف ميٍستىًقيـ الحى
مَّد بف معىاذ، حدثىنىا الفرياناني، حدثىنىا ًإٍبرىاًىيـ بف شماس،  دَّثنا ميحى ممىة عىنوي، حى النَّضر بف سى

عىف أىٍحمد بف أىيُّكب، عىف ًإٍبرىاًىيـ بف أدىـ...؛"
َأْحمد بن َأي وب بن ، كقاؿ في اآلخر: (٘)

ب ّي، َأُبو اْلحسن اْلَبْصِريّ  كىافى رىاًكينا لمسممة بف رَاشد الض  ، يركم عىف ابف أبي عدل، كى
دَّثنا عىنوي أىبيك يعمى اٍلمكًصًمي، ريبمىا أغرب ٍمقىمىة، حى عى
، كسار عمى نيجييما الذىبي في (ٙ)

، نزيؿ مىٍرك، عىٍف: أبي أحمد بن أّيوب الس َمْرَقنديّ "تاريخو، فقاؿ في المكضع األكؿ: 
مىمىةى، كغيرىما" ٍيو، كالنٍَّضر بف سى ٍنوي: إسحاؽ بفي راىىكى حمزة السُّكَّرٌم، كىعى
، كفي اآلخر: (7)

َبّي، الَبْصري  " ٍمقىمة، كعبد أحمد ْبن أّيوب ْبن راشد، أبو الَحَسن الض  ، عىٍف: مىٍسمىمىة ٍبف عى
، كالذم يتبيَّف بعد البحث أنيما كاحد، كليس (8)سعيد، كمحمد ٍبف أبي عىًدٌم..." الكارث ٍبف

ً  اثناف،  بِّ  كالشًَّعيًرمُّ كالبصرم كالسمرقندم ًنسب لنفس الراكم، كاهلل أعمـ.  فالضَّ
ً  ، كىك خطأ، كالصكاب (9)كصفو ميغمطام بالصيني ثالثًا: بِّ  ، كاهلل أعمـ.الضَّ

ال تقبؿ ركاياتو مف النضر بف سممة كما قاؿ ابف حباف، ألف النضر ميتيـه : ثقة، كلكف الخالصة
 .(ٓٔ)بسرقة الحديث ككضعو

                                                 

 (.َْ/ِ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(ُ
 المصدر السابؽ.( انظر: (ِ
مَّد بف ميمكف المركزم. انظر: المزم، تيذيب الكماؿ )واسمو: ( (ّ  (.ْْٓ/ِٔميحى
 ابف راىكيو.وىو: ( (ْ

 (.ْ/ٖبف حباف، الثقات )ا(ٓ) 
 (.ُٗ/ٖ) نظر: المصدر السابؽا(ٔ) 
 (.ِٖٓ/ٓ( انظر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(ٕ
 (.ّٕٓ/ٓ) المصدر السابؽ( انظر: (ٖ
 (.ٗٔ/ ِانظر: ميغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )كذلؾ في ترجمة إسحاؽ بف راىكيو عند ذكر شيكخو، ( (ٗ

 (.ِٓ، ُٓ/ ّ(، كابف حباف، المجركحيف )َْٖ/ ٖديؿ )( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتع(َُ
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كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ باستثناء ركاية النضر عنو فقط، 
 كاهلل أعمـ.
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 : ُمْسَتِقيم الَحِديث ُيغربعشر لثالمطمب الثا
 

 اًرـ. َطام بن اْلفضلبس  اٍلبصرم، السدكسي، أىبيك الفضؿ، أىخيك عى
ًديث ريبمىا أغرب" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ٔ). 
  أقوال النقاد:

، كصحح لو (ٖ)ركل لو الطبراني حديثنا، ثـ قاؿ: "تفرد بو بسطاـ"و ،(ٕ)كثقو الدارقطني
ا كال تعديبلن لو ا ، كترجـ(ٗ)الضياء المقدسي اسنادى حديثو   .(٘)لخطيب، فمـ يذكر فيو جرحن

 : ثقة.الخالصة
ًديث ريبمىا أغرب التكثيؽ، كاهلل أعمـ.  كمراد ابف حباف مف كصفو لو بميٍستىًقيـ الحى

  ٍمَّد الفرائضي، المتكفى سنة  ِبْشُر ْبُن َخاِلد ، أىبيك ميحى  ىػ.ِٓٓ، كقيؿ سنة ِّٓاٍلعىٍسكىًرمُّ
ًديث ييغرب، عىف شيٍعبىة، عىف اأٍلىٍعمىش بأىٍشيىاء""ميسٍ  قول اإلمام ابن حبان:  .(ٙ)تىًقيـ الحى

 أقوال النقاد:
 ، كالذىبي،(8)، كأبك جعفر النجار، كقاؿ: "ثقة مأمكف"، كأبك عمي الجياني(7)كثقو النسائي

، كذكره الدارقطني في مف صحت (ٓٔ)، كابف حجر، كقاؿ: "ثقة ييغرب"(9)كقاؿ: "كاف ثقةن مأمكننا"
 .(ٔٔ)و عف الثقات عند البخارم كمسمـركايت

                                                 

 (.ُٓٓ/ٖابف حباف، الثقات ) (0)

 (.ُّٔ( انظر: السممي، سؤاالتو لمدارقطني )ص (2
: حدثنا  والحديث ىو:( (3 دَّثىنىا أىبيك بىٍكرو أىٍحمىدي، قىاؿى : ِبْسَطاُم ْبُن اْلَفْضلِ حى اًرـه، قىاؿى : حدثنا عى ، قىاؿى اًرـو حدثنا ، أىخيك عى

: قىاؿى أىبيك اٍلقىاسً  ٍيرىةى، قىاؿى ، عىٍف أىًبي ىيرى ًد ٍبًف ًسيًريفى مَّ ، عىٍف ميحى ًف اٍبًف عىٍكفو ادي ٍبفي مىٍسعىدىةى، عى مَّ مىٍيًو حى مَّى اهللي عى ـً صى
عي  ا، فىتيكضى كىمن ـى ًإمىامنا حى ٍريى ـٍ أىٍف يىرىل ًعيسىى اٍبفى مى : "ييكًشؾي مىٍف عىاشى ًمٍنكي مَّـى سى ييٍقتىؿي  كى ، كى ًميبي ييٍكسىري الصَّ اٍلًجٍزيىةي، كى

ٍربي أٍكزىاىىىا".  عي اٍلحى تىضى ، كى دى ًبًو:  ثم عقب الطبراني بقولو:اٍلًخٍنًزيري مَّاده، تىفىرَّ ًديثى عىًف اٍبًف عىٍكفو ًإالَّ حى ـٍ يىٍرًك ىىذىا اٍلحى لى
 (.ٕٗ/ِ. انظر: الطبراني، المعجـ األكسط )ِبْسَطامٌ 

 (.ِّٔ/ْالضياء المقدسي، األحاديث المختارة مما لـ يخرجو البخارم كمسمـ في صحيحييما )( انظر: (4
 (.ٗٗ/ُ( انظر: الخطيب، تالي تمخيص المتشابو )(5

 (.ُْٓ/ٖابف حباف، الثقات ) (6)
 (.ٖٔ( انظر: النسائي، مشيختو )ص (1

 (.ّٕٗ/ِ( انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )(2
 (.ٔٓ/ٔتاريخ اإلسبلـ )( انظر: الذىبي، (3

 (.ُِّ( انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (01
 (.ّٔ/ِ( الدارقطني، ذكر أسماء التابعيف كمف بعدىـ ممف صحت ركايتو عف الثقات عند البخارم كمسمـ )(00
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 .(ٔ)كقاؿ أبك حاتـ الرازم: "شيخ"

 :قمت
كتبعو في ىذا ، (ٕ)قاؿ الذىبي في ترجمة بشر: "قاؿ ابف أبي حاتـ: حافظ لحديث الثكرم"

ميغمطام، فقاؿ: "كقاؿ أبك محمد ابف أبي حاتـ الرازم: كاف حافظنا قريبنا مف الثكرم، كفي نسخة 
، كىذا خطأ في النقؿ مف الشيخيف الجميميف الذىبي كمغمطام، ألف لفظة (ٖ)رم"قرأتيا حديث الثك 

، كليس لًبشر كما قاؿ ابف أبي حاتـ، كعبارتو  ٍندىٍه األىٍصبىيىاًنيُّ حافظ حديث الثكرم ىي لقب الٍبًف مى
، حافظ حديث الثكرم، سئؿ ٍندىٍه األىٍصبىيىاًنيُّ  .(ٗ)..."ىي: "حدثنا عنو محمد ٍبفي يىٍحيىى ٍبًف مى

 : ثقة ييغرب.الخالصة
كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث ييغرب التكثيؽ في غير شعبة، عف األعمش، 

 كاهلل أعمـ.
 أىبيك أىٍحمىد السممي، المتكفى سنة ، اٍلبىٍمًخي حمَدان بن ِذي الن ون بن مخمد بن عبد اْلَوى اب

 ىػ. ِِٖ
ًديث، ييغرب""ميٍستىًقيـ ا قول اإلمام ابن حبان:   .(٘)لحى

 أقوال النقاد:
، كابف (ٙ)لـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف، كترجـ لو الذىبي

.(7)حجر ا كال تعديبلن  ، فمـ يذكرا فيو جرحن
 :قمت

 لو ركايات في كتب السنة، أكتفي بذكر بعضو منيا:
ـى  .ُ لو ركاية عند ابف عدم عف مىكّْيُّ ٍبفي ًإٍبرىاًىي

 قاؿ عنيا ابف عدم فييا إنكار. ،(8)
مىٍيمىافى الزيات .ِ ـي ٍبفي سي كركاية عند الكبلباذم عف ًإٍبرىاًىي

(9). 
                                                 

 (.ّٔٓ/ِ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(0
 (.ٔٓ/ٔ( انظر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(2
 (.ّٔٗ/ِمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ ) ( انظر:(3
 (.ّٔٓ/ِ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(4

 (.َِِ/ٖابف حباف، الثقات ) (5)
 (.ْٕٔ/ٔ( انظر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(6
 (.ِّٖ/ّ( انظر: ابف حجر، لساف الميزاف )(1

 (.ِْٗ/ُانظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ) (2)
 (.ُُٓ: الكبلباذم، بحر الفكائد المسمى بمعاني األخبار )ص انظر (3)
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ـى  .ّ  .(ٔ)كركاية عند الخطيب البغدادم عف مىكّْيُّ ٍبفي ًإٍبرىاًىي
ًديثه  .ْ ، قاؿ فيو أبك عبد اهلل اليمذاني الجكرقاني: "ىىذىا حى ـى كحديث عف مىكّْيُّ ٍبفي ًإٍبرىاًىي

"بىاًطؿه  ًعيؼه ميٍضطىًربه ٍسنىاديهي ضى ، كىاً 
، كقاؿ ابف الجكزم: "ىذا حديث مكضكع، كفيو غير (ٕ)

 .(ٖ)كاحد مف المجيكليف...، كالحديث ليس بشئو في الجممة"
 كغالب حديثو يتابع عميو متابعات، كىذا مشعره بتكسطو، كاهلل أعمـ.

 : صدكؽ.الخالصة
 ييغرب التكثيؽ، كاهلل أعمـ.كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث 

  َأبك عبد الرحمف.بي، يْ صِ عبد اْلممك بن ِزَياد الن 
ًديث، ييغرب عف مالؾ" قول اإلمام ابن حبان: "ميٍستىًقيـ الحى

(ٗ). 
 أقوال النقاد:

ًديث"، كقاؿ  زاد: "غير ًثقىة"، ك(ٙ)كابف حجر ،(٘)قاؿ أبك الفتح اأٍلىٍزًدمٌ  اأٍلىٍزًدٌم: "مينكر الحى
، كقاؿ األصبياني عف (7)ف سيار النصيبي: "كاف مف أىؿ الحديث، قد كتب عف الناس"إسحاؽ ب

" َتَفر دَ حديثو ركاه لو: " طًَّأ مىٍكقيكؼه ًفي اٍلميكى ًمًؾ، كى ٍبدي اٍلمى ٍفًعًو عى ًبرى
، (9)، كذكره ابف الجكزم(8)

 ، في الضعفاء.(ٓٔ)كالذىبي
 :قمت

ي، كىك خطأ، كالصكاب: النصيبي، أنو يينسب إلى الضبٌ  (ٔٔ)ابف حجر في لسانو ذكر
 كاهلل أعمـ.
 : ثقة، في غير أحمد بف عبد اهلل الشاشي، كما قاؿ الذىبي في المغني في الضعفاء.الخالصة

 .كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ
                                                 

 (.ّْٔ/ُانظر: الخطيب، تاريخ بغداد ) (0)
 (.ِّٗ/ِانظر: أبا عبد اهلل الجكرقاني، األباطيؿ كالمناكير كالصحاح كالمشاىير ) (2)
 (.ُِٕ/ّانظر: ابف الجكزم، المكضكعات ) (3)
 (.َّٗ/ٖانظر: ابف حباف، الثقات ) (4)
 (.ُْٗ/ِابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف ) (5)
 (.ِّٔ/ٓانظر: ابف حجر، لساف الميزاف ) (6)
 .المصدر السابؽانظر:  (1)
 (.ُّٓ/ٔأبا نيعيـ، حمية األكلياء كطبقات األصفياء ) انظر: (2)
 (.ُْٗ/ِابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف ) (3)

 (.ِٕٓالذىبي، ديكاف الضعفاء )ص  (01)
 (.َٓٓ/ُبف حجر، لساف الميزاف )انظر: ا (00)
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 ُمَؤمل بن َخاِرَجة بن ُمصعب. 
دً قول اإلمام ابن حبان  (.ٔ)"ٌُغربيث ًممَّف : "ميٍستىًقيـ الحى

 أقوال النقاد:
ا كاحدنا،  لـ أعثر لمنقاد عمى أقكاؿ فيو غير ما ذكر ابف حباف، كلـ يذكر لو إال شٌيخن

  ،(ّ)، كركاية عند أبي نيعيـ(ِ)كتمميذنا كاحدنا، كلكف كجدتي لو ركايات، منيا، ركاية عند ابًف عدم
 ـ متابعات عديدةن تامة كقاصرة.، كمييا عف شعبة، تكبع عميي(ْ)كركاية عند الخطيب

 : ثقة؛ لككنو تكبع عمى مركياتو.الخالصة
 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.

 د بن اْلَحَسن بن تسنيم ، المتكفى سنة األزدي، العتكً، أبو عبد هللا الَبْصِريّ  ُمَحمه
 ىػ.ِٔٓ

 (.٘)"ٌُغربًديث، : "ميٍستىًقيـ الحى قول اإلمام ابن حبان

 أقوال النقاد:
، كحٌسف لو (ٖ): "ثبٍَّت"، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ ييغرب"(ٕ)، كابف رسبلف(ٔ)حبافقاؿ ابفي 
، كىك ال يركم إال عف ثقة (ٔٔ)إسناد حديث، كركل لو أبك داكد (ٓٔ)، كالييثمي(9)الضياء المقدسي

ا كال تعديبلن   .(ٕٔ)عنده، كترجـ لو الذىبي فمـ يذكر فيو جرحن
 :قمت

 لو ركايات في كتب السنة، منيا:
 

                                                 

 (.ُٕٖ/ٗابف حباف، الثقات ) (ُ)
 (.ْٔٗ/ّانظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ) (2)
 (.ُّٗ/ٕ( انظر: أبا نيعيـ، حمية األكلياء )(3
 (.ٖٔٔ/ِ( انظر: الخطيب، المتفؽ كالمفترؽ )(ْ

 (.ُُِ/ٗانظر: ابف حباف، الثقات ) (ٓ)
 .ِّّْ(، حَُِ/ٖ( ابف حباف، صحيحو )(6
 .ِّّْ(، حَُِ/ٖابف رسبلف، شرح سنف أبي داكد )انظر: ( (1
 (.ّْٕ( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (2
 .ُٕٔٔ(، حُّْ/ٓ( الضياء المقدسي، األحاديث المختارة مما لـ يخرجو البخارم كمسمـ في صحيحييما )(ٗ

 .ُٕٔٔ(، حُّْ/ٓ( الييثمي، مجمع الزكائد كمنبع الفكائد )(َُ
 .ُْٗٓ(، حِٕٓ/ٔانظر: أبا داكد، سننو ) ((ُُ
 (.ُُٕ/ٔ( الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(ُِ
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 ، تكبع عمييا متابعات تامة كقاصرة.(ٔ)ركاية في سنف أبي داكد .ُ
، تكبع عمييا متابعات تامة كقاصرة كمتييما (ٕ)ركاية في كتاب التكحيد البف خزيمة .ِ

.  عف محمد بف بكر اٍلبيٍرسىاًنيَّ
 ثقةه ييغرب. الخالصة:

 قيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمست
  ْحَمن د بن عبد الره ، المتوفى بن َعلّي بن الوليد  بن الحسنُمَحمه ًّ الكوفً، أَُبو بكر اْلجْعِف

 هـ.ٕٓٙسنة 

ًديث، قول اإلمام ابن حبان ام الغرائب: "ميٍستىًقيـ الحى  (.ٖ)"حدث بِالشَّ

  أقوال النقاد:
، (ٗ)الحديث، ككاف جيد الحفظ لممسند، كالمنقطع"ف أبى شيبة: "كاف يحفظ قاؿ أبك بكر ب

، كىما ال يركينا (ٙ)كركل عنو أبك داكد في كتابو القدر، (٘)كالتقى معو أبك زرعة، كحفظ عنو أشياء
، كىكصفو أىبيك عكانة (7)إال عف ثقة عندىما، كقاؿ ابف يكنس: "قدـ مصر، ككيتب عنو"

، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ يىحفظ، (ٗ)معدكده في الحفاظ"، كقاؿ الذىبي: "(8")اإلسفراييني: "بالحافظ
، كقاؿ مسممة: "تىكمـ الناس فيو، كركل (ٔٔ)، كقاؿ الدارقطني: "ييعتبر بو"(ٓٔ)كلو غىرائب"

 .(ٕٔ)مناكير"
صدكؽ حافظ، كلمفصؿ فيو ييحتاج لسبر جميع ركاياتو لنىحكـ بمكافقة حكـ ابف حباف  الخالصة:

 أـ ال؟.
 قيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.فو لو بمستكمراد ابف حباف مف كص

                                                 

 .ُْٗٓ(، ح ِٕٓ/ٔ( انظر: أبا داكد، سننو )(ُ
 (.ّٓ/ُ( انظر: ابف خزيمة، التكحيد )(ِ

 (.ُُٓ/ٗابف حباف، الثقات ) (ّ)
 .(ُّّ/ٕ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(ْ
 .المصدر السابؽ( انظر: (ٓ
 .(ُُٖ/ٔر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )( انظ(ٔ

 (.ُِٔ/ِانظر: ابف يكنس، تاريخو ) (1)
 (.َٔٔ/ِٓ( انظر: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(2
 (.ُِٗ/ِ( الذىبي، الكاشؼ )(ٗ

 (.ِْٗ( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(01
 (.ِٔٗ/ٗ( ابف حجر، تيذيب التيذيب )(00
 انظر: المصدر السابؽ. ((02
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  ،مَّد ]اٍلمىٍركىركًذٌم[َهاشم بن اْلَحاِرث أىبيك ميحى
 ىػ.ِّْ، المتكفى سنة (ٔ)

ًديث، ريبما قول اإلمام ابن حبان  (.ٕ)"أغرب: "ميٍستىًقيـ الحى

 أقوال النقاد:
ٍنوي"، (ّ)كثقو الخطيب البغدادم قاؿ اب ،(ْ)كقاؿ البغكم: "كتبتي عى ف حجر: "أىكثر عىنوي كى
اٍلبىغىًكٌم، كىىيكى مف عكالي شيييكخو"
ا كال تعديبلن  ،(٘)  .(ٙ)كترجـ لو الذىبي فمـ يذكر فيو جرحن

 :قمت
 بتكثيقو، كاهلل أعمـ. تتبعتي حديثو فكجدتو يتابع عمى كثيرو منيا، كىذا ميشعره 

 في أنو ريبما أغرب أـ ال؟.ثقة، كييحتاج إلى سبر ركاياتو لمعرفة ىؿ نكافؽ ابف حباف  الخالصة:
 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.

 

 

 

 

 

 

 






                                                 

، كىي بفتح الميـ كالكاك األكلى كضـ -كاهلل أعمـ-الثقات "المرك الركذم"، كالصكاب ما أثبتِّو في المتف،  في (ُ)
الراء الثانية المشددة آخره معجمة، نسبة إلى مرك الركد أشير مدف خراساف. انظر: السيكطي، لب المباب في 

 (.ِِْتحرير األنساب )ص 
 (.ِْْ/ٗابف حباف، الثقات ) (ِ)
 (.ٔٔ/ُْنظر: الخطيب، تاريخ بغداد )( ا(ّ
 (.ٕٔ/ُْ) المصدر السابؽ( انظر: (ْ
 .(ِِّ/ِابف حجر، تعجيؿ المنفعة بزكائد األئمة األربعة )انظر: ( (ٓ
 (.ٓٓٗ/ٓ( الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(ٔ
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 المطمب الرابع عشر: ُمْسَتِقيم الَحِديث عمى قمتو
 

  َاألزدم، المكصمي. َمَصاِد ْبِن َعْقَبة 
ًديث عمى قمتو"قول اإلمام ابن حبان : "ميٍستىًقيـ الحى

(ٔ.) 
 أقوال النقاد:

، كقاؿ أبك عبد اهلل (ٖ)، كذكره الحاكـ ضمف اأٍلىًئمًَّة الثّْقىاًت اٍلمىٍشييكًريفى (ٕ)كثقو العبلئي
ا كال (ٙ)، كالذىبي(٘)، كترجـ لو ابف أبي حاتـ(ٗ)الحاكـ: "لـ ييٍسًنٍد تماـ العشرة" ، فمـ يذكرا فيو جرحن

.  تعديبلن
: "ليس فيو أىكف أمرن  ف  ،ا مف مصاد بف عقبة...كقاؿ ابف القطاف معمقنا عمى حديثو كا 

كنا ال نعرؼ حالو، فإف أصؿ أبي محمد في ىؤالء يقضي أف يقبمو، كتضعيفو الحديث مف أجمو 
 .(8)كركل عنو عبد الرحمف بف ميدم، (7)ليس عمى أصمو"

 :قمت
لو ركايات قميمة تتبعتييا، فكجدت أكثرىا غرائب كأفرادنا، يمكف الحمؿ في التفرد فييا عميو،  

 غيره، كبعضيا تكبع عمييا، كاهلل أعمـ. كعمى
 ثقةه، ميقؿه لمحديث. الخالصة:

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.
  المتكفى سنة ُيوُسَف ْبِن َأِبي ِإْسَحاَق ، ، اٍليىٍمدىاًنيُّ  ىػ.ُٕٓالسًَّبيًعيُّ

ًديث عمى ققول اإلمام ابن حبان  .(9)متو": "ميٍستىًقيـ الحى
 أقوال النقاد:

                                                 

 (.ْٕٗ/ٕابف حباف، الثقات ) (ُ)
 (.َُِ/ُلمسمكعة )العبلئي، إثارة الفكائد المجمكعة في اإلشارة إلى الفرائد ا (ِ)
 (.ِْٕالحاكـ، معرفة عمـك الحديث )ص  (ّ)

 (.ُْٕالسجزم، سؤاالتو لمحاكـ )ص (ْ) 
 .(َْْ/ٖ( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(ٓ
 (.ُٔٓ/ْ( الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )(ٔ
 (.ُُِ/ّ( ابف القطاف، بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ )(ٕ
 (.ُٕٓ، ُِٕ، طبقات األسماء المفردة مف الصحابة كالتابعيف كأصحاب الحديث )ص ( أبك بكر البرديجي(ٖ

 (.ّٔٔ/ٕابف حباف، الثقات ) (ٗ)
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دَّه" ، ككثقو (ُ)قاؿ سفياف ٍبف عييىينىة: "لـ يكف ًفي كلىد أىبي ًإسحاؽ أحفظ منو، ككىافى يىقيكدي جى
ٌجة"، كقاؿ أخرل: "حافظ"(ٖ)، كابف حجر(ٕ)الذىبي ، كذكره (ٗ)، كقاؿ الذىبي مرَّة: "ثٌبته حي

، كقاؿ ابف (ٙ)اتـ: "ييكتب حديثو"، كقاؿ أبك ح(٘)الدارقطني في مف صحت ركايتو عف الثقات
كىافى (ٕ)عدم: "لىوي أحاديث صالحة...، كلـ أر بحديثو بأسنا" ًكمى عىٍنوي...، كى ، كقاؿ ابفي سعد: "قىٍد ري

ًديًث" "(8)قىًميؿى اٍلحى ٍردىافى كًر ٍبًف كى لىعىمَّوي أىتىى ًمٍف مىٍنصي ًديًثًو، كى اًلؼي ًفي حى  .(9)، كقاؿ العقيمي: "ييخى
 ثقةه ميقؿه لمحديث. :الخالصة

 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.ّّٖ/ٖالبخارم، التاريخ الكبير ) (ُ)
 (.ِْٔ/ْ( الذىبي، ميزاف االعتداؿ )(ِ
 (.َُٔ( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (ّ
 (.ّٖٗ/ِ( الذىبي، الكاشؼ )(ْ
 (.ُْٖ/ُكر أسماء التابعيف كمف بعدىـ ممف صحت ركايتو عف الثقات عند البخارم كمسمـ )الدارقطني، ذ( (ٓ
 .(ُِٖ/ٗ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(ٔ

 (.َِٓ/ٖانظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ) (ٕ)
 (.ّْٕ/ٔابف سعد، الطبقات الكبرل ) (ٖ)
 (.ُْٓ/ْالعقيمي، الضعفاء الكبير ) (ٗ)
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 م الحديث مع التأكيد عمى عدالتومستقيالمطمب الخامس عشر: 
 

  اًتـ اأٍلىٍزًدٌم، المتكفى سنة ُنَعْيُم ْبُن َناِعٍم ، أىبيك حى ٍرقىٍنًدمُّ  ىػ.ِٖٕالسَّمى
قيكؼ عىف الشُّبييىات"نقول اإلمام ابن حبا ًديث، مف أىؿ اٍلكىرع كىاٍلفضؿ كىاٍلكي : "ميٍستىًقيـ الحى

(ُ.) 
 أقوال النقاد:

 .(ِ)قاؿ ابف أبي يعمى: "نقؿ عىٍف أحمد بف حنبؿ أشياء"
 :قمت

 لو ركايات في كتب السنة، منيا:أوًل: 
 .(ّ)ركايات عند الكبلباذم عف عثماف بف أبي شيبة .ُ
 ، لـ يتابع عمييا.(ْ)ًف ًسٍمعىافى ركاية عف ميشىبًَّع بٍ  .ِ
، لـ يتابع (ٓ)ركاية عف حاتـ بف الفضؿ بف سالـ بف جكف بف غياث بف حكط بف قركاش .ّ

 عمييا.
، لكف ليس لو ترجمة؛ ألف تراجـ (ٔ)يكجد لنيعيـ ذكر في القند في ذكر عمماء سمرقندثانًيا: 

 الكتاب المطبكع تنتيي بحرؼ الكاؼ.

