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٥٦٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 من خالل كتابه املجروحني  مجعا ودراسة) وهذا ممن أستخري اهللا فيه( الرجال الذين قال فيهم احلافظ ابن حبان  

   

  بسم ا الرمحن الرحيم

 ســيئات ومـن، أنفـسنا شـرور مـن بــاهللا ونعـوذ، ونـستغفرهه ونـستعين حنمـده، هللا احلمـد إن
 إال إلــه ال أن وأشــهد، لـه هــادي فــال ضللُـي ومــن، لـه ّمــضل فــال اهللا يهـده مــن، أعمالنـا

  أما بعد،.......    ورسوله عبدهً حممدا أن وأشهد، له شريك ال وحده، اهللا
، نــا حنــن نزلنــا الــذكر وإنــا لــه حلــافظونإقــد تكفــل اهللا حبفــظ هــذا الــدين قــال ســبحانه ف

  . اجلرح والتعديل ويف نصرة السنة وغريهاومن ذلك كالم األئمة يف الرواة وتأليف كتب
ـــة ال يـــسألون عـــن اإلســـناد وملـــا ركـــب النـــاس  ـــام زمـــن فيـــوض العدال وقـــد كـــان النـــاس أي
الـصعب والــذلول حبثـوا عــن نقلــة األخبـار كمــا هـو مبعنــاه يف مقدمــة صـحيح مــسلم عــن 

  .)١(ابن عباس رضي اهللا عنهما 
ــا  مل يكونــــوا يــــسألون عــــن اإلســـناد ف:قـــال ابــــن ســــريين ــالوا مســــوا لنــ لمــــا وقعــــت الفتنــــة قــ

ـــر إىل  ــسنة فيؤخــــذ حـــــديثهم وينظـ ـــذ أرجــــالكم فينظـــــر إىل أهــــل الـــ ـــال يؤخــ هـــــل البــــدع فــ
  .)٢(حديثهم

لكــن مــن بــاب ون كــالم األئمــة يف الــرواة لــيس مــن بــاب الغيبــة أإذا علمــت هــذا فــاعلم 
: ويوهم ال يتلذذون بأعراض املسلمني حىت ذكـر الـسخا.احلكم والنصيحة هلذه األمة 

 أن الراوي إذا كان فيه أكثر من علة فيبـني منـه علـة واحـدة وهـذا كـاف يف رد حديثـه( 
  اه مبعناه . أما بقية العيوب فيدخل يف باب الغيبة 

مث أعلـــم أخـــي القـــارئ أن األصـــل يف األئمـــة أ�ـــم ال يرتكـــون حـــديث الرجـــل مـــن أجـــل 
ــوى بـــل يراجعــــون أنفـــسهم ويعلمــــون أن اهللا ســـائلهم عــــن هـــذا فقــــد ــاء يف كتــــاب هـ  جـ

كنــت أمســع : ا�ــروحني البــن حبــان وســاق إســناده إىل أيب بكــر ابــن أيب األســود  قــال 
األصناف من خايل عبد الرمحن بن مهدي وكان يف أصول كتابـه قـوم قـد تـرك حـديثهم 
مــنهم احلــسن بــن أيب جعفــر وعبــاد بــن صــهيب ومجاعــة حنــو هــؤالء مث أتيتــه بعــد ذلــك 

ألــيس : ات فحــدثين عــن احلــسن بــن أيب جعفــر فقلــت لــهبأشـهر فــأخرج إيل كتــاب الــدي
يــا بــين تفكــرت فيــه فــإذا كــان يــوم القيامــة قــام : كنــت قــد ضــربت علــى حديثــه ؟ قــال 
يـا رب سـل عبـد الـرمحن بـن مهـدي فـيم أسـقط : احلسن بن أيب جعفر فتعلـق يب وقـال 

  .)٣( حجة عند ريب فرأيت أن أحدث عنهعداليت وما كان يل
                                                 

   ٣٩ / ١                مقدمة صحيح مسلم    )١ (
     ٤٤ / ١             املصدر السابق    )٢ (
      ٢٣٧ / ١       ا�روحني    )٣ (
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 من خالل كتابه املجروحني  مجعا ودراسة) وهذا ممن أستخري اهللا فيه( الرجال الذين قال فيهم احلافظ ابن حبان  

  .ى أ�م رمحهم اهللا يتقون اهللا فيما يقولونوهذا دليل بني عل

ّويعلم اهللا تعاىل أين بذلت فيه جهدا كبريا، فكما هو معلـوم أن العمـل يف جمـال  ً ً
ّاجلـرح والتعــديل ودراســة علــوم احلــديث لــيس بــاألمر اهلــني، بــل فيــه مــن املــشقة مــا فيــه، 

  .  أىل احلقيقة ّولكنه ال خيلو من لذة وسعادة حني االنتهاء من التحقيق والتوصل

  
وأسأل اهللا العلي القدير أن جيعل هذا العمل يف ميزان حسنايت يوم القيامة وأن يرزقين 

اإلخالص يف القول والعمل إنه مسيع جميب الدعاء ، وأن يتجاوز عن خطأي 
 وتقصريي، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد، وآله وصحبه أمجعني

 
  السبب في اختيار الموضوع

    
  :ختياري هلذا املوضوع عدة أسباب منهاوكان ال
  . أن هذا النوع يعد من أهم فنون علم احلديث-١
 قـد درسـت بعـض مـا يتعلـق بـضوابط  مـن املرحلـة اجلامعيـةأنين يف السنة الثانيـة )١

ًاجلرح والتعـديل يف مـادة اجلـرح والتعـديل، فرغبـت أن يكـون هـذا البحـث جمـاال 
 .توسع واالطالعًلتثبت املعلومات وتقوميها وميدانا لل

ً على الرواة باعتبـاره إمامـا يف علـم -رمحه اهللا-معرفة أحكام احلافظ ابن حبان  )٢
 .احلديث

 )).ا�روحني((بن حبان االرغبة يف قراءة كتاب  )٣
 أن أن هـــذا النـــوع مـــن املواضـــيع ال تكفـــي فيـــه الدراســـة النظريـــة بـــل ال بـــد مـــن )٤

  .لثمرة املرجوة الدراسة العملية وال شك أن ذلك هو ا ينضم إليها
  

ملــا كانــت طريقــة املنــاهج احلديثــة علــى الرتتيــب وتنظــيم املعلومــات فقــد وقعــت اخلــرية 
  . وفهارسخامتةوأربعة فصول : على أن تكون خطة البحث كالتايل

ًوحتتـوي أيـضا علـى سـبب اختيـاري للموضـوع واخلطـة ، وكل ذلك على سبيل اإلجياز  
  واملنهج املتبع 

  راوي وفيه مطالبالفصل األول ترمجة ال
  امسه ونسبه -١
 شيوخه -٢



       
 
 

    
 

٥٦٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 من خالل كتابه املجروحني  مجعا ودراسة) وهذا ممن أستخري اهللا فيه( الرجال الذين قال فيهم احلافظ ابن حبان  

 تالميذه -٣
 طبقته -٤
 وفاته -٥

  أقوال علماء اجلرح والتعديل: الفصل الثاين
  املتشددين -١
 املعتدين -٢
 من مل يصنفوا -٣

  ذكر ختريج تردد ابن حبان يف الراوي: الفصل الثالث
  اخلالصة الفاصلة يف الراوي: الفصل الرابع

  وفيها أهم النتائج املستفادة : اخلامتة
  :ًا الفهارس وأخري

  . فهرس املصادر-
  . فهرس املوضوعات -
  

  منهج البحث
قــرأت الكتــاب مــرة واحــدة ومجعــت أمســاء الــرواة الــذين تــردد فــيهم ابــن حبــان  -١

  بقوله وهذا ممن استخري اهللا فيه 
 ثبت أمساء الرواة العشرة على حروف املعجم ر -٢
فاتـه وطبقتـه جعلت كـل ترمجـة مـستقلة وترمجـت لـه بـذكر امسـه ونـسبه وتـاريخ و -٣

 ووفاته إن وجد
 نقلت أقوال العلماء يف اجلرح والتعديل حسب ما وقفت عليه -٤
 ذكر أقوال احلافظني الذهيب وابن حجر عند كل راوي إن وجدت -٥
 ال أستوعب ذكر املصادر اليت ترمجت للراوي -٦
 الرجوع إىل املصادر األصلية يف نقل كالم األئمة وذلك حسب اإلمكان  -٧
 .عزو اآليات  -٨
 ج األحاديث ختري -٩
 ترمجة لبعض األعالم من خالل تقريب التهذيب البن حجر - ١٠



       
 
 

    
 

٥٦٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 من خالل كتابه املجروحني  مجعا ودراسة) وهذا ممن أستخري اهللا فيه( الرجال الذين قال فيهم احلافظ ابن حبان  

  
  

  شكر وتقدير
  

  .أمحد اهللا تعاىل محد الشاكرين ، على نعمه اليت ال حتصى ، وآالئه اليت ترتاءى 
  : وأثين بالشكر على من أمرين ريب بشكرمها يف كتابه العزيز     

     )رحم اهللا والدي، وحفظ والديت الكرميني، ّ والدي)١ ،   
  .، اللهم آمني وختم هلا حبسن اخلتام
  

َوعمال حبديث أيب هريرة  ُ َ ً عن النَّيب ، ِّ قال ،  :  
َال يشكر اهللا من ال يشكر النَّاس ((  ُ ُُ ُْ َْ َ َْ (()٢(  

  
ّأتوجه بالشكر واالمتنان لكل من مدت يده إيل للعون، ورفع من مهيت مل ّّ ُ واصلة ّ

  .ّالتحصيل، فلهم مين الدعاء اخلالص من جنان القلب
  

وأسأل اهللا العلي القدير أن جيعل هذا العمل يف ميزان حسنايت يوم القيامة وأن يرزقين 
اإلخالص يف القول والعمل إنه مسيع جميب الدعاء ، وأن يتجاوز عن خطأي 

  .عنيوتقصريي، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد، وآله وصحبه أمج
  

  ماضيعقيلعلي مبارك 
  
  
  
  
  
  

                                                 
    ) .  ١٤ (                  سورة لقمان ، اآلية   )  ١ (
                     ، والرتمذي ، كتـاب الـرب   )     ٤٨١١ (       وف ، ح                                            أخرجه أبو داود ، كتاب األدب ، باب يف شكر املعر  )  ٢ (

         هـذا حـديث   :               ، وقـال الرتمـذي   )     ١٥٥٤ (                                             والصلة ، باب مـا جـاء يف الـشكر ملـن أحـسن إليـك ، ح 
   .         حسن صحيح 



       
 
 

    
 

٥٦٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 من خالل كتابه املجروحني  مجعا ودراسة) وهذا ممن أستخري اهللا فيه( الرجال الذين قال فيهم احلافظ ابن حبان  
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٥٦٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 من خالل كتابه املجروحني  مجعا ودراسة) وهذا ممن أستخري اهللا فيه( الرجال الذين قال فيهم احلافظ ابن حبان  

  :ترجمة الراوي وفيه مطالب: الفصل األول  
  اسمه ونسبه: المطلب األول

   .)١(�ز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشريي أبو عبد امللك البصري

  

  شيوخه: المطلب الثاني
  :بذكر بعض شيوخه ومن روى عنهم اكتفي

  ).٢(حكيم بن معاوية - ١

 .)٣(زرارة بن أوىف -٢
 .)٤(هشام بن عروة -٣

  
  تالميذه: المطلب الثالث

  .)٥(جرير بن حازم -١
 .)٦(محاد بن أسامة -٢
 .)٧(محاد بن زيد -٣

  .موغريه

                                                 

   ).   ٧٧٥ (              رقم الترجمة    ٢٥٩ / ٤                                   تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي   )   ١ (
                 قريــب التهــذيب البــن    ت-                                                       حكــيم بــن معاويــة بــن حيــدة القــشيري والــد بهــز صــدوق مــن الثالثــة  )   ٢ (

    ).    ١٤٨٦ (              رقم الترجمة    ٢٦٦     حجر ص
                                                                             زرارة بــضم أولــه ابــن أوفــى العــامري الحرشــي بمهلــة وراء مفتــوحتين تــم معجمــه أبــو حاجــب   )   ٣ (

  .                                                                              البصري قاضيها ثقـة عابـد مـن الثالثـة مـات فجـأة فـي الـصالة دون المائـة سـنة ثـالث وتـسعين
   ).    ٢٠٢٠ (              رقم الترجمة    ٣٣٦          التقريب ص 

                                                                      عــروة بــن الزبيــر بــن العــوام األســدي ثقــة ففيــه ربمــا دلــس مــن الخامــسة مــات ســنة        هــشام بــن  )   ٤ (
   ).    ٧٣٥٢ (              رقم الترجمة     ١٠٢٢          التقريب ص   .                                      خمس أو ست وأربعين وله سبه وثمانون سنة

                                                                              جرير بن حازم بن زيد بن عبد اهللا األزدي أبو النضر البصري والد وهب لكن في حديثه عن   )   ٥ (
                                                   ث من حفظه وهو من السادسة مات سنة سـبعين بعـدما اخـتلط                           قتادة ضعف وله أوهام إذا حد

   ).   ٩١٩ (              رقم الترجمة    ١٩٦                                    لكن لم يحدث في حال اختالطه التقريب ص 
                                                                             حمــاد بــن أســامة القرشــي مــوالهم الكــوفي أبــو أســامة مــشهور بكنيتــه ثقــة ثبــت ؟ وكــان ربمــا    )    ٦ (

                ومـائتين وهـو ابـن                                                              دلس وكان بآخره يحدث مـن كتـب غيـره مـن كبـار التاسـعة مـات سـنة إحـدى 
    ).     ١٤٩٥ (              رقم الترجمة    ٢٦٧          التقريب ص   .       ثمانين

                                                                              حماد بن زيد بن درهم األزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت فقيه قيل إنه كان    )    ٧ (
ً                                                                                ًضريرا ولعلـه طـرأ عليـه ألنـه صـح أنـه كـان يكتـب مـن كبـار الثامنـة مـات سـنة تـسع وسـبعين ولـه 

   ).    ١٥٠٦ (              رقم الترجمة   ٦٨ ٢          التقريب ص   .                  إحدى وثمانون سنة 
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  طبقته: المطلب الرابع
  )١(من السادسة  

  
  وفاته: المطلب الخامس

  )٢(مات قبل الستني  
  

  أقوال علماء الجرح والتعديل: الفصل الثاني
  أقوال المتشددين: ًأوال
  )٣(ثقة: قال حيىي بن معني يف رواية الدوري  