 ة عف شيكخ، ال يركييا عنيـ تبلميذىـ المشيكركف.: يتفرد بالركايالخالصة
كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ الحديث التكثيؽ، كييعكر عمى قكؿ ابف حباف ككف 

 أحاديثو غرائب كأفرادنا، كاهلل أعمـ.

 

 

 

                                                 

 (.ُِٗ/ٗباف، الثقات )ابف ح (ُ)
 (.ُّٗ/ُانظر: ابف أبي يعمي، طبقات الحنابمة ) (ِ)
 (.ُّٓ،ُْٔ،َُٗ/ُانظر: الكبلباذم، بحر الفكائد المشيكر بمعاني األخبار ) (ّ)
 .ّٖٖٔ(، ح ُْْٓ/ّ( انظر:  أبا نيعيـ، معرفة الصحابة )(ْ

 .ُٕٖٔ(، حٗٗٔ/ِ) المصدر السابؽانظر:  (ٓ)
 (.ُٖٔ، القند في ذكر عمماء سمرقند )ص انظر: عمر النسفيَّ  (ٔ)
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 المطمب السادس عشر: مستقيم األمر
 

 ٍحدىًرمٌ  َأْحَمد بن ثَاِبت  ىػ.ِٓٓلمتكفى سنة ، أىبيك بىٍكر البىٍصًرٌم، ا(ٔ)الجى
 .(ٕ)"مستقيـ األمر" قول اإلمام ابن حبان:

 أقوال النقاد:
 .(٘)، كصحح لو الدارقطني(ٗ")، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ(ٖ)كثقو البكصيرم كصحح لو

 : صدكؽ.الخالصة
 كمراد ابف حباف مف كصفو لو بمستقيـ األمر التكثيؽ، كاهلل أعمـ.

 ]ىػ.ِٗٓغىاني، القيكمسي، الًسمىنىاني، المتكفى سنة الدَّامى  (ٙ)]الُحَسْين بن الُجَنْيد 
"ميٍستىًقيـ األمر فيما يركم" قول اإلمام ابن حبان:

(7). 
 أقوال النقاد:

ا"(ٓٔ)، كالدارقطني(9)، كقاؿ أحمد بف حمداف ]العائذم[(8)كثقو مسممة  .: "كاف رجبلن صالحن
 

                                                 

نسبة إلى رجؿ، كليس إلى قبيمة، كاسمو: ربيعة بف ضبيعة بف قيس بف ثعمبة بف عكابة بف صعب بف عمى  (ُ)
 (.َِٔ/ّبف بكر بف كائؿ. انظر: السمعاني، األنساب )

 (.ِْ/ٖابف حباف، الثقات )(ِ) 
 (.ُِٓ/ْ(، )ٕٗ/ّو )البكصيرم، مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماج (ّ)
 (.ٖٕانظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (ْ)
 (.ُِٓ/ِالدارقطني، سننو ) (ٓ)
 في الثقات بدكف اؿ التعريؼ، كالصكاب ما أثبتُّو في المتف، كاهلل أعمـ. (6)
 (.ُّٗ/ٖابف حباف، الثقات ) (1)
 (.ُّّ( انظر: مغمطام، التراجـ الساقطة مف كتاب إكماؿ تيذيب الكماؿ )ص (2
 المصدر السابؽ."، كالصكاب ما أثبتُّو في المتف، كاهلل أعمـ. انظر: العابدي( في الثقات "(3

( فنسبو ِّّ/ِ، كتبعو في ذلؾ ابف حجر في تيذيبو )العابدينقؿ مغمطام أف أحمد بف حمداف يينسب إلى  قمت:
ا إلى  ، كىي نسبة إلى لَعائذيِ : ا-كاهلل أعمـ-، كبعد البحث تىبيف لي أف ىذه النسبة خطأ، كالصكاب العابديأيضن

أبك الحسف األنطاكي العائذم الضبي. انظر:  ىوعائذة بف مالؾ بف بكر بف سعد بف ضبة، كأحمد بف حمداف 
ابف ناصر الديف القيسي، تكضيح المشتبو و(، َْٕ/ِكماؿ الديف ابف العديـ، بغية الطمب في تاريخ حمب )

(ٔ/ٕٓ.) 
" بالداؿ الميممة، عابدالزبير بف بكار، قاؿ: كؿ مف كاف مف كلد عمر بف مخزـك فيك "أنقؿ قكؿ ولتوضيح األمر 

 (.ُٖٔ، ُٕٔ/ٗ" بالذاؿ المعجمة. انظر: السمعاني، األنساب )عائذكمف كاف مف كلد عمراف فيك "
 .(ُٕٕ/ُ( انظر: الدارقطني، سننو )(01
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 .(ٖ)طكسي حديثنا: "ال بأس بو"، كحٌسف لو ال(ٕ)، كابف حجر(ٔ)كقاؿ النسائي
 : ثقة.الخالصة

ًديث التكثيؽ، كاهلل أعمـ.  كمراد ابف حباف مف كصفو لو بميٍستىًقيـ الحى
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.ٖٔانظر: النسائي، مشيختو )ص  ((0
 (.ُٓٔب التيذيب )ص ( انظر: ابف حجر، تقري(2
 (.ُٕٓ/ِ( انظر: مستخرج الطكسي عمى جامع الترمذم )(3
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ابن حبان  من كاًل  لاقو أ يوضحمقارنة جدول 
 في كل راوي الباحثو الذىبي وابن حجر و 
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 حكم الطالب م ابن حجرحك حكم الذىبي حكم ابن حبان اسم الراوي الرقـ
"مستقيـ الحديث إذا حدث عف  ًإٍبرىاًىيـ بف سيمىٍيمىاف الزيات.  .ُ

 الثقات...".
 ثقة إذا ركل عف ثقة. --- ضعفو.

اًديث ميٍستىًقيمىة...". ًإٍبرىاًىيـ بف طٍيمىاف بف شعبة.  .ِ  ثبت. ثقة ثقة ييغرب كتيكمـ فيو لئلرجاء. ًثقىة مىٍشييكر/ صدكؽ مشيكر. "...ركل أىحى
 صدكؽ. --- --- مستقيـ الحديث. ًإٍبرىاًىيـ بف عبد اهلل بف الحارث.  .ّ
التكقؼ في أمره حتى يتبيف  --- --- مستقيـ الحديث. أحمد بف إسحاؽ الباىمي.  .ْ

 حالو.
 مجيكؿ. --- --- مستقيـ الحديث. أىٍحمد بف ًإٍسمىاًعيؿ السَّبىني.  .ٓ
ًديثو  يًرٌم.أىٍحمىدى ٍبًف أىيُّكبى بف راشد الشَّعً   .ٔ ًديث يٍعتىبر حى "ميٍستىًقيـ الحى

 مف غير ًركىايىة النَّضر...".
ثقة، كلكف ال تقبؿ ركاياتو  --- ثقة.

 مف النضر بف سممة.
 صدكؽ لو أكىاـ. صدكؽ لو أكىاـ. ميٍسًندي ىمذاف كمحدثيا. مستقيـ الحديث. أىٍحمىدي ٍبفي بيدىٍيًؿ بف قريش.  .ٕ
 .صدكؽ صدكؽ. --- ستقيـ الحديث.م أحمد بف بىكَّار البصرم.  .ٖ
 ثقة --- كاف ميكثقنا. مستقيـ األمر في الحديث. أىٍحمد بف بيكىٍير بف سيؼ.  .ٗ

ٍحدىًرٌم.  .َُ  صدكؽ. صدكؽ. --- مستقيـ األمر. أىٍحمىد بف ثىاًبت الجى
ٍعفىر اٍلبىزَّاز.  .ُُ  مجيكؿ. --- --- مستقيـ الحديث. أىٍحمد بف جى
 مجيكؿ. --- --- مستقيـ الحديث. أحمد بف خالد المىٍركىًزم.  .ُِ
بّْي.  .ُّ دى الضَّ  صدكؽ. --- --- مستقيـ األمر في الحديث. أىٍحمىدي ٍبفي دىاكي
 ثقة. ثقة. --- مستقيـ الحديث. أحمد بف عبد اهلل بف الحكـ.  .ُْ
 صدكؽ. --- --- مستقيـ األمر في الحديث. أحمد بف عبد اهلل السَّبَّاؾ.  .ُٓ
 صدكؽ. --- --- مستقيـ الحديث. أىٍحمد بف عىتيؽ بف حفص.  .ُٔ
صدكؽ، أخطأ في حديثو  --- لو خبر باطؿ في المعركؼ. مستقيـ الحديث. أحمد بف عمراف األخنسي.  .ُٕ

 كاحد.
 مجيكؿ. --- --- مستقيـ الحديث. أحمد بف عمرك، قاضي باذىًغيس.  .ُٖ
 مجيكؿ. --- --- مستقيـ الحديث. أىٍحمد بف المبارؾ البغدادم.  .ُٗ
رّْؼ بف عمرك.أحمد بف مي   .َِ  صدكؽ. صدكؽ. كثؽ. مستقيـ الحديث. صى
 صدكؽ. --- --- مستقيـ الحديث. أحمد بف معاكية السمرقندم.  .ُِ
كر بف سٌيار.  .ِِ  ثقة حافظ. ثقة. ثقة. مستقيـ األمر في الحديث. أىٍحمد بف مىٍنصي
كٍزجاني.  .ِّ  ثقة. --- --- مستقيـ الحديث. أحمد بف مكسى الجي
.أىٍحمىدي ٍبفي يىحٍ   .ِْ  صدكؽ. --- ال بأس بو. مستقيـ الحديث. يىى ٍبًف عىطىاءو
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مٌي.  .ِٓ  ثقة. --- --- مستقيـ الحديث. أىٍحيىد بف اٍلحيسىٍيف بف عى
ًديث ًإٍذ كىافى دكنو  ًإٍدًريس بف يحيى بف إدريس.  .ِٔ ميٍستىًقيـ الحى

 ًثقىة كفكقو ًثقىات.
.  صدكؽ. --- شىٍيخي ًمٍصرى

ِٕ.  .  .صدكؽ صدكؽ. صدكؽ. مستقيـ الحديث. أزىر بف مركاف البىٍصرمُّ
 صدكؽ. --- --- مستقيـ الحديث. اأٍلىٍزىىر بف يحيى.  .ِٖ
اؽ بف ًإٍبرىاًىيـ بف إسحاؽ.  .ِٗ  مجيكؿ. --- --- مستقيـ الحديث. ًإٍسحى
اؽ بف ًإٍبرىاًىيـ بف داكد.  .َّ  صدكؽ. صدكؽ. --- مستقيـ الحديث. ًإٍسحى
اًعيؿى اليتيـ.  .ُّ اؽي ٍبفي ًإٍسمى ثقةه تيكيمـ في سماعو مف جرير  ثقة. تقيـ الحديث جدنا.مس ًإٍسحى

 كحده.
ثقةه، تيكيمـ في سماعو مف 

 جرير.
اؽ بف شاىيف بف الحارث.  .ِّ  صدكؽ. صدكؽ. صدكؽ. مستقيـ الحديث. ًإٍسحى
ّّ.  . ـى اٍلبىاًلًسيُّ اًعيؿي ٍبفي ًإٍبرىاًىي  ثقة. ثقة. صدكؽ. مستقيـ الحديث. ًإٍسمى
اًعيؿ بف تىٍكبىة  .ّْ  صدكؽ. صدكؽ. ثقة/ صدكؽ. مستقيـ الحديث. بف سميماف. ًإٍسمى
اًعيؿ بف سيؼ اٍلبىٍصًرٌم.  .ّٓ ًديث ًإذا حدث عىف  ًإٍسمى ميٍستىًقيـ الحى

 ًثقىة.
 ضعيؼ. --- ذكره في الضعفاء.

ًديث ريبمىا أغرب. بسطىاـ بف اٍلفضؿ اٍلبصرم.  .ّٔ  ثقة. --- --- ميٍستىًقيـ الحى
اًلدو اٍلعىٍسكى   .ّٕ .ًبٍشري ٍبفي خى ًديث ييغرب...". ًرمُّ  ثقة ييغرب. ثقة ييغرب. كاف ثقة مأمكننا. "ميٍستىًقيـ الحى
اؽ اٍلبىاًىًمٌي.  .ّٖ ابر بف ًإٍسحى  صدكؽ. --- --- مستقيـ الحديث. جى
 ثقة ريمي باإلرجاء. ثقة ريمي باإلرجاء. ثقة. مستقيـ الحديث. الجاركد بف معاذ السُّمىًمي.  .ّٗ
مَّد بف عى   .َْ ٍعفىر بف ميحى مٌي بف جى

سىٍيف.  اٍلحي
اًديثو ميٍستىًقيمىة لىٍيسى ًفييىا  "...أىحى

ًديث...". الؼ حى  شىٍيء ييخى
ثقة، ييحتج بحديثو مف غير  صدكؽ فقيو إماـ. ثقة.

 ركاية أكالده عنو.
مَّد بف فضيؿ.  .ُْ ٍعفىر بف ميحى  صدكؽ. صدكؽ، حافظ. كثؽ/ حافظ. مستقيـ الحديث. جى
ميعىة بف عبد اهلل بف زياد.  .ِْ  ثقة. صدكؽ. ثقة. مستقيـ الحديث. جي
اني.  .ّْ نىٍيد بف بىٍيرىاـ الرَّجى  مجيكؿ. --- --- مستقيـ الحديث. اٍلجي
ٍبًد المًَّو ٍبًف ًإٍسمىاًعيؿى   .ْْ اًرثي ٍبفي عى . مستقيـ الحديث. اٍلحى دّْثي ىىمىذىافى ـي ميحى  صدكؽ يخطئ. --- صدكؽ/ اإًلمىا
ًتيًرمُّ   .ْٓ  ال يتابع عمى حديثو. --- --- مستقيـ الحديث. .اٍلحسف بف ًإٍسرىاًئيؿ النٍَّيري
مىٍيمىافى   .ْٔ اًعيؿ ٍبًف سي اٍلحسف بف ًإٍسمى

اًلًدم.  الميجى
 ثقة. ثقة. ثقة. مستقيـ الحديث.

اًلد السُّكَّرم.  .ْٕ  منكر الحديث. --- --- مستقيـ الحديث. اٍلحسف بف خى
مَّد.  .ْٖ ٍبد الرٍَّحمىف ٍبف ميحى ًديث ًإٍذ لـ يكف ًفي ميٍستىًقيـ ال اٍلحسف ٍبف عى صدكؽ، بشرط عدـ كجكد  --- ---حى
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ًعيؼ. بره ضى  ضعيؼ في السند. ًإٍسنىاد خى
نىٍيد الدامغاني.  .ْٗ سىٍيف بف الجي  ثقة. ال بأس بو. --- مستقيـ األمر. الحي
كش.  .َٓ  صدكؽ. --- --- مستقيـ الحديث. اٍلحسف بف السكف األيٍطري
الح اٍلبىزَّار.  .ُٓ صدكؽ تكبع عمى  بعض  --- --- لحديث.مستقيـ ا اٍلحسف بف صى

 حديثو.
 ال يتابع عمى حديثو. --- --- مستقيـ الحديث. اٍلحسف بف عيٍثمىاف، قاضي بخارا.  .ِٓ
مٌي بف راشد   .ّٓ اٍلحسف بف عى

 الكىاًسًطٌي.
 ثقة. صدكؽ، رمي بشيءو مف التدليس. ثقة/ صدكؽ. مستقيـ الحديث جدنا.

ًديث ييغرب.مي  حمدىاف بف ًذم النُّكف بف مخمد.  .ْٓ  صدكؽ. --- --- ٍستىًقيـ الحى
مىٍيمىاف السجٍستاًني.  .ٓٓ اًلد بف سي  مجيكؿ. --- --- مستقيـ الحديث. خى
بىٍيح.  .ٔٓ  مجيكؿ. --- --- مستقيـ الحديث. خالد بف صي
اًلد بف عبد اٍلممؾ بف ميسىرّْح.  .ٕٓ  مجيكؿ. --- --- مستقيـ الحديث جدنا. خى
ًميؿ ال  .ٖٓ ٍيمىة بف أبي اٍلخى زى  مجيكؿ. --- --- مستقيـ الحديث. سَّرخًسٌي.خي
ؿ.  .ٗٓ د بف ًببلى  ثقة. --- --- مستقيـ الحديث. دىاكي
ح.  .َٔ حّْ د بف ميصى  صدكؽ. --- --- مستقيـ الحديث. دىاكي
ًديث ًإذا كىافى دكنو  دكيد بف نىاًفع اٍلقرًشي.  .ُٔ ميٍستىًقيـ الحى

 ًثقىة.
 صدكؽ ميرسؿ. مقبكؿ، ككاف يرسؿ. مستقيـ الحديث.

ًديث ًإذا كىافى فىٍكقو  رىاًشدي ٍبفي كىٍيسىافى الككفي.  .ِٔ "ميٍستىًقيـ الحى
 كدكنو ًثقىة مىٍشييكر...".

 ثقة. ثقة. ثقة.

 مجيكؿ. --- --- مستقيـ الحديث جدنا. الٌربيع بف حيطاف الدّْمىٍشًقي.  .ّٔ
مَّد بف رجاء.  .ْٔ اء بف ميحى  ثقة. ثقة. كثؽ. مستقيـ الحديث. رىجى
اًتـ.  .ٓٔ  ثقة. --- --- مستقيـ الحديث. ركح بف حى
ٍيؽ بف السخت، أىبيك عبد اهلل   .ٔٔ رى زي

 اٍلبىٍصًرٌم.
ًديث ًإذا ركل عىف  ميٍستىًقيـ الحى

 الثّْقىات.
التكقؼ في أمره حتى يتبيف  --- ---

 حالو.
 صدكؽ. --- صدكؽ. مستقيـ الحديث. زىكىًريَّا بف يحيى بف أىسد.  .ٕٔ
 ثقة ثبٍَّت. ثقة. ثقة. مستقيـ الحديث جدنا. ي.ًزيىاد بف ييكنيس بف سىًعيد الحضرم  .ٖٔ
ٔٗ.  .  ثقة حافظ. ثقة. الحافظ. مستقيـ الحديث. زيد بف أخـز
 صدكؽ. --- --- مستقيـ الحديث. زيد بف ًإٍسمىاًعيؿ.  .َٕ
اًمًرلٌ   .ُٕ  ثقة، فقيو. --- "كىافى فىًقيينا، كىًبيرى اٍلقىٍدًر...". مستقيـ الحديث. زيف بف شيعىٍيب بف كريب الخى
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ِٕ.  . يىارى ٍيًو ٍبفي مىازى سىًمعى الكثير، كعيني  مستقيـ األمر في الحديث. سىٍختىكى "... كى
 بالعمـ..."

 ثقةه لو أكىاـ. ---

ٍيمىة بف معاكية.  .ّٕ زى  ثقة. --- ثقة. مستقيـ الحديث. السرل بف خي
 صدكؽ، يركم عف الضعفاء مقبكؿ. صدكؽ. مستقيـ الحديث. السرل بف ًمٍسكيف المدني.  .ْٕ
 .، مقؿ مف الحديثثقة --- --- مستقيـ الحديث. ؼ، أىبيك كثير اٍلبىاًىًمٌي.يد بف ميطىرّْ سع  .ٕٓ
سعيد بف ىىاشـ بف حمزة بف   .ٕٔ

 ميمكف.
 صدكؽ. --- --- مستقيـ الحديث، صاحب سنة.

 صدكؽ. صدكؽ. كثؽ. مستقيـ الحديث. سيٍفيىاف بف ًزيىاد بف آدـ اٍلعيقيًمٌي.  .ٕٕ
 ضعيؼ. --- --- مستقيـ الحديث. فياف.سيٍفيىاف بف ًمٍسكيف بف س  .ٖٕ
اًلد.  .ٕٗ  صدكؽ لو أكىاـ. صدكؽ لو أكىاـ. --- مستقيـ الحديث. سىبلمىة بف ركح بف خى
مىٍيمىاف بف قيرىٍيش، أبك داكد.  .َٖ  ال يتابع عمى حديثو. --- --- مستقيـ الحديث. سي
ٍيؽ.  .ُٖ رى مَّد بف زي مىٍيمىاف بف ميحى  .لحديثمنكر ا --- --- مستقيـ الحديث. سي
ِٖ.  . مىٍيمىافي ٍبفي مىٍنصيكر اٍلبىٍمًخيُّ دّْؽ. مستقيـ الحديث. سي  ثقة. ال بأس بو. صي
اًرٌم.  .ّٖ التكقؼ في أمره حتى يتبيف  --- --- مستقيـ الحديث. سيؿ بف حبيب اأٍلٍنصى

 حالو.
ْٖ.  . مًَّد ٍبًف عيٍثمىافى كىافى ًفيًو دعابة غير أىنى  سىٍيؿي ٍبفي ميحى "...كى

دً  يثو فرأيتو ميٍستىًقيـ اٍعتبرت حى
ًديث...".  الحى

صدكؽه، عالـه بالمغة،  صدكؽه، فيو دعابة. 
 كالقراءة، كالشعر، فيو دعابة.

 ثقة. --- --- مستقيـ الحديث. سييىٍيؿ بف صبرىة اٍلعجًمٌي.  .ٖٓ
ٖٔ.  .  ثقة لو أفراد. ثقة. ثقة. مستقيـ الحديث. شىبىابىةي ٍبفي سىكَّارو اٍلمىدىاًئًنيُّ
ًكيـ، أىبيك عيٍثمىاف شىدَّاد ب  .ٕٖ ف حى

 اٍلبىٍمًخي.
ًديث  "كىافى مرجئنا، ميٍستىًقيـ الحى

 ًإذا ركل عىف الثّْقىات...".
 صدكؽه، ميرجئ. --- "كٌلي قضاء بىٍمخ ميٍكرىىنا...".

 ثقة. --- --- مستقيـ الحديث. شىدَّاد بف عبد الرٍَّحمىف األىٍنصاًرٌم.  .ٖٖ
شيعىٍيب بف يحيى بف السائب   .ٖٗ

 ًبي.التًُّجي
 صدكؽ. صدكؽ عابد. ثقة/ صدكؽ. مستقيـ الحديث.

 صدكؽ. --- --- مستقيـ الحديث. شيعىٍيب بف عبد الحميد بف بسطاـ.  .َٗ
 صدكؽ لو أفراد. --- صدكؽ مشيكر. مستقيـ الحديث. شيعىٍيث بف ميحرز بف شيعىٍيث.  .ُٗ
الح بف مىالؾ، أىبيك عبد اهلل.  .ِٗ  صدكؽ. --- --- مستقيـ الحديث. صى
 صدكؽ لو أفراد. --- --- مستقيـ الحديث. ًىر بف أبي أىٍحمد محمد.طىا  .ّٗ
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ٍعفىر.  .ْٗ بَّاًد ٍبًف جى  مجيكؿ. --- --- مستقيـ الحديث. عى
بَّاس بف اٍلفرج.  .ٓٗ . ثقة. ثقة. مستقيـ الحديث. عى  ثقة، نحكمه لغكمه أديبه
ًليد بف صبح.  .ٔٗ بَّاس بف اٍلكى  .صدكؽ صدكؽ. --- مستقيـ األمر في الحديث. عى
ًمًؾ ٍبًف   .ٕٗ بد اٍلمى بد الرَّحمىف ٍبفي عى عى

 سىًعيد.
عبده صالح...، ما أعمـ فيو  مستقيـ الحديث.

 مىٍغمزنا.
 ثقة. ثقة.

 ثقة. ثقة. -- مستقيـ الحديث. عبد الرٍَّحمىف بف عبد اٍلكىىَّاب.  .ٖٗ
د.  .ٗٗ  ثقة. ---  --- مستقيـ الحديث. عبد الرٍَّحمىف ٍبفي ميعىرّْؼو بف دىاكي

 صدكؽ. صدكؽ. ثقة مستقيـ الحديث. لرٍَّحمىف بف مقىاتؿ.عبد ا  .ََُ
َُُ.  . ٍبدي العىًزٍيًز بفي مينيًب بًف سىبلـو  صدكؽ. صدكؽ. الحافظ. مستقيـ الحديث. عى
ـى بف عمر.  .َُِ ٍبدي اٍلعىًظيـً ٍبفي ًإٍبرىاًىي  مجيكؿ. --- --- مستقيـ الحديث. عى
 ليف الحديث. مقبكؿ. كثؽ. يث.مستقيـ الحد عبد اٍلكىًريـ بف عبد اٍلرحمف البجمي.  .َُّ
مًَّد.  .َُْ ٍبدي المًَّو ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف ميحى  ثقة. --- الحافظ مستقيـ الحديث. عى
َُٓ.  . ٍكىىًرمُّ اؽى الجى ٍبدي المًَّو ٍبفي ًإٍسحى  ثقة. ثقة حافظ. --- مستقيـ الحديث. عى
 صدكؽ. صدكؽ يخطئ. ثقة. مستقيـ الحديث. عبد اهلل بف اٍلجراح بف سعيد.  .َُٔ
ٍعفىر بف يحيى.  .َُٕ  ثقة. ثقة. صدكؽ. مستقيـ الحديث. عبد اهلل بف جى
 .مجيكؿ --- --- مستقيـ الحديث. عبد اهلل بف الحكـ الخبلؿ.  .َُٖ
 ضعيؼ. --- --- مستقيـ الحديث. عبد اهلل بف رشيد.  .َُٗ
ٍبد المًَّو بف ًسنىاف.  .َُُ  ثقة. --- --- مستقيـ الحديث. عى
الح العجمي.  .ُُُ  ثقة. ثقة. ثقة. ـ الحديث.مستقي عبد اهلل بف صى
رىارىة.  .ُُِ  ثقة. صدكؽ. ثقة. مستقيـ الحديث. عبد اهلل بف عىامر بف زي
 مجيكؿ. --- --- مستقيـ الحديث. عبد اهلل بف عبيد اهلل التًَّميًمي.  .ُُّ
ٍيميكف.  .ُُْ ًديث ًإذا حدث عىف  عبد اهلل بف عىٍمر بف مى "ميٍستىًقيـ الحى

كىافى مرجئنا".  الثّْقىات...، كى
 ثقة. --- عىبلَّمىةي.ال

اًرًث.  .ُُٓ ٍمًرك ٍبًف اٍلحى ٍبًد المًَّو ٍبًف عى  ثقة. --- --- مستقيـ األمر في الحديث. عى
مًَّد ٍبًف التنعي.  .ُُٔ ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى  ضعيؼ. --- --- مستقيـ الحديث. عى
مَّد بف شىاكر.  .ُُٕ  ثقة. --- ثقة. مستقيـ الحديث. عبد اهلل بف ميحى
مَّد بف يحيى.عبد اهلل بف مي   .ُُٖ  ليس بالقكم. --- --- مستقيـ الحديث. حى
 ثقة. --- ثقة. مستقيـ الحديث. عبد اهلل بف مىٍركىاف بف ميعىاًكيىة.  .ُُٗ
 ثقة. ثقة. ثقة. مستقيـ الحديث. عبد اهلل بف ميًطيع بف راشد.  .َُِ
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ًليًد بف ميمكف  .ُُِ ٍبدي المًَّو ٍبفي الكى  صدكؽ. صدكؽ ربما أخطأ. صدكؽ. مستقيـ الحديث. عى
 ثقة حافظ. ثقة. ثقة. مستقيـ الحديث مف المتقنيف. عبد اهلل بف ىىاشـ بف حياف.  .ُِِ
ًديث، ييغرب عف  عبد اٍلممؾ بف ًزيىاد النصيبي.  .ُِّ ميٍستىًقيـ الحى

 مالؾ.
ثقة، في غير أحمد بف عبد  غير ثقة. ذكره في الضعفاء.

 اهلل الشاشي.
 صدكؽ. --- --- مستقيـ الحديث. .عبد اٍلممؾ بف سيمىٍيمىاف اٍلقىٍرقىسىاًنيُّ   .ُِْ
 صدكؽ يخطئ كيتفرد. --- --- مستقيـ الحديث. عبد اٍلممؾ بف عبد الحكـ.  .ُِٓ
 ثقة ثقة. كثؽ. مستقيـ الحديث. عبد اٍلممؾ بف مىٍركىاف بف قدامىة.  .ُِٔ
ًفي.  .ُِٕ ٍيرى  ثقة. --- --- مستقيـ الحديث. عبد اٍلكىىَّاب بف عبد الرٍَّحمىف الصَّ
ٍبدىةي بٍ   .ُِٖ .عى اًجًب الكيكفيّّ مىٍيمىافى ٍبًف حى ةي، القيٍدكىةي. مستقيـ الحديث جدنا. في سي جَّ اًفظي، الحي  ثقة حافظ. صدكؽ. الحى
ُِٗ.  . مىٍيمىاف اٍلمىٍركىًزمُّ ٍبدىة ٍبف سي  ثقة. ثقة. كثؽ. مستقيـ الحديث. عى
ٍبدة الٌصٌفار.  .َُّ ٍبد المَّو ٍبف عى  ثقة. ثقة. ثقة. مستقيـ الحديث. عىٍبدة ٍبف عى
اًرث، قىاًضي   .ُُّ عبيد اهلل بف اٍلحى

 دامغاف.
ثقة/ التكقؼ في أمره حتى  --- --- مستقيـ الحديث.

 يتبيف حالو.
بىٍيمٌى.  .ُِّ بَّاف الجي  ليف. --- --- مستقيـ الحديث. عبيد بف حى
مَّد بف حىٍفص.  .ُّّ ا بأنساب اٍلعىرىب،  عبيد اهلل بف ميحى المن كىافى عى

ًديث. اًفظنا، ميٍستىًقيـ الحى  حى
ثقة، ريمي بالقدر كىك برمء  ثقة، جكاد، ريمي بالقدر، كلـ يىثبت. ثقة.

 منو.
كف.  .ُّْ مَّد ٍبف ىىاري  ضعيؼ. --- --- مستقيـ الحديث. عبيد المَّو ٍبف ميحى
مَّد بف يحيى  .ُّٓ  صدكؽ لو أفراد. --- --- مستقيـ الحديث. عبيد اهلل بف ميحى
مَّد اٍلحمىًبي  .ُّٔ ، أىبيك ميحى  "يتفرد، كيركم المناكير...". --- --- مستقيـ الحديث. عبيد بف اٍليىٍيثـى
مَّد ٍبف شىٍكذىب.  .ُّٕ  .مجيكؿ --- ما أعرفو. مستقيـ الحديث. عتاب ٍبف ميحى
بد الرَّحمىف ٍبًف ًعبلؽو.  .ُّٖ  ثقة. ثقة. --- مستقيـ الحديث. عيثماف ٍبفي عى
ثَّؽ،  مستقيـ الحديث. عيٍثمىاف ٍبف فرقد، أبك معاذ اٍلعىطَّار  .ُّٗ  صدكؽ. صدكؽ ربما خالؼ. كقد ليَّنىو بعضيـ يسيرنا.كي
نىًفٌي.  .َُْ كًّْؿ اٍلحى  ضعيؼ. --- ضعفو/ كذابو. مستقيـ الحديث. ًعٍصمىةي ٍبفي اٍلميتىكى
اؽ.  .ُُْ "... لميركم، كقد خالؼ جميع  ال ييدرم مف ىك. مستقيـ الحديث. عمراف بف ًإٍسحى

 أصحاب شعبة في بعض المتف".
 مجيكؿ، خالؼ الثقات في
 حديثو الكحيد الذم ركاه.

 ثقة. صدكؽ. الحافظ. مستقيـ الحديث. عمر بف اٍلخطاب السجٍستاًني.  .ُِْ
ٍيريهي. مستقيـ الحديث. عيمر ٍبفي ريدىٍيحو النىيدم.  .ُّْ قىكَّاهي غى ، كى اًتـو عَّفىوي أىبيك حى  صدكؽ فيو ليف. --- ضى
 ثقة. صدكؽ. ثقة. مستقيـ الحديث. عمر بف شبة بف عيبىٍيدىة.  .ُْْ
 صدكؽ، قميؿ الحديث. صدكؽ. كثؽ. مستقيـ الحديث. عيمىر ٍبف عيٍثمىاف ٍبف عيمىر.  .ُْٓ
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 ثقة. صدكؽ. --- مستقيـ الحديث. عيمىر بف يزيد الٌسٌيارٌم.  .ُْٔ
ٌحاؾ.  .ُْٕ اًرًث ٍبًف الضَّ  ليف الحديث. مقبكؿ. كثؽ. مستقيـ الحديث. عىمرك ٍبفي اٍلحى
ك ٍبفي رىاًفعو بف الفرات القىٍزًكيٍ   .ُْٖ .عىٍمري  ثقة حافظ. ثقة. ثقة. مستقيـ الحديث. ًنيُّ
 ثقة. ثقة. لـ أر لو ركاية عف غير كالده. مستقيـ الحديث. عىٍمرك ٍبًف الضحاؾ بف مخمد.  .ُْٗ
بىعي.  .َُٓ ٍمًرك بًف ًعٍيسىى الضي  ثقة. ثقة. كثؽ. مستقيـ الحديث. عى
 ثقة. --- --- مستقيـ الحديث. عىٍمرك ٍبف مسمـ الباىمي.  .ُُٓ
ًميُّ بٍ   .ُِٓ  ثقة. --- --- مستقيـ الحديث جدنا. في اأٍلىٍزىىًر األىكازم.عى
كف.  .ُّٓ مٌي بف بكار بف ىىاري  "صدكؽ، كأحاديثو غرائب...". صدكؽ. صدكؽ. مستقيـ الحديث. عى
ُْٓ.  . سىٍيًف بف مطر الدٍَّرىىًميُّ ًميُّ ٍبفي اٍلحي  ثقة. ثقة/ صدكؽ. --- مستقيـ الحديث. عى
ٍمزىةى بف سكار  .ُٓٓ ًميُّ ٍبفي حى  صدكؽ. --- صدكؽ. مستقيـ الحديث. العىتىًكٌى. عى
ٍمزى   .ُٔٓ مٌي بف حى ٍبد المَّوعى  ضعيؼ الحديث. --- شيخ القراء كالنُّحاة. مستقيـ الحديث. الكسائي. ة ٍبف عى
ُٕٓ.  . ًميُّ ٍبفي ًزيىادو المٍَّحًجيُّ  ليس بالقكم. --- --- مستقيـ الحديث. عى
مىمىةى ٍبف شىًقيؽ بف   .ُٖٓ ًميُّ بفي سى عى

 .عقبة
 ثقة. صدكؽ. ثقة. مستقيـ الحديث.

ُٓٗ.  . اًلح األىٍنمىاًطيَّ ًميَّ بفى صى  مجيكؿ الحاؿ.  ال ييعرؼ، كلو خبره باطؿ. مستقيـ الحديث. عى
َُٔ.  . ٍعبىًد بًف شىدَّادو العىٍبًدمُّ ًميُّ بفي مى  ثقة. ثقة. ثقة. مستقيـ الحديث. عى
ًمٌي ٍبف مىعبىد بف نكح الصغير.  .ُُٔ  ثقة. ثقة. .ثقة مستقيـ الحديث. عى
 مجيكؿ. --- --- مستقيـ األمر في الحديث. عكف بف يًزيد اٍلمركًزم.  .ُِٔ
ُّٔ.  . اًلدو اٍليىمىاًميُّ  ثقة قميؿ الحديث. --- مجيكؿ. مستقيـ الحديث. ًعيسىى ٍبفي خى
ٍيميكف بف داية.  .ُْٔ  ثقة. ثقة ريمي بالقدر. --- مستقيـ الحديث. ًعيسىى بف مى
ُٔٓ.  . ًزيرو اًلبي ٍبفي كى  منكر الحديث، يتفرد...". --- حديثو مينكر/ باطؿ. يـ الحديث.مستق غى
ُٔٔ.  . ٍعفىرو  .صدكؽ صدكؽ. كثؽ. مستقيـ الحديث. ًغيىاثي بفي جى
ُٕٔ.  .  صدكؽ. --- --- مستقيـ الحديث. اٍلفىٍتح بف عىٍمرك الًكسّْيُّ
ٍنًبجي.  .ُٖٔ ة المى كىاحى  ثقة. --- --- مستقيـ الحديث جدنا. فرح بف رى
ٍيؿي ٍبفي   .ُٗٔ ٍيسىرىةى اأٍلىٍزًدٌم. اٍلفيضى مى  ثقة. صدكؽ. --- مستقيـ الحديث. 
كىـ بف كثير.  .َُٕ  صدكؽ. ثقة/ صدكؽ فيو ليف. كثقكه/ صدكؽ. مستقيـ الحديث. القاسـ ٍبف الحى
نقؿ كبلـ الساجي: "فيو  مستقيـ الحديث. اٍلقىاًسـ بف سىبلـ بف ًمٍسكيف.  .ُُٕ

 ضعؼ، كقكاه غيره".
 صدكؽ. صدكؽ.

ارً   .ُِٕ ة بف ميصعب.ميؤىمؿ بف خى جى ًديث ًممَّف ييغرب.   ثقة. --- --- ميٍستىًقيـ الحى
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ممىة الغيٍكًرم.  .ُّٕ ٍيص، أىبيك سى كى  مجيكؿ. --- --- مستقيـ الحديث. مالؾ بف حي
ال يتابع عمى كثيرو مف  --- --- مستقيـ الحديث. مىالؾ بف الفديؾ.  .ُْٕ

 حديثو.
 .ثقة --- --- مستقيـ الحديث. مىالؾ بف يحيى بف مالؾ.  .ُٕٓ
 ثقة. --- --- مستقيـ الحديث. ميبشر بف اٍلحسف مبشر.  .ُٕٔ
ًديث عف الثقات. ميجاعىة ٍبف الزبير اٍلعىتًكي.  .ُٕٕ . ميٍستىًقيـ الحى اًء العىاًمًمٍيفى دي العيمىمى  ثقة في نفسو. --- أىحى
 ثقة. --- --- مستقيـ الحديث. مىخشي بف ميعىاًكية.  .ُٖٕ
 صدكؽ يخطئ. --- و.ضعف مستقيـ الحديث. مىٍحفيكظ بف بىحر.  .ُٕٗ
مَّد بف الكزير.  .َُٖ  ثقة. ثقة. ثقة. مستقيـ الحديث. ميحى
مَّد بف أىٍحمد بف ًإٍسمىاًعيؿ.  .ُُٖ ثقة/ التكقؼ في أمره حتى  --- --- مستقيـ الحديث. ميحى

 يتبيف حالو.
 ثقة. --- --- مستقيـ الحديث. محمد ٍبف إدريس ٍبف عيمىر.  .ُِٖ
 مجيكؿ. --- --- يـ الحديث.مستق محمد بف أزدانية الدٍّْىقاف.  .ُّٖ
ٍعفىر البىٍيكىنًدٌم.  .ُْٖ مَّد بف جى  مجيكؿ. --- --- مستقيـ الحديث. ميحى
مَّد بف اٍلحىسىف األزدم.  .ُٖٓ ًديث، ييغرب. ميحى  ثقة يغرب. صدكؽ ييغرب. --- ميٍستىًقيـ الحى
ٍفص اليىركم.  .ُٖٔ مَّد بف حى  .مجيكؿ --- --- مستقيـ الحديث. ميحى
يٍ   .ُٕٖ زى مَّد بف خي .ميحى مىة ٍبًف رىاًشدو  ثقة. --- --- مستقيـ الحديث. 
دى ٍبًف أىًبي نىاًجيىةى.  .ُٖٖ مَّد ٍبف دىاكي  ثقة. ثقة. "قد كثؽ"/ "كىاف صدكقنا". مستقيـ الحديث. ميحى
مًَّد ٍبًف ًزيىاًد ٍبًف عٍبًد المًَّو   .ُٖٗ ميحى

 البصرم.
 صدكؽ. --- --- مستقيـ الحديث.

كؼو   .َُٗ مد ٍبف زياد ٍبًف مىٍعري العجمي.ميحى  ثقة. --- --- مستقيـ الحديث. 
مَّدي بفي سىمىاعىةى القرشي.  .ُُٗ احب غرائب، ييتأنَّى ًفيًو. مستقيـ الحديث. ميحى  ثقة، لو غرائب. صدكؽ. صى
عشيـ.  .ُِٗ مد ٍبف شيرىحًبيؿ ٍبف جي  .ضعيؼ ليس بالقكم. ضعفو الدارقطني. مستقيـ الحديث. ميحى
مَّد بف شيىاب، أبك جعفر.   .ُّٗ ثقة/ التكقؼ في أمره حتى  --- --- ـ الحديث.مستقي ميحى

 يتبيف حالو.
ًبيًح ٍبًف السَّمَّاًؾ.  .ُْٗ مَّدي ٍبفي صى  صدكؽ، كاعظ. ىيكى اٍلكىاًعظ اٍلمىٍشييكر. كبير القدر. مستقيـ الحديث. ميحى
مَّد بف عبد الرٍَّحمىف بف الحسف   .ُٓٗ ميحى

 الككفي.
ًديث، حدث ًبالشَّاـ  ميٍستىًقيـ الحى

 الغرائب.
 صدكؽ حافظ. صدكؽ يىحفظ، كلو غىرائب. دكده في الحفاظ.مع

ُٗٔ.  . مىًميُّ ًف السُّ ٍبًد الرٍَّحمى مَّدي بفي عى  ضعيؼ. مجيكؿ. مجيكؿ.  مستقيـ الحديث. ميحى
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ٍبًد اهلًل بًف البىنَّاًء.  .ُٕٗ مَّدي بفي عى  مجيكؿ. --- --- مستقيـ الحديث. ميحى
اًلد القطاف.  .ُٖٗ مَّد بف عبد اهلل بف خى  .صدكؽ مقبكؿ. --- يـ الحديث.مستق ميحى
مَّد بف عبد اهلل بف سنجر.  .ُٗٗ  ثقة حافظ. الحافظ. الحافظ. مستقيـ الحديث. ميحى
بد اهلًل ٍبف عىبد الرَّحمىف  .ََِ مد ٍبف عى  ثقة/ مجيكؿ. --- --- مستقيـ الحديث. ميحى
َُِ.  . ًميّْ ٍبًف زيىىٍيرو مد ٍبفي عى  ثقة. --- --- مستقيـ الحديث. ميحى
مَّدي   .َِِ ًميّْ ٍبًف محرز.ميحى ٍبفي عى "ثقة، لو غرائب عف أبي  --- --- مستقيـ الحديث. 

 أحمد..."
ثقة/ التكقؼ في أمره حتى  --- --- مستقيـ الحديث. محمد بف عمي الممطي.  .َِّ

 يتبيف حالو.
اًرًث ٍبف كازع  .َِْ مَّدي ٍبفي عىمَّاًر ٍبًف اٍلحى اؿ. مستقيـ الحديث. ميحى  ثقة. --- شيخ، ميعىمَّر، رىحى
مَّد بف عمرىاف األىٍرسىابىٍنديم.  .َِٓ  ثقة. --- --- مستقيـ الحديث. ميحى
مَّد بف ًعيسىى بف اٍلقىاًسـ بف   .َِٔ ميحى

.  سميع القهرشيَّ
ًديث ًإذا بىيف  "ميٍستىًقيـ الحى

بره...".  السماع ًفي خى
صدكؽه ييخطئ، كييدلس، كريمي  صدكؽ.

 بالقدر.
.  صدكؽ، ييدلس، قدرمَّ

مَّد بف غىالب،  .َِٕ أىبيك اٍلحسف  ميحى
.  النَّسىًكمُّ

 مجيكؿ. --- --- مستقيـ الحديث.

ٍيؿ اٍلبىٍغدىاًدٌم.  .َِٖ مَّد بف فيضى  ثقة. --- --- مستقيـ الحديث. ميحى
مَّدي ٍبفي ًمٍردىاسو البصرم.  .َِٗ ة بف ميصعب  مستقيـ الحديث. ميحى اًرجى عىف خى

ًديثو بىاًطؿ.  مىٍجييكؿ، كىحى
 .صدكؽ مقبكؿ.

مَّدي ٍبفي مي   .َُِ اح.ميحى ٍسًمـ ٍبًف أىًبي الكىضَّ كثقو جماعة، كتىكمـ فيو  مستقيـ الحديث. 
 البخارم، كلـ ييترؾ.

 ثقة. صدكؽ ييـ.

مَّد بف اٍلمىكٌّْي بف عيسى.  .ُُِ  ثقة. مقبكؿ. --- مستقيـ الحديث. ميحى
مد ٍبف ًىشاـ ٍبف عيركة القيرىًشيُّ   .ُِِ  ثقة --- --- مستقيـ الحديث جدنا. ميحى
مَّدي ٍبفي   .ُِّ ًىشىاـً ٍبًف ًعيسىى.ميحى  ثقة. ثقة. ثقة. مستقيـ الحديث. 
مَّد بف اٍليىٍيثـى بف حماد.  .ُِْ  ثقة حافظه، حجة. ثقة. ثقة. مستقيـ الحديث. ميحى
مَّد بف يحيى بف عمار  .ُِٓ ، أبك ميحى

.مسمـ القسيتاني  
التكقؼ في أمره حتى يتبيف  --- كاف ييكصؼ بالحفظ، كالمعرفة مستقيـ األمر في الحديث.

 .لوحا
مَّد بف يحيى القكمسي.  .ُِٔ  ثقة. --- --- مستقيـ الحديث. ميحى
مَّد بف يىٍعقيكب بف عبد الكىاب.  .ُِٕ  صدكؽ لو أفراد. صدكؽ. كثؽ. مستقيـ الحديث. ميحى
ُِٖ.  . ٍخمىدي ٍبفي الحسف بف أىًبي زيمىٍيؿو  ثقة. ال بأس بو. ثقة. مستقيـ الحديث. مى
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ُِٗ.  . اًرمُّ مَّد السٍّْنجى  ضعيؼ. --- ىالؾ/ متركؾ. تقيـ الحديث.مس مركاف ٍبف ميحى
 ثقة. --- --- مستقيـ الحديث. مسجع بف ميصعب، أىبيك الحكـ.  .َِِ
ٍيًريىةى بف داكدمسعكد   .ُِِ كى المكصمي. ٍبفي جي  ثقة. صدكؽ. صدكؽ. مستقيـ الحديث. 
 ثقة. ثقة. كثؽ/ صدكؽ. مستقيـ الحديث. مسممة ٍبف قىعنب الحارثي.  .ِِِ
ٍقبىةى   .ِِّ اًد ٍبًف عى األزدم.مىصى  ثقةه، ميقؿه لمحديث. --- --- مستقيـ الحديث عمى قمتو. 
 ثقة. ثقة. كثؽ. مستقيـ الحديث. مطر بف الفضؿ المركزم.  .ِِْ
ٍكًذ اهلًل اٍلبىٍصًرٌم.  .ِِٓ ا. مستقيـ الحديث. ميعىاذي بفي عى  ثقة. --- ما عممت فيو جرحن
ِِٔ.  . رَّاًح الكيكفيُّ ًكيًع بف اٍلجى ًميحي ٍبفي كى  ثقة. --- --- ديث.مستقيـ الح مى
ٍيرىة.  .ِِٕ كر ٍبفي يىٍعقيكبى بف أىبى نيكى  ضعيؼ، قميؿ الحديث. --- مينكر الحديث، ميقؿ. مستقيـ الحديث. مىٍنصي
ِِٖ.  .  ثقة. --- ثقة/ صدكؽ. مستقيـ الحديث. ميينَّا بفي يحيى الشاميُّ
بُّمي.  .ِِٗ  ثقة. --- --- مستقيـ الحديث. ميكسىى بف ًإٍسمىاًعيؿ الجى
ٍبفي سيمىٍيمىافى بف إسماعيؿ. ميكسىى  .َِّ ًديث ًإذا ركل عىف   ميٍستىًقيـ الحى

ًليد.  بىًقيَّة بف اٍلكى
ثقة، في غير ركايتو عف  صالح الحديث إال عف بقية. ثقة.