  )٤(ثقة: قال ويف رواية الدارمي  

  )٥(ثه وال حيتج بهأبو حامت الرازي هو شيخ يكتب حدي وقال  
  )٦(وقال النسائي ثقة  

  
  :الخالصة

يتبـني لــك مــن أقــوال املتــشددين أن ابــن معــني والنـسائي وثقــا �ــز وأبــو زرعــة قــال فيــه   
ولكنهـا ...  الـشيخ لـيس هـو عبـارة جـرح -يعين أبا حامت–وقال الذهيب قوله ... شيخ 

  .)٧(ةًأيضا ما هي عبارة توثيق وباالستقراء يلوح لك أنه ليس حبج
ًنلخص مــن هــذا أن منزلــة الــراوي أنــه قــصر عــن درجــة الثانيــة قلــيال كمــا هــي يف فــ  

  .املراتب اجلرح والتعديل عند احلافظ ابن حجر وهي صدوق

                                                 
   .   ١٧٨                تقريب التهذيب ص   )   ١ (
   .             المصدر السابق  )   ٢ (
  .    ٣٥٠٠              رقم الترجمة    ١٢٤ / ٤             تاريخ الدوري   )   ٣ (
  .   ١٩٩              رقم الترجمة   ٨٢                تاريخ الدارمي ص   )   ٤ (
  .    ١٧١٤              رقم الترجمة    ٤٣١-   ٤٣٠ / ٢               الجرح والتعديل   )   ٥ (
  .   ٨٢٧              رقم الترجمة    ٤٥٧-   ٤٥٦ / ١              تهذيب التهذيب   )   ٦ (
  .   ١٤١                   الجرح والتعديل ص      ضوابط  )   ٧ (



       
 
 

    
 

٥٧٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 من خالل كتابه املجروحني  مجعا ودراسة) وهذا ممن أستخري اهللا فيه( الرجال الذين قال فيهم احلافظ ابن حبان  

  أقوال المعتدلين: ًثانيا
  . )١(ثقة: قال ابن املديين  
  .)٢(أرجو أنه ال بأس به يف رواياته: وقال ابن عدي  
  .)٣(ال بأس به: وقال الدارقطين  
  .)٤(ورهصاحل ولكنه ليس باملش: و زرعةبوقال أ  
  .)٥(هو عندي حجة: و داودبوقال أ  

  
  :الخالصة

واهللا . عربون يف أخذ حديثـهتيتضح من أقوال املعتدلني أ�م قد توسطوا فيه وأ�م ي  
  .أعلم

  
  أقوال المتساهلين: ًثالثا
  .)٦(ثقة عند أهل احلديثوهو قال الرتمذي تكلم شعبة يف �ز   
  .)٧(ثقة: قال ابن شاهني  
  . )٨(وقال احلاكم من ثقات البصريني ممن جبمع حديثه  

  
  :الخالصة

  .يظهر لنا أ�م وثقوه

                                                 

   .  ٨٩ / ١            علل المديني   )   ١ (
  .  ٦٨ / ٢               الكامل البن عدي   )   ٢ (
  .   ١٤٣                                        سؤاالت أبي عبد الرحمن السلمي للدارقطني ص   )   ٣ (
  .   ٤٣١ / ٢               الجرح والتعديل   )   ٤ (
  .   ٤٥٧ / ١              تهذيب التهذيب   )   ٥ (
  .             المصدر السابق  )   ٦ (
  .  ٨٠                 ثقات ابن شاهين ص   )   ٧ (
  .   ١٤٨-   ١٤٧               سؤاالن السجزي ص   )   ٨ (



       
 
 

    
 

٥٧١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 من خالل كتابه املجروحني  مجعا ودراسة) وهذا ممن أستخري اهللا فيه( الرجال الذين قال فيهم احلافظ ابن حبان  

  من لم يصنفوا: ًرابعا
  .)١(قال عمر بن أمحد الواعظ ثقة  
شري أتيت البصرة يف طلب احلديث فأتيت �ز بن حكيم فوجدتـه بوقال أمحد بن   

  .)٢(يف قوم يلعب الشطرنج
  

  :الخالصة
  :قول أمحد بن بشري ذكره ابن عدي يف الكامل فقال

أنـــا حممـــد بـــن إمساعيـــل العطـــار ثنـــا القاســـم بـــن حممـــد الـــسالماين ثنـــا حيـــىي بـــن ســـليمان 
  .)٣(...اجلعفي ثنا أمحد بن بشري قال أتيت البصرة 

وكمــا هــو معلــوم أن مــن ضــوابط اجلــرح والتعــديل أن يــصح القــول إىل اإلمــام ففــي 
 وال القاســـم بـــن حممـــد )٤( علـــى ترمجـــة حممـــد بـــن إمساعيـــل العطـــارفاد مل أقـــهــذا اإلســـن

وكذلك قال ابن حجر يف حيىي بن سـليمان صـدوق خيطـئ ويف أمحـد بـن بـشري صـدوق 
لــه أوهــام فلــو صــح اإلســناد لكــان ولكــن كيــف ومل يــصح وكــذلك أغلــب األئمــة أغفلــوا 

  .واهللا أعلم. هذه ومل يذكروها 
  

ت عدالتـه وال تـو�ـز قـد ثب.  مل يثبت يف حق �ز بـن حكـيمفالراجح أن هذا اجلرح  
  .رم مبثل هذه واهللا أعلمخت
  

  :المتأخرينأقوال 
  .)٥(صدوق حسن احلديث: قال الذهيب

  .)٦(صدوق: وقال ابن حجر

                                                 

   ).   ١٣٧ (              رقم الترجمة   ٤٩ / ١                   تاريخ أسماء الثقات   )   ١ (
  .   ٢١١ /  ١٠                             وذكر البيهقي في السنن الكبرى   .    ٤٩٩ / ٢               الكامل البن عدي   )   ٢ (
  .             المصدر السابق  )   ٣ (
  .                                                                 في المخطوط محمد بن إسماعيل القطان كما في مكتبة الشيخ حماد األنصاري  )   ٤ (
   ).   ٦٦٦ (              رقم الترجمة   ٥٤                ديوان الضعفاء ص   )   ٥ (
   ).   ٧٧٥ (              رقم الترجمة    ١٧٨            التهذيب ص      تقريب  )   ٦ (



       
 
 

    
 

٥٧٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 من خالل كتابه املجروحني  مجعا ودراسة) وهذا ممن أستخري اهللا فيه( الرجال الذين قال فيهم احلافظ ابن حبان  

  
  :الفصل الثالث

  ذكر تخريج تردد ابن حبان 
أدخلناه إنا آخذوه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا : قال ابن حبان ولوال حديث

  .)١(يف الثقات وهو ممن استخري اهللا عز وجل فيه
ًمــن خــالل كــالم ابــن حبــان هنــا نفهــم أنــه مل يــضعفه وجيرحــه جرحــا شــديدا : قلــت ً

ُإمنــا أنزلــه عــن منزلــة الثقــات هلــذا احلــديث الــضعيف واخلطــأ فيــه وإن ســلم مــن �ــز ألن 
لثقات وال يعىن هـذا أنـه مدار اإلسناد عليه فكأن ابن حبان حلظ هذا وأنزله من مرتبة ا

  . بقية رواياته واهللا أعلمتقبلضعيف ال 
  :قول ابن حبان هذانقل ويؤيد هذا ما قاله الذهيب بعد أن 

  :خذاتاسيت يف قوله هذا مؤلبعلى أيب حامت ا
  

ً قولـه كـان خيطــئ كثـريا وإمنـا يعــرف خطـأ الرجـل مبخالفـة رفاقــه لـه وهـذا فــانفرد :إحـداها
  . عامتها رفيق فمن أين لك أنه أخطأيف وال له  شاركه فيها بالنسخة املذكورة وما

ً قولــك تركـه مجاعــة فمـا علمــت أحـدا تركــه أبـدا بــل قـد يرتكــون االحتجـاج خبــربه :الثـاني ً
  .فهذا ؟ باحلق

ً ولوال حديث إنا آخذوه فهو حديث انفـر بـه �ـز أصـال ورأسـا وقـال بـه بعـض :الثالث ً
ــز غالبــــا يف جــــزء  ــروة ًا�تهــــدين ويقــــع �ــ ــارب ملــــوت هــــشام بــــن عــ األنــــصاري وموتــــه مقــ

  .)٢(وحديثه قريب من الصحة
  

  الخالصة الفاصلة في هذا الراوي: الفصل الرابع
والراجح أن �ز ال ينزل عن منزلة الصدوق ملا ذكره الـذهيب وكـذلك توثيـق أئمـة يف 

  .اجلرح والتعديل له كيحىي بن معني واهللا أعلم

                                                 

  .   ٢٢٢ / ١          المجروحين   )   ١ (
  .  ٨١-  ٨٠     هـ ص    ١٦٠-   ١٤١                               تاريخ اإلسالم للذهبي حوادث وفيات   )   ٢ (



       
 
 

    
 

٥٧٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 من خالل كتابه املجروحني  مجعا ودراسة) وهذا ممن أستخري اهللا فيه( الرجال الذين قال فيهم احلافظ ابن حبان  

  الترجمة الثانية
  اسمه ونسبه: لالمطلب األو

  .)١(جعفر بن احلارث أبو األشهب النخعي الواسطي  
  

  شيوخه: المطلب الثاني
  .)٢(سليمان بن مهران -١
 .)٣(غسان بن ناقد -٢
 .)٤(نمنصور بن زادا -٣

  .وغريهم
  

  تالميذه: المطلب الثالث
  .)٥(إمساعيل بن عياش -١
 .)٦(حممد يزبد الواسطي -٢
 .)٧(يزيد بن هارون -٣

  .وغريهم

                                                 

) ١   (    
                                                                 ســــليمان بــــن مهــــران األســــدي الكــــاهلي أو محمــــد الكــــوفي األعمــــش ثقــــة حــــافظ عــــارف    )    ٢ (

                  كان مولده أول سـنة                                                                 بالقراءات ورع لكنه يدلس من الخامسة مات سنة سبع وأربعين أو ثمان و
  .   ٤١٤                     إحدى وستين التقريب ص 

   .                   ليس من رجال التقريب  )   ٣ (
                                                                                  منصور بن زاذان بزاي وذال معجمه الواسطي أبو المغيرة الثقفي ثقة ثبت عابد من السادسة   )   ٤ (

  .   ٩٧٢                                        مات سنة تسع وعشرين على الصحيح التقريب ص 
                           حمـصي صـدوق فـي روايتـه عـن أهـل                   بـالنون أبـو عتبـة ال  القيسي                        إسماعيل بن عياش بن سليم   )   ٥ (

                                                                                بلده مخلط في غيرهم من الثامنـة مـات سـنة إحـدى أو اثنتـين وثمـانين ولـه بـضع وسـبعون سـنة 
   .   ١٤٣-   ١٤٢  ص 

                                                                             محمد بن يزيد الكالعي مولى خوالن أبو سـعيد أو أبـو يزيـد أو أبـو إسـحاق الواسـطي أصـله   )   ٦ (
    .     ٩٠٩          التقريب ص   .            ها أو بعدها                                                      شامي ثقة ثبت عابد من كبار التاسعة مات سنة تسعين أو قبل

                                                                                  يزيد بن هارون بن زادان السلمي موالهم أبو خالد الواسطي ثق  متقن عابد من التاسعة مات   )   ٧ (
   .    ١٠٨٤          التقريب ص   .                              سنة ست وستين وقد قارب التسعين



       
 
 

    
 

٥٧٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 من خالل كتابه املجروحني  مجعا ودراسة) وهذا ممن أستخري اهللا فيه( الرجال الذين قال فيهم احلافظ ابن حبان  

  قتهطب: المطلب الرابع
  ).١(من السابعة  

  وفاته: المطلب الخامس
  مل أقف عليها  

  
  :الفصل الثاني

  :أقوال المتشددين: ًأوال
   ).٣(ليس حديثه بشيء: وقال مرة   )٢(وليس هو بثقة: قال ابن معني  
  ).٤(هو ضعيف احلديث: وقال مرة أخرى  
  .()شيخ ليس حبديثه بأس: وقال أبو حامت  
  .()ضعيف: وقال النسائي  

  :صةالخال
أن األقــوال هنــا كلهــم قــد ضــعفوه إال قــول أيب حــامت كأنــه يــراه يف منزلــة مــن يعتــرب 

  .ًحديثه مثال يف الشواهد واملتابعات واهللا أعلم
  أقوال المعتدين: ًثانيا
  .()أبو األشهب ثقة قدمي: قال أمحد  
  .()ال بأس به عندي: وقال أبو زرعة  
  .() حفظه شيء يكتب حديثهيف: وقال مرة  ()منكر احلديث: وقال البخاري  

أرجـــو أنــه ال بــأس بـــه وهــو ممــن يكتـــب حديثــه ومل أجــد يف أحاديثـــه : وقــال ابــن عــدي
ًحديث منكرا

)٥(.  
  :الخالصة

منكـر احلـديث وهـذا : أن األئمة هنا توسطوا فيه اللهم غري قول البخاري فإنه قـال
ايــة األخــرى تبــني جــرح شــديد عنــد البخــاري ومعناهــا أنــه ال حيــل الروايــة عنــه ولكــن الرو

  .أنه يكتب حديثه وأنه أويت من قبل حفظه واهللا أعلم

                                                 

   .     تمييز  )    ٩٤٢ (              رقم الترجمة    ١٩٩                تقريب التهذيب ص   )   ١ (
  )    ١٩٧٧ (              رقم الترجمة    ٤٠٦ / ٣             تاریخ الدوري   ٢
    ٤٨٧ / ٣             املصدر السابق   ٣
    ٤٩٩ / ٣            املصدر السابق  ٤
      ١٣٨-   ١٣٧ / ٢       الكامل   ٥



       
 
 

    
 

٥٧٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 من خالل كتابه املجروحني  مجعا ودراسة) وهذا ممن أستخري اهللا فيه( الرجال الذين قال فيهم احلافظ ابن حبان  

  أقوال المتساهلين: ًثالثا
  .)١(ليس حديثه بشيء: قال ابن شاهني  
  .)٢(ثقة: وقال ابن حبان  
  .)٣(من أتباع التابعني وثقات أئمة املسلمني: وقال احلاكم  

  :الخالصة
تساهل فال يلتفت إىل أقواهلم خاصة أن ابن حبان واحلاكم وثقوه وهم معلومان بال

وأمـــا قـــول ابـــن شــاهني فكأنـــه أنزلـــه عـــن مرتبـــة . وقــد ضـــعفه أئمـــة وتوســـطوا فيــه آخـــرين
  .ًالثقات وال يلزم من قوله أنه ضعيف ال تقبل رواياته مطلقا واهللا أعلم

  
  من لم يصنفوا: ًرابعا
  .)٤(إنه ثقة صدوق: قال يزيد بن هارون  
ًرضيامًصدوقا ًكان مسلما :ويف رواية   