 بقية.
اًج الدمشقي.  .ُِّ جَّ  ".حديثو.."يتابع عمى بعض  --- --- مستقيـ الحديث. نىٍصًر ٍبفي اٍلحى
مىؼ، أىبيك عب  .ِِّ  مجيكؿ الحاؿ. --- --- مستقيـ الحديث. د الرٍَّحمىف.نىٍصًر ٍبًف خى
ِّّ.  . ٍرقىٍنًدمُّ ـي ٍبفي نىاًعـو السَّمى ًديث، مف أىؿ...". نيعىٍي  " يتفرد بالركاية عف شيكخ". --- --- "ميٍستىًقيـ الحى
ِّْ.  .  .كأفراد غرائب صدكؽ لو --- كاف مقرئنا محدثنا. مستقيـ الحديث. نيكحي ٍبفي أىنىسو
اًرث اٍلمىٍركىركًذٌم.ىىاشـ بف ا  .ِّٓ ًديث، ريبما أغرب. ٍلحى  ثقة. "أىكثر عىنوي اٍلبىغىًكٌم، كىىيكى مف...". --- ميٍستىًقيـ الحى
ِّٔ.  . ـى اٍلمىدىاًئًنيُّ  ثقة. ثقة. كثؽ. مستقيـ الحديث. ًىشىاـً ٍبًف بىٍيرىا
ًمي  بف ىشاـ السٍّْيرىاًفي.  .ِّٕ نوي..." ًىشىاـ بف عى  ثقة. --- --- "مستقيـ الحديث كتب عى
ؿ بف بشر بف مىٍحبيكب بف ىبلؿ.  .ِّٖ  ثقة. ثقة. ثقة. مستقيـ الحديث. ًىبلى
 صدكؽ، ميقؿه لمحديث. مقبكؿ. كثؽ. مستقيـ الحديث. ًىبلىؿ ٍبف ًسراج ٍبف ميٌجاعىة ٍبف ميرارىة.  .ِّٗ
ًليد بف عبد اٍلممؾ بف عبد اهلل.  .َِْ ًديث إذا ركل عف  اٍلكى ميٍستىًقيـ الحى

 الثقات.
 دكؽ.ص --- ---

ُِْ.  . دى بف ميمكف اٍلكىاًسًطيُّ ا. مستقيـ الحديث. يىٍحيىى ٍبفي دىاكي ـي فيو جرحن  ثقة. ثقة. ال أعم
 صدكؽ، ميقؿه لمحديث. مقبكؿ. --- مستقيـ الحديث. يىٍحيىى بفي غىٍيبلىفى بف ًعذىار الرَّاًسًبي.  .ِِْ
يىٍحيىى ٍبف مىالؾ بف أنس بف أبي   .ِّْ

 عىاًصـ األصبحي.
 صدكؽ لو أفراد. --- كره في الضعفاء.ذ مستقيـ الحديث.

ًكيـ بف مىالؾ اٍلعىدًني.  .ِْْ  صدكؽ. صدكؽ. صدكؽ. مستقيـ الحديث. يًزيد ٍبف أبي حى
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ِْٓ.  . ٍبًد المًَّو ٍبًف قيسىٍيطو ، ييغرب. مستقيـ الحديث. يىًزيدى ٍبًف عى  صدكؽه، ميقؿه لمحديث. مجيكؿ. ميقؿه
ِْٔ.  . ٍنعىاًنيُّ  ثقة. --- --- يـ الحديث.مستق يًزيد بف اٍلميبىارؾ الصَّ
ِْٕ.  . اؽى السًَّبيًعيُّ  ثقةه، ميقؿه لمحديث. ثقة ثقة مستقيـ الحديث عمى قمتو. ييكسيؼى ٍبًف أىًبي ًإٍسحى
ييكسيؼي ٍبفي أىٍسبىاطو بف كاصؿ   .ِْٖ

 الشيباني.
ًديث، ريبما أخطأ. الزَّاًىدي، ًمٍف سىادىاًت المىشىاًيًخ،  ميٍستىًقيـ الحى

ـه.لىوي مىكىاًعظي كىحً   كى
 ثقةه، زاىده. الزاىد، الكاعظ.

 مجيكؿ. --- --- مستقيـ الحديث. ييكسيؼ بف الجيـ بف شىدَّاد.  .ِْٗ
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 ةـــــــــالخاتم
ـى ىذه الرسالة،  كأصمي كأسمـ عمى رسكؿ أحمد اهلل تعالى عمى منّْو كاكرامو كتسيره لي إتما

اهلل محمد صمى اهلل عميو كسمـ، كأترٌضى عمى أزكاجو كأصحابو كالتابعيف كاألئمة المتبكعيف مف 
 الفقياء كالمحدثيف، كعف الحاضريف معيـ بإحساف إلى يـك الديف، كبعد:

 في إعداد ىذه الرسالة إلى مجمكعة مف النتائج العممية، كالتكصيات، أىميا: تي فقد تكصم 

 /النتائج
 بعد البحث والدراسة إلى: تُ توصم

كثرة التراجـ التي احتكاىا كتاب الثقات لئلماـ ابف حباف تيكحي لنا بسعة عممو في عمـ  .ُ
ا الثقات منيـ، كمعرفتو بأحكاليـ كشيكخيـ كتبلميذىـ  الرجاؿ كالتكاريخ كالتراجـ خصكصن

 كسنكات كفاتيـ.
باف بعبارة: "مستقيـ الحديث" تسعة كأربعيف بمغ عدد الركاة الذيف كصفيـ اإلماـ ابف ح .ِ

ميـ مف الطبقة الخامسة مف طبقاتو في كتابو الثقات، كقميؿ منيـ مف الطبقة  ، جُّ كمائتي راكو
 الرابعة.

إلى أف ىؤالء الركاة ليسكا جميعنا ثقات، كما كصفيـ اإلماـ ابف حباف رحمو اهلل  تكصمتي  .ّ
ؾ جممة منيـ مف المعدليف في مراتب التعديؿ دكف تعالى، كذكر الميعممي كاأللباني، بؿ ىنا
 الثقات، ككثيره منيـ ضعفاء كمجيكلكف.

ستة بمغ عدد الركاة الذيف كثقيـ الباحث في الرسالة، ككافؽ فييـ اإلماـ ابف حباف في قكلو  .ْ
، بنسبة مئكية بمغٍت  عشر  % مف مجمكع الركاة المدركسيف. 46.5كمائة راكو

لؼ فييـ الباحث اإلماـ ابف ف في مراتب التعديؿ دكف مرتبة الثقة، كخابمغ عدد الركاة المعدلي .ٓ
 %، مف مجمكع الركاة المدركسيف. 30راكينا، بنسبة مئكية بمغتٍ  بعيفكس خمسةحباف 

بمغ عدد الركاة الضعفاء كالمجيكليف الذيف خالؼ الباحث في حكمو عمييـ اإلماـ ابف حباف  .ٔ
%، مف مجمكع 19.6عيف راكينا، بنسبة مئكية بمغٍت في كصفيـ باستقامة حديثيـ تسعة كأرب

 الركاة المدركسيف.
بمغ عدد الركاة الذيف حكـ الباحث عمييـ بالضعؼ كخالؼ اإلماـ ابف حباف أربعة كعشريف  .ٕ

 %، مف مجمكع الركاة المدركسيف.9.6راكينا، بنسبة مئكية بمغٍت 
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مسة كعشريف راكينا، بنسبة إلى أنيـ مجيكلكف فبمغ عددىـ خ تي أما الركاة الذيف تكصم .ٖ
 %، مف مجمكع الركاة المدركسيف.10مئكية بمغٍت 

بمغ عدد الركاة الذيف لـ يستطع الباحث الجـز برتبيـ مف حيث الجرح كالتعديؿ، فتكقؼ في  .ٗ
 %، مف مجمكع الركاة المدركسيف.3.6الحكـ عمييـ تسعة ركاةو فقط، بنسبة مئكية بمغٍت 

إال  -رغـ رسكخ قدمو بالعمـ -ماـ ابف حباف رحمو اهلل تعالىىذه النتائج تدؿ عمى أف اإل .َُ
أنو كاف يتساىؿ في الحكـ عمى كثير مف الركاة، فيصفيـ باستقامة حديثيـ، كىـ دكف ذلؾ 

ميسيـ مف الضعفاء كالمجيكليف.  في الرتبة، بؿ إف نحك خي
جرح ضد ىذا يدؿ عمى أف اإلماـ ابف حباف طبؽ قاعدتو: "العدؿ مف لـ ييعرؼ منو ال .ُُ

التعديؿ، فمف لـ يعمـ بجرحو فيك عدؿ إذا لـ ييبىيَّف ضده" عمى بعض الركاة الذيف لـ يتكمـ 
 فييـ أحد، فكصفيـ باستقامة حديثيـ.

كىذا ينقض ما ذىب إليو الشيخ عبد الرحمف بف يحيى الميعممي كمحمد ناصر الديف األلباني 
اتب، جعؿن أكالىا مف كصؼ باستقامة مف تقسيـ مراتب تكثيؽ اإلماـ ابف حباف إلى خمس مر 

 حديثو، كذكرا فييا أف تكثيقو ىنا مثؿ تكثيؽ غيره مف النقاد.

ىذا يدؿ عمى أف ما سٌطره الشيخ الميعممي كاأللباني رحميما اهلل تعالى مف تقسيـ مراتب  .ُِ
تكثيؽ اإلماـ ابف حباف إلى خمس مراتب ناشئنا عف دراسة غير مستفيضة ألحكاؿ الركاة 

 كفيف باستقامة حديثيـ عند اإلماـ ابف حباف.المكص
في الدراسة إلى أف كثيرنا مف الركاة الذيف لـ يجد فييـ إال قكؿ اإلماـ ابف حباف،  تي تكصم .ُّ

سبب ذلؾ كجكد التصحيؼ أك التحريؼ أك التخميط في أسمائيـ كأنسابيـ ككنياىـ كغير 
ابف حباف رحمو اهلل، أك إلى  ذلؾ، مما ىك راجع إلى الخطأ في قراءة مخطكط ثقات اإلماـ

 أخطاء النساخ، مع احتماؿ أف يككف الخطأ كاقعنا مف اإلماـ ابف حباف نفسو أحياننا.

 /التوصيات

عداد رسالة عممية  .ُ جمع ألفاظ التعديؿ األخرل عند اإلماـ ابف حباف في كتابو الثقات، كا 
 فييا.
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ا دقيقنا، مف خبلؿ الحصكؿ عمى إعادة تحقيؽ كتاب الثقات لئلماـ ابف حباف تحقيقنا عممين  .ِ
جميع مخطكطات الكتاب، كقراءتيا قراءة صحيحة متأنية متركية؛ لمعالجة األخطاء التي 

 بمغٍت المئات، كربما اآلالؼ في النسخ المطبكعة.
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 المصادر والمراجع
 

تحقيؽ ، ىػ(ّْٓالحسيف بف إبراىيـ الجكرقاني ) :راألباطيل والمناكير والصحاح والمشاىي .ُ
 .ىػُِِْالرابعة  الطبعة ،الرياض، دار الصميعي ،عبد الرحمف الفريكائي

عمادة البحث ، سعدم ميدم الياشمي :وجيوده في السنة النبوية ،أبو زرعة الرازي .ِ
 .ىػَُِْ، سنة النشر العممي بالجامعة اإلسبلمية، السعكدية

باسـ فيصؿ ، تحقيؽ ىػ(ِٕٖأبك بكر بف أبي عاصـ الشيباني ) :اآلحاد والمثاني .ّ
 ىػ.ُُُْالطبعة األكلى ، الرياض ،دار الراية، الجكابرة

 محمد بف عبد الكاحد :األحاديث المختارة مما لم يخرجو البخاري ومسمم في صحيحييما .ْ
، دار خضر، بيركت ،تحقيؽ عبد الممؾ بف دىيش، ىػ(ّْٔ) "المقدسي"ضياء الديف 

 .ىػَُِْلطبعة الثالثة ا
 السمفي، كصبحي الخراط"، تحقيؽ حمدم "ابف اإلشبيمي الحؽ عبد الوسطى: األحكام .ٓ

 ىػ.ُُْٔ النشر الرشد، سنة السامرائي، مكتبة
عبد العميـ عبد العظيـ ، تحقيؽ ىػ(ِٗٓإبراىيـ بف يعقكب الجكزجاني ) :أحوال الرجال .ٔ

 .حديث اكادمي، باكستاف، البىستكم
مىًؼ البىٍغدىاًدٌم، الميمىقَّب بًػ: ضاةأخبار الق .ٕ مَّدي ٍبفي خى ًكيع" ) أىبيك بىٍكرو ميحى ، تحقيؽ ىػ(َّٔ"كى

الطبعة األكلى ، مصر المكتبة التجارية الكبرل،، عبد العزيز مصطفى المراغي
 .ىػُّٔٔ

، ىػ(ّٗٔ) "الشيخ األصبياني كأب" عبد اهلل بف محمد األنصارم :أخالق النبي وآدابو .ٖ
 ـ.ُٖٗٗلطبعة األكلى ، ادار المسمـ، الح بف محمد الكنيافصتحقيؽ 

دار ، ؽ محمد فؤاد عبد الباقييحق، تىػ(ِٔٓ) البخارم محمد بف إسماعيؿ :األدب المفرد .ٗ
 ىػ.َُْٗالطبعة الثالثة ، بيركت، البشائر اإلسبلمية

مشيكر بف حسف آؿ ، تحقيؽ ىػ(َّٔمحمد بف الحسيف اآلجيرّْمُّ ) :أدب النفوس .َُ
 .ىػُِِْدار الخراز، السعكدية، الطبعة األكلى ، فسمما

دار الغرب ، محمد محفكظ، تحقيؽ ىػ(ٔٓٔالحسف بف محمد البكرم ) :ان حديثً واألربع .ُُ
 .ىػََُْالطبعة األكلى ، اإلسبلمي
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ابف " عمي بف الحسف :ا من المساواة مستخرجة عن ثقات الرواةاألربعون حديثً  .ُِ
 .ىػُُْْالطبعة األكلى ، بك سريح تحقيؽ أبك عمي طو، ىػ(ُٕٓ) "عساكر

 عبد اهلل بف عدم :أسامي من روى عنيم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخو .ُّ
الطبعة ، بيركت ،دار البشائر اإلسبلمية، عامر صبرم ، تحقيؽىػ(ّٓٔالجرجاني )

 ىػ.ُُْْاألكلى 
(، تحقيؽ ىػّٖٕأبك أحمد محمد بف محمد بف أحمد "الحاكـ الكبير" ) األسامي والكني: .ُْ

 ىػ.ُُْْيكسؼ الدخيؿ، مكتبة الغرباء األثرية، الطبعة األكلى 
ت، سنة بيرك  ،دار الفكر، ىػ(َّٔ) "ابف األثير الجزرم"عمي بف أبي الكـر  :أسد الغابة .ُٓ

 .ىػَُْٗالنشر 
عبد اهلل بف محمد ، تحقيؽ ىػ(ْٖٓأحمد بف الحسيف البييقي ) :األسماء والصفات .ُٔ

 .ىػُُّْالطبعة األكلى ، السعكدية ،مكتبة السكادم، الحاشدم
 :أطراف الغرائب واألفراد من حديث رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لإلمام الدارقطني .ُٕ

دار ، السيد يكسؼك محمكد نصار ، تحقيؽ ىػ(َٕٓ) "ابف القيسراني" محمد بف طاىر
 .ىػُُْٗالطبعة األكلى ، بيركت، الكتب العممية

، الطبعة الخامسة عشر، دار العمـ لممبلييفىػ(، ُّٔٗخير الديف الزركمي ) األعالم: .ُٖ
 ىػ.ََِِ

 ،نيشر في برنامج جكامع الكمـ ،مخطكط، ىػ(ْْٓالحسف بف عمي الجكىرم ) :مالياأل .ُٗ
 ـ.ََِْالطبعة األكلى 

 ؽيحق، تىػ(َّّمي )امى حى الحسيف بف إسماعيؿ المى  ــ: رواية ابن يحيى البيعــمالي األ .َِ
 ىػ.ُُِْالطبعة األكلى ، األردف ،لقيـدار ابف ا، إبراىيـ القيسي

، ىػ(ّٗٔ)" الشيخ كأب"عبد اهلل بف محمد األصبياني  :األمثال في الحديث النبوي .ُِ
 ىػ.َُْٖ الطبعة الثانية، اليند، الدار السمفية، عبد العمي حامدتحقيؽ 

، تحقيؽ شاكر ذيب فياض، ىػ(ُِٓ) "ابف زنجكيو"أبك أحمد حميد بف مخمد  :األموال .ِِ
 .ىػَُْٔالطبعة األكلى ، الممؾ فيصؿ، السعكديةمركز 

عبد الرحمف بف يحيى ، تحقيؽ ىػ(ِٔٓعبد الكريـ بف محمد السمعاني ) األنساب: .ِّ
 .ىػُِّٖالطبعة األكلى ، اليند، دائرة المعارؼ العثمانية، كغيره ،اليماني ،المعممي
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رضا معطي، دار ، تحقيؽ ىػ(ّٕٖ) "ابف بىطَّة"عبيد اهلل بف محمد  :اإلبانة الكبرى .ِْ
 .ىػُُْٓالطبعة الثانية ، الراية، الرياض

، ىػ(َْٖ) أحمد بف أبي بكر البكصيرم :إتحاف الخيرة الميرة بزوائد المسانيد العشرة .ِٓ
، دار الكطف، ؽ دار المشكاة لمبحث العممي بإشراؼ أبك تميـ ياسر بف إبراىيـيحقت

 .ىػَُِْالطبعة األكلى ، الرياض
أبك سعيد خميؿ بف كيكمدم  :عة في اإلشارة إلى الفرائد المسموعةإثارة الفوائد المجمو  .ِٔ

الطبعة ، مكتبة العمـك كالحكـ، مرزؽ بف ىياس الزىراني، تحقيؽ ىػ(ُٕٔالعبلئي )
 ىػ.ُِْٓاألكلى 

ىػ(، ترتيب عبلء ّْٓ: محمد بف حباف البستي )اإلحسان بترتيب صحيح ابن حبان .ِٕ
رناؤكط، مؤسسة الرسالة، بيركت، الطبعة ىػ(، تحقيؽ شعيب األّٕٗالديف الفارسي )

 ىػ.ُُْْالثانية 
، ىػ(ْٔٓ) "بف حـز الظاىرم"اعمي بف أحمد األندلسي  :اإلحكام في أصول األحكام .ِٖ

 .دار اآلفاؽ الجديدة، بيركت، أحمد شاكر تحقيؽ
تحقيؽ ، ىػ(ِٖٓ) "بف حجر العسقبلني"اأحمد بف عمي  :اإلصابة في تمييز الصحابة .ِٗ

 الطبعة، بيركت ،دار الكتب العممية، كعمى محمد معكض ،المكجكد عادؿ أحمد عبد
 .ىػُُْٓاألكلى 

، تحقيؽ ىػ(ِٕٔغمطام بف قميج المصرم )مي : إكمال تيذيب الكمال في أسماء الرجال .َّ
 .  ىػُِِْالطبعة األكلى ، الفاركؽ الحديثة، دار أسامة بف إبراىيـك عادؿ بف محمد 

سند اإلمام أحمد من الرجال سوى من ذكر في اإلكمال في ذكر من لو رواية في م .ُّ
عبد ، تحقيؽ ىػ(ٕٓٔ)" بف حمزة الحسيني"اأبك المحاسف محمد بف عمي  :تيذيب الكمال

 .باكستاف جامعة الدراسات اإلسبلمية،، المعطي أميف قمعجي
عمي  :اإلكمال في رفع الرتياب عن المؤتمف والمختمف في األسماء والكنى واألنساب .ِّ

 .ىػُُُْاألكلى  الطبعة، بيركت، دار الكتب العممية، ىػ(ْٕٓ) "بف ماككال"ا بف ىبة اهلل
، عداب محمكد الحمش اإلمام محمد بن حبان ودراسة أثاره العممية، تاريخ وتحميل ونقد: .ّّ

 ىػ.ُِْٖالطبعة األكلى 
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ٍندىه"امحمد بف إسحاؽ  :اإليمان .ّْ ، عمي بف محمد الفقييي ، تحقيؽىػ(ّٓٗ) "بف مى
 ىػ.َُْٔالطبعة الثانية ، بيركت، الةمؤسسة الرس

بف عبد "ايكسؼ بف عبد اهلل  :الستغناء في معرفة المشيورين من حممة العمم بالكنى .ّٓ
الطبعة ، دار ابف تيمية، الرياض ،تحقيؽ عبد اهلل مرحكؿ السكالمة، ىػ(ّْٔ)" البر

 .ىػَُْٓاألكلى 
سالـ عطا  تحقيؽ، ىػ(ّْٔ) "عبد البر"ابف يكسؼ بف عبد اهلل النمرم  الستذكار: .ّٔ

 ىػ.ُُِْالطبعة األكلى ، بيركت ة،دار الكتب العممي ،محمد معكضك 
النتقاء في فضائل الثالثة األئمة الفقياء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي اهلل  .ّٕ

 .بيركت ،دار الكتب العممية، ىػ(ّْٔ) "بف عبد البر"ايكسؼ بف عبد اهلل النمرم  :عنيم
، ىػ(َّٖلكبلباذم )امحمد بف أبي إسحاؽ  :بمعاني األخبار ىسم  بحر الفوائد المُ  .ّٖ

الطبعة األكلى ت، بيرك  ،دار الكتب العممية م،أحمد المزيدك محمد حسف إسماعيؿ تحقيؽ 
 .ىػَُِْ

تحقيؽ عبد اهلل بف عبد ، ىػ(ْٕٕ) "بف كثير"اإسماعيؿ بف عمر  :البداية والنياية .ّٗ
 .ىػُُْٖاألكلى  لطبعة، ادار ىجر، المحسف التركي

ابف "عمر بف عمي  :البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير .َْ
دار  ،مصطفى أبك الغيط كعبد اهلل بف سميماف كياسر بف كماؿ، تحقيؽ ىػ(َْٖ) "الممقف
 .ىػُِْٓالطبعة االكلى ، السعكدية ،اليجرة

 تحقيؽ محمد السعيد، ػ(ىُّٔأبك بكر بف أبي داكد، عبد اهلل بف سميماف ) البعث: .ُْ
 .ىػَُْٕالطبعة األكلى ، لبناف دار الكتب العممية،، زغمكؿ

سييؿ ، تحقيؽ ىػ(َٔٔ) "ابف العديـ"عمر بف أحمد  :بغية الطمب في تاريخ حمب .ِْ
 .دار الفكر، زكار

تحقيؽ ، ىػ(ِّٕ) الرازم بف أبي حاتـاعبد الرحمف  في تاريخو: بيان خطأ البخاري .ّْ
 ، اليند.دائرة المعارؼ العثمانية، عبد الرحمف المعممى

، ىػ(ِٖٔ)" ابف القطاف"عمي بف محمد  :في كتاب األحكامالواقعين بيان الوىم واإلييام  .ْْ
 .ىػُُْٖالطبعة األكلى ، الرياض ،دار طيبة، الحسيف سعيدتحقيؽ 
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 بد الرحمف بف عمركع: رواية أبي الميمون بن راشد زرعة الدمشقي يتاريخ أب .ْٓ
 .دمشؽ ،مجمع المغة العربية، شكر اهلل القكجاني تحقيؽ، ىػ(ُِٖ)
، صبحي السامرائيىػ(، تحقيؽ ّٖٓعمر بف أحمد "ابف شاىيف" ) تاريخ أسماء الثقات: .ْٔ

 ىػ.َُْْ الطبعة األكلى، الككيت ،الدار السمفية
عبد  ؽيحق، تىػ(ّٖٓ) "ابف شاىيف"عمر بف أحمد  :تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين .ْٕ

 .ىػَُْٗالطبعة األكلى ، قرمالرحيـ محمد القش
دار ، حمكد زايدىػ(، تحقيؽ مِٔٓمحمد بف إسماعيؿ البخارم ) التاريخ األوسط: .ْٖ

 ىػ. ُّٕٗالطبعة األكلى  الكعي، حمب،
سامي بف سيد ، تحقيؽ ىػ(ّٕٔ) "ابف المستكفي" المبارؾ بف أحمد اإًلربمي :تاريخ إربل .ْٗ

 ـ.َُٖٗالنشر  ، سنةدار الرشيد، العراؽ ،خماس الصقار
دار الغرب  ، تحقيؽ بشار معركؼ،ىػ(ْٖٕمحمد بف أحمد الذىبي ) تاريخ اإلسالم: .َٓ

 .ـََِّالطبعة األكلى ، اإلسبلمي
مصطفى تحقيؽ  ،ىػ(ّْٔأحمد بف عمي الخطيب البغدادم )تاريخ بغداد وذيولو:  .ُٓ

 .ىػُُْٕالطبعة األكلى ، بيركت ،دار الكتب العممية، عطا
، محمد عبد المعيد خاف، بعناية ىػ(ِْٕالجرجاني ) حمزة بف يكسؼ :تاريخ جرجان .ِٓ

 .ىػَُْٕالطبعة الرابعة ، بيركت ،عالـ الكتب
أحمد  ىػ(، تحقيؽَِٖعثماف بف سعيد الدارمي ) تاريخ الدارمي عن يحيى بن معين: .ّٓ

 .دمشؽ ،دار المأمكف، محمد سيؼ
 ؽ عمرك بف غرامةيحق، تىػ(ُٕٓ) "ابف عساكر"عمي بف الحسف  :تاريخ دمشق .ْٓ

 .ىػُُْٓ، سنة النشر دار الفكر، العمركم
أحمد نكر  ىػ(، تحقيؽُِٕ) العباس بف محمد تاريخ الدوري عن يحيى بن معين: .ٓٓ

حياء التراث اإلسبلمي، سيؼ  ىػ.ُّٗٗالطبعة األكلى ، مكة ،مركز البحث العممي كا 

ة الطبع، بيركت ،دار التراث ،ىػ(َُّمحمد بف جرير الطبرم ) :تاريخ الرسل والمموك .ٔٓ
 .ىػُّٕٖالثانية 

عزت  ، تحقيؽىػ(َّْ) "ابف الفرضي"عبد اهلل بف محمد  :تاريخ عمماء األندلس .ٕٓ
 .ىػَُْٖالطبعة الثانية ، مكتبة الخانجي، القاىرة، العطار
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، صبلح بف فتحي ىبلؿ ، تحقيؽىػ(ِٕٗأبك بكر أحمد بف أبي خيثمة ) :التاريخ الكبير .ٖٓ
 .ىػُِْٕاألكلى الطبعة ، القاىرة، الفاركؽ الحديثةدار 

، برعاية دائرة المعارؼ العثمانيةىػ(، ِٔٓمحمد بف إسماعيؿ البخارم ) التاريخ الكبير: .ٗٓ
 محمد عبد المعيد خاف.

محمد كامؿ ىػ(، تحقيؽ ِّّ) أحمد بف محمد تاريخ ابن محرز عن يحيى بن معين: .َٔ
 .ىػَُْٓاألكلى  الطبعة، دمشؽ، مجمع المغة العربية، القصار

 ،جدة، ؽ فييـ شمتكتيحق، تىػ(ِِٔ) "ابف شبة" عمر بف شبة المنورة: تاريخ المدينة .ُٔ
 .ىػُّٗٗ

، تحقيؽ ىػ(ّٕٗ)" بف زبر"امحمد بف عبد اهلل الربعي  :تاريخ مولد العمماء ووفياتيم .ِٔ
 ىػ.َُُْالطبعة األكلى ، الرياض ،دار العاصمة، عبد اهلل أحمد سميماف الحمد

 ىػ(، مكتبة ابف سينا.َْٓاكـ النيسابكرم" )محمد بف عبد اهلل "الح تاريخ نيسابور: .ّٔ
، دار ككركيس عكاد تحقيؽ، ىػ(ِِٗ) "بىٍحشىؿ" أسمـ بف سيؿ الكاسطي :تاريخ واسط .ْٔ

 .ىػَُْٔالطبعة األكلى ، عالـ الكتب، بيركت

دار الكتب العممية، ، ىػ(ّْٕ) مصرمعبد الرحمف بف أحمد ال تاريخ ابن يونس: .ٓٔ
 .ىػُُِْالطبعة األكلى ، بيركت

مشيكر بف ، تحقيؽ ىػ(ّْٔالبغدادم )الخطيب أحمد بف عمي : الي تمخيص المتشابوت .ٔٔ
 ىػ.ُُْٕالطبعة األكلى ، الرياض ،دار الصميعي، أحمد الشقيراتك حسف 

عيبىٍيد  :تجريد األسماء والكنى المذكورة في كتاب المتفق والمفترق لمخطيب البغدادي .ٕٔ
مركز النعماف،  ،ادم بف محمد بف سالـتحقيؽ ش ،ىػ(َٖٓ) "ابف الفٌراء"اهلل بف عمي 

 .ىػُِّْالطبعة األكلى ، اليمف
الدكتكر بشار عكاد  :تحرير تقريب التيذيب لمحافظ أحمد بن عمي بن حجر العسقالني .ٖٔ

 .ىػُُْٕالطبعة األكلى ، مؤسسة الرسالة، بيركت، الشيخ شعيب األرنؤكطك معركؼ، 
، تكنس، الدار التكنسية ،ىػ(ُّّٗ) "بف عاشكر"امحمد الطاىر  :التحرير والتنوير .ٗٔ

 .ىػُْٖٗ
حماد ، تحقيؽ ىػ(َْٗ) "ابف أبي حافظ" نصر بف إبراىيـ المقدسي :تحريم نكاح المتعة .َٕ

 .الطبعة الثانية ،دار طيبة، بف محمد األنصارم
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دار ، ىػ(ُّّٓمحمد عبد الرحمف المباركفكرل ) :تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي .ُٕ
 .بيركت ،الكتب العممية

، ىػ(ِٖٔ) "ابف العراقي"أحمد بف عبد الرحيـ  :حفة التحصيل في ذكر رواة المراسيلت .ِٕ
 .الرياض ،مكتبة الرشد، عبد اهلل نكارةتحقيؽ 

، ىػ(َِٗ) محمد بف عبد الرحمف السخاكم :التحفة المطيفة في تاريخ المدينة الشريفة .ّٕ
 ػ.ىُُْْالطبعة االكلى  ،، بيركتةالكتب العمميدار 

، ىػ(ُُٗالسيكطي ) عبد الرحمف بف أبي بكر :في شرح تقريب النووي تدريب الراوي .ْٕ
 .دار طيبة ،نظر محمد الفاريابيتحقيؽ 

الطبعة ، بيركت ،دار الكتب العممية، ىػ(ْٖٕمحمد بف أحمد الذىبي ) :تذكرة الحفاظ .ٕٓ
 ػ.ىُُْٗاألكلى 

، المنيريةإدارة الطباعة ، ىػ(ٖٔٗمحمد طاىر بف عمي الفىتًَّني ) :تذكرة الموضوعات .ٕٔ
 .ىػُّّْالطبعة األكلى 

تحقيؽ ، ىػ(ْٖٕ) محمد بف أحمد الذىبي: تذىيب تيذيب الكمال في أسماء الرجال .ٕٕ
 .ىػُِْٓاألكلى  ةالطبع، الفاركؽ الحديثة، دار مجدم السيد أميفك  ،غنيـ عباس غنيـ

مكتبة ، ىػ(ُِّْطارؽ بف محمد آؿ بف ناجي ) :كتب الجرح والتعديل ىالتذييل عم .ٖٕ
 .ىػُِْٓالطبعة الثانية ، نى اإلسبلميةالمث

، ىػ(ِٕٔ) مغمطام بف قميج المصرم :الت راِجُم الس اِقَطُة ِمْن ِكتَاِب ِإْكَمال َتْيِذيَب الَكَمال .ٕٗ
ًمي الصياح الدكتكرإٍشرىاؼ ب تحقيؽ جامعة الممؾ سعكد ، السعكدية ،دار المحدث، عى

 .ىػُِْٔالطبعة األكلى 
مؤلؼ األمالي: يحيى بف الحسيف الشجرم  :لمشجريترتيب األمالي الخميسية  .َٖ

، ىػ(َُٔالقاضي محيي الديف محمد بف أحمد القرشي العبشمي ) رتبيا:، ىػ(ْٗٗ)
 .ىػُِِْالطبعة األكلى ، دار الكتب العممية، بيركت ،تحقيؽ محمد حسف إسماعيؿ

، ىػ(ْْٓ)"القاضي عياض"  عياض بف مكسى :ترتيب المدارك وتقريب المسالك .ُٖ
، المغرب، مطبعة فضالة، كآخريف، عبد القادر الصحراكمك  ابف تاكيت الطنجييؽ تحق

 .الطبعة األكلى
تحقيؽ ، ىػ(ّٖٓ) "ابف شاىيف"عمر بف أحمد  :الترغيب في فضائل األعمال وثواب ذلك .ِٖ

 .ىػُِْْ الطبعة األكلى، دار الكتب العممية، بيركت، محمد حسف إسماعيؿ
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ىػ(، تحقيؽ محمد ْٖٗف محمد "أبك عمي الجياني" )الحسيف بتسمية شيوخ أبي داود:  .ّٖ
 ىػ.ُُْٖزغمكؿ، دار الكتب العممية، الطبعة األكلى 

دار ، الشريؼ حاتـ العكني ، تحقيؽىػ(َّّأحمد بف شعيب ) :تسمية مشايخ النسائي .ْٖ
 .ىػُِّْالطبعة األكلى ، مكة ،عالـ الفكائد

عمي "ابف حجر العسقبلني"  أحمد بف :بزوائد رجال األئمة األربعة تعجيل المنفعة .ٖٓ
 ىػ.ُُْٔ الطبعة األكلى، بيركت ،دار البشائر، إكراـ اهلل إمداد الحؽىػ(، تحقيؽ ِٖٓ)
الباجي  سميماف بف خمؼ :التعديل والتجريح لمن خرج لو البخاري في الجامع الصحيح .ٖٔ

 ىػ.َُْٔالطبعة األكلى ، الرياض ،دار المكاء، أبك لبابة حسيف، تحقيؽ ىػ(ْْٕ)
عبد الرحمف عبد ، تحقيؽ ىػ(ِْٗمحمد بف نصر المىٍركىًزم ) :يم قدر الصالةتعظ .ٕٖ

 ىػ.َُْٔالطبعة األكلى  المدينة المنكرة ،مكتبة الدار، الجبار الفريكائي
، ىػ(ّٖٓعمي بف عمر الدارقطني ) :تعميقات الدارقطني عمى المجروحين لبن حبان .ٖٖ

 .ىػُُْْالطبعة األكلى ، القاىرة ،دار الكتاب اإلسبلمي، العربيمحمد تحقيؽ خميؿ 
، تحقيؽ ىػ(ِّٕ) "ابف أبي حاتـ الرازم"عبد الرحمف بف محمد  :تفسير القرآن العظيم .ٖٗ

 .ىػُُْٗ الطبعة الثالثة، السعكدية ،مكتبة نزار مصطفى الباز، أسعد محمد الطيب
، محمد عكامةىػ(، تحقيؽ ِٖٓأحمد بف عمي "ابف حجر العسقبلني" ) تقريب التيذيب: .َٗ

 ىػ. َُْٔ الطبعة األكلى، سكريا، دار الرشيد

، ىػ(ْٖٕمحمد بف أحمد بف عثماف الذىبي ): تمخيص كتاب الموضوعات لبن الجوزي .ُٗ
 .ىػُُْٗالطبعة األكلى ، الرياض ،مكتبة الرشد، ياسر بف إبراىيـ بف محمدتحقيؽ 

تحقيؽ ، ىػ(ّْٔالبغدادم )الخطيب أحمد بف عمي  :تمخيص المتشابو في الرسم .ِٗ
 .ـُٖٓٗالطبعة األكلى ، دمشؽ ،طبلس، مكتبة سيكينة الشيابي

ابف " بف عمي الفرج عبد الرحمف كأب :تمقيح فيوم أىل األثر في عيون التاريخ والسير .ّٗ
 ىػ.ُٕٗٗ الطبعة األكلى، بيركت ،شركة دار األرقـ بف أبي األرقـ(، ىػٕٗٓ" )الجكزم

ابف عراؽ "عمي بف محمد  :ضوعةتنزيو الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة المو  .ْٗ
، عبد اهلل محمد الصديؽ الغمارمك عبد الكىاب عبد المطيؼ،  ، تحقيؽىػ(ّٔٗ) "الكناني

 ىػ.ُّٗٗالطبعة األكلى ، بيركت ،دار الكتب العممية
، ىػ(ْٖٕأبك عبد اهلل محمد بف أحمد الذىبي ) :تنقيح التحقيق في أحاديث التعميق .ٓٗ

 .ىػُُِْ الطبعة األكلى، الرياض، الكطفدار ، مصطفى أبك الغيط تحقيؽ
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 اليماني ،عبد الرحمف بف يحيى المعممي: التنكيل بما في تأنيب الكوثري من األباطيل .ٔٗ
، عبد الرزاؽ حمزةك  ،زىير الشاكيشك  ،تعميؽ محمد ناصر الديف األلباني، ىػ(ُّٖٔ)

 .ىػَُْٔالطبعة الثانية ، المكتب اإلسبلمي
محمد بف جرير الطبرم  :عن رسول اهلل من األخبار تيذيب اآلثار وتفصيل الثابت .ٕٗ

 .القاىرة ،مطبعة المدني، ؽ محمكد شاكريحق، تىػ(َُّ)
 .لبناف دار الكتب العممية،، ىػ(ٕٔٔيحيى بف شرؼ النككم ) :تيذيب األسماء والمغات .ٖٗ
مطبعة دائرة المعارؼ ىػ(، ِٖٓأحمد بف عمي "ابف حجر العسقبلني" ) تيذيب التيذيب: .ٗٗ

 .ىػُِّٔالطبعة األكلى  ،ة، اليندالنظامي
ىػ(، تحقيؽ ِْٕيكسؼ بف عبد الرحمف المزم ) تيذيب الكمال في أسماء الرجال: .ََُ

 ىػ.َُّْ الطبعة األكلى، بيركت ،مؤسسة الرسالة، معركؼ بشار
بف "اعمي بف ىبة اهلل  :تيذيب مستمر األوىام عمى ذوي المعرفة وأولي األفيام .َُُ

الطبعة األكلى ، بيركت ،دار الكتب العممية، كسركم حسف سيد، تحقيؽ ىػ(ْٕٓ) "ماككال
 ىػ.َُُْ

مكتبة ، عبد العزيز الشيكاف، تحقيؽ ىػ(ُُّمحمد بف إسحاؽ بف خزيمة ) :التوحيد .َُِ
 .ىػُُْْالطبعة الخامسة ، الرياض، الرشد

محمد بف عبد  :توضيح المشتبو في ضبط أسماء الرواة وأنسابيم وألقابيم وكناىم .َُّ
مؤسسة ، ؽ محمد نعيـ العرقسكسييحق، تىػ(ِْٖ) "ابف ناصر الديف"اهلل القيسي 

 .ـُّٗٗالطبعة األكلى ، بيركت ،الرسالة
 ،مكتبة المعارؼ، محمكد بف أحمد بف محمكد طحاف النعيمي :تيسير مصطمح الحديث .َُْ

 .ىػُِْٓالطبعة العاشرة 
النظامية، مطبعة دائرة المعارؼ ىػ(، ّْٓأبك حاتـ محمد بف حباف البستي ) الثقات: .َُٓ

 .ىػُّّٗالطبعة األكلى  ،اليند
تحقيؽ ، ىػ(ٕٖٗقاسـ بف قيٍطميٍكبىغىا السٍُّكديٍكًني ) :الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة .َُٔ

 .ىػُِّْالطبعة األكلى ، اليمف، مركز النعماف، شادم بف محمد آؿ نعماف
حقيؽ ، تىػ(ُٕٔخميؿ بف كيكمدم العبلئي ) :جامع التحصيل في أحكام المراسيل .َُٕ

 ىػ.َُْٕ الطبعة الثانية، بيركت، عالـ الكتب، حمدم عبد المجيد السمفي
، ىػ(ّْٔأحمد بف عمي الخطيب البغدادم ) :الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع .َُٖ

 .الرياض ،مكتبة المعارؼ، محمكد الطحافتحقيؽ 
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و الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وسنن .َُٗ
محمد زىير بف ىػ(، تحقيؽ ِٔٓ) محمد بف إسماعيؿ البخارم": البخاري، "صحيح وأيامو
 .ىػُِِْالطبعة األكلى  ،دار طكؽ النجاة ،ناصر

، اليند، دائرة المعارؼ العثمانيةىػ(، ِّٕعبد الرحمف بف أبي حاتـ ) الجرح والتعديل: .َُُ
 .ىػُُّٕالطبعة األكلى 

عبد تحقيؽ  :ىـ(ٚٚٗفضل الَيْرَثِمّية اليروية )جزء ِبيَبى بنت عبد الصمد، أّم ال .ُُُ
 ـ.ُٖٔٗالطبعة األكلى ، الككيت، دار الخمفاء، الرحمف بف عبد الجبار الفريكائي

بدر بف  تحقيؽ، ىػ(ّٖٓ) "ابف شاىيف"عمر بف أحمد : الجزء الخامس من األفراد .ُُِ
 .ىػُُْٓالطبعة األكلى  ،الككيت ،دار ابف األثير، عبد اهلل البدر

سىفي بفي أىٍحمىدى البىاًلًسيُّ ) :ابن فيلجزء  .ُُّ  ،مكسى إسماعيؿ البسيط، تحقيؽ ىػ(ُُّالحى
 .ىػُُِْالطبعة األكلى ، القدس ،مطبعة مسكدم

مًَّد  :جزء فيو أحاديث أبي عبد اهلل بن محمد بن جعفر بن حيان .ُُْ أىٍحمىدي بفي ميحى
الطبعة ، الرياض ،ة الرشدمكتب، بدر بف عبد اهلل البدر، تحقيؽ ىػ(ْٖٗاألىٍصبىيىاًنٌي )

 ىػ.ُُْْاألكلى 
عبد المؤمف بف خمؼ الدمياطٌي،  :جزء فيو مصافحات اإلمام مسمم واإلمام النسائي .ُُٓ
الطبعة الثانية ، دار غراس ،مكتبة أىؿ األثر، ؽ جاسـ بف محمد الفجييحق، تىػ(َٕٓ)

 .ـََِٓ
نيشر  ،مخطكط ، كىكىػ(ّٕٓيكسؼ بف القاسـ ) :جزء القاضي أبي القاسم الميانجي .ُُٔ

 ـ.ََِْفي برنامج جكامع الكمـ المجاني التابع لمكقع الشبكة اإلسبلمية 
، كىك ىػ(ّْٖأبك بكر النجاد، أحمد بف سمماف ) :جزء من حديث أبي بكر النجاد .ُُٕ

الطبعة ، نيشر في برنامج جكامع الكمـ المجاني التابع لمكقع الشبكة اإلسبلمية ،مخطكط
 ـ.ََِْ األكلى

 "محيي الديف الحنفي"عبد القادر بف محمد  :ضية في طبقات الحنفيةالجواىر الم .ُُٖ
 .كراتشي ،مير محمد كتب خانو ،ىػ(ٕٕٓ)
عمي بف عثماف "ابف التركماني" الجوىر النقي في الرد عمى سنن البييقي:  .ُُٗ
 ىػ(، دار الفكر.َٕٓ)
 ،لبناف، دار الفكر ،ىػ(ُُٗعبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي ) :الحاوي لمفتاوي .َُِ

 .ىػُِْْسنة النشر 
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السيكطي  عبد الرحمف بف أبي بكر: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاىرة .ُُِ
 الطبعة، مصر ،دار إحياء الكتب العربية، محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، تحقيؽ ىػ(ُُٗ)

 .ىػُّٕٖاألكلى 
نيشر  ،مخطكط، كىك ىػ(ّٕٗمحمد بف المظفر ) :بن المظفراحديث أبي الحسين  .ُِِ

 ـ.ََِْامع الكمـ المجاني التابع لمكقع الشبكة اإلسبلمية في برنامج جك 
تحقيؽ حسف بف ، ىػ(ُّٖعبيد اهلل بف عبد الرحمف ) :الفضل الزىري يحديث أب .ُِّ

 .ىػُُْٖلطبعة األكلى ، اأضكاء السمؼ، الرياض ،محمد البمكط
ىػ(، َّْأحمد بف عبد اهلل األصبياني ) أبك نعيـ :وطبقات األصفياء حمية األولياء .ُِْ

 ىػ.ُّْٗدار السعادة، مصر، سنة النشر 
أحمد بف عبد اهلل الخزرجي )بعد  :خالصة تذىيب تيذيب الكمال في أسماء الرجال .ُِٓ

حمب/  ،دار البشائر مكتب المطبكعات اإلسبلمية/، ؽ عبد الفتاح أبك غدةيحق، تىػ(ِّٗ
 .ىػُُْٔالطبعة الخامسة ، بيركت

 حمد بف الحسيف البييقيأ :ة وأصحابوالخالفيات بين اإلمامين الشافعي وأبي حنيف .ُِٔ
 .ىػُّْٔالطبعة األكلى ، مصر، تحقيؽ فريؽ البحث العممي بشركة الركضة، ىػ(ْٖٓ)
 "بف حجر العسقبلني"اأحمد بف عمي  :الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة .ُِٕ
، اليند، مجمس دائرة المعارؼ العثمانية، محمد عبد المعيد ضاف ، تحقيؽىػ(ِٖٓ)

 .ىػُِّٗعة الثانية الطب
دار الكتب ، مصطفى عطا، تحقيؽ ىػ(َّٔسميماف بف أحمد الطبراني ) :الدعاء .ُِٖ

 ىػ.ُُّْالطبعة األكلى ، بيركت ،العممية
دار ، عبد المعطي قمعجي، تحقيؽ ىػ(ْٖٓأحمد بف الحسيف البييقي ) :دلئل النبوة .ُِٗ

 .ىػَُْٖالطبعة األكلى  الكتب العممية،
حماد ىػ(، تحقيؽ ْٖٕمحمد بف أحمد الذىبي ) وكين:ديوان الضعفاء والمتر  .َُّ

 .ىػُّٕٖالطبعة الثانية ، مكة ،مكتبة النيضة الحديثة، األنصارم
أحمد بف عبد اهلل األصبياني أبك نعيـ  :"تاريخ أصبيان" أصبيان أخبار ذكر .ُُّ
الطبعة األكلى ، بيركت ،دار الكتب العممية، سيد كسركم حسف، تحقيؽ ىػ(َّْ)

 .ىػَُُْ
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أسماء التابعين ومن بعدىم ممن صحت روايتو عن الثقات عند البخاري  ذكر .ُِّ
، كماؿ الحكتك بكراف الضناكم ، تحقيؽ ىػ(ّٖٓعمي بف عمر الدارقطني ): ومسمم

 .ىػَُْٔالطبعة األكلى ، بيركت ،مؤسسة الكتب الثقافية
أبك عبد اهلل محمد بف أحمد الذىبي  :ذكر من يعتمد قولو في الجرح والتعديل .ُّّ
 .ىػَُُْالطبعة الرابعة ، بيركت ،دار البشائر، عبد الفتاح أبك غدة، تحقيؽ ىػ(ْٖٕ)
حماد بف  ؽيحق، تىػ(ْٖٕمحمد بف أحمد الذىبي ) :ذيل ديوان الضعفاء والمتروكين .ُّْ

 .الطبعة األكلى، مكة ،مكتبة النيضة الحديثة، محمد األنصارم
معكض  ؽ عمييحق، تىػ(َٖٔعبد الرحيـ بف الحسيف العراقي ) :ذيل ميزان العتدال .ُّٓ
 .ىػُُْٔالطبعة األكلى ، بيركت ،دار الكتب العممية، المكجكد عادؿ عبدك 
، ىػ(ْٖٕمحمد بف أحمد الذىبي ) :الرواة الثقات المتكمم فييم بما ل يوجب ردىم .ُّٔ

 الطبعة األكلى، بيركت، دار البشائر اإلسبلمية، محمد إبراىيـ المكصميتحقيؽ 
 .ىػُُِْ

يكسؼ األسطؿ، رسالة  احتمل حديثيم عند اإلمام البزار في مسنده: الرواة الذين .ُّٕ
 ـ.َُِٓدكتكراه، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف 