)٥( .  
  .)٦(ضعيف: وقال العقيلي  
ــسهمي   ــذا الـــشأن يوجـــب : وقـــال الـ وهـــذا اخلـــالف مـــن أمحـــد وحيـــىي ومهـــا إمامـــا هـ

  .)٧(الوقوف فيه حىت جتيء شهادة أخرى ثالثة فينسب إىل ما قاله الثالث واهللا أعلم
  

  :الخالصة
ى عدالتـه  علـمنـصبيظهر من هذه األقوال أ�م ضعفوه ألن قول يزيـد بـن هـارون 

ًال على ضبط الراوي وفسرت ذلك الرواية الثانية عنه بقوله كان مـسلما صـدوقا مرضـيا  ً ً
 السهمي فال أعلم مـا سـببه خاصـة بعـد أن قف أما تو.فيمكن اجلمع بذلك واهللا أعلم

علــم أن ابــن معــني مــن طبقــة املتــشددين وأمحــد مــن املعتــدلني فــيمكن الرتجــيح بإحــدى 
  .املرجحات واهللا أعلم

  

                                                 
   ).  ٩١ (              رقم الترجمة   ٦٦                      تاريخ أسماء الضعفاء ص   )   ١ (
   ).    ٧٠٧٠ (              رقم الترجمة    ١٣٩ / ٦       الثقات   )   ٢ (
  .  ٨٩ / ٢              تهذيب التهذيب   )   ٣ (
   ).   ٢٢٧ (              رقم الترجمة    ٢١٧ / ١                        سؤاالت أبي عبيد ألبي داود   )   ٤ (
  .   ١٨٩ / ٢              تهذيب التهذيب   )   ٥ (
  .               الضعفاء للعقيلي  )   ٦ (
   .   ٥٥٤ / ١            تاريخ جرجان   )   ٧ (



       
 
 

    
 

٥٧٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 من خالل كتابه املجروحني  مجعا ودراسة) وهذا ممن أستخري اهللا فيه( الرجال الذين قال فيهم احلافظ ابن حبان  

  
  
  :المتأخرينأقوال 

  ).١(ضعفوه: قال الذهيب
 . )٢(صدوق كثري اخلطأ: وقال ابن حجر  

  
  ذكر تخريج تردد ابن حبان: الفصل الثالث

كان خيطئ يف الشيء بعد الشيء ومل يكثر خطؤه حىت يصري مـن : قال ابن حبان
  .)٣(...ا�روحني يف احلقيقة ولكنه ال حيتج به إذا انفرد وهو من الثقات يقرب

. يف كــالم ابــن حبــان هــذا بيــان ســبب تــردده وهــو قولــه كــان خيطــئ الــشيء بعــد الــشيء
فهذه املخالفات هي السبب يف تردد ابن حبان وفيه، وال يلزم مـن وضـعه يف ا�ـروحني 
ًأن يــرد أحاديثــه مطلقــا ويــدل عليــه أنــه ذكــره يف كتابــه الثقــات ولكنــه ال يعتــرب خبــربه إذا 

  .انفرد واهللا أعلم
  

  :ل الرابعالفص
الراجح أن الراوي ال يصل إىل مرتبة الرتك ولكن يعترب به خاصة إذا مل خيالف مـن 
هو أوثق منه فهو يف املنزلة اخلامسة عند ابن حجـر وهـو مـن قـصر عـن درجـة الـصدوق 

  .واهللا أعلم

                                                 

    ).   ٧٤٩   (  ٦٣                ديوان الضعفاء ص   )   ١ (
      ١٩٩                تقريب التهذيب ص   ) ٢ (
  .   ٢٥١ / ١          المجروحين   )   ٣ (



       
 
 

    
 

٥٧٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 من خالل كتابه املجروحني  مجعا ودراسة) وهذا ممن أستخري اهللا فيه( الرجال الذين قال فيهم احلافظ ابن حبان  

  :الترجمة الثالثة
  الفصل األول

  اسمه ونسبه: المطلب األول
ـــن أيب  ـــرمحن بــ ــ ــــد عبـــــد ال ـــم خالـــــد بـــــن يزيـ ـــو هاشــ داين أبــ ــاين اهلم ـــــمالـــــك وامســـــه هـــ َْ

  ).١(الدمشقي
  

  شيوخه: المطلب الثاني
  .)٢(أبو محزة الثمايل -١
 .)٣(خلف بن حوشب -٢
 .)٤(عبد اهللابن سليمان بن علي  -٣
  

  تالميذه: المطلب الثالث
  ).٥(أمحد أيب احلواري -٤
 .)٦(سويد بن سعيد احلدثاين  -١
  .)٧(عبد اهللا بن املبارك -٢

                                                 

   ).   ٤٢٨ (              رقم الترجمة    ١٩٦ / ٨             تهذيب الكمال   )   ١ (
ــه دينــار وقيــل ســعيد كــوفي    )    ٢ ( ــة أبــو حمــزة واســم أبي                                                                              ثابــت بــن أبــي صــفية الثمــالي بــضم المثلث

   .        التقريب  .                                    فضي من الخامسة مات في خالفة أبي جعفر       ضعيف را
              رقــم الترجمــة    ٢٩٨                                                    خلــف بــن حوشــب الكــوفي ثقــة مــن الــسادسة مــات بعــد األربعــين ص    )    ٣ (

) ١٧٣٨    .(   
                                                                       ســليمان بــن علــي بــن عبــد اهللا بــن عبــاس الهاشــمي أحــد األشــراف عــم الخليفتــين الــسفاح    )    ٤ (

     ٤١١          التقريب ص   .                    عين وله ستون إال سنة                                             والمنصور مقبول من السادسة مات سنة اثنتين وأرب
    ).    ٢٦١١ (            رقم الترجمة 

         العجمــة يفــتح المثنــاة وســكون                                                 أحمــد بــن عبــد اهللا ميمــون بــن العبــاس بــن الحــارث التغلبــي    )    ٥ (
    ثقـة   .                                                                               وكسر الالم يكنى أبا الحسن بن أبي الحواري بفـتح المهملـة والـواو الخفيفـة وكـسر الـراء

    ).  ٦١ (              رقم الترجمة   ٩٣    ب ص       التقري  .                         زاهد مات سنة ست وأربعين 
                                                                           ســويد بــن عبــد بــن ســهل الهــروي األصــل ثــن أحمــد ثــاني بفــتح المهملــة والمثلثــة ويقــال لــه    )    ٦ (

                                                                           األنباري بنون ت موحـدة أبـو محمـد صـدوق فـي نفـسه إال أنـه عمـي فـصار يـتلقن مـا لـيس مـن 
  .      ســنة                                                      معــين القــول مــن قــدماء العاشــرة مــات ســتة وأربعــين ولــه مائــةحديثــه فــأفحش فيــه ابــن

   ).    ٢٧٠٥ (              رقم الترجمة    ٤٢٣          التقريب ص 
                                                                               عبد اهللا بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة ثقة ثبت فقيه عالم جوار مجاهد جمعت فيه    )    ٧ (

      رقـم    ٥٤٠          التقريـب ص   .                                                         خصال الخير من الثامنة مات سنة إحدى وثمانين وله ثـالث وسـتون
    ).    ٣٥٩٥ (        الترجمة 



       
 
 

    
 

٥٧٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 من خالل كتابه املجروحني  مجعا ودراسة) وهذا ممن أستخري اهللا فيه( الرجال الذين قال فيهم احلافظ ابن حبان  

  طبقته: المطلب الرابع
  .)١(ن الثامنةم

  وفاته: المطلب الخامس
  .)٢(مات سنة مخس ومثانني وهو ابن مثانني

  :الفصل الثاني
  أقوال المتشددين: ًأوال
  .)٣(ليس بشيء: قال ابن معني  
   .)٤(مل يرضى أن يكذب على أبيه حىت كذب على أصحاب رسوا اهللا : وقال  
  . )٥(يروي أحاديث مناكري: وقال أبو حامت  
  .)٦(ليس بثقة: ائيوقال النس  

  :الخالصة
  .أن املتشددين قد ضعفوه وابن معني ا�مه وهذا جرح قوي وهو مفسر واهللا أعلم

  
  أقوال المعتدلين: ًثانيا 

  . )٧(ليس بشيء: قال أمحد
  .)٨(ال بأس به حدث عنه ابن املبارك: وقال أبو زرعة

 الروايـة ويرويـه عـن ومل أر يف أحاديث خالـد هـذا إال كـل مـا حيتمـل يف: وقال ابن عدي
  ).٩(ضعيف فيكون البالء من الضعيف ال منه

  .)١٠(هو ضعيف حدث عنه ابن املبارك: وقال أبو داود
  .)١١(شامي عن أبيه وأبوه من الثقات: وقال الدارقطين

                                                 

  .    ١٦٩٨               رقم الترجمة   ٢٩٣                تقريب التهذيب ص   )   ١ (
   .             المصدر السابق  )   ٢ (
   .    ٥١٠١              رقم الترجمة    ٤١٧ /               تاريخ الدوري ع   )   ٣ (
   .    ١٧٦٤              رقم الترجمة    ١١٥ / ٣              تهذيب التهذيب   )   ٤ (
  .    ١٦٢٣              رقم الترجمة    ٣٥٩ / ٣               الجرح والتعديل   )   ٥ (
  .   ١٧٠              رقم الترجمة   ٩١                        الضعفاء والمتروكون له ص   )   ٦ (
   .     ١١٥١٣              تهذيب التهذيب   )   ٧ (
   . ٩  ٣٥ / ٣               الجرح والتعديل   )   ٨ (
  .   ٥٧٧ / ٧  –    ١٣ و  ١٠ / ٣       الكامل   )   ٩ (
    ).    ١٦٠٤   (   ٢٠٦ / ٢              سؤال أبي عبيد   )   ١٠ (
   ).   ١٩٩   (   ٣٠٥                        الضعفاء والمتروكون له ص   )   ١١ (



       
 
 

    
 

٥٧٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 من خالل كتابه املجروحني  مجعا ودراسة) وهذا ممن أستخري اهللا فيه( الرجال الذين قال فيهم احلافظ ابن حبان  

  :الخالصة
كأن املعتدلني ضعفوا هذا الراوي وكأن الدارقطين يلمـح يف قولـه وأبـوه عـن الثقـات 

  .بن عدي أن البالء قد يكون من غريه واهللا أعلمإىل ما أشار إليه ا
  .والذي يبدو وأنه ضعيف من املرتبة الثامنة عند ابن حجر

  
  :أقوال المتساهلين: ًثالثا

  . وثقة العجلي
  من لم يصنفوا: ًرابعا

ثقــة صــادق قالــه عثمــان بــن أيب : ذكــر عمــر بــن حفــص الــواعظ يف تــاريخ الثقــات
  .)١(شيبة

  ).٢(صري ثقةامل: وقال أمحد بن صاحل
  .)٣(ضعيف: وقال العقيلي

  :المتأخرينأقوال 
ًضعيف مع كونه فقيها وقد ا�مه ابن معني: قال ابن حجر

)٤(.  
  ذكر تخريج تردد ابن حبان: الفصل الثالث

ًكان صدوقا يف الروايـة ولكنـه كـان خيطـئ كثـريا ويف حديثـه منـاكري : قال ابن حبان ً
  )٥( عن أبيه وما أقربه يف نفسه من التعديل إذا انفردخبربهال يعجبين االحتجاج 

 كــالم ابــن حبــان هــذا فيــه مفــسر للــراوي وهــو يف قولــه هــذا قــد وافــق أغلــب :قلــت
  . العدالة أما كالمنا هنا فإن كان على الضبط على ينصبهيلداألئمة املعتدلني ألن تع

  :الفصل الرابع
جـر وحـديث مـن النـوع الراجح أن الراوي ضعيف وهو يف املنزلة الثامنة عند ابن ح

ًالضعيف الذي يعترب به وال يرد مطلقا ولكن يف النفس شيء من ا�ام ابن معني له ومل 
وقــد حيمــل كــالم ابــن معــني علــى قــول اجلمهــور ألنــه جــاء يف . يــذكر هــذه العلــة إال هــو

ضـعيف احلـديث فعلـى هـذا قـد يكـون ابـن معـني مـع : د عـن ابـن معـني أنـه قـالثابن مر
  .املعتدين

                                                 

   .   ٣١٥              رقم الترجمة   ٧٦                     تاريخ أسماء الثقات ص   )   ١ (
  .   ١٥٥ / ٣              تهذيب التهذيب   )   ٢ (
   ).   ٤٢٨ (              رقم الترجمة    ٣٦٥ / ٢                الضعفاء للعقيلي   )   ٣ (
   .   ٣٤٦-   ٣٤٥ / ٣          المجروحين   )   ٤ (
       ٣٤٦-   ٣٤٥ / ٣       جروحين    الم  ) ٥ (



       
 
 

    
 

٥٨٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 من خالل كتابه املجروحني  مجعا ودراسة) وهذا ممن أستخري اهللا فيه( الرجال الذين قال فيهم احلافظ ابن حبان  

  رجمة الرابعةالت
  الفصل األول

  اسمه ونسبه: المطلب األول
ْاين احلضرمي األمــوي مــوىل عثمــان احلــرُخــصيف بــن عبــد الــرمحن اجلــزري أبــو عــون  ِــ

  .)١(رأى أنس بن مالك... ابن عفان ويقال موىل معاوية بن أيب سفيان
  شيوخه: المطلب الثاني

  ).٢(سعيد بن جبري -١
 .)٣(سفيان الثوري -٢
 .)٤(عطاء بن أيب رباح -٣

  وغريهم
  تالميذه: المطلب الثالث

  .)٥(إسرائيل بن يونس -١
 .)٦(حجاج بن أرطأة -٢

  وغريهم                      ).٧(سفيان بن عيينة

                                                 
    ).    ١٦٩٣ (              رقم الترجمة    ٢٥٧ / ٨             تهذيب الكمال   )   ١ (
                                                                             سعيد بن جبيـر األسـدي مـوالهم الكـوفي ثقـة ثبـت فقـه مـن الثالثـة وروايتـه عـن عائـشة وأبـي    )    ٢ (

                                                                        موســى ونحوهــا مرســلة قتــل بــين يــدي الحجــاج دون المائــة ســنة خمــس وتــسعين ولــم يكمــل 
    ).    ٢٢٩١ (  ة             رقم الترجم   ٣٧٥-   ٣٧٤          التقريب ص   .        الخمسين

                                                                               سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد اهللا الكوفي ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة من    )    ٣ (
          التقريـب ص   .                                                                    رؤوس الطبقة السابعة وكان ربما دلس مات سنة إحدى وسـتين ولـه أربـع وسـتون

   ).    ٢٤٥٨ (              رقم الترجمة    ٣٩٤
                            أسـلم القرشـي مـوالهم المكـي ثقـة                                                    عطار بن أبـي ربـاح بفـتح الـراء والموحـدة واسـم أبـي ربـاح   )   ٤ (

                                                                                 فقيه فاضل لكنه كثيـر اإلرسـال مـن الثالثـة مـات سـنة أربـع عـشر علـى المـشهور وقيـل إنـه تغيـر 
   ).    ٤٦٢٣ (              رقم الترجمة    ٦٧٨-   ٩٧٧          التقريب ص   .                       بآخره ولم يكثر ذلك منه

                                                                            إسرائيل بن يونس بن أبـي إسـحاق الـسبيعي الهمـذاني الكـوفي ثقـة تكلـم فيـه بـال حجـة مـن    )    ٥ (
    ).    ٤٠٥ (              رقم الترجمة    ١٣٤          التقريب ص   .                                السابعة مات سنة ستين وقيل بعدها

                                                                              حجــاج بــن أرطــأة بفــتح الهمــزة ابــن ثــور بــن هبيــرة النخعــي أبــو أرطــأة الكــوفي القاضــي أحــد    )    ٦ (
          التقريــب ص   .                                                                الفقهــاء صــدوق كثيــر الخطــأ والتــدليس مــن الــسابعة مــات ســنة خمــس وأربعــين

    ).    ١١٢٧ (              رقم الترجمة    ٢٢٢
                                                                               سفيان بن عيينة بن أبي ميمون الهاللي أبو محمد الكـوفي ثـم المكـي ثقـة حـافظ فقيـه إمـام    )    ٧ (

                                                                                   حجة إال أنه تغير حفظه بآخره وكان ربما دلس لكن عن الثقات من رؤوس الطبقة الثامنة وكان 
  .                                                                           أثبت الناس في عمرو بن دينـار مـات فـي رجـب سـنة ثمـان وتـسعين ولـه إحـدى وتـسعون سـنة

    ).    ٢٤٦٤ (          م الترجمة     رق   ٣٩٥          التقريب ص 



       
 
 

    
 

٥٨١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 من خالل كتابه املجروحني  مجعا ودراسة) وهذا ممن أستخري اهللا فيه( الرجال الذين قال فيهم احلافظ ابن حبان  

  طبقته: المطلب الرابع
  .)١(من اخلامسة

  وفاته: المطلب الخامس
  .)٢(مات سنة سبع وثالثني وقيل غري ذلك

  :الفصل الثاني
  أقوال المتشددين : ًأوال

ًحيىي ما كتبت عن سفيان عن خـصيف بالكوفـة شـيئا إمنـا كتبتـه عـن خـصيف قال 
ً كأن حيىي ضعف خصيفا،بآخره

)٣.(   
  .)٥( ويف رواية الدارمي ليس به بأس)٤(جزري ثقة ليس به بأس: وقال ابن معني

  .)٦(خصيف صاحل خيلط تكلم يف سوء حفظه: وقال أبو حامت الرازي
  .)٧(ليس بالقوي: وقال النسائي

  :الصةالخ
اختلفــت أقــوال األئمــة يف هــذا الــراوي كمــا تــرى فقــد وثقــه ابــن معــني وضــعفه حيــىي 
وتوسط فيه أبو حامت ولعل األرجح هنا ما ذهب إليه أبو حـامت ألنـه فـسر اجلـرح بكونـه 

  .واهللا أعلم. من ناحية الضبط واإلتقان فقدم على التعديل املطلق
  أقوال المعتدلين: ًثانيا

  )٨(بالقوي يف احلديثليس هو : قال أمحد

  .)٩( وقال مرة شديد االضطراب
  )١٠(ثقة: وقال أبو زرعة

  . )١١(وقال ابن سعد وكان ثقة

                                                 

    ).    ١٧٢٨   (   ٢٩٧                تقريب التهذيب ص   )   ١ (
   .             المصدر السابق  )   ٢ (
   ).   ٤٥٤   (   ٣٨١-   ٣٨٠ / ٢                الضعفاء العقيلي   )   ٣ (
   ).   ٣٣٥   (  ٧٩                     تاريخ أسماء الثقات ص   )   ٤ (
    ).   ٣١٠   (   ١٠٦                تاريخ الدارمي ص   )   ٥ (
   ).    ١٨٤٨   (   ٤٠٤ / ٣               الجرح والتعديل   )   ٦ (
    ).   ١٧٦   (  ٩٣             الضعفاء له ص   )   ٧ (
   ).    ٣١٨٧   (   ٤٨٤ / ٢           العلل ألحمد   )   ٨ (
    ).     ٤٩٢٦   (   ٢١٤ / ٣              المصدر السابق   )   ٩ (
    ).    ١٨٤٨   (   ٤٠٤ / ٣               الجرح والتعديل   )   ١٠ (
   .   ٤٨٢ / ٧             طبقات بن سعد   )   ١١ (



       
 
 

    
 

٥٨٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 من خالل كتابه املجروحني  مجعا ودراسة) وهذا ممن أستخري اهللا فيه( الرجال الذين قال فيهم احلافظ ابن حبان  

  .)١(يعترب به: وقال الدار قطين
  : الخالصة

  .األئمة هنا على توثيقه وتعديله ما عدا اإلمام أمحد فإنه ضعفه 
  أقوال المتساهلين: ًثالثا

   )٢(ثقة: قال العجلي
  )٣( يف الثقات وذكر ابن شاهني

   )٤(ليس بالقوي: وقال احلاكم
  من لم يصنفوا: ًرابعا

  )٥(ال حيتج به: قال ابن خزمية
  )٦(رجاء يتكلم فيهإلًكان خصيف متمكنا يف ا: وقال جرير

  :المتأخرينأقوال 
  )٨( وقال مرة مقارب األمر)٧(صدوق سيء احلفظ: قال الذهيب

  )٩( باألرجاءورميصدوق سيء احلفظ خلط بآخره : وقال ابن حجر
  

  :الفصل الثالث
عــن املــشاهري مبــا ال ويتفــرد ًإال أنــه كــان خيطــئ كثــريا فيمــا يــروي ... قــال ابــن حبــان

يتــابع عليــه وهــو صــدوق يف روايتــه إال أن اإلنــصاف يف أمــره قبــول مــا وافــق الثقــات يف 
  )١٠(الرواية وترك ماال يتابع عليه وإن كان له مدخل يف الثقات

ًفكيـف يكـون خيطـئ كثـريا ويكـون لـه مـدخل : حبان هذا فيه نظـرقلت وكالم ابن 
يف الثقــات وهــذا الــراوي قــد اختلــف فيــه األئمــة فلعــل ســبب تــردد ابــن حبــان يرجــع إىل 

  .هذا واخلالف قوي كما ترى واهللا أعلم

                                                 
   ).   ٢٠٨   (  ٣٥                 سؤاالت البرقاني ص   )   ١ (
   ).   ٤٠٨   (   ٣٣٥ / ١                    معرفة الثقات للعجلي   )   ٢ (
   ).   ٣٢٢   (   ١٢٠                 ثقاب ابن شاهين ص   )   ٣ (
  .   ١٣٠ / ٣              تهذيب التهذيب   )   ٤ (
   .             المصدر السابق  )   ٥ (
  .           المصدر نفسه  )   ٦ (
   ).    ١٣٨٩   (   ٣٧٣ / ١       الكاشف   )   ٧ (
    ).    ١٢٦٩   (   ١١٩                ديوان الضعفاء ص   )   ٨ (
   ).    ١٧٢٨   (   ٢٩٧                تقريب التهذيب ص   )   ٩ (
   .   ٣٥٠ / ١          المجروحين   )   ١٠ (



       
 
 

    
 

٥٨٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 من خالل كتابه املجروحني  مجعا ودراسة) وهذا ممن أستخري اهللا فيه( الرجال الذين قال فيهم احلافظ ابن حبان  

  
  :الفصل الرابع

  
ــراوي كمـــا تقـــدم فقـــد وثقـــه ابـــن معـــني وأبـــو زرعــــة  لقـــد اختلـــف األئمـــة يف هـــذا الـ

 أمـا ، واجلمع بني أقوال العلمـاء يكـون كالتـايل واهللا املـستعان. ابن خزميةود وضعفه أمح
جــرح أمحــد لــه فهــو مفــسر ومقــدم علــى جمــرد التعــديل ولكــن جــاء هنــاك مــا خيفــف مــن 

خــصيف جــاء عنــدما سوي مــن روايــة أيب طالــب أن تــضعيف فــهــذا اجلــرح مــا ذكــره ال
نـسيب وكـذلك مـا مـر معنـا مـن سئل عن رجلني ثقتني وهو بينهم فكأن هذا التـضعيف 

ًطــئ كثــريا فلعــل مــن أجــل هــذه العلــة ضــعفه اإلمــام أمحــد وقــال فيــه خيًيفا كــان خــصأن 
 وكذلك مقالة النسائي فيه فإنه متشدد كما هو معلوم ولكن جاء عنـه أنـه .هذه املقالة

ـــه .صـــاحل فهـــذا خيفـــف مـــن حـــدة اجلـــرحأنـــه : قـــال   وكـــذلك هنـــاك علـــة االخـــتالط فإن
ره كما مر معنا فإ�ا علة توجب التوقف يف رواياته ومعرفة ما كانت قبـل اختلط يف آخ

وأمـــا توثيـــق األئمـــة فلعلهـــم رأوا مـــا فيـــه مـــن الـــصالح والعبـــادة . االخـــتالط ومـــا بعـــدها
والـذي يـرتجح أنـه تقبـل رواياتـه مـا مل خيـالف الثقـات وأنـه صـدوق . ومشوا علـى اجلـادة

  . ملا ذكرنا من األمور السابقة واهللا أعلمةتبًيف نفسه ولكن نزل قليال عن هذه املر



       
 
 

    
 

٥٨٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 من خالل كتابه املجروحني  مجعا ودراسة) وهذا ممن أستخري اهللا فيه( الرجال الذين قال فيهم احلافظ ابن حبان  

  الترجمة الخامسة
  الفصل األول

  اسمه ونسبه: المطلب األول
 الــسلمي أبــو حممــد الدمــشقي وقيــل  أنــه أصــله مــن ُعبــد العزيــز بــن منــريســويد بــن 

  )١(واسط وقيل من الكوفة
  شيوخه: المطلب الثاني

   )٢(السختياينأيوب بن أيب متيمة  -١
 )٣(شعبة -٢
 )٤(عياألوزا -٣

  تالميذه : المطلب الثالث
  )٥(صفوان بن صاحل -١
 )٦(حممد بن عائذ الدمشقي -٢
   )٧(الوليد بن عتبة -٣

                                                 
    ).    ٢٦٤٤ (              رقم الترجمة    ٢٥٥ /  ١٢             تهذيب الكمال   )   ١ (
  نيـة وبعـدمثنـاه تحتا                  ةبعدها معجمة ثـم كيسان السختياني بفتح المهمل                  أيوب بن أبي تميمه    )    ٢ (

                                                                              األلـف نــون أبـو بكــر البـصري ثقــة ثبـت حجــة مــن كبـار الفقهــاء العبـاد مــن الخامـسة مــات ســنة 
    ).    ٦١٠ (              رقم الترجمة    ١٥٨           والتقريب ص   .                                إحدى وثالثين ومائة وله خمس وستون

                                                                              شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي موالهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري ثقة حـافظ كـان    )    ٣ (
              الرجـال وذب عـن من فـتش بـالعراق عـن                                   أمير المؤمنين في الحديث وهو أول               الثوري يقول هو

    ).    ٢٨٠٥ (              رقم الترجمة    ٤٣٦          التقريب ص   . ً                                        ًالسنة وكان عابدا من السابعة سنة ست وستين
                                                                               عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو األوزاعي أبو عمرو الفقيه ثقة جليـل مـن الـسابعة مـات    )    ٤ (

   ).    ٣٩٩٢ (              رقم الترجمة  ٣  ٥٩          التقريب ص   .               سنة سبع وخمسين
ــو عبــد الملــك الدمــشقي ثقــة وكــان يــدلس   ) ٥ (                                                                         صــفوان بــن صــالح بــن صــفوان الثقفــي مــوالهم أب

ــه                                                                                 التــسوية قالــه أبــو زرعــة الدمــشقي مــن العاشــرة مــات ســنة ثمــان أو ســبع أو تــسع وثالثــين ول
    ).     ٢٩٥٠ (            رقم الترجمة   .    ٤٥٤-   ٤٥٣          التقريب ص   .          سبعون سنة

                                                 أبو أحمد صاحب القازي صدوق ري بالقدر من العاشرة ة الدمشقيعائذ بتحتاني        محمد بن    )    ٦ (
   ).    ٦٠٢٧ (              رقم الترجمة    ٨٥٨          التقريب ص   .                                    مات سنة ثالثة وثالثين وله ثالث وثمانون

  .                                                                               الوليد عتبة األشجعي أبو العباس الدمشقي المقري ثقة من العاشرة مات سنة ست وأربعين   )    ٧ (
    ).    ٧٤٨٩ (              رقم الترجمة     ١٠٣٩          التقريب ص 



       
 
 

    
 

٥٨٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 من خالل كتابه املجروحني  مجعا ودراسة) وهذا ممن أستخري اهللا فيه( الرجال الذين قال فيهم احلافظ ابن حبان  

  طبقته: المطلب الرابع
  )١(من كبار التاسعة  

  وفاته: المطلب الخامس
  )٢(مات سنة أربع وتسعني ومائة    
  

  الفصل الثاني
  أقوال المتشددين : ًأوال
 وقــال مــرة ســويد والــريح )٤(لــيس بــشيء: ة وقــال مــر)٣(لــيس بثقــة: قــال ابــن معــني  
  )٥(سواء
   )٦(يف حديثه نظر هو لني احلديث: وقال أبو حامت الرازي  
  )٨( وقال مرة ليس بثقة)٧(ضعيف: وقال النسائي  

  :الخالصة
  .الذي يبدو أنه ضعيف عند األئمة املذكورين وأ�م ال يعتدون برواياته واهللا أعلم

  أقوال المعتدلين: ًثانيا
  )٩(مرتوك احلديث: أمحدقال 

  )١٠(وكان يروي أحاديث مناكري: وقال ابن سعد
  )١١(يف حدثه نظر ال حيتمل: وقال البخاري

ــال ابــــن عــــدي ــا : وقــ ــعيف كمــ ــو ضــ ــه وهــ وعامــــة حديثــــه ممــــا ال يتابعــــه الثقــــات عليــ
  )١٢(وصفوه

                                                 