تحقيؽ أبك تميـ ياسر بف ابراىيـ بف ، ىػ(ِٕٓسميماف بف األشعث السًّْجٍستاني ) :الزىد .ُّٖ
 .ىػُُْْالطبعة األكلى ، دار المشكاة، حمكاف، أبك ببلؿ غنيـ بف عباسك محمد، 

مؤسسة ، عامر أحمد حيدر، تحقيؽ ىػ(ْٖٓأحمد بف الحسيف البييقي ) :الزىد الكبير .ُّٗ
 ـ.ُٔٗٗالطبعة الثالثة ، بيركت ،الكتب الثقافية

، تحقيؽ ىػ(ُُٗعبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي ) :الزيادات عمى الموضوعات .َُْ
 .ػىُُّْالطبعة األكلى ، مكتبة المعارؼ، السعكدية، رامز خالد حاج حسف

، مكتبة العمكـ كالحكـ، زياد منصكرتحقيؽ  :لإلمام أحمد بن حنبل سؤالت أبي داود .ُُْ
 ىػ.ُُْْالطبعة األكلى ، المدينة المنكرة

محمد تحقيؽ  :داود السجستاني في الجرح والتعديلألبي  سؤالت أبي عبيد اآلجري .ُِْ
ة، الطبعة األكلى عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكر ، عمي العمرم

 .ىػَُّْ
كتب خانو جميمي، ، القشقرم عبد الرحيـ محمد تحقيؽ :سؤالت البرقاني لمدارقطني .ُّْ

 .ىػَُْْلطبعة األكلى ، اباكستاف
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المدينة  ،مكتبة الدار، أحمد نكر سيؼتحقيؽ  سؤالت ابن الجنيد ليحيى ابن معين: .ُْْ
 .ىػَُْٖالطبعة األكلى ، المنكرة

، الرياض، مكتبة المعارؼ، مكفؽ عبد القادرتحقيؽ  :طنيسؤالت الحاكم لمدارق .ُْٓ
 ىػ.َُْْالطبعة األكلى 

خالد ك فريؽ مف الباحثيف بإشراؼ سعد الحميد  تحقيؽ :سؤالت السممي لمدارقطني .ُْٔ
 .ىػُِْٕالطبعة األكلى ، الجريسي

، ؽ مكفؽ عبد القادريحقت :لعمي بن المديني سؤالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة .ُْٕ
 ىػ.َُْْالطبعة األكلى ، الرياض، لمعارؼمكتبة ا

دار ، ؽ مكفؽ عبد القادريحقت :محاكم النيسابوريل سؤالت مسعود بن عمي السجزي .ُْٖ
 .ىػَُْٖالطبعة األكلى ، بيركت ،الغرب اإلسبلمي

 أحمد بف عمي :السابق والالحق في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخ واحد .ُْٗ
دار الصميعي، الرياض، ، محمد بف مطر الزىراني ، تحقيؽىػ(ّْٔ) "الخطيب البغدادم"

 .ىػُُِْالطبعة الثانية 
مىفي"أحمد بف محمد  :السادس والعشرون من المشيخة البغدادية .َُٓ " أبك طاىر السّْ
 ـ.ََِْاألكلى  الطبعة ،نيشر في برنامج جكامع الكمـ ،مخطكط، كىك ىػ(ٕٔٓ)
حمد ناصر الديف األلباني م :سمسمة األحاديث الصحيحة وشيء من فقييا وفوائدىا .ُُٓ
 ـ.ُٔٗٗ الطبعة األكلى، مكتبة المعارؼ، الرياض، ىػ(َُِْ)
ؽ محمد ناصر الديف يحق، تىػ(ِٕٖأبك بكر بف أبي عاصـ الشيباني ): السنة .ُِٓ

 ىػ.ََُْالطبعة األكلى ، بيركت ،المكتب اإلسبلمي، األلباني
محمد بف سعيد  تحقيؽ ،ىػ(َِٗأبك عبد الرحمف عبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ ): السنة .ُّٓ

 .ىػَُْٔالطبعة األكلى ـ، الدما ،دار ابف القيـ، القحطاني
ؤكط اشعىيب األرن، تحقيؽ ىػ(ِٕٓ) السًّْجٍستاني سميماف بف األشعث: سنن أبي داود .ُْٓ
مَّد كاًمؿ قره بمميك   .ىػَُّْاألكلى  الطبعة، مؤسسة الرسالة، بيركت، محى
محمد  :كمة بين اإلمامين في السند المعنعنالسنن األبين والمورد األمعن في المحا .ُٓٓ

مكتبة الغرباء ، صبلح سالـ المصراتي، تحقيؽ ىػ(ُِٕ) "ابف رشيد الفيرم" بف عمر
 ىػ.ُُْٕالطبعة األكلى ، المدينة المنكرة ،األثرية



216 

 

 ىػ(، تحقيؽ أحمد شاكر، كآخركف،ُٕٗمحمد بف عيسى الترمذم ) سنن الترمذي: .ُٔٓ
 .ىػُّٓٗلطبعة الثانية ا، مصر، الحمبي مصطفىمكتبة 

حسف ك  ؤكطاشعىيب األرنتحقيؽ  ،ىػ(ّٖٓعمي بف عمر الدارقطني ): سنن الدارقطني .ُٕٓ
 .ىػُِْْاألكلى  الطبعة، كآخركف، مؤسسة الرسالة، بيركت، عبد المنعـ شمبي

، تحقيؽ عبد الفتاح أبك غدة، ىػ(َّّأحمد بف شعيب النسائي ) السنن الصغرى: .ُٖٓ
 ىػ.َُْٔالطبعة الثانية ، حمب ،ةمكتب المطبكعات اإلسبلمي

دار الكتب  ،ؽ محمد عطايقتح، ىػ(ْٖٓأحمد بف الحسيف البييقي ): السنن الكبرى .ُٗٓ
 .ىػُِْْالطبعة الثالثة ، العممية، بيركت

حسف ك شعيب األرناؤكط تحقيؽ ، ىػ(َّّأحمد بف شعيب النسائي ): السنن الكبرى .َُٔ
 .ىػُُِْ ة األكلىالطبع، بيركت، مؤسسة الرسالة، عبد المنعـ شمبي

شعىيب ، تحقيؽ ىػ(ِّٕ) "ابف ماجو" محمد بف يزيد القزكينيابن ماجو: سنن  .ُُٔ
مَّد كاًمؿ قره بمميك ؤكط ااألرن األكلى  الطبعة، كآخركف، مؤسسة الرسالة، بيركت، محى

 .ىػَُّْ
 عثماف بف سعيد الداني :السنن الواردة في الفتن وغوائميا والساعة وأشراطيا .ُِٔ
الطبعة ، الرياض ،دار العاصمة، رضاء اهلل بف محمد المباركفكرمؽ ، تحقيىػ(ْْْ)

 ىػ.ُُْٔاألكلى 
ىػ(، تحقيؽ بإشراؼ شعيب ْٖٕمحمد بف أحمد الذىبي ) سير أعالم النبالء: .ُّٔ

 ىػ.َُْٓاألرناؤكط، مؤسسة الرسالة، بيركت، الطبعة الثالثة 
" الحنبميابف العماد "عبد الحي بف أحمد  :شذرات الذىب في أخبار من ذىب .ُْٔ
 .ىػَُْٔ الطبعة األكلى، دار ابف كثير، دمشؽ، محمكد األرناؤكط، تحقيؽ ىػ(َُٖٗ)
، ىػ(ُْٖىبة اهلل بف الحسف البللكائي ) :شرح أصول اعتقاد أىل السنة والجماعة .ُٓٔ

 .ىػُِّْالطبعة الثامنة ، السعكدية، دار طيبة، تحقيؽ أحمد بف سعد الغامدم
محمد ك  ؤكطاتحقيؽ شعيب األرن، ىػ(ُٔٓبغكم )الحسيف بف مسعكد ال: شرح السنة .ُٔٔ

 .ىػَُّْالطبعة الثانية ، المكتب اإلسبلمي، زىير الشاكيش
تحقيؽ عدد مف ، ىػ(ْْٖ) "بف رسبلف"اأحمد بف حسيف  :شرح سنن أبي داود .ُٕٔ

 .ىػُّْٕالطبعة األكلى ، مصر ،دار الفبلح ،الباحثيف
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تحقيؽ شعيب ، ىػ(ُِّ) "أبك جعفر الطحاكم"أحمد بف محمد  :شرح مشكل اآلثار .ُٖٔ
 .ىػُُْٓالطبعة األكلى ، مؤسسة الرسالة ،األرنؤكط

 ، عبد اهلل بف عمر الدميجي ، تحقيؽىػ(َّٔمحمد بف الحسيف اآلجيرّْمُّ ) :الشريعة .ُٗٔ
 .ىػَُِْالطبعة الثانية ، الرياض ،دار الكطف

عبد  عبد العمي ؽيحق، تىػ(ْٖٓأحمد بف الحسيف البييقي )أبك بكر  :شعب اإليمان .َُٕ
 .ىػُِّْالطبعة األكلى ، اليند، الدار السمفية، الحميد حامد

محمد مصطفى ىػ(، تحقيؽ ُُّ) محمد بف إسحاؽ بف خزيمة :صحيح ابن خزيمة .ُُٕ
 ىػ.ُُِْ، الطبعة الثانية بيركت، المكتب اإلسبلمي، األعظمي

عبد تحقيؽ عمرك ، ىػ(ُِٖ) "ابف أبي الدنيا"أبك بكر عبد اهلل بف محمد : صفة الجنة .ُِٕ
 .مكتبة ابف تيمية، مصر، المنعـ سميـ

 ،عبد المعطي قمعجيىػ(، تحقيؽ ِِّمحمد بف عمرك العقيمي ) الضعفاء الكبير: .ُّٕ
 .ىػَُْْالطبعة األكلى ، بيركت ،لعمميةا دار الكتب

ؽ عبد اهلل يحق، تىػ(ٕٗٓ) "الجكزم"ابف عبد الرحمف بف عمي  :الضعفاء والمتروكون .ُْٕ
 ىػ.َُْٔالطبعة األكلى ، بيركت ،ةدار الكتب العممي، القاضي

عبد الرحيـ محمد  تحقيؽ ،ىػ(ّٖٓعمي بف عمر الدارقطني ) :الضعفاء والمتروكون .ُٕٓ
 ىػ.َُْْ، سنة النشر مجمة الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة القشقرم،

أبك الخير محمد بف عبد الرحمف السخاكم  :لضوء الالمع ألىل القرن التاسعا .ُٕٔ
 .بيركت ،تبة الحياةدار مك، ىػ(َِٗ)
، سنة النشر دار الفكر، ؽ سييؿ زكاريحق، تىػ(َِْ) خميفة بف خياط :طبقاتال .ُٕٕ

 .ىػُُْْ
أبك بكر أحمد بف  :طبقات األسماء المفردة من الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث .ُٖٕ

، طبلس لمدراسات كالترجمة كالنشر، سكينة الشيابي، تحقيؽ ىػ(َُّىاركف البرديجي )
 .ـُٕٖٗكلى الطبعة األ

دار ، محمد الفقي، تحقيؽ ىػ(ِٔٓ)" ابف أبي يعمى"محمد بف محمد  :طبقات الحنابمة .ُٕٗ
 .بيركت ،المعرفة

محمكد ، تحقيؽ ىػ(ُٕٕعبد الكىاب بف تقي الديف السبكي ) :طبقات الشافعية الكبرى .َُٖ
 .ىػُُّْالطبعة الثانية، ، ىجر، مكتبة عبد الفتاح محمد الحمكك محمد الطناحي 



212 

 

، تحقيؽ ىػ(ّْٔ) "ابف الصبلح"عثماف بف عبد الرحمف  :الفقياء الشافعيةطبقات  .ُُٖ
 .ـُِٗٗ الطبعة األكلى، بيركت ،دار البشائر اإلسبلمية، محيي الديف نجيب

 ،دار صادر، إحساف عباسىػ(، تحقيؽ َِّمحمد بف سعد ) الطبقات الكبرى: .ُِٖ
 ـ.ُٖٔٗالطبعة األكلى ، بيركت

الشيخ ك أب"عبد اهلل بف محمد  :دين عميياطبقات المحدثين بأصبيان والوار  .ُّٖ
الطبعة ، بيركت ،مؤسسة الرسالة، عبد الغفكر البمكشي ، تحقيؽىػ(ّٗٔ) "األصبياني

 ىػ.ُُِْالثانية 
 ؽيحق، تىػ(َّٔسميماف بف أحمد الطبراني ) :اطرق حديث من كذب عمي متعمدً  .ُْٖ

 ىػ.َُُْى الطبعة األكل، األردف، ىشاـ السقا، دار عمارك عمي عبد الحميد 
أبك طاىر أحمد بف  انتخاب ،ىػ(ََٓ) المبارؾ بف عبد الجبار الطيكرم :الطيوريات .ُٖٓ

مىفي ) مكتبة أضكاء السمؼ، ، عباس الحسفك دسماف معالي ، تحقيؽ ىػ(ٕٔٓمحمد السّْ
 .ىػُِْٓالطبعة األكلى ، الرياض

دار  ،محمد السعيد زغمكؿ، ىػ(ْٖٕمحمد بف أحمد الذىبي ) :العبر في خبر من غبر .ُٖٔ
 .بيركت ،الكتب العممية

ؽ محمد بف خميفة يحق، تىػ(ِٕٗمحمد بف عثماف بف أبي شيبة العبسي ) :العرش .ُٕٖ
 .ىػُُْٖمكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األكلى ، التميمي

ؽ رضاء اهلل بف يحق، تىػ(ّٗٔ) "الشيخ األصبياني كأب" عبد اهلل بف محمد :العظمة .ُٖٖ
 ىػ.َُْٖالطبعة األكلى ، رياضال ،دار العاصمة، محمد المباركفكرم

، (ىػَْٖ) الممقف" "ابف عمي بف عمر المذىب: حممة طبقات في المذىب العقد .ُٖٗ
 األكلي بيركت، الطبعة العممية، الكتب ميني، دار األزىرم كسيد نصر أيمف تحقيؽ
 ىػ.ُُْٕ

تحقيؽ فريؽ مف الباحثيف ىػ(، ِّٕالرازم ) أبي حاتـ عبد الرحمف بف الحديث:عمل  .َُٗ
، مطابع الحميضي، كخالد بف عبد الرحمف الجريسي ،اؼ سعد بف عبد اهلل الحميدبإشر 

 .ىػُِْٕالطبعة األكلى 
 يكص ىػ(، تحقيؽُِْأحمد بف حنبؿ ) رواية ابنو عبد اهلل: العمل ومعرفة الرجال .ُُٗ

 .ىػُِِْ الطبعة الثانية، دار الخاني، الرياض ،اهلل عباس
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 يكص ىػ(، تحقيؽُِْأحمد بف حنبؿ ) :يرهرواية المروذي وغ العمل ومعرفة الرجال .ُِٗ
 .ىػَُْٖالطبعة األكلى ، اليند، الدار السمفية، اهلل عباس

، ىػ(ٕٗٓ)" ف الجكزم"ابعبد الرحمف بف عمي  :العمل المتناىية في األحاديث الواىية .ُّٗ
 .ىػَُُْالثانية  الطبعة، إدارة العمـك األثرية، باكستاف، إرشاد الحؽ األثرم تحقيؽ

 تحقيؽ، ىػ(ّٖٓعمي بف عمر الدارقطني ) :واردة في األحاديث النبويةلعمل الا .ُْٗ
 .ىػَُْٓالطبعة األكلى ، الرياض ،دار طيبة، محفكظ الرحمف السمفي

شيٍيدة ًبٍنت أحمد  :العمدة من الفوائد واألثار الصحاح والغرائب في مشيخة شيدة .ُٓٗ
الطبعة ، القاىرة ،لخانجيمكتبة ا، تحقيؽ فكزم عبد المطمب، ىػ(ْٕٓالكاتبة ) ةالبغدادي
 .ىػُُْٓاألكلى 

ككثر ، تحقيؽ ىػ(ّْٔ) "ابف السُّنّْي" أحمد بف محمد الدٍّْينىكىرمُّ  :عمل اليوم والميمة .ُٔٗ
 .بيركت، جدة، دار القبمة كمؤسسة عمـك القرآف، البرني

عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعو حاشية ابن القيم: تيذيب سنن أبي داود  .ُٕٗ
يضاح عممو دار الكتب  ،ىػ(ُِّٗ) "العظيـ آبادم"محمد أشرؼ بف أمير  :ومشكالتو وا 

 .ىػُُْٓ الطبعة الثانية، بيركت ،العممية
، ىػ(ّّٖ) محمد بف محمد بف يكسؼ ابف الجزرم :غاية النياية في طبقات القراء .ُٖٗ

 .ىػُُّٓ األكلى الطبعة، مكتبة ابف تيمية
أحمد بف عمي  المشيورة: الكتب في ليس مما الفردوس مسند من الممتقطة الغرائب .ُٗٗ
، سنة الخضرم أحمد لمشاممة أعده، مخطكط ىػ(، كىكِٖٓ" )العسقبلني حجر ابف"

 ـ.ََُِاإلضافة 
، تحقيؽ ىػ(ّْٔالبغدادم )الخطيب أحمد بف عمي  :غنية الممتمس ايضاح الممتبس .ََِ

 .ىػُِِْالطبعة األكلى ، الرياض، مكتبة الرشد، يحيى بف عبد اهلل البكرم
ىػ(، ِٖٓ" )بف حجر العسقبلني"اأحمد بف عمي  :الباري شرح صحيح البخاري فتح .َُِ

 ىػ.ُّٕٗ الطبعة األكلى بيركت،، دار المعرفة، محمد فؤاد عبد الباقيرتبو 
محمد مطيع  ، تحقيؽىػ(ّْٔمحمد بف عبد الكاحد المقدسي ) :فضائل بيت المقدس .َِِ

 ىػ.َُْٓالطبعة األكلى ا، سكري ،دار الفكر ،الحافظ
، ىػ(َّْأبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل األصبياني ) :ائل الخمفاء األربعة وغيرهفض .َِّ

 .ىػُُْٕالطبعة األكلى السعكدية، دار البخارم، ، تحقيؽ صالح بف محمد العقيؿ
، عمرك عمي عمر، تحقيؽ ىػ(ِٔٓعبد الكريـ بف محمد السمعاني ) :فضائل الشام .َِْ

 .ىػُُِْالطبعة األكلى ، دار الثقافة العربية
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 "ابف أبي اليكؿ"عمي بف محمد بف صافي بف شجاع الربعي  :فضائل الشام ودمشق .َِٓ
، دمشؽ ،مطبكعات المجمع العممي العربي، صبلح الديف المنجد، تحقيؽ ىػ(ْْْ)

 ـ.َُٓٗالطبعة األكلى 
مؤسسة ، كصي اهلل عباس، تحقيؽ ىػ(ُِْأحمد بف حنبؿ ) :فضائل الصحابة .َِٔ

 ىػ.َُّْالطبعة األكلى ، بيركت ،الرسالة
، مكتبة الرشد، ؽ حمدم السمفييحق، تىػ(ُْْتماـ بف محمد الرازم ) :الفوائد .َِٕ

 ىػ.ُُِْالطبعة األكلى ، الرياض
دار الكتب ، عبد السميع تحقيؽ خبلؼ، ىػ(ُْٓ)" ابف بشراف"عمي بف محمد  :فوائدال .َِٖ

 .ىػُِّْالطبعة األكلى، العممية، بيركت
عبد الرحمف  تحقيؽ ،ىػ(َُٓ) "نائـ النٍَّرًسيأبك الغ" محمد بف عمي :فوائد الكوفيين .َِٗ

 .ـََِْالطبعة األكلى ، دار الضياء، محمد شريؼ
 ،ىػ(َُُّ) محمد عبد الرؤكؼ بف عمي المناكم :فيض القدير شرح الجامع الصغير .َُِ

 ىػ.ُّٔٓالطبعة األكلى ، مصر ،المكتبة التجارية الكبرل

محمد السعيد بف ، تحقيؽ ىػ(ْٖٓأحمد بف الحسيف البييقي ) :لقراءة خمف اإلماما .ُُِ
 ىػ.َُْٓ الطبعة األكلى، بيركت، دار الكتب العممية، بسيكني زغمكؿ

ىػ(، تحقيؽ ّٕٓنجـ الديف عمر بف محمد النسفيَّ )القند في ذكر عمماء سمرقند:  .ُِِ
 ىػ.َُِْيكسؼ اليادم صادؽ العبادم، مركز نشر المخطكط، طيراف، الطبعة األكلي 

 يحيى بف محمد وليمة: يوم كل بقراءتو ُيخل ل أن بيستح القرآن وما قوارع .ُِّ
 مكتبة، السمكـ فارس بف أحمد(، تحقيؽ ىػِْٕ) "الجكرم عمرك أبك" النيسابكرم
 .ىػُِّْ األكلى الطبعة، الرياض، المعارؼ

ىػ(، ْٖٕمحمد بف أحمد الذىبي ) الكاشف في معرفة من لو رواية في الكتب الستة: .ُِْ
 ىػ.ُُّْالطبعة األكلى ، جدة، بمةدار الق ،محمد عكامةتحقيؽ 

عادؿ عبد ىػ(، تحقيؽ ّٓٔعبد اهلل بف عدم الجرجاني ) الكامل في ضعفاء الرجال: .ُِٓ
 .ىػُُْٖالطبعة األكلى ، بيركت، الكتب العممية، دار عمي معكضك  المكجكد

" سبط ابف العجمي"إبراىيـ بف محمد  :الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث .ُِٔ
الطبعة األكلى ، بيركت ،مكتبة النيضة العربية، حي السامرائيصب، تحقيؽ ىػ(ُْٖ)

 ىػ.َُْٕ
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" حاجي خميفة"مصطفى بف عبد اهلل  :كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .ُِٕ
 .ـُُْٗ، سنة النشر بغداد ،مكتبة المثنى، ىػ(َُٕٔ)
 كأب تحقيؽ، ىػ(ِْٕأحمد بف محمد الثعمبي ) :الكشف والبيان عن تفسير القرآن .ُِٖ

 .ىػُِِْاألكلى  الطبعة، دار إحياء التراث العربي، لبناف، ف عاشكرمحمد ب

أبك ، تحقيؽ ىػ(ّْٔالبغدادم )الخطيب أحمد بف عمي  :الكفاية في عمم الرواية .ُِٗ
براىيـ حمدم المدنيك  عبداهلل السكرقي  .المدينة المنكرة ،المكتبة العممية، ا 

دار ، نظر محمد الفاريابييؽ ، تحقىػ(َُّمحمد بف أحمد الدكالبي ) :لكنى واألسماءا .َِِ
 .ىػُُِْالطبعة األكلى ، بيركت ،ابف حـز

عبد الرحيـ محمد ، تحقيؽ ىػ(ُِٔمسمـ بف الحجاج القشيرم ) :الكنى واألسماء .ُِِ
الطبعة األكلى  عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة،، القشقرم
 .ىػَُْْ

دار  ،ىػ(ٖٕٔمحمد بف يكسؼ الكرماني ) :يالكواكب الدراري في شرح صحيح البخار  .ِِِ
 .ـُُٖٗطبعة ثانية ، الإحياء التراث العربي، بيركت

السيكطي  عبد الرحمف بف أبي بكر :الآللىء المصنوعة في األحاديث الموضوعة .ِِّ
الطبعة ، بيركت ،دار الكتب العممية، صبلح بف محمد بف عكيضة، تحقيؽ ىػ(ُُٗ)

 .ىػُُْٕاألكلى 
دار  ،ىػ(ُُٗعبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي ) :رير األنسابلب المباب في تح .ِِْ

 .بيركت ،صادر
 ـ.ََِٕاألكلى  ةمحمد خمؼ سبلمة، الطبع لسان المحدثين: .ِِٓ

مؤسسة األعممي ىػ(، ِٖٓأحمد بف عمي "ابف حجر العسقبلني" ) لسان الميزان: .ِِٔ
 .ىػَُّٗالثانية  الطبعة، بيركت ،لممطبكعات

دار ، ىػ(َّٔ)" ابف األثير الجزرم"عمي بف أبي الكـر  :المباب في تيذيب األنساب .ِِٕ
 .بيركت ،صادر

، تحقيؽ مكفؽ عبد القادر، ىػ(ّٖٓعمي بف عمر الدارقطني ) :المؤَتِمف والمخَتِمف .ِِٖ
 .ىػَُْٔالطبعة األكلى ، بيركت ،دار الغرب اإلسبلمي
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الغني بف  عبد في أسماء نقمة الحديث وأسماء آبائيم وأجدادىم: المؤَتِمف والمخَتِمف .ِِٗ
ق(، تحقيؽ مثنى محمد حميد الشمرم، كقيس عبد إسماعيؿ َْٗسعيد األزدم )

 ـ.ََِٕالتميمي، دار الغرب اإلسبلمي، الطبعة األكلى 
، تحقيؽ محمد صادؽ الحامدم، ىػ(ّْٔأحمد بف عمي البغدادم ) :المتفق والمفترق .َِّ

 .ىػُُْٕالطبعة األكلى ، دار القادرم، دمشؽ
، ىػ(َّٔالحسف بف عبد الرحمف الراميرمزم ): الراوي والواعي المحدث الفاصل بين .ُِّ

 ىػ.َُْْالطبعة الثالثة ، بيركت ،دار الفكر، محمد عجاج الخطيب تحقيؽ
، دار الفكر ،ىػ(ْٔٓ) "بف حـز الظاىرم"اعمي بف أحمد األندلسي : المحلى باآلثار .ِِّ

 .بيركت
لمعركؼ بالرشيد العطار يحيى بف عمي بف عبد اهلل ا :مجرد أسماء الرواة عن مالك .ِّّ
 .ىػُُْٖالطبعة األكلى ، مكتبة الغرباء األثرية، سالـ بف أحمد السمفي، تحقيؽ ىػ(ِٔٔ)
ىػ(، تحقيؽ محمكد زايد، دار الكعي، ّْٓمحمد بف حباف البستي ) المجروحين: .ِّْ

 ىػ.ُّٔٗحمب، الطبعة األكلى 
، تحقيؽ حساـ (ىػَٕٖعمي بف أبي بكر الييثمي ) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: .ِّٓ

 .َُِٓقدسي، القاىرة، سنة النشر الديف القدسي، دار ال
ركحية  ، تحقيؽىػ(ُُٕ) "ابف منظكر"محمد بف مكـر : مختصر تاريخ دمشق .ِّٔ

 .ىػَُِْاألكلى الطبعة، دمشؽ ،دار الفكر، محمد مطيعك رياض مراد ك النحاس 
مّْص ) :المخمصيات .ِّٕ كزارة ، جرار نبيؿ ، تحقيؽىػ(ّّٗمحمد بف عبد الرحمف المخى

 .ىػُِْٗالطبعة األكلى ، قطر ،األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية
محمد ضياء ، تحقيؽ ىػ(ْٖٓأحمد بف الحسيف البييقي ): المدخل إلى السنن الكبرى .ِّٖ

 .الككيت ،دار الخمفاء، الرحمف األعظمي
" سبط ابف الجكزم"يكسؼ بف ًقٍزأيكغمي بف عبد اهلل :مرآة الزمان في تواريخ األعيان .ِّٗ
 ىػ.ُّْْ، سكريا، الطبعة األكلىالرسالة العالميةدار  ،مجمكعة مف المحققيفىػ(، ْٓٔ)
 شعيب، تحقيؽ ىػ(ِٕٓأبك داكد سميماف بف األشعث السًّْجٍستاني ) :المراسيل .َِْ

 ىػ.َُْٖالطبعة األكلى ، بيركت ،مؤسسة الرسالة، األرناؤكط
القطيعي  بف عبد الحؽعبد المؤمف  :مراصد الطالع عمى أسماء األمكنة والبقاع .ُِْ

 .ىػُُِْالطبعة األكلى ، دار الجيؿ، بيركت، ىػ(ّٕٗ) البغدادم
، الدمشقي أيمف بف عارؼ تحقيؽ، ىػ(ُّٔيعقكب بف إسحاؽ ) :ستخرج أبي عوانةم .ِِْ

 .ىػُُْٗالطبعة األكلى ، بيركت ،دار المعرفة
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" كىٍرديكشو بً " الحسفي بفي نىٍصرو الطٍُّكًسيُّ  :مستخرج الطوسي عمى جامع الترمذي .ِّْ
، المدينة المنكرة، مكتبة الغرباء األثرية، أنيس بف أحمد األندكنكسي، تحقيؽ ىػ(ُِّ)

 .ىػُُْٓالطبعة األكلى 
تحقيؽ  ىػ(،َْٓ) "الحاكـ النيسابكرم" محمد بف عبد اهلل :المستدرك عمى الصحيحين .ِْْ

 ىػ.ُُُْ األكلى الطبعة، بيركت ،دار الكتب العممية ،مصطفى عطا
محمد بف عبد المحسف  ، تحقيؽىػ(َِْسميماف بف داكد الطيالسي ) :داودمسند أبي  .ِْٓ

 .ىػ ُُْٗاألكلى  الطبعة، مصر ،دار ىجر، التركي
دار ، حسيف أسد(، تحقيؽ َّٕأحمد بف عمي التميمي ) مسند أبي يعمي الموصمي: .ِْٔ

 ىػ.َُْْ الطبعة: األكلى، المأمكف لمتراث
نظر محمد ، تحقيؽ ىػ(َّْاألصبياني ) عيـركاية أبي ني  :مسند اإلمام أبي حنيفة .ِْٕ

 .ىػُُْٓالطبعة األكلى ، الرياض ،مكتبة الككثر، الفاريابي
عادؿ مرشد، ، ك ؤكطاشعيب األرنىػ(، تحقيؽ ُِْ) بف حنبؿ أحمد :مسند اإلمام أحمد .ِْٖ

 .ىػُُِْالطبعة األكلى ، مؤسسة الرسالة، كآخركف
، مكتبة محفكظ الرحمف زيف اهلل ؽيحق، تىػ(ِِٗأحمد بف عمرك البزار ) :مسند البزار .ِْٗ

 ىػ.ُِْْالعمكـ كالحكـ 
، محفكظ الرحمف زيف اهلل، تحقيؽ ىػ(ّّٓأبك سعيد الييثـ بف كميب ): لشاشيامسند  .َِٓ

 ىػ.َُُْالطبعة األكلى ، المدينة ،مكتبة العمكـ كالحكـ
مؤسسة ، حمدم السمفي، تحقيؽ ىػ(َّٔسميماف بف أحمد الطبراني ) مسند الشاميين: .ُِٓ

 ىػ.َُْٓالطبعة األكلى ، بيركت ،الةالرس
حمدم بف عبد المجيد ، تحقيؽ ىػ(ْْٓمحمد بف سبلمة القضاعي ) :مسند الشياب .ِِٓ

 ىػ.َُْٕالطبعة الثانية ، بيركت، مؤسسة الرسالة، السمفي
مكتبة ، عبد الغفكر البمكشي، تحقيؽ ىػ(ِّٖإسحاؽ بف إبراىيـ ) :بن راىويوامسند  .ِّٓ

 ىػ.ُُِْالطبعة األكلى  ،المدينة المنكرة ،اإليماف
وياني .ِْٓ كياني ) :مسند الر  مؤسسة ، أيمف عمي، تحقيؽ ىػ(َّٕمحمد بف ىاركف الرُّ

 ىػ.ُُْٔالطبعة األكلى ، القاىرة ،قرطبة
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 أحمد بف عبد اهلل األصبياني :المسند المستخرج عمى صحيح اإلمام مسمم .ِٓٓ
الطبعة األكلى ، بيركت ،دار الكتب العممية، محمد حسف الشافعي، تحقيؽ ىػ(َّْ)

 .ىػُُْٕ
ٍكىىًرمُّ ) :سند الموطأم .ِٔٓ ٍبًد اهلًل الجى ٍبدي الرٍَّحمىًف بفي عى تحقيؽ لطفي بف محمد ، ىػ(ُّٖعى

الطبعة ، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، طو بف عمي بيك سريحك الصغير، 
 .ـُٕٗٗاألكلى

البيستي  محمد بف حباف أبك حاتـ :وأعالم فقياء األقطار مشاىير عمماء األمصار، .ِٕٓ
 .ىػُُُْالطبعة األكلى ، المنصكرة، دار الكفاء، مرزكؽ ابراىيـ، تحقيؽ ىػ(ّْٓ)
نيشر في  ،مخطكطكىك  ،ىػ(ّْٕأحمد بف سميماف الدمشقي ) :مشيخة ابن حذلم .ِٖٓ

 ـ.ََِْالطبعة األكلى  ،برنامج جكامع الكمـ
ؽ يحق، تىػ(َْٖأحمد بف أبي بكر البكصيرم ) :مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجو .ِٗٓ

 .ىػَُّْالطبعة الثانية ، بيركت ،دار العربية، محمد المنتقى الكشناكم
، تحقيؽ ىػ(ِّٓعبد اهلل بف محمد بف أبي شيبة ) :المصنف في األحاديث واآلثار .َِٔ

 ىػ.َُْٗالطبعة األكلى ، الرياض ،مكتبة الرشد، كماؿ يكسؼ الحكت
 "بف حجر العسقبلني"اعمي أحمد بف  :المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية .ُِٔ
الطبعة األكلى ، دار العاصمة، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد تحقيؽ ،ىػ(ِٖٓ)

 .ىػُُْٗ
 تحقيؽ عبد المحسف بف إبراىيـ، ىػ(َّْ)" ابف األعرابي"أحمد بف محمد  :معجمال .ِِٔ

 ىػ.ُُْٖالطبعة األكلى ، دار ابف الجكزم، السعكدية، الحسيني
، تحقيؽ عادؿ بف سعد، ىػ(ُّٖ) "ابف المقرئ"براىيـ أبك بكر محمد بف إ :المعجم .ِّٔ

 .ىػُُْٗمكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األكلى 
 دار الغرب، إحساف عباس، تحقيؽ ىػ(ِٔٔياقكت الحمكم ) :معجم األدباء .ِْٔ

 .ىػُُْْالطبعة األكلى ، اإلسبلمي، بيركت
عكض اهلل طارؽ بف ، تحقيؽ ىػ(َّٔسميماف بف أحمد الطبراني ) :المعجم األوسط .ِٓٔ

 ىػ.ُُْٓ القاىرة، دار الحرميف، عبد المحسف بف إبراىيـ الحسينيك بف محمد 
الطبعة الثانية ، دار صادر، بيركت، ىػ(ِٔٔياقكت الحمكم ) :معجم البمدان .ِٔٔ

 .ـُٓٗٗ
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دار ، كفاء تقي الديف ، تحقيؽىػ(ُٕٓ) "ابف عساكر"عمي بف الحسف  :معجم الشيوخ .ِٕٔ
 .ىػُُِْالطبعة األكلى ، دمشؽ ،البشائر

مىٍيع الصيداكم "ابفمحمد بف أحمد  :معجم الشيوخ .ِٖٔ عمر عبد ، تحقيؽ ىػ(َِْ) "جي
 ىػ.َُْٓبيركت، الطبعة األكلى  ،مؤسسة الرسالة، السبلـ تدمرم

محمد  ، تحقيؽىػ(ْٖٕمحمد بف أحمد بف عثماف الذىبي ) :معجم الشيوخ الكبير .ِٗٔ
 .ىػَُْٖلى الطبعة األك ، مكتبة الصديؽ، السعكدية، الحبيب الييمة

، ؽ محمد األميف الجكنييحق، تىػ(ُّٕعبد اهلل بف محمد البغكم ) :معجم الصحابة .َِٕ
 .ىػُُِْالطبعة األكلى ، الككيت ،مكتبة دار البياف

محمد شككر محمكد ، تحقيؽ ىػ(َّٔسميماف بف أحمد الطبراني ) المعجم الصغير: .ُِٕ
 ىػ.َُْٓاألكلى الطبعة  ،بيركت ،المكتب اإلسبلمي، دار عمار، الحاج أمرير

الدار ، أكـر بف محمد زيادة الفالكجي :المعجم الصغير لرواة اإلمام ابن جرير الطبري .ِِٕ
 ىػ.ُِْٓ، سنة النشر األثرية

اهلل بف عبد اهلل اليركم  أبك الفضؿ عبيد :المعجم في مشتبو أسامي المحدثين .ِّٕ
 ىػ.ُُُْألكلى الطبعة ا، الرياض ،مكتبة الرشد، نظر محمد الفاريابي ، تحقيؽىػ(َْٓ)
مكتبة ابف ، حمدم السمفي، تحيؽ ىػ(َّٔسميماف بف أحمد الطبراني ) :المعجم الكبير .ِْٕ

 .الثانية الطبعة، القاىرة ،تيمية
، إرشاد الحؽ األثرم، تحقيؽ ىػ(َّٕ) المكصمي أحمد بف عمي :يعمى يبألالمعجم  .ِٕٓ

 ىػ.َُْٕالطبعة األكلى اليند،  ،العمـك األثرية دار
الطبعة ، عالـ الكتب ،ىػ(ُِْْأحمد مختار عمر ) :عربية المعاصرةمعجم المغة ال .ِٕٔ

 .ىػُِْٗاألكلى 
عمي بف الحسف "ابف عساكر"  المعجم المشتمل عمى ذكر أسماء شيوخ األئمة النبل: .ِٕٕ
 ىػ.َُُْىػ(، تحقيؽ سكينة الشيابي، دار الفكر، دمشؽ، الطبعة األكلى ُٕٓ)
عبد السبلـ محمد  ، تحقيؽىػ(ّٓٗ) أحمد بف فارس الرازم: معجم مقاييس المغة .ِٖٕ

 .ىػُّٗٗ نشر، سنة الدار الفكر ،ىاركف
مؤسسة ، كـر العمرمىػ(، تحقيؽ إِٕٔيعقكب بف سفياف الفسكم )المعرفة والتاريخ:  .ِٕٗ

 ىػ.َُُْالطبعة الثانية ، الرسالة، بيركت
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الطبعة األكلى ، دار الباز ،ىػ(ُِٔ) أحمد بف عبد اهلل العجمى: الثقاتمعرفة  .َِٖ
 .ىػَُْٓ

عبد المعطي أميف ، تحقيؽ ىػ(ْٖٓأحمد بف الحسيف البييقي ) :معرفة السنن واآلثار .ُِٖ
 .ىػُُِْالطبعة األكلى ، سكريا، دار الكعي، قمعجي

تحقيؽ عادؿ ، ىػ(َّْأحمد بف عبد اهلل األصبياني )أبك نعيـ  :معرفة الصحابة .ِِٖ
 .ىػُُْٗالطبعة األكلى ، دار الكطف، الرياض، العزازم

ٍندىه )امحمد بف إسحاؽ  :حابةمعرفة الص .ِّٖ ، ؽ عامر صبرميحق، تىػ(ّٓٗبف مى
 .ىػُِْٔالطبعة األكلى ، مطبكعات جامعة اإلمارات

تحقيؽ السيد  ىػ(،َْٓ) "الحاكـ النيسابكرم" محمد بف عبد اهلل :معرفة عموم الحديث .ِْٖ
 .ىػُّٕٗالطبعة الثانية  ،بيركت ،دار الكتب العممية، معظـ حسيف

دار ، ىػ(ْٖٕمحمد بف أحمد الذىبي ) :كبار عمى الطبقات واألعصارمعرفة القراء ال .ِٖٓ
 .ىػُُْٕاألكلى  الطبعة، الكتب العممية

ي محمكد بف أحمد العين :مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار .ِٖٔ
األكلى  الطبعة، دار الكتب العممية، بيركت، تحقيؽ محمد حسف إسماعيؿ، ىػ(ٖٓٓ)

 .ىػُِْٕ
 ىػ(، تحقيؽ نكر الديف عتر.ْٖٕمحمد بف أحمد الذىبي ) لضعفاء:المغني في ا .ِٕٖ
أبك يعمى أحمد بف عمي المكصمي  :المفاريد عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم .ِٖٖ
الطبعة ، الككيت ،مكتبة دار األقصى، ؽ عبد اهلل بف يكسؼ الجديعيحق، تىػ(َّٕ)

 ىػ.َُْٓاألكلى 
، تحقيؽ ىػ(َِٓ) "الراغب األصفيانى" الحسيف بف محمد :المفردات في غريب القرآن .ِٖٗ

 الطبعة األكلى، بيركت ،دمشؽ ،دار القمـ، الدار الشامية، صفكاف عدناف الداكدم
 .ىػُُِْ

ؽ السيد يحق، تىػ(ّٔٓ) "أبك الفرج األصبياني"عمي بف الحسيف  :مقاتل الطالبيين .َِٗ
 .دار المعرفة، بيركت، أحمد صقر

 المكتبة الشاممة. .ُِٗ

، ىػ(ِْٗعبد الحميد بف حميد بف نصر الكىٌسي ) :حميدال دالمنتخب من مسند عب .ِِٗ
، القاىرة ،مكتبة السنة، محمكد محمد خميؿ الصعيدمك صبحي البدرم السامرائي، تحقيؽ 

 ىػ.َُْٖالطبعة األكلى 
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، ىػ(ٕٗٓ) "الجكزم"ابف عبد الرحمف بف عمي  :المنتظم في تاريخ األمم والمموك .ِّٗ
الطبعة األكلى ، ار الكتب العممية، بيركتد، مصطفى عطاك محمد األخكيف ؽ يحقت

 .ىػُُِْ
، كىك ىػ(ّْٔ) "المقدسي"الضياء محمد بف عبد الكاحد  :المنتقى من مسموعات مرو .ِْٗ

 .أعده لمشاممة أحمد الخضرممخطكط، مكجكد عمى المكتبة الشاممة، 
، عبد اهلل الرحيمي ىػ(، تحقيؽْٖٕمحمد بف أحمد الذىبي ) :قمن تكمم فيو وىو موثّ  .ِٓٗ

 .ىػُِْٔالطبعة األكلي 
، ىػ(ّّْ) أبك الحسف خيثمة بف سميماف الشامي :من حديث خيثمة األطرابمسي .ِٔٗ

 .ىػََُْ نشر، سنة اللبناف ،دار الكتاب العربي، عمر عبد السبلـ تدمرم تحقيؽ
 أبك عبد اهلل محٌمد بف أحمد الٌذىىبيٌ  :اختصرهُ  :الميذب في اختصار السنن الكبير .ِٕٗ
الطبعة ، دار الكطف، ر المشكاة بإشراؼ أبي تىميـ يىاسر بف إبراىيـتحقيؽ دا، ىػ(ْٖٕ)

 .ىػُِِْاألكلى 
حسيف  ، تحقيؽىػ(َٕٖعمي بف أبي بكر الييثمي ): الظمآن إلى زوائد ابن حبان .ِٖٗ

 .ىػُُِْ الطبعة األكلى، دار الثقافة العربية، دمشؽ، عبده عمي الككشؾك  ،سميـ أسد
عبد  ؽيحق، تىػ(ّْٔبف عمي البغدادم ) أحمد :موضح أوىام الجمع والتفريق .ِٗٗ

 ىػ.َُْٕالطبعة األكلى ، بيركت، دار المعرفة، المعطي قمعجي
تحقيؽ عبد الرحمف ، ىػ(ٕٗٓ) "الجكزم"ابف عبد الرحمف بف عمي  :الموضوعات .ََّ

 ىػ.ُّٖٖ الطبعة األكلى، المدينة المنكرة ،المكتبة السمفية، محمد عثماف
دار ، عمي البجاكمىػ(، تحقيؽ ْٖٕالذىبي ) محمد بف أحمد ميزان العتدال: .َُّ

 .ىػُِّٖاألكلى  الطبعة، المعرفة، بيركت
سمير بف ، تحقيؽ ىػ(ّٖٓ) "ابف شاىيف"عمر بف أحمد بف  :ناسخ الحديث ومنسوخو .َِّ

 .ىػَُْٖالطبعة األكلى ، الزرقاء ،مكتبة المنار، أميف الزىيرم
 العسقبلني" حجر مي "ابفأحمد بف ع األذكار: أحاديث تخريج األفكار في نتائج .َّّ
 ىػ.ُِْٗ الثانية كثير، الطبعة ابف دار السمفي، المجيد عبد حمدم ، تحقيؽ(ىػِٖٓ)
 محمكد بف أحمد :نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار .َّْ

، قطر ،كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، ياسر بف إبراىيـ ، تحقيؽىػ(ٖٓٓالعينى )
 .ىػُِْٗكلى الطبعة األ
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دار ، ىػ(ْٕٖيكسؼ بف تغرم بردم ) :النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة .َّٓ
 .الكتب، مصر

 عمي بف محمد ، تحقيؽىػ(ّٖٓأبك الحسف عمي بف عمر الدارقطني ) :النزول .َّٔ
 .ىػَُّْالطبعة األكلى ، الفقييي

حقيؽ ، تىػ(ِٖٓ) "بف حجر العسقبلني"اأحمد بف عمي  :نزىة األلباب في األلقاب .َّٕ
 .ىػَُْٗالطبعة األكلى ، الرياض ،مكتبة الرشد، عبد العزيز السديرم

ليفي ، تحقيؽ ىػ(ِّٔأبك عبد اهلل مصعب بف عبد اهلل الزبيرم ): نسب قريش .َّٖ
 .الطبعة الثالثة، دار المعارؼ، القاىرة بركفنساؿ،

 ؽ محمديحق، تىػ(ِٕٔعبد اهلل بف يكسؼ الزيمعي ) :نصب الراية ألحاديث اليداية .َّٗ
 .ىػُُْٖالطبعة األكلى ، لبناف، مؤسسة الرياف، عكامة

، ىػ(ّٖٗأحمد بف محمد الكبلباذم ): اليداية واإلرشاد في معرفة أىل الثقة والسداد .َُّ
 ىػ.َُْٕالطبعة األكلى ، بيركت ،دار المعرفة، عبد اهلل الميثيتحقيؽ 

جدم فتحي م، تحقيؽ ىػ(ُِٖ) "ابف أبي الدنيا"عبد اهلل بف محمد  :اليم والحزن .ُُّ
 ىػ.ُُِْلطبعة األكلى ، االقاىرة ،دار السبلـ، السيد

األرناؤكط  ؽ أحمديحق، تىػ(ْٕٔ) "الصفدم "الصبلحخميؿ بف أيبؾ  :الوافي بالوفيات .ُِّ
 .ىػَُِْ، الطبعة األكلىبيركت ،دار إحياء التراث، كتركي مصطفى
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 الرواة المترجمينس فير 
 

 الصفحة اسم الراوي الرقم
 ُِٔ ًإٍبرىاًىيـ بف سيمىٍيمىاف الزيات.  .ُ
 َِٕ ًإٍبرىاًىيـ بف طٍيمىاف بف شعبة.  .ِ
 ِٔ ًإٍبرىاًىيـ بف عبد اهلل بف الحارث.  .ّ
 ِٔ أحمد بف إسحاؽ الباىمي.  .ْ
 ِٕ أىٍحمد بف ًإٍسمىاًعيؿ السَّبىني.  .ٓ
 ِِّ راشد الشًَّعيًرٌم.أىٍحمىدى ٍبًف أىيُّكبى بف   .ٔ
 ِٖ أىٍحمىدي ٍبفي بيدىٍيًؿ بف قريش.  .ٕ
 ِٖ أحمد بف بىكَّار البصرم.  .ٖ
 ِٗ أىٍحمد بف بيكىٍير بف سيؼ.  .ٗ