    ).    ٢٧٠٧   (   ٤٢٤                تقريب التهذيب ص   )   ١ (
   .             المصدر السابق  )   ٢ (
   ).   ٢٢٩   (   ٣٣١                   سؤاالت ابن الحنين ص   )   ٣ (
   ).    ٥٢٨٠   (   ٤٥٨ / ٤             تاريخ الدوري   )   ٤ (
   .    ١٢٦٠ / ٣               الكامل البن عدي   )   ٥ (
   ).    ١٠٢٠   (   ٢٣٨ / ٤               الجرح والتعديل   )   ٦ (
   ).   ٢٥٨   (   ١١٨                     الضعفاء والمتروكون ص   )   ٧ (
   .   ٢٥٠ / ٤        التهذيب   )   ٨ (
   ).    ٣١٢٦   (   ٤٧٧ / ٢           العلل ألحمد   )   ٩ (
   .   ٤٧٠ / ٧              طبقات ابن سعد   )   ١٠ (
    ).   ١٥١   (   ٤٤٣                 الضعفاء الصغير ص   )   ١١ (
  .   ٨٤٧ /   ١١٥  –     ٤٢٧ و   ٤٢٤  /  ٣       الكامل   )   ١٢ (



       
 
 

    
 

٥٨٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 من خالل كتابه املجروحني  مجعا ودراسة) وهذا ممن أستخري اهللا فيه( الرجال الذين قال فيهم احلافظ ابن حبان  

  )١(يعترب به: وقال الدارقطين
  

  :الخالصة
ًديثــه وهــو عنــدهم ضــعيف جــدا أن هــذا الــراوي عنــد هــؤالء األئمــة ال يأخــذون حب

اللهم إال قول الدارقطين فقد خالف األكثر وجرح األكثر ومعنا هنا يف هذه احلالة 
مفــسر كقــول أمحــد مــرتوك وقــول ابــن ســعد كــان يــروي أحاديــث منــاكري والــرد علــى 
ًكــالم الــدارقطين أنــه وصــف بأنــه يتــساهل يف التوثيــق أحيانــا فلعــل أن هــذه العبــارة 

  .ممنها واهللا أعل
  أقوال المتساهلين: ًثالثا
  )٢(كثري الغلط يف احلديث: قال الرتمذي  
  )٣(ليس بشيء: وقال ابن شاهني  
  من لم يصنفوا: ًرابعا
  )٤(ثقة وكانت له أحاديث يغلط فيها: قال دحيم  
  )٦( ويف حديثه لنيمستور: وقال مرة )٥(ضعيف احلديث: وقال يعقوب بن سفيان  

  :المتأخرينأقوال 
ً ابن حبان سويدا مث آخر شيء قال وهو ممن استخري اهللا ضعفوقد : يبقال الذه  

ً جداواهوال كرامة بل هو ) الذهيب(فيه ألنه يقرب من الثقات قلت 
)٧(  

ًضعيف جدا: وقال ابن حجر  
)٨(  

  :الفصل الثالث
قـال ابــن حبــان كــان كثــري اخلطــأ فــاحش الــوهم حــىت جيــئ يف أخبــاره مــن املقلوبــات   

مث قــال وهــو ممــن اســتخري اهللا فيــه ... ً مــن مسعهــا أ�ــا عملــت تعمــدا أشــياء يتخايــل إىل
  .ألنه يقرب من الثقات

                                                 

    ).   ٢٠٨   (  ٣٥                 سؤاالت البرقاني ص   )   ١ (
  .   ٢٥٠ / ٤              تهذيب التهذيب   )   ٢ (
    ).   ٢٧٧   (   ١٠٤                                تاريخ أسماء الضعفاء البن شاهين ص   )   ٣ (
  .   ٢٥٠ / ٤        التهذيب   )   ٤ (
   .   ٤٥١ / ٢                 المعرفة والتاريخ   )   ٥ (
   .   ٤٥٣ / ٢              المصدر السابق   )   ٦ (
   .   ٢٥٢ / ٢              ميزان االعتدال   )   ٧ (
    ).    ٢٧٠٧   (   ٤٢٤          التقريب ص   )   ٨ (



       
 
 

    
 

٥٨٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 من خالل كتابه املجروحني  مجعا ودراسة) وهذا ممن أستخري اهللا فيه( الرجال الذين قال فيهم احلافظ ابن حبان  

ًهـــذا احلكـــم علـــى الـــراوي بـــالقرب مـــن الثقـــات عجيـــب فقـــد جرحـــه جرحـــا : قلـــت  
ولقد اتبع يف هذا قول أيب حامت الـذي نقلـه . ًمفسرا وأن اخلطأ والوهم منه فلماذا الرتدد

 العزيـز تنكـب مـا خـالف الثقـات مـن حديثـه واالعتبـار والذي عندي يف سويد بـن عبـد
  )١(مبا روى مما مل خيالف اإلثبات واالحتجاج مبا وافق الثقات

  
  :الفصل الرابع

ـــه ملـــا مـــر أن أغلـــب املتـــشددين    ـــه البت ًالـــراجح أن ســـويدا ضـــعيف جـــدا وال يعتـــرب ب ً
  .واملعتدلني واملتساهلني على تضعيفه وتوهينه وتركه واهللا أعلم

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
    ٤٤٦-   ٤٤٥ / ١          المجروحين   )   ١ (



       
 
 

    
 

٥٨٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 من خالل كتابه املجروحني  مجعا ودراسة) وهذا ممن أستخري اهللا فيه( الرجال الذين قال فيهم احلافظ ابن حبان  

  الترجمة السادسة
  الفصل األول

  اسمه ونسبه: المطلب األول
  )١(عبد الكرمي بن مالك اجلزري أبو سعيد احلراين موىل عثمان بن عفان  

  
  شيوخه:المطلب الثاني

  )٢(سعيد بن جبري -١
 )٣(عطاء بن أيب رباح -٢
 )٤(ميمون بن مهران -٣

  
  :تالميذه
   )٥(إسرائيل بن يونس -١
 )٦(أيوب السخنياين -٢
  )٧(ةعيينسفيان بن  - ٣

                                                 

   ).    ٣٥٠٤ (              رقم الترجمة    ٢٥٢ /  ١٨             تهذيب الكمال   )   ١ (
                        مرت ترجمته في شيوخ خصيف  )   ٢ (
  .                       مرت ترجمته في شيوخ خصيف  )   ٣ (
                                               وفي نزل الرقة ثقـة فقيـه ولـي الجزيـرة لعمـر بـن عبـد                                   ميمون مهران الجزري أبو أيوب أصله ك   )    ٤ (

              رقــــم الترجمــــة    ٩٩٠          التقريــــب ص   .                                             العزيــــز وكــــان يرســــل مــــن الرابعــــة مــــات ســــنة ســــبع عــــشرة
) ٧٠٩٨    .(   

  .                        مرت ترجمته في تالميذ خصيف  )   ٥ (
  .                                     مرت ترجمته في شيوخ سويد بن عبد العزيز  )   ٦ (
  .                        مرت ترجمته في تالميذ خصيف  )   ٧ (



       
 
 

    
 

٥٨٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 من خالل كتابه املجروحني  مجعا ودراسة) وهذا ممن أستخري اهللا فيه( الرجال الذين قال فيهم احلافظ ابن حبان  

  طبقته: المطلب الرابع
  )١(من السادسة  

  وفاته: المطلب الخامس
  )٢(مات سنة سبع وعشرين  

  :الفصل الثاني
  أقوال المتشددين : ًأوال
عبـد :  قلـت فعبـد الكـرمي أحـب إليـك أو خـصيف قـال–سـأل تلميـذه : ابن معـني  

  )٣(الكرمي أحب إيل وخصيف ليس به بأس
  )٤( ثقة:وقال أبو حامت  

  
  أقوال المعتدلين: ًثانيا
  )٦(ثقة: وقال مرة   )٥(ثقة من الثقات: قال أمحد  
�مــا ومــا أصـــح قر مــا أ:وســئل مــرة عــن ســامل األفطـــس وعبــد الكــرمي اجلــزري فقـــال  

   )٧(حديث سامل وعبد الكرمي صاحب سنة وسامل مرجئ
  )٨( ثقة:وقال أبو زرعة

( ينكـر عليـه حـديث عطـاء عـن جـابر وهـو ثقـة كـان حيـىي القطـان : وقال أبو داود  
  )٩()البغالحديث 

ولعبــد الكــرمي أحاديــث صــاحلة مــستقيمة يرويهــا عــن قــوم ثقــات : وقــال ابــن عــدي  
   )١٠(وإذا روى عنه الثقات فحديثه مستقيم

  )١١(ثقة: وقال الدارقطين  

                                                 

   ).    ٤١٨٢ (              رقم الترجمة    ٦١٩                تقريب التهذيب ص   )   ١ (
   .             المصدر السابق  )   ٢ (
    ).   ٤٩٢ (              رقم الترجمة    ١٤٥                تاريخ الدارمي ص   )   ٣ (
   ).   ٣١٠ (              رقم الترجمة   ٥٩-  ٥٨ / ٦               الجرح والتعديل   )   ٤ (
   ).    ٢٦٢١ (              رقم الترجمة    ٣٦٥ / ٢           العلل ألحمد   )   ٥ (
   ).   ٣١٣ (              رقم الترجمة    ٢٧٢                      سؤاالت أبي داود ألحمد ص   )   ٦ (
    ).    ٣٠٢٦ (          الترجمة      رقم   ٢٠٩ / ٢           العلل ألحمد   )   ٧ (
   ).   ٣١٠ (              رقم الترجمة   ٥٩-  ٥٨ / ٦               الجرح والتعديل   )   ٨ (
   ).    ١٧٩٩ (              رقم الترجمة    ٢٦٦-   ٢٦٥ / ٢               سؤاالت أبي عبيد   )   ٩ (
    ).    ١٤٩٧ /   ٥٢٩ (              رقم الترجمة    ٣٤٢-   ٣٤١       الكامل   )   ١٠ (
   ).   ٣٠٥ (              رقم الترجمة   ٤٥                 سؤاالت البرقاني ص   )   ١١ (



       
 
 

    
 

٥٩٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 من خالل كتابه املجروحني  مجعا ودراسة) وهذا ممن أستخري اهللا فيه( الرجال الذين قال فيهم احلافظ ابن حبان  

  :الخالصة
بــن  نقــل عــن ا مــاأن األئمــة املــذكورين مــن طبقــة املعتــدلني كلهــم علــى توثيقــه وأمــا  

 يعـين عـن عائـشة : قـال ابـن عـديء حـديث عبـد الكـرمي عـن عطـاء ردي:معني أنه قال
إمنــا ابــن معــني أراد هــذا ألنــه لــيس مبحفــوظ . ً وضــوءا حيــدث يقبلهــا وال كــان النــيب 

  ...ولعبد الكرمي أحاديث صاحلة
وتضعيف حديث رجـل معـني ال يلـزم تـضعيفه ألن احلـديث الـصحيح يلزمـه : قلت  

  . العدالة والضبطتوفر شروط غري
  

  أقوال المتساهلين: ًثالثا
  )١(ثقة: قال العجلي  
  )٢(ليس باحلافظ عندهم: وقال احلامت  

  
  من لم يصنفوا: ًرابعا

  )٣(هو إىل الضعف ما هو وهو صدوق: قال يعقوب بن شيبة
ًكان حافظا:وقال احلميدي بن سفيان   

)٤(  

ًكان ثقة مأمونا كثري احلديث:  قال ابن عبد الربو
)٥(  

  
  المتأخرينأقوال 

  )٧(حافظ مكثر:  وقال مرة)٦(من العلماء الثقات يف زمن التابعني: قال الذهيب  
  )٨(ثقة متقن: وقال مرة  
  )٩(ثقة متقن: وقال ابن حجر  

  
                                                 

   ).    ١١٢٤ (              رقم الترجمة    ١٠٠ / ٢             معرفة الثقات   )   ١ (
   .   ٦٤٥ / ٢           ان االعتدال    ميز  )   ٢ (
    ).    ٤٣٠٧ (              رقم الترجمة    ٣٣٩ / ٦              تهذيب التهذيب   )   ٣ (
   .   ٣٢٩ / ٦              المصدر السابق   )   ٤ (
   .   ٢٣٠ / ٦              المصدر السابق   )   ٥ (
   .   ٦٤٥ / ٢              ميزان االعتدال   )   ٦ (
   ).   ٣٤٣ (              رقم الترجمة    ١٦٦ / ١       الكاشف   )   ٧ (
    ).    ٢٥٩٤ (              رقم الترجمة    ٢٥٥          الديوان ص   )   ٨ (
   ).    ٤١٨٢ (              رقم الترجمة    ٦١٦                تقريب التهذيب ص   )   ٩ (



       
 
 

    
 

٥٩١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 من خالل كتابه املجروحني  مجعا ودراسة) وهذا ممن أستخري اهللا فيه( الرجال الذين قال فيهم احلافظ ابن حبان  

  الفصل الثالث
ًكان صدوقا ولكنه ينفرد عن الثقات باألشياء املناكري فال يعجبين : قال ابن حبان  

ري ضـ األخبار وإن اعتـرب معتـرب مبـا وافـق الثقـات مـن حديثـه فـال االحتجاج مبا انفرد من
  )١(وهو ممن استخري اهللا عز وجل فيه

ًمل أدر ما وجه توقف ابن حبـان وقـد قـال فيـه كـان صـدوقا وكـذلك مل أجـد : قلت  
  .ًأحدا من األئمة وصفه بأنه يروي املناكري

  )٢( أمره ابن حبانثقة له ما قد ينكر عليه وهلذا توقف يف: ولكن قال الذهيب  
 القنطـــرة واحـــتج بـــه قفــزقـــد : قلـــت: بعـــد أن نقــل عبـــارة ابـــن حبــان: وقــال الـــذهيب  

   )٣(الشيخان
 

  :الفصل الرابع
  .أنه ثقة ملا مر تفصيل يف األقوال وسردها واهللا أعلم: الراجح

                                                 

  .   ١٢٩ / ٢                   المجروحين البن حبان   )   ١ (
   ).   ٢١٩ (              رقم الترجمة    ١٢٤-   ١٢٣              من تكلم فيه ص   )   ٢ (
   .   ٦٤٥ / ٢        الميزان   ) ٣ (



       
 
 

    
 

٥٩٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 من خالل كتابه املجروحني  مجعا ودراسة) وهذا ممن أستخري اهللا فيه( الرجال الذين قال فيهم احلافظ ابن حبان  

  الترجمة السابعة
  الفصل األول

  اسمه ونسبه: المطلب األول
  )١(وعي أبو قرة البصريل بن سفيان التميمي الريبعس  

  
  شيوخه: المطلب الثاني

  )٢(عبد اهللا بن أيب مليكة -١
 )٣(عطاء بن أيب رباح -٢

  تالميذه: المطلب الثالث
  )٤(إبراهيم بن طهمان -١
 )٥(محاد بن زيد -٢
  )٦(ووهيب بن خالد -٣