ٍحدىًرٌم.  .َُ  ِْْ أىٍحمىد بف ثىاًبت الجى
ٍعفىر اٍلبىزَّاز.  .ُُ  ِٗ أىٍحمد بف جى
 َّ أحمد بف خالد المىٍركىًزم.  .ُِ
بّْ   .ُّ دى الضَّ  َّ ي.أىٍحمىدي ٍبفي دىاكي
 َّ أحمد بف عبد اهلل بف الحكـ.  .ُْ
 ُّ أحمد بف عبد اهلل السَّبَّاؾ.  .ُٓ
 ِّ أىٍحمد بف عىتيؽ بف حفص.  .ُٔ
 ِّ أحمد بف عمراف األخنسي.  .ُٕ
 ّّ أحمد بف عمرك، قاضي باذىًغيس.  .ُٖ
 ّّ أىٍحمد بف المبارؾ البغدادم.  .ُٗ
رّْؼ بف عمرك.  .َِ  ّٓ أحمد بف ميصى
 ّٓ أحمد بف معاكية السمرقندم.  .ُِ
كر بف سٌيار.  .ِِ  ّٔ أىٍحمد بف مىٍنصي
كٍزجاني.  .ِّ  ّٔ أحمد بف مكسى الجي
 ّٕ أىٍحمىدي ٍبفي يىٍحيىى ٍبًف عىطىاءو.  .ِْ
مٌي.  .ِٓ  ّٕ أىٍحيىد بف اٍلحيسىٍيف بف عى
 ُِِ ًإٍدًريس بف يحيى بف إدريس.  .ِٔ
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ِٕ.  .  ّٖ أزىر بف مركاف البىٍصرمُّ
 ّٖ اأٍلىٍزىىر بف يحيى.  .ِٖ
اؽ بف ًإٍبرىاىً   .ِٗ  ّٗ يـ بف إسحاؽ.ًإٍسحى
اؽ بف ًإٍبرىاًىيـ بف داكد.  .َّ  ّٗ ًإٍسحى
اًعيؿى اليتيـ.  .ُّ اؽي ٍبفي ًإٍسمى  ُّٗ ًإٍسحى
اؽ بف شاىيف بف الحارث.  .ِّ  َْ ًإٍسحى
ّّ.  . ـى اٍلبىاًلًسيُّ اًعيؿي ٍبفي ًإٍبرىاًىي  ُْ ًإٍسمى
اًعيؿ بف تىٍكبىة بف سميماف.  .ّْ  ِْ ًإٍسمى
اًعيؿ بف سيؼ اٍلبىٍصًرٌم.  .ّٓ  ُِٕ ًإٍسمى
 ِّٓ بسطىاـ بف اٍلفضؿ اٍلبصرم.  .ّٔ
ّٕ.  . اًلدو اٍلعىٍسكىًرمُّ  ِّٓ ًبٍشري ٍبفي خى
اؽ اٍلبىاًىًمٌي.  .ّٖ ابر بف ًإٍسحى  ّْ جى
 ْٓ الجاركد بف معاذ السُّمىًمي.  .ّٗ
سىٍيف.  .َْ مٌي بف اٍلحي مَّد بف عى ٍعفىر بف ميحى  َِّ جى
مَّد بف فضيؿ.  .ُْ ٍعفىر بف ميحى  ْٓ جى
ميعىة بف عبد اهلل بف   .ِْ  ْٔ زياد بف شداد.جي
اني.  .ّْ نىٍيد بف بىٍيرىاـ الرَّجى  ْٕ اٍلجي
ْْ.  . ٍبًد المًَّو ٍبًف ًإٍسمىاًعيؿى اًرثي ٍبفي عى  ْٕ اٍلحى
ْٓ.  . ًتيًرمُّ  ْٖ اٍلحسف بف ًإٍسرىاًئيؿ النٍَّيري
اًلًدم.  .ْٔ مىٍيمىافى الميجى اًعيؿ ٍبًف سي  َٓ اٍلحسف بف ًإٍسمى
اًلد السُّكَّرم.  .ْٕ  َٓ اٍلحسف بف خى
مَّد.اٍلح  .ْٖ ٍبد الرٍَّحمىف ٍبف ميحى  ِِٓ سف ٍبف عى
نىٍيد الدامغاني.  .ْٗ سىٍيف بف الجي  ِْْ الحي
كش.  .َٓ  ِٓ اٍلحسف بف السكف األيٍطري
الح اٍلبىزَّار.  .ُٓ  ّٓ اٍلحسف بف صى
 ٓٓ اٍلحسف بف عيٍثمىاف، قاضي بخارا.  .ِٓ
مٌي بف راشد الكىاًسًطٌي.  .ّٓ  ُْٗ اٍلحسف بف عى
 ِّٔ خمد.حمدىاف بف ًذم النُّكف بف م  .ْٓ
مىٍيمىاف السجٍستاًني.  .ٓٓ اًلد بف سي  ٔٓ خى
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بىٍيح.  .ٔٓ  ٔٓ خالد بف صي
اًلد بف عبد اٍلممؾ بف ميسىرّْح.  .ٕٓ  ُٔٗ خى
ًميؿ السَّرخًسٌي.  .ٖٓ ٍيمىة بف أبي اٍلخى زى  ٔٓ خي
ؿ.  .ٗٓ د بف ًببلى  ٕٓ دىاكي
ح.  .َٔ حّْ د بف ميصى  ٖٓ دىاكي
 ُِْ دكيد بف نىاًفع اٍلقرًشي.  .ُٔ
 ُِِ فى الككفي.رىاًشدي ٍبفي كىٍيسىا  .ِٔ
 ُٔٗ الٌربيع بف حيطاف الدّْمىٍشًقي.  .ّٔ
مَّد بف رجاء.  .ْٔ اء بف ميحى  ٗٓ رىجى
اًتـ.  .ٓٔ  ٗٓ ركح بف حى
ٍيؽ بف السخت، أىبيك عبد اهلل اٍلبىٍصًرٌم.  .ٔٔ رى  ُِٖ زي
 َٔ زىكىًريَّا بف يحيى بف أىسد.  .ٕٔ
 ُٕٗ ًزيىاد بف ييكنيس بف سىًعيد الحضرمي.  .ٖٔ
ٔٗ.  .  َٔ زيد بف أخـز
 ُٔ بف ًإٍسمىاًعيؿ.زيد   .َٕ
اًمًرٌل.  .ُٕ  ُٔ زيف بف شيعىٍيب بف كريب الخى
ِٕ.  . يىارى ٍيًو ٍبفي مىازى  ِٔ سىٍختىكى
ٍيمىة بف معاكية.  .ّٕ زى  ْٔ السرل بف خي
 ْٔ السرل بف ًمٍسكيف المدني.  .ْٕ
 ٓٔ سعيد بف ميطىٌرؼ، أىبيك كثير اٍلبىاًىًمٌي.  .ٕٓ
 ٓٔ سعيد بف ىىاشـ بف حمزة بف ميمكف.  .ٕٔ
 ٔٔ ف ًزيىاد بف آدـ اٍلعيقيًمٌي.سيٍفيىاف ب  .ٕٕ
 ٕٔ سيٍفيىاف بف ًمٍسكيف بف سفياف.  .ٖٕ
اًلد.  .ٕٗ  ٗٔ سىبلمىة بف ركح بف خى
مىٍيمىاف بف قيرىٍيش، أبك داكد.  .َٖ  َٕ سي
ٍيؽ.  .ُٖ رى مَّد بف زي مىٍيمىاف بف ميحى  َٕ سي
ِٖ.  . مىٍيمىافي ٍبفي مىٍنصيكر اٍلبىٍمًخيُّ  ِٕ سي
اًرٌم.  .ّٖ  ّٕ سيؿ بف حبيب اأٍلٍنصى
.سى   .ْٖ مًَّد ٍبًف عيٍثمىافى  َِّ ٍيؿي ٍبفي ميحى
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 ّٕ سييىٍيؿ بف صبرىة اٍلعجًمٌي.  .ٖٓ
ٖٔ.  .  ْٕ شىبىابىةي ٍبفي سىكَّارو اٍلمىدىاًئًنيُّ
ًكيـ، أىبيك عيٍثمىاف اٍلبىٍمًخي.  .ٕٖ  ُِٕ شىدَّاد بف حى
 ٕٓ شىدَّاد بف عبد الرٍَّحمىف األىٍنصاًرٌم.  .ٖٖ
 ٕٔ .شيعىٍيب بف يحيى بف السائب التًُّجيًبي  .ٖٗ
 ٕٕ شيعىٍيب بف عبد الحميد بف بسطاـ.  .َٗ
 ٕٗ شيعىٍيث بف ميحرز بف شيعىٍيث.  .ُٗ
الح بف مىالؾ، أىبيك عبد اهلل.  .ِٗ  َٖ صى
 ُٖ طىاًىر بف أبي أىٍحمد محمد.  .ّٗ
ٍعفىر.  .ْٗ بَّاًد ٍبًف جى  ِٖ عى
بَّاس بف اٍلفرج.  .ٓٗ  ّٖ عى
ًليد بف صبح.  .ٔٗ بَّاس بف اٍلكى  ْٖ عى
ب  .ٕٗ بد الرَّحمىف ٍبفي عى ًمًؾ ٍبًف سىًعيد.عى  ْٖ د اٍلمى
 ٖٓ عبد الرٍَّحمىف بف عبد اٍلكىىَّاب.  .ٖٗ
د.  .ٗٗ  ٖٓ عبد الرٍَّحمىف ٍبفي ميعىرّْؼو بف دىاكي

 ٖٔ عبد الرٍَّحمىف بف مقىاتؿ.  .ََُ
َُُ.  . ٍبدي العىًزٍيًز بفي مينيًب بًف سىبلـو  ُِّ عى
ـى بف عمر.  .َُِ ٍبدي اٍلعىًظيـً ٍبفي ًإٍبرىاًىي  ٕٖ عى
 ٖٖ بف عبد اٍلرحمف البجمي.عبد اٍلكىًريـ   .َُّ
مًَّد.  .َُْ ٍبدي المًَّو ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف ميحى  ٖٗ عى
َُٓ.  . ٍكىىًرمُّ اؽى الجى ٍبدي المًَّو ٍبفي ًإٍسحى  َٗ عى
 َٗ عبد اهلل بف اٍلجراح بف سعيد.  .َُٔ
ٍعفىر بف يحيى.  .َُٕ  ُٗ عبد اهلل بف جى
 ُٗ عبد اهلل بف الحكـ الخبلؿ.  .َُٖ
 ِٗ عبد اهلل بف رشيد.  .َُٗ
ٍبد   .َُُ  ّٗ المًَّو بف ًسنىاف.عى
الح العجمي.  .ُُُ  ْٗ عبد اهلل بف صى
رىارىة.  .ُُِ  ٓٗ عبد اهلل بف عىامر بف زي
 ٓٗ عبد اهلل بف عبيد اهلل التًَّميًمي.  .ُُّ
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ٍيميكف.  .ُُْ  ُِٖ عبد اهلل بف عىٍمر بف مى
اًرًث.  .ُُٓ ٍمًرك ٍبًف اٍلحى ٍبًد المًَّو ٍبًف عى  ٔٗ عى
مًَّد ٍبًف الت  .ُُٔ ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى  ٕٗ نعي.عى
مَّد بف شىاكر.  .ُُٕ  ٕٗ عبد اهلل بف ميحى
مَّد بف يحيى.  .ُُٖ  ٖٗ عبد اهلل بف ميحى
 ٖٗ عبد اهلل بف مىٍركىاف بف ميعىاًكيىة.  .ُُٗ
 ٗٗ عبد اهلل بف ميًطيع بف راشد.  .َُِ
ًليًد بف ميمكف  .ُُِ ٍبدي المًَّو ٍبفي الكى  ََُ عى
 َِِ عبد اهلل بف ىىاشـ بف حياف.  .ُِِ
 ِّٕ نصيبي.عبد اٍلممؾ بف ًزيىاد ال  .ُِّ
ُِْ.  .  َُُ عبد اٍلممؾ بف سيمىٍيمىاف اٍلقىٍرقىسىاًنيُّ
 َُِ عبد اٍلممؾ بف عبد الحكـ.  .ُِٓ
 َُّ عبد اٍلممؾ بف مىٍركىاف بف قدامىة.  .ُِٔ
ٍيرىًفي.  .ُِٕ  َُْ عبد اٍلكىىَّاب بف عبد الرٍَّحمىف الصَّ
ُِٖ.  . اًجًب الكيكفيّّ مىٍيمىافى ٍبًف حى ٍبدىةي ٍبفي سي  ُٕٗ عى
ٍبدىة ٍبف سي   .ُِٗ  َُٓ مىٍيمىاف اٍلمىٍركىًزمُّ.عى
ٍبدة الٌصٌفار.  .َُّ ٍبد المَّو ٍبف عى ٍبدة ٍبف عى  َُٓ عى
اًرث، قىاًضي دامغاف.  .ُُّ  َُٔ عبيد اهلل بف اٍلحى
بىٍيمٌى.  .ُِّ بَّاف الجي  َُٕ عبيد بف حى
مَّد بف حىٍفص.  .ُّّ  ِِٖ عبيد اهلل بف ميحى
كف.  .ُّْ مَّد ٍبف ىىاري  َُٗ عبيد المَّو ٍبف ميحى
مَّد بف يحيىعبيد اهلل ب  .ُّٓ  َُُ ف ميحى
مَّد اٍلحمىًبي.  .ُّٔ ، أىبيك ميحى  ُُُ عبيد بف اٍليىٍيثـى
مَّد ٍبف شىٍكذىب.  .ُّٕ  ُُْ عتاب ٍبف ميحى
بد الرَّحمىف ٍبًف ًعبلؽو.  .ُّٖ  ُُٓ عيثماف ٍبفي عى
 ُُٔ عيٍثمىاف ٍبف فرقد، أبك معاذ اٍلعىطَّار.  .ُّٗ
نىًفٌي.  .َُْ كًّْؿ اٍلحى  ُُٕ ًعٍصمىةي ٍبفي اٍلميتىكى
اؽ.عم  .ُُْ  ُُٖ راف بف ًإٍسحى
 ُُٗ عمر بف اٍلخطاب السجٍستاًني.  .ُِْ
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 ُُٗ عيمر ٍبفي ريدىٍيحو النىيدم.  .ُّْ
 َُِ عمر بف شبة بف عيبىٍيدىة.  .ُْْ
 ُُِ عيمىر ٍبف عيٍثمىاف ٍبف عيمىر.  .ُْٓ
 ُُِ عيمىر بف يزيد الٌسٌيارٌم.  .ُْٔ
ٌحاؾ.  .ُْٕ اًرًث ٍبًف الضَّ  ُِِ عىمرك ٍبفي اٍلحى
ك ٍبفي رىاًفعو ب  .ُْٖ  ُٗٗ ف الفرات القىٍزًكٍيًنيُّ.عىٍمري
 ُِّ عىٍمرك ٍبًف الضحاؾ بف مخمد.  .ُْٗ
بىعي.  .َُٓ ٍمًرك بًف ًعٍيسىى الضي  ُِّ عى
 ُِْ عىٍمرك ٍبف مسمـ الباىمي.  .ُُٓ
ًميُّ ٍبفي اأٍلىٍزىىًر األىكازم.  .ُِٓ  ُٖٗ عى
كف.  .ُّٓ مٌي بف بكار بف ىىاري  ُِٔ عى
ُْٓ.  . سىٍيًف بف مطر الدٍَّرىىًميُّ ًميُّ ٍبفي اٍلحي  ُِٔ عى
ٍمزىةى بف سكار العىتىًكٌى.  .ُٓٓ ًميُّ ٍبفي حى  ُِٕ عى
ُٓٔ.  . ٍبد المَّو ٍبف بىٍيمىفى ٍمزىة ٍبف عى مٌي بف حى  ُِٖ عى
ُٕٓ.  . ًميُّ ٍبفي ًزيىادو المٍَّحًجيُّ  ُِٗ عى
مىمىةى ٍبف شىًقيؽ بف عقبة.  .ُٖٓ ًميُّ بفي سى  ُِٗ عى
ُٓٗ.  . اًلح األىٍنمىاًطيَّ ًميَّ بفى صى  َُّ عى
ٍعبىًد   .َُٔ ًميُّ بفي مى .عى  َُّ بًف شىدَّادو العىٍبًدمُّ
ًمٌي ٍبف مىعبىد بف نكح الصغير.  .ُُٔ  ُُّ عى
 ُِّ عكف بف يًزيد اٍلمركًزم.  .ُِٔ
ُّٔ.  . اًلدو اٍليىمىاًميُّ  ُِّ ًعيسىى ٍبفي خى
ٍيميكف بف داية.  .ُْٔ  ُّّ ًعيسىى بف مى
ُٔٓ.  . ًزيرو اًلبي ٍبفي كى  ُّٓ غى
ُٔٔ.  . ٍعفىرو  ُّٓ ًغيىاثي بفي جى
.اٍلفىٍتح بف عىٍمرك الًكسّْ   .ُٕٔ يُّ  ُّٔ 
ٍنًبجي.  .ُٖٔ ة المى كىاحى  ََِ فرح بف رى
ٍيسىرىةى اأٍلىٍزًدٌم.  .ُٗٔ ٍيؿي ٍبفي مى  ُّٕ اٍلفيضى
كىـ بف كثير.  .َُٕ  ُّٖ القاسـ ٍبف الحى
 ُّٗ اٍلقىاًسـ بف سىبلـ بف ًمٍسكيف.  .ُُٕ
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ة بف ميصعب.  .ُِٕ اًرجى  ِّٖ ميؤىمؿ بف خى
ممىة الغيٍكًرم.  .ُّٕ ٍيص، أىبيك سى  ُّٗ مالؾ بف حيكى
الفديؾ.مىالؾ بف   .ُْٕ  َُْ 
 ُُْ مىالؾ بف يحيى بف مالؾ.  .ُٕٓ
 ُُْ ميبشر بف اٍلحسف مبشر.  .ُٕٔ
 ُِٗ ميجاعىة ٍبف الزبير اٍلعىتًكي.  .ُٕٕ
 ُِْ مىخشي بف ميعىاًكية.  .ُٖٕ
 ُّْ مىٍحفيكظ بف بىحر.  .ُٕٗ
مَّد بف الكزير.  .َُٖ  ُْْ ميحى
مَّد بف أىٍحمد بف ًإٍسمىاًعيؿ.  .ُُٖ  ُْٓ ميحى
 ُْٔ محمد ٍبف إدريس ٍبف عيمىر.  .ُِٖ
 ُْٕ محمد بف أزدانية الدٍّْىقاف.  .ُّٖ
ٍعفىر البىٍيكىنًدٌم.  .ُْٖ مَّد بف جى  ُْٕ ميحى
مَّد بف اٍلحىسىف األزدم.  .ُٖٓ  ِّٖ ميحى
ٍفص اليىركم.  .ُٖٔ مَّد بف حى  ُْٖ ميحى
ُٖٕ.  . ٍيمىة ٍبًف رىاًشدو زى مَّد بف خي  ُْٗ ميحى
دى ٍبًف أىًبي نىاًجيىةى.  .ُٖٖ مَّد ٍبف دىاكي  ُْٗ ميحى
مًَّد ٍبًف ًزيىادً   .ُٖٗ ٍبًف عٍبًد المًَّو البصرم. ميحى  َُٓ 
كؼو العجمي.  .َُٗ مد ٍبف زياد ٍبًف مىٍعري  ُُٓ ميحى
مَّدي بفي سىمىاعىةى القرشي.  .ُُٗ  ُُٓ ميحى
عشيـ.  .ُِٗ مد ٍبف شيرىحًبيؿ ٍبف جي  ُِٓ ميحى
مَّد بف شيىاب، أبك جعفر.   .ُّٗ  ُّٓ ميحى
ًبيًح ٍبًف السَّمَّاًؾ.  .ُْٗ مَّدي ٍبفي صى  ُْٓ ميحى
مَّد بف عبد ا  .ُٓٗ لرٍَّحمىف بف الحسف الككفي.ميحى  ِّٗ 
ُٗٔ.  . مىًميُّ ًف السُّ ٍبًد الرٍَّحمى مَّدي بفي عى  ُٓٓ ميحى
ٍبًد اهلًل بًف البىنَّاًء.  .ُٕٗ مَّدي بفي عى  ُٔٓ ميحى
اًلد القطاف.  .ُٖٗ مَّد بف عبد اهلل بف خى  ُٔٓ ميحى
مَّد بف عبد اهلل بف سنجر.  .ُٗٗ  ُٕٓ ميحى
بد اهلًل ٍبف عىبد الرَّحمىف  .ََِ مد ٍبف عى .ميحى  ُٕٓ 
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َُِ.  . ًميّْ ٍبًف زيىىٍيرو مد ٍبفي عى  ُٗٓ ميحى
ًميّْ ٍبًف محرز.  .َِِ مَّدي ٍبفي عى  َُٔ ميحى
 ُُٔ محمد بف عمي الممطي.  .َِّ
اًرًث ٍبف كازع.  .َِْ مَّدي ٍبفي عىمَّاًر ٍبًف اٍلحى  ُِٔ ميحى
مَّد بف عمرىاف األىٍرسىابىٍنديم.  .َِٓ  ُِٔ ميحى
مَّد بف ًعيسىى بف اٍلقىاًسـ بف سميع ال  .َِٔ .ميحى قهرشيَّ  ِِِ 
َِٕ.  . مَّد بف غىالب، أىبيك اٍلحسف النَّسىًكمُّ  ُّٔ ميحى
ٍيؿ اٍلبىٍغدىاًدٌم.  .َِٖ مَّد بف فيضى  ُّٔ ميحى
مَّدي ٍبفي ًمٍردىاسو البصرم.  .َِٗ  ُٓٔ ميحى
اح.  .َُِ مَّدي ٍبفي ميٍسًمـ ٍبًف أىًبي الكىضَّ  ُٔٔ ميحى
مَّد بف اٍلمىكٌّْي بف عيسى.  .ُُِ  ُٖٔ ميحى
مد ٍبف ًىشاـ بٍ   .ُِِ ف عيركة القيرىًشيُّ ميحى  َُِ 
مَّدي ٍبفي ًىشىاـً ٍبًف ًعيسىى.  .ُِّ  ُٖٔ ميحى
مَّد بف اٍليىٍيثـى بف حماد.  .ُِْ  ُٗٔ ميحى
مَّد بف يحيى بف عمار.  .ُِٓ  ُٗٔ ميحى
مَّد بف يحيى القكمسي.  .ُِٔ  َُٕ ميحى
مَّد بف يىٍعقيكب بف عبد الكىاب.  .ُِٕ  ُُٕ ميحى
ُِٖ.  . ٍخمىدي ٍبفي الحسف بف أىًبي زيمىٍيؿو  ُُٕ مى
ُِٗ.  . اًرمُّ مَّد السٍّْنجى  ُِٕ مركاف ٍبف ميحى
 ُّٕ مسجع بف ميصعب، أىبيك الحكـ.  .َِِ
ٍيًريىةى بف   .ُِِ كى .داكد اٍلميكًصًميٌ مىٍسعيكدي ٍبفي جي  ُْٕ 
 َُِ مسممة ٍبف قىعنب الحارثي.  .ِِِ
ٍقبىةى األزدم.  .ِِّ اًد ٍبًف عى  ُِْ مىصى
 ُْٕ مطر بف الفضؿ المركزم.  .ِِْ
ٍكًذ اهلًل الٍ   .ِِٓ بىٍصًرٌم.ميعىاذي بفي عى  ُٕٓ 
ِِٔ.  . رَّاًح الكيكفيُّ ًكيًع بف اٍلجى ًميحي ٍبفي كى  ُٕٓ مى
ٍيرىة.  .ِِٕ كر ٍبفي يىٍعقيكبى بف أىبى نيكى  ُٕٔ مىٍنصي
ِِٖ.  .  ُٕٕ ميينَّا بفي يحيى الشاميُّ
بُّمي.  .ِِٗ  ُٖٕ ميكسىى بف ًإٍسمىاًعيؿ الجى
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 ِِْ ميكسىى ٍبفي سيمىٍيمىافى بف إسماعيؿ.  .َِّ
اًج   .ُِّ جَّ  ُٕٗ الدمشقي.نىٍصًر ٍبفي اٍلحى
مىؼ، أىبيك عبد الرٍَّحمىف.  .ِِّ  َُٖ نىٍصًر ٍبًف خى
ِّّ.  . ٍرقىٍنًدمُّ ـي ٍبفي نىاًعـو السَّمى  ّّْ نيعىٍي
ِّْ.  .  ُِٖ نيكحي ٍبفي أىنىسو
اًرث اٍلمىٍركىركًذٌم.  .ِّٓ  َِْ ىىاشـ بف اٍلحى
ِّٔ.  . ـى اٍلمىدىاًئًنيُّ  ُِٖ ًىشىاـً ٍبًف بىٍيرىا
ًمي  بف ىشاـ السّْيٍ   .ِّٕ  ُّٖ رىاًفي.ًىشىاـ بف عى
ؿ بف بشر بف مىٍحبيكب بف ىبلؿ.  .ِّٖ  ُْٖ ًىبلى
 ُْٖ ًىبلىؿ ٍبف ًسراج ٍبف ميٌجاعىة ٍبف ميرارىة.  .ِّٗ
ًليد بف عبد اٍلممؾ بف عبد اهلل.  .َِْ  َِِ اٍلكى
ُِْ.  . دى بف ميمكف اٍلكىاًسًطيُّ  ُٖٓ يىٍحيىى ٍبفي دىاكي
 ُٖٔ يىٍحيىى بفي غىٍيبلىفى بف ًعذىار الرَّاًسًبي.  .ِِْ
 ُٕٖ ٍبف مىالؾ بف أنس بف أبي عىاًصـ. يىٍحيىى  .ِّْ
ًكيـ بف مىالؾ اٍلعىدًني.  .ِْْ  ُٖٗ يًزيد ٍبف أبي حى
ِْٓ.  . ٍبًد المًَّو ٍبًف قيسىٍيطو  ُٖٗ يىًزيدى ٍبًف عى
ِْٔ.  . ٍنعىاًنيُّ  ُُٗ يًزيد بف اٍلميبىارؾ الصَّ
ِْٕ.  . اؽى السًَّبيًعيُّ  ُِْ ييكسيؼى ٍبًف أىًبي ًإٍسحى
 ِِٔ صؿ الشيباني.ييكسيؼي ٍبفي أىٍسبىاطو بف كا  .ِْٖ
 ُِٗ ييكسيؼ بف الجيـ بف شىدَّاد.  .ِْٗ
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
ِشْدوًِِعْلًما﴿  ﴾ َوقُْلَزبِّ

 ]ُُْ: طو[
 
 
 

 

﴿ َِزبِّ َوآِخُسَدْعَواٌُْمأَِناْلَحْمُدّلِِلَّ

 ﴾ اْلَعالَِميهَ
 ]َُ: يكنس     [