  طبقته: المطلب الرابع
  )٧(من السادسة  

  وفاته: المطلب الخامس
  مل أقف عليها  

  الفصل الثاني
  قوال المتشددينأ: ًأوال
   )٨(ضعيف: قال ابن معني  

                                                 

    ).    ٣٩٢١ (              رقم الترجمة   ٥٢ /  ٢٠             تهذيب الكمال   )   ١ (
) ٢   (   
   .                                      مرت ترجمته في شيوخ خصيف بن عبد الرحمن  )   ٣ (
                                مكة ثقة يغرب تكلم فيه باإلرجاء                                                   إبراهيم بن طهمان الخراساني أبو سعيد سكن نيسابور ثم   )    ٤ (

   ).   ١٩١ (              رقم الترجمة    ١٠٩          التقريب ص   .                                            ويقال رجع عنه من السابعة مات سنة ثمان وستين
  .                              مرت ترجمته في شيوخ بهز بن حكيم  )   ٥ (
                                                                              وهيب بالتصغير ابن خالد بن عجالن الباهلي موالهم أبو بكر البصري ثقة ثبـت لكنـه تغيـر    )    ٦ (

ــآخره مــن الــسابعة       رقــم     ١٠٤٥          التقريــب ص   .                               مــات ســنة ســت وخمــسين وقيــل بعــدهاً                     ًقلــيال ب
    ).    ٧٥٣٧ (        الترجمة 

    ).    ٤٦١٠ (              رقم الترجمة    ٦٧٦          التقريب ص   )   ٧ (
                   وذكـر ذلـك الـذهبي فـي   )     ٢٢٩٨ (              رقم الترجمة    ١٧٥ / ٢                              الضعفاء والمتروكين البن الجوزي   )   ٨ (

  .   ٢٧٤          الديوان ص 



       
 
 

    
 

٥٩٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 من خالل كتابه املجروحني  مجعا ودراسة) وهذا ممن أستخري اهللا فيه( الرجال الذين قال فيهم احلافظ ابن حبان  

  )١(منكر احلديث: وقال أبو حامت  
  )٢(وضعفه النسائي  
  أقوال المعتدلين: ًثانيا
  )٣(وكان فيه ضعف: قال ابن سعد  
  )٤(ليس هو عندي بقوي يف احلديث: وقال أمحد  

  )٥(فيه نظر: وقال البخاري  
  )٦(ديثهوهو قليل احلديث ومع ضعفه يكتب ح: وقال ابن عدي  
  )٧(يف حديثه وهم: وقال العقيلي  

  
  أقوال المتساهلين : ًثالثا
  )٨(ذكره ابن حبان يف ثقاته وقال خيطئ وخيالف على قلة حديثه  

  
  من لم يصنفوا: ًرابعا

  )٩(ليس هو مبرتوك وال هو حبجة: قال يعقوب
  :المتأخرينأقوال 

  )١٠(ضعيف: قال ابن حجر
  

  :الفصل الثالث
ثبــات علــى قلــة ألري التفــرد عــن الثقــات مــا ال يــشبه حــديث اكثــ: قــال ابــن حبــان  

مل يــسلك ســنن العــدول يف الروايــات علــى قلــة مــن روايتــه وال يتهيــأ االحتجــاج بــانفراد 
  )١(روايته ودخوله يف مجلة الثقات إن أدخل فيهم

                                                 
    ).   ٢٤٢ (              رقم الترجمة   ٤٢ / ٧               الجرح والتعديل   )   ١ (
    ).    ٣٧٩٠ (              رقم الترجمة     ٢١١٢       الكاشف   )   ٢ (
  .   ٢٥٧ / ٧              طبقات ابن سعد   )   ٣ (
    ).    ٢٦٢٦ (              رقم الترجمة    ٣٦٦ / ٢           العلل ألحمد   )   ٤ (
   ).   ٤١٦ (              رقم الترجمة   ٩٣ / ٧               التاريخ الكبير   )   ٥ (
   .    ١٥٣٨ /   ٥٧٠ (              رقم الترجمة    ٣٧٥-   ٣٧٤ / ٥       الكامل   )   ٦ (
   ).    ١٤٦٧ (              رقم الترجمة    ٤٢٦ / ٣              ضعفاء العقيلي   )   ٧ (
   ).     ١٠١٢٦ (  ة             رقم الترجم   ٢٩٢ / ٧       الثقات   )   ٨ (
  .  ٦٥ / ٣               المعرفة ليعقوب   )   ٩ (
  .   ٦٧٦          التقريب ص   )   ١٠ (



       
 
 

    
 

٥٩٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 من خالل كتابه املجروحني  مجعا ودراسة) وهذا ممن أستخري اهللا فيه( الرجال الذين قال فيهم احلافظ ابن حبان  

كالم ابن حبان هنا فيه نظر إذ أن الراوي ينفرد عن الثقات مع قلة روايته : قلت  
ل على خمالفته هلم وضعفه واهللا أعلم ومل أعلم ما وجه تردد ابن حبان فيه فقد فهذا دلي

  .ذكره يف ثقاته كما مر
  

  :الفصل الرابع
الراجح أن الراوي ضعيف ملا مر من نقوالت أهل العلم على تضعيفه أما تردد ابن   

  .حبان فقد حيمل على تساهله واهللا أعلم

                                                                                                                          
  .   ١٨٨ / ٢                   المجروحين البن حبان   )   ١ (



       
 
 

    
 

٥٩٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 من خالل كتابه املجروحني  مجعا ودراسة) وهذا ممن أستخري اهللا فيه( الرجال الذين قال فيهم احلافظ ابن حبان  

  الترجمة الثامنة
  الفصل األول

  
  اسمه ونسبه : ب األولالمطل

ْعمران بن مسلم املنقري أبو بكر البصري القصري رأى أنس بن مالك
ِ)١(  

  
  شيوخه: المطلب الثاني

  )٢(احلسن البصري -١
 )٣(عطاء بن أيب رباح -٢
 )٤(حممد بن سريين -٣

  
  تالميذه: المطلب الثالث

  )٥(ِبشر بن الفضل -١
 )٦(جعفر بن سليمان -٢
  )٧(سفيان الثوري -٣

                                                 

   ).    ٤٥٠٢ (              رقم الترجمة    ٣٥١ /   ٢٢٥             تهذيب الكمال   )   ١ (
                                                                               الحسن بن أبي الحسن البصري واسم أبيه يسار بالتحتانية والمعجمة األنصاري موالهم ثقة    )    ٢ (

                               كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم   :                يدلس قال البزارً                                 ًفقيه فاضل مشهور وكان يرسل كثيرا و
ُ                                                                    ُحـدثنا وخطبنـا يعنـي قومـه الـذين حـدثوا وخطبـوا بالبـصرة هـو رأس أهـل الطبقـة   :             فيتجوز ويقول

   ).    ١٢٣٧ (              رقم الترجمة    ٢٣٦           والتقريب ص   .                                           الثامنة مات سنة عشر ومائة وقد قارب التسعين
   .          مرت ترجمته  )   ٣ (
                                                         بو بكر أبي عمرة البصري ثقة ثبت عابد كبير القدر كان ال يرى                       محمد بن سرين األنصاري أ   )    ٤ (

    ).    ٥٩٨٥ (              رقم الترجمة    ٨٥٣          التقريب ص   .                                             الرواية بالمعنى من الثالثة مات سنة عشر ومائة
ِ                                                                           ِبشر بن الفضل بن الحق الرقاشي بقاق ومعجمه أبو إسـماعيل البـصري ثقـة ثبـت عابـد مـن    )    ٥ (

   ).   ٧١٠ (              رقم الترجمة    ١٧١         لتقريب ص                                    الثامنة مات سنة ست أو سبع وثمانين ا
                                                                        جعفــر بـــن ســليمان الطبعـــي بــضم الـــضاد والمعجمـــة وفــتح الموحـــدة أبــو ســـليمان البـــصري    )    ٦ (

              رقـم الترجمـة    ١٩٩          التقريب ص   .                                                    صدوق زاهد لكنه يتشيع من الثامنة مات سنة ثمان وسبعين
) ٩٥٠   .(   

   .                       مرة ترجمته في شيوخ خصيف  )   ٧ (



       
 
 

    
 

٥٩٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 من خالل كتابه املجروحني  مجعا ودراسة) وهذا ممن أستخري اهللا فيه( الرجال الذين قال فيهم احلافظ ابن حبان  

  هطبقت: المطلب الرابع
  )١(من السادسة  

  وفاته: المطلب الخامس
  مل أقف عليه  

  الفصل الثاني
  أقوال المتشددين: ًأوال
مل يكــن بــه بــأس ومل يكــن مــن أهــل احلــديث كتبــت عنــه أشــياء : قــال حيــىي القطــان  

  )٢(وترميت �ا
  )٥( وقال مرة ليس به بأس)٤(ليس بشيء:  وقال مرة)٣(ثقة: وقال حيىي بن معني  
  )٧( وقال مرة ال بأس به)٦(ثقة: وقال أبو حامت  
  أقوال المعتدلين: ًثانيا
  )٨(ثقة: قال أبو داود  
وهو حسن احلديث وإمنا ذكرته ألجـل أنـه يـروي أشـياء ال يرويهـا : وقال ابن عدي  

  )٩(فرد عن قوم بتلك األحاديث وهو ممن يكتب حديثهينغريه و
  أقوال المتساهلين: ًثالثا
ال إال أن يف رواية حيىي بـن سـليم عنـه بعـض املنـاكري ذكره ابن حبان يف الثقات وق  

  )١٠(وكذلك يف رواية سويد ين عبد العزيز عنه
  :من لم يصنفوا

  .مل أقف على شيء حسب حبثي وعلمي 
  المتأخرينأقوال 

                                                 

    ).    ٥٢٠٣ (       لترجمة        رقم ا   ٧٥٢                تقريب التهذيب ص   )   ١ (
   ).    ١٣١٨ (              رقم الترجمة     ١٠١٨ / ٣                الضعفاء للعقيلي   )   ٢ (
   ).    ٣٣٧٦ (              رقم الترجمة    ١٠٤ / ٤             تاريخ الدوري   )   ٣ (
   ).  ٤١ (              رقم الترجمة    ٢٨٢                   سؤاالت ابن الجنيد ص   )   ٤ (
ـــى للـــدوالبي   )   ٥ ( ـــضعفاء البـــن شـــاهين ص    ٣٧٢ / ١              الكن               رقـــم الترجمـــة    ١٤٩                                   وتـــاريخ أســـماء ال

) ٤٨٥   ..(     
   ).    ١٦٩٠ (              رقم الترجمة    ٣٠٤ / ٦  ل              الجرح والتعدي  )   ٦ (
    ).    ١٦٩٠ (                رقم الترجمة    ٣٠٥ / ٦               الجرح والتعديل   )   ٧ (
   ).  ٧٤ (              رقم الترجمة    ١٦٩ / ١               سؤاالت أبي عبيد   )   ٨ (
  .    ١٢٧٠ /   ٣٠٣ (              رقم الترجمة   ٩٣-  ٩٢ / ٥       الكامل   )   ٩ (
    ).    ٩٨٧٩ (              رقم الترجمة    ٢٤٢ / ٧       الثقات   )   ١٠ (



       
 
 

    
 

٥٩٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 من خالل كتابه املجروحني  مجعا ودراسة) وهذا ممن أستخري اهللا فيه( الرجال الذين قال فيهم احلافظ ابن حبان  

  )١(ثقة: قال ابن اجلوزي  
  . )٣(لكنه قدري:   وقال مرة)٢(ثقة: وقال الذهيب  

   )٤(صدوق رمبا وهم: وقال ابن حجر
  :لفصل الثالثا

 ما روى عنه من ليس مبتقن يف جمانبةبل اإلنصاف عندي يف أمره : قال ابن حبان
ًالرواية واالحتجاج مبا روى عنه الثقات على أن لـه مـدخال يف العدالـة يف جهـة املتقنـني 

  )٥(وهو ممن أستخري اهللا فيه
و هــمــا بــل اإلنــصاف إىل قولــه الثقــات فيــه نظــر ألن ك: أمــا قــول ابــن حبــان: قلــت

املعلـوم أن الــضعيف إذا روى عــن الثقــة وأتــى باملنــاكري فيوجــه اال�ــام إىل التلميــذ ال إىل 
الـــشيخ كمـــا هـــو موجـــود يف بعـــض الـــرواة الـــذين ضـــعفوا يف بعـــض شـــيوخهم أمـــا شـــيوخ 

  .يضعفوا من أجل تالميذهم مل أفهم قصد ابن حبان رمحه اهللا واهللا أعلم
  .ه فهذا مسلم فهناك عدد من األئمة وثقًوأما قوله أن له مدخال يف العدالة

وكــذلك يؤيــد القــول الــسابق قــول ابــن حبــان نفــسه إال أن يف روايــة حيــىي بــن مــسلم 
  . سويد بن عبد العزيز عنهةعنه بعض املناكري وكذلك يف رواي

  
  :الفصل الرابع

الـراجح واهللا أعلـم أنــه صـدوق ولكـن يــضعف يف روايتـه عـن بعــض شـيوخه كمـا مــر 
  . واهللا أعلم

                                                 

   ).    ٢٥٣٩ (              رقم الترجمة    ٢٢٢ / ٢                   الضعفاء والمتروكين   )   ١ (
   ).    ٤٦١٩ (              رقم الترجمة   ٩٥ / ٢       الكاشف   )   ٢ (
   ).    ٤٦١٩ (              رقم الترجمة    ٤٨٠ / ٢       المغني   )   ٣ (
   .   ٧٥٢          التقريب ص   )   ٤ (
  .   ١٠٤ / ٢             المجروحين له   )   ٥ (



       
 
 

    
 

٥٩٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 من خالل كتابه املجروحني  مجعا ودراسة) وهذا ممن أستخري اهللا فيه( الرجال الذين قال فيهم احلافظ ابن حبان  

  :الترجمة التاسعة
  :الفصل األول

  اسمه ونسبه: المطلب األول
 الرقاشي ويقال الرؤاسي أبو عبد الرمحن الكويف موىل بين األغرفضيل بن مرزوق 

  )١(عنزة

  شيوخه: المطلب الثاني
  )٢(زيد العمي -١
 )٣(سليمان األعمش -٢
 )٤(عطية العويف -٣
٤-  

  تالميذه: المطلب الثالث
  )٥(زهري بن معاوية - ١

 )٦( بن منريعبد اهللا -٢
  )٧(وكيع بن اجلراح -٣

                                                 
   ).    ٤٧٦٩ (              رقم الترجمة    ٣٠٥ /  ٢٣             تهذيب الكمال   )   ١ (
                                                                            زيد بـن الحـواري أبـو الحـواري العمـي البـصري قاضـي هـراة يقـال اسـم أبيـه مـرة ضـعيف مـن    )    ٢ (

    ).    ٢١٤٣ (              رقم الترجمة    ٣٥٢     يب ص      التقر  .        الخامسة
                                                                           سليمان بن مهران األسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي األعمش ثقة حافظ عـارف بـالقراءة    )    ٣ (

                                                                              ورع ولكنه يدلس من الخامـسة مـات سـنة سـبع وأربعـين أو ثمـان وكـان مولـده أول سـنة إحـدى 
   ).    ٢٦٣٠ (             رقم الترجمة   ٤١٤          التقريب ص   .      وستين

                                                       يــضم الجــيم بعــدها نــون خفيفــة الجــدلي بفــتح الجــيم والمهملــة                     عطيــة بــن ســعد بــن جنــادة   )    ٤ (
ًالكوفي أبو الحسن صدوق يخطئ كثيرا وكان شيعيا مدلسا من الثالثة مات سنة إحدى عشرة ً ً                                                                              ً ً ً .  

   ).    ٤٦٤٩ (              رقم الترجمة    ٦٨٠          التقريب ص 
  ه                                         الكوفي نزيل الجزيـرة ثقـة ثبـت إال أن سـماعخديج أبو خيثمة الجعفي                  زهير بن معاوية بن    )    ٥ (

                                                                                 عن أبي إسحاق بآخره من السابعة مات سنة اثنتين أو ثالث أو أربع وسـبعن وكـان مولـده سـنة 
    ).    ٢٠٦٢ (              رقم الترجمة    ٣٤٢          التقريب ص   .     مائة

 
                                                                        عبــد اهللا بــن نميــر بنــون مــصفرة الهمــذاني أبــو هــشام الكــوفي ثقــة صــاحب حــديث مــن أهــل    )    ٦ (

      رقــم    ٥٥٣          التقريــب ص   .       ثمــانون                                                   الــسنة مــن كبــار التاســعة مــات ســنة تــسع وتــسعين ولــه أربــع و
    ).    ٣٦٩٢ (        الترجمة 

                                                                             وكيــع بــن الجــراح بــن ملــيح الرؤاســي بــضم الــراء وهمــزة ثــم مهملــة أبــو ســفيان الكــوفي فقــه    )    ٧ (
                                                                            حــافظ عابــد مــن كبــار التاســعة مــات فــي آخــر ســنة ســت أو أول ســنة ســبع وتــسعين ومائــة ولــه 

   ).    ٧٤٦٤ (              رقم الترجمة     ١٠٣٧          التقريب ص   . ً          ً سبعون عاما



       
 
 

    
 

٥٩٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 من خالل كتابه املجروحني  مجعا ودراسة) وهذا ممن أستخري اهللا فيه( الرجال الذين قال فيهم احلافظ ابن حبان  

  طبقته: المطلب الرابع
  )١(من السادسة

  وفاته: المطلب الخامس
  )٢(مات يف حدود سنة ستني

  :الفصل الثاني
  أقوال المتساهلين: ًأوال

  )٣(ثقة: قال ابن معني

  )٤(ضعيف:  وقال النسائي
حيتج ) بنها(ًصدوق صاحل احلديث يهم كثريا يكتب حدثه قلت : وقال ابن أيب حامت

  )٥(ال: قال،به 

  :الخالصة
 تكلم من جهة الضبط ال من جهة العدالة فلقدجرح ابن أيب حامت مفسر : قلت

  .فتقدم على التوثيق ا�مل من ابن معني واهللا أعلم
وأما ما نقل من تضعيف بن معني كما جاء يف تاريخ الدارمي فقد قال احملقق 

مل يضعفه ابن معني بل الذي ضعفه : البن شاهنيالضعفاء لكتاب تاريخ أمساء 
  )٧)(٦(عثمان الدارمي

  أقوال المعتدلين: ًثانيا
ًال أعلم إال خريا: قال أمحد

)٨(  
  )٩( أحاديث حسان وأرجو أنه ال بأس بهولفضيل: وقال ابن عدي

  أقوال المتساهلين: ًثالثا
  )١٠(كان ممن خيطئ: قال ابن حبان

                                                 
   ).    ٥٤٧٢ (              رقم الترجمة    ٧٨٦              ريب التهذيب ص   تق  )   ١ (
   .             المصدر السابق  )   ٢ (
   ).    ١٢٩٨ (              رقم الترجمة    ٢٧٢ / ٣       الدوري   )   ٣ (
   .   ٣٠٨ /  ٢٣             تهذيب الكمال   )   ٤ (
   ).   ٤٢٣ (              رقم الترجمة   ٧٥ / ٧               الجرح والتعديل   )   ٥ (
   ).   ٥٠٧ (              رقم الترجمة    ١٥٥                      تاريخ أسماء الضعفاء ص   )   ٦ (
    ). ٨  ٦٩ (              رقم الترجمة    ١٩١                تاريخ الدارمي ص   )   ٧ (
   .  ٧٥ / ٧               الجرح والتعديل   )   ٨ (
    ).    ١٥٦٥ / ٧ (              رقم الترجمة   ١٩ / ٦       الكامل   )   ٩ (
     ) .     ١٠٢٤٥ (              رقم الترجمة    ٣١٦ / ٧       الثقات   )   ١٠ (



       
 
 

    
 

٦٠٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 من خالل كتابه املجروحني  مجعا ودراسة) وهذا ممن أستخري اهللا فيه( الرجال الذين قال فيهم احلافظ ابن حبان  

  )١( احلديث ثقةئزجا: وقال العجلي
 بإخراجه يف مسلم على وعيبليس من شرط الصحيح : احلاكموقال 
  )٢(الصحيح

  )٣(قلت إمنا يروي له مسلم يف املتابعات: قال الذهيب

  
  من لم يصنفوا: رابعا

  )٤()أي ابن عينة(ثقة : قال سفيان
  

  :المتأخرينأقوال 
  ثقة: قال الذهيب

  التشيعبصدوق رمي : وقال ابن حجر
  :الفصل الثالث

عطية عن ًمنكر احلديث جدا كان ممن خيطئ على الثقات ويروي : قال ابن حبان
  )٥(..املوضوعات وعن الثقات األشياء املستقيمة فاشتبه أمره 

ًقلت هذا كالم عجيب من ابن حبان فقد قال الذهيب معلقا على قوله عطية 
  )٦(أضعف منه

  .ًوكان معروفا بالتشيع من غري سبب: ًوقال أيضا
  

  :الرابعالفصل 
ًالراجح أنه صدوق يهم كثريا كما بني ذلك ابن أيب حامت فجرحه كان مفسرا  ً

ًوواضحا وكذلك ما يرويه موافقا لب   .ه فإنه ال يتابع عليها واهللا أعلمدعتً

                                                 
    ).    ١٤٨٨ (              رقم الترجمة    ٢٠٨ / ٢             معرفة الثقات   )   ١ (

  
   ).    ٣٣٩١ (              رقم الترجمة    ٣٢١                 الديوان للذهبي ص   )   ٢ (
    ).   ٢٧٦ (              رقم الترجمة    ١٥١              من تكلم فيه ص   )   ٣ (
  .  ٧٥ / ٧      تعديل          الجرح وال  )   ٤ (
  .           المجروحين   ٢١٠ / ٢  )   ٥ (
  .   ٣٦٢ / ٣        الميزان   )   ٦ (



       
 
 

    
 

٦٠١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 من خالل كتابه املجروحني  مجعا ودراسة) وهذا ممن أستخري اهللا فيه( الرجال الذين قال فيهم احلافظ ابن حبان  

  الترجمة العاشرة
  

  الفصل األول
  اسمه ونسبه: المطلب األول

ُىي بــن سـليم بـن يلــج لـج الفـزاري الواســطي ويقـال الكـويف وهــو الكبـري امسـه حيـبأبـو 
  )١(ويقال حيىي بن أيب سليم ويقال حيىي بن أيب األسود

  
  شيوخه: المطلب الثاني

  )٢(عباية بن رفاعة بن رافع -١
 )٣(عمرو بن ميمون -٢
  )٤(حممد بن حاطب -٣

  
  تالميذه: المطلب الثالث

  )٥(إبراهيم بن املختار -١
 )٦(زهري بن معاوية -٢
  )٧(هشيم بن بشري -٣

                                                 
    ).    ٧٢٦٩ (              رقم الترجمة    ١٦٢ /  ٣٣             تهذيب الكمال   )   ١ (
                                                                                  عباية بفتح أوله والموحدة الخفيفة وبعد األلف تحتانية خفيفة بن رفاعة بن رافع بـن خـديج    )    ٢ (

   ).    ٣٢١٣ (              رقم الترجمة    ٤٨٩          التقريب ص   .                                        األنصاري أبو رفاعة المدني ثقة من الثالثة
                                                                              عمرو بن ميمون األودي أبو عبد اهللا ويقال أبو يحيى مخضرم مـشهور مـن الثالثـة ثقـة عابـد    )    ٣ (

   ).    ٥١٥٧ (              رقم الترجمة    ٧٤٦          التقريب ص   .                                          نزل الكوفة مات سنة أربع وسبعين وقيل بعدها
                                                                       محمد بن حاطب بن الحارث بن معمر الجمحي الكـوفي مختلـق فـي كنيتـه صـحابي صـغير    )    ٤ (

    ).    ٥٨٣٧ (              رقم الترجمة    ٨٣٥          التقريب ص   .              أربع وسبعين       مات سنة
                                                                           إبراهيم بن المختـار التميمـي أبـو إسـماعيل الـرازي يقـال لـه حيـةى صـدوق ضـعيف الحفـظ     )     ٥ (

   ).   ٢٤٧ (              رقم الترجمة    ١١٥          التقريب ص   .                                      من الثامنة يقال مات سنة اثنين وثمانين
  .          مرت ترجمته  )   ٦ (
                                                   م ابن القاسـم بـن إيثـار الـسلمي أو معاويـة بـن أبـي خـازم ُ                               ُهشيم بالتصغير ابن بشير بوزن عظي  )   ٧ (

                                                                           لمعجمتــين الواســطي ثقــة ثبــت كثيــر التــدليس واإلرســال الخفــي مــن الــسابعة مــات ســنة ثــالث 
   ).    ٧٣٦٢ (              رقم الترجمة     ١٠٢٣          التقريب ص   .                          وثمانين وقد قارب الثمانين



       
 
 

    
 

٦٠٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 من خالل كتابه املجروحني  مجعا ودراسة) وهذا ممن أستخري اهللا فيه( الرجال الذين قال فيهم احلافظ ابن حبان  

  طبقته: المطلب الرابع
  )١(من اخلامسة  

  وفاته: المطلب الخامس
  مل أقف على ذلك  
  

  :الفصل الثاني
  أقوال المتشددين: ًأوال
  )٢(ثقة: قال حيىي بن معني  
  )٣(صاحل ال بأس به: وقال أبو حامت الرازي  
  )٤(ثقة: وقال النسائي  

  )٥(ليس بثقة:  وقال اجلوزجاين

  
  أقوال المعتدلين: ًثانيا
ًكراًروى حديثا من: قال أمحد  

)٦(  
  )٧(فيه نظر: وقال البخاري  
  )٨(ال بأس حبديثه: وقال ابن عدي  
  )٩(واسطي ثقة: وقال الدارقطين  

  
  أقوال المتساهلين: ًثالثا

  مل أقف على شيء حسب حبثي
  من لم يصنفوا: ًرابعا

  كان غري ثقة: قال األزدي  
                                                 

   ).    ٨٠٦٠ (              رقم الترجمة     ١١٢١                تقريب التهذيب ص   )   ١ (
   ).   ٦٣٤ (              رقم الترجمة    ١٥٣ / ٩               الجرح والتعديل   )   ٢ (
   .             المصدر السابق  )   ٣ (
  .   ١٦٢ /  ٣٣             تهذيب الكمال   )   ٤ (
   ).   ١٩٣ (                      الشجرة ص  رقم الترجمة   )   ٥ (
) ٦   (    
  .   ١٦٢ /  ٣٣             تهذيب الكمال   )   ٧ (
   ).    ٢١٢٨ /  ٧٥ (              رقم الترجمة    ٢٣٠-   ٢٢٩ / ٧       الكامل   )   ٨ (
   )    ٥٤٦ (              رقم الترجمة   ٧١                 سؤاالت البرقاني ص   )   ٩ (



       
 
 

    
 

٦٠٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 من خالل كتابه املجروحني  مجعا ودراسة) وهذا ممن أستخري اهللا فيه( الرجال الذين قال فيهم احلافظ ابن حبان  

  :المتأخرينأقوال 
  )١( صدوق رمبا أخطأ:قال ابن حجر  
  

   :الفصل الثالث
كان ممن خيطئ مل يفحش خطؤه حىت اسـتحق الـرتك وال أتـى منـه : قال ابن حبان  

ما ال ينفك من البشر فيسلك به مسلك العدول فأرى أن ال حيتج مبا انفرد من الرواية 
  )٢(فقط
  وكالم ابن حبان هنا واضح مراده منه يف توسطه يف حيىي واهللا أعلم : قلت  

  
  :الفصل الرابع

رمبا أخطأ كما رجع ابن حجر رمحه اهللا وهذا توسط منه ولكن الراجح أنه صدوق   
 ولكـن –ًيشكل عليه قـول البخـاري فيـه نظـر وهـو ال يقـول هـذا إال فـيمن يتهمـه غالبـا 

  .حيىي ليس منهم
  . عبد العزيز العبد اللطيف يف ضوابط اجلرح والتعديلفقد قال
مــن املختلــف فـــيهم وهــم )) فيــه نظــر(( مــن الــرواة قــد قــال يف كــل مــنهم اأن أفــراد

ًجرحـــا وتعـــديال فقـــد ورد تعـــديلهم مـــن أئمـــة متـــشددين كمـــا ورد تـــضعيفهم لكنـــه مـــن . ً
لـج بجهة الضبط ال من جهة العدالة ومن أولئك الرواة وذكر منهم حيىي بـن سـليم أبـو 

  . فزال اإلشكال واحلمد هللا)٣(الفزاري الواسطي

                                                 

   .        وقد مر    ١١٢١          التقريب ص   )   ١ (
   .   ٤٦٤ / ٢          المجروحين   )   ٢ (
   .   ١٥١-   ١٥٠                       ضوابط الجرح والتعديل ص   )   ٣ (



       
 
 

    
 

٦٠٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 من خالل كتابه املجروحني  مجعا ودراسة) وهذا ممن أستخري اهللا فيه( الرجال الذين قال فيهم احلافظ ابن حبان  

������ �
لرجــال الــذين تــردد فــيهم احلــافظ كــان لــب هــذا املوضــوع وخالصــته مجــع ودراســة ا

  .ابن حبان بقوله وهذا ممن أستخري اهللا فيه
ولقـد الحظـت أن تـردد ، ولقد ذكرت املنهج الذي سرت عليه يف مقدمـة البحـث 

ــراءة البحـــــث  ــد قــ ــر وعنــ ـــن الــــراوي اآلخــ ــد خيتلــــف ســــببه عـ ـــان يف كــــل راوي قــ ـــن حبـ ابـ
واهللا . ن التجــريح عنــدهســتالحظ ذلــك ولكــنهم يــشرتكون يف أ�ــم أقــرب إىل التعــديل مــ

  .أعلم
ًوكتــاب ابــن حبــان ملــيء بالفوائــد الــيت فيهــا كثــريا مــن علمــه رمحــه اهللا منهــا مــا مــر معنــا 
ـــه رجـــاال يـــصعب العثـــور علـــيهم وذكـــره للجـــرح مفـــسرا ممـــا يعـــني املـــشتغل  ًمـــثال مجـــع في ً ً

  .بتصحيح األحاديث وتضعيفها من احلكم على احلديث بالصحة أو الضعف
 قول ابن : احلسن يف كتابه شفاء العليل بألفاظ وقواعد اجلرح والتعديل وقد قال أبو

إذا قال ذلك ابن حبان يف كتابه ،حبان يف الراوي هو ممن أستخري اهللا تعاىل فيه
 مل يفحش هذا الراوي وهو إىل نفمعىن ذلك أن الراوي خيطئ ويغرب لك) ا�روحني(

 أنه يستخري اهللا يف إدخاله يف كتاب العدالة عنده أقرب منه إىل اجلرح ومعىن هذا
الثقاب وحتويله من كتاب ا�روحني فقد قال يف جعفر بن احلارث أيب األشهب 

كان خيطئ يف الشيء بعد الشيء ومل يكثر خطؤه حىت يصري من ا�روحني يف ((
احلقيقة ولكنه ممن ال حيتج به إذا انفرد وهو من الثقات يقرب وهو ممن أستخري اهللا 

ًكان صدوقا يف الرواية ولكنه كان ((بن يزيد بن أيب مالك  وقال يف خالد) ١())فيه
ًخيطئ كثريا ويف حديثه مناكري ال يعجبين االحتجاج خبربه إذا انفرد عن أبيه وما أقربه 

وانظر ترمجة �ز بن ) ٢())يف نفسه إىل التعديل وهو ممن أستخري اهللا عز وجل فيه
 وعمران بن )٥( وسويد بن عبد العزيز)٤(ن احلضرميوضعيف بن عبد الرمح) ٣( حكيم

 وغري ذلك من تراجم ولكن رأيته يقول )٧( وعسل بن سفيان)٦(مسلم القصري املنقري
هذا يف كتابه الثقات فمني فيه ضعف عنده ولعله يستخري اهللا يف حتويله من الثقات 

                                                 
) ٢١٢ / ١  )   ١   .  
) ٢٨٤ / ١  )   ٢   .   
) ١٩٤ / ١  )   ٣   .  
) ٢٨٧ / ١  )   ٤   .  
) ٣٥١ / ١  )   ٥   .   
) ١٢٣ / ٢  )   ٦   .  
) ١٩٥ / ٢  )   ٧   .  



       
 
 

    
 

٦٠٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 من خالل كتابه املجروحني  مجعا ودراسة) وهذا ممن أستخري اهللا فيه( الرجال الذين قال فيهم احلافظ ابن حبان  

 اللفظ هل يقال فإذا علم معىن ذلك فينبغي التنبه إىل املوضع الذي يقول فيه هذا
  .)١(ذلك يف ا�روحني أو الثقات واهللا أعلم

  :ومما استفدته من هذا البحث مع جهدي املقل القاصر عدة فوائد منها
  .اطالعي على كثري من كتب أهل العلم -١
 .معرفة كيفية الرجوع إىل املصادر واملراجع -٢
 .عدم تضييع األوقات فيما ال ينفع -٣
 . وحفظهم للسنة منهم خاصة،ثحلديهل العلم، وأهل اأوقيمة أمهية  -٤
 التعامل السليم مع املكتبات -٥

  .وغريها مما ال حيضرين اآلن
ـــوبع   ...دــــــ

ــإنين أســـأله ســـبحانه أن  ــين اهللا ســـبحانه وتعـــاىل إلمتـــام هـــذا البحـــث فـ فـــإذ قـــد وفقـ
ن ينفع به إخـواين طلبـة العلـم وكـذلك أشـكر مجيـع مـن سـاعدين أيكتب يل به األجر و

  . وطلبة العلم وأفادوين يف هذا البحثمن املشايخ
ًوأخـــريا مبـــا أنـــه ال يـــسلم مـــن اخلطـــأ والزلـــل أحـــد وكيـــف ال يكـــون ذلـــك والبـــضاعة 
مزجاة والعلم قليل فما كان فيه من صواب فهو من توفيق اهللا وعونه وال حول وال قـوة 

أن  فأســأل اهللا أن يبــصرين خبطئــي و–ّ وال بــد -بــه ومــا كــان فيــه مــن خطــأ أو قــصورالإ
  .يتجاوز عين 

  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
وصـــلى اهللا علـــى نبينـــا حممـــد وآلـــه وصـــحبه أمجعـــني ومـــن تـــبعهم بإحـــسان إىل يـــوم 

  .الدين
  .واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

  
  كتبه 

  ماضي عقيلعلي مبارك 

                                                 
  .   ٣١٩              شفاء العليل ص   )   ١ (



       
 
 

    
 

٦٠٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 من خالل كتابه املجروحني  مجعا ودراسة) وهذا ممن أستخري اهللا فيه( الرجال الذين قال فيهم احلافظ ابن حبان  

  فهرس المصادر

 مشس الدين أيب الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة لإلمام -١
محد الذهيب قدم هلا حممد عوامة دار القبلة للثقافة أعبد اهللا حممد بن 

  .م١٩٩٢- ١٤١٣ ١اإلسالمية ط

سؤاالت مسعود بن علي السجزي مع أسئلة البغداديني عن أحوال للحكام  -٢
 ١بريوت ط- دار العرب اإلسالمي–موفق بن عبد اهللا .دراسة وحتقيق د

 م١٩٨٨- ١٤٠٨
–اهللا عباس يل محد بن حنبل حتقيق وأرفة الرجال لإلمام ل ومعلكتاب الع -٣

 ١٩٨٨- ١٤٠٨ ١املكتب اإلسالمي بريوت ط
حتقيق عبد املعطي –تاريخ أمساء الثقات ممن نقل عنهم العلم البن شاهني  -٤

 م١٩٨٦-١٤٠٦ ١بريوت ط–قلعجي دار الكتب العلمية 
زياد . دحتقيق–محد يف جرح الرواة وتعديلهم أسؤاالت أيب داود لإلمام  -٥

 م١٩٩٤- ١٤١٤ ١ ط–حممد مكتبة العلوم واحلكم املدينة املنورة 
-ي الـسامرائيح حتقيـق صـب-أحوال الرجال أليب إسحاق إبراهيم اجلوزجـاين -٦

 ١٤٠٥ ١مؤسسة الرسالة ط
 -حتقيـق أبـو الفـداء عبـد اهللا القاضـي-كتاب الضعفاء واملرتوكـني بـن اجلـوزي -٧

 ١٩٨٦-١٤٠٦ ١دار الكتب العلميةط
حتقيق عبد العليم -أيب عبيد اآلجري أبا داود سليمان بن األشعثسؤاالت  -٨

 البستوي
ــسائي -١ا�مـــــوع يف الـــــضعفاء واملرتوكـــــني ؟؟  -٩  -٢ الـــــضعفاء واملرتوكـــــني للنـــ

حتقيـق - كتـاب الـضعفاء الـصغري للبخـاري-٣الضعفاء واملرتوكـون للـدارقطين 
 ١٩٨٥-١٤٠٥عبد العزيز عز الدين السريوان دار القلم 

ضعفاء واملرتوكني وخلـق مـن ا�هـولني وثقـات فـيهم ؟ للـذهيب حتقيـق ديوان ال - ١٠
  نشر مكتبة النهضة احلديثة–الشيخ محاد األنصاري 

ســـؤاالت ابـــن اجلنيـــد أبـــو إســـحاق إبـــراهيم بـــن عبـــد اهللا أليب زكريـــا حيـــىي بـــن  - ١١
 معني 

تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أيب زكريا حيـىي بـن معـني يف جتـريح الـرواة  - ١٢
 دمشق-دار املأمون للرتاث-محد حممد نور سيفأحتقيق –لهم وتعدي



       
 
 

    
 

٦٠٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 من خالل كتابه املجروحني  مجعا ودراسة) وهذا ممن أستخري اهللا فيه( الرجال الذين قال فيهم احلافظ ابن حبان  

حتقيـق محـدي الـسلفي -كتاب الضعفاء أليب جعفر حممد بـن عمـرو العقيلـي - ١٣
 ٢٠٠٠-١٤٢٠ ١دار الصميعي ط

معرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث من الضعفاء وذكر مذاهبهم  - ١٤
مامني اهليثمي محد بن عبد اهللا العجلي برتتيب االأيب احلسن ألوأخبارهم 
 ١ مكتبة الدار باملدينة املنورة ط-حتقيق عبد العليم عبد العظيم- والسبكي
١٩٨٥- ١٤٠٥ 

 ١٩٨٠-١٤٠٠ دائرة املعارف العقمانية ١كتاب الثقات البن حبان ط - ١٥
 دار الفكر

 دار الفكر – حتقيق حيىي خمتار ٣ط- الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي - ١٦
١٩٨٨- ١٤٠٩ 

مؤسسة – حتقيق بشار عواد ١اء الرجال للمزي طمسأ�ذيب الكمال يف  - ١٧
 م١٩٨٣-١٤٠٣الرسالة 

 ١٩٩١-١٤١١ ٢عالم للذهيب طأليات املشاهري وافسالم ووإلتاريخ ا - ١٨
 عمر عبد السالم دار الكتاب العريب.حتقيق د

  دار الكتب العلمية١كتاب اجلرح والتعديل البن أيب حامت ط - ١٩
  عرتاملغين يف الضعفاء للذهيب حتقيق نور الدين - ٢٠
 دار –تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر حتقيق أبو األشبال صغري  - ٢١

 ١٤١٦ ١العاصمة ط
- كرم البلوشيأرنؤوط، أل حتقيق شعيب ا–سري أعالم النبالء للذهيب  - ٢٢

 م١٩٩٨ – ١٤١٩ ١الرسالة ط
يب احلسن مصطفى بن ألشفاء العليل بألفاظ وقواعد اجلرح والتعديل  - ٢٣

 م١٩٩١- ١٤١١ ١ط-العلم جبدةيمية مكتبة ت مكتب ابن –امساعيل 
 دار املعرفة بريوت-  حتقيق علي حممد البجاوي–ميزان االعتدال الذهيب  - ٢٤
 - ١٤٠٤ ١ط-  السلفية–محد أيب حفص عمر بن ألمساء الثقات أتاريخ  - ٢٥

 حتقيق صبحي السامرائي
-سالمي بريوتإل املكتب ا- علي بن عبد اهللا املديين–علل املديين  - ٢٦

 عظمي حتقيق حممد مصطفى األ١ط١٩٨٠
حياء الرتاث إ مركز البحث العلمي و–تاريخ ابن معني رواية الدوري  - ٢٧

 محد نور سيفأ حتقيق ١م ط١٩٧٩- ١٣٩٩مكة –سالمي إلا



       
 
 

    
 

٦٠٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 من خالل كتابه املجروحني  مجعا ودراسة) وهذا ممن أستخري اهللا فيه( الرجال الذين قال فيهم احلافظ ابن حبان  

 حتقيق حممود - ١ط-١٣٩٦ طلب - دار الوعي- الضعفاء الصغري للبخاري - ٢٨
 ابراهيم 

- ١٤٠١ ٣ط– عـامل الكتـب - محـزة بـن يوسـف اجلرجـاين-تـاريخ جرجـان - ٢٩
 املعني خالدحتقيق حممد عبد 

ـــه - ٣٠ ـــديث فيـ ـــاد احلـ ـــن -ذكــــر مــــن اختلــــف العلمــــاء ونقـ ــ-محــــد أعمــــر بـ واء أضــ
 م حتقيق محاد االنصاري١٩٩٩ ١الرياض ط-السلف

ــق  - ٣١ ـــدارقطين يف اجلـــــرح والتعـــــديل حتقيـــ ــسلمي للــ ــد الـــــرمحن الـــ ســـــؤاالت أيب عبـــ
  الرياض١٤٠٨ –سليمان ؟ دار العلوم 

ـــد الــــــدواليب  - ٣٢ ــشر حممـــ ـــــاء للحــــــافظ ايب بــــ ــــق –؟ واالمسـ ــرحيم .د حتقيــ ــــد الــــ عبــ
 ١٤٠٤ ١ ط-القشقري 

-١٤٠٩ ١يب حفص عمـر بـن شـاهني طأل والكذابني ءمساء الضعفاأتاريخ  - ٣٣
  . حتقيق عبد الرحيم القشقري١٩٨٩

 مكتبـة املنـار – حتقيق حممـود -الذهيب–مساء من تكلم فيه وهو موثق أذكر  -٣٤
  ردنأل ا– ١٤٠١ ١ط
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  :هرس الموضوعاتف
  

������������������������������������������������������   رقم الصفحة�

  ٥٦٣  املقدمة

    بيان أن اهللا حفظ هذا الدين

    بيان أن كالم األئمة يف الرجال ليس بغيبة

  ٥٦٤  أسباب اختياري للبحث

  ٥٦٤  خطة البحث

  ٥٦٥  منهج البحث

  ٥٦٨  �ز بن حكيم: الرتمجة األوىل

  ٥٧٣  ثجعفر بن احلار: الرتمجة الثانية

  ٥٧٧  خالد بن يزيد: الرتمجة الثالثة

  ٥٨٠  خصيف بن عبد الرمحن: الرتمجة الرابعة

  ٥٨٤  سويد بن عبد العزيز: الرتمجة اخلامس

  ٥٨٨  عبد الكرمي بن مالك: الرتمجة السادسة

  ٥٩٢  عسل بن سفيان: الرتمجة السابعة

  ٥٩٥  عمران بن مسلم: الرتمجة الثامنة

  ٥٩٨   بن مرزوقفضيل: الرتمجة التاسعة

  ٦٠١  حيىي بن أيب سليم: الرتمجة العاشرة

  ٦٠٤  اخلامتة

  ٦٠٦  فهرس املصادر

  ٦٠٩  فهرس املوضوعات

 


